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EXPEDIENTE
Devendo ser inaugurada breve-

mento a nova installaçào do
"Correio da Manhã", no edifício
do largo da Carioca n. 13, desde

ja começam a funcclonar ali a
redacção o a administração desta
folha. Jio predio antigo, a ma do
Ouvidor n. 162, continuam a fun-
cciouar as offlclnas, assim como
uma secção da administração, que
se encarregará apenas do receber
matéria retribuída.

Süo os seguintes os números dos
nossos apparelhos telephonicos:

IiAUGO DA OAKIOC.Y

Itedacção. . . 5608--Central
«erencia. . . 5443- .
lí.iciiptoilo. . 5701 ¦•

OUVIDOR 16S
3702 ••Norto1 .scriptorlo.

Offirinas. , 37-

Iniciativa
aproveitável

ÍD'e..la columna já partiram applatt-

_os .1 iniciativa efficazmenle patrioti-
ca do coronel (Augusto Lcivas, pro-

prietario c industrial 110 Rio Grande

do Sul, com longa pratica dc nego-

cios c commercio, da creação dc uma

grande (instituição bancaria destinada

a operar sohre immoVcis riiraes e nr-

banos, 'frutos agrícolas c productos .la

p'citaria, ora mediante liypotlfeca, ora

penhor, conforme a natureza das ga-
rantias, mas verda'Jcinii;nente com

objectivo muito mais amplo do que

parece indicar o íiim principal do

it.stitttto, Applatulfmos, com algumas

reservas, o plano, -que obedece á ne-

cessidade imperiosa de desenvolver o

credito da lavoura, peouaria e in-

dustrias annexas; c sem favor louva-

vamos o autor pe«lo seu empenho de

brasileiro c republicano sincero em

contribuir, com a sua pratica, cotai o

seu saber «de e.Mperiencia 'feito, senão

para a completa solução de tão sérios

e relevantes «problemas, ao menos

para estimular e -esclarecer o Con-

gresso Nadional, onde 'faltam homens

práticos, affeitos aos negócios, in-
struidos com o seu trato 'diário c não

simplesmente em «livros, escriptos ai-

gttns, «c certo, por altas competências
econômicas c financeiras, ,mas que só

conhecem seus respectivos paizes e

nada sabem de outros, <le pai-
zes novos, onde as .edisas, sobre qu'e
elles escrevem, não sc passam perfei-
lamente como na «Europa ou nos Es-

tados Unidos. Infelizmente, o proje-
cto do sr. Leivas, apresentado ao
Congresso o anno «passado, não ioi
examinado, nem muito provavclmen-
tt ifoi lido, o que não admira aos
que cqnhccd;i. o interesse com que a
maioria «dos representantes da nação
nas 'duas casas do Congresso acompa-
nlia c inédita tudo que se escreve
e se «publica sobre assumptos de relê-
víincia nacional, e com que procura
attender 'ás exi«gendias da oipiníão, in-
spiradas na conveniência publica c
visando o bem geral.

'Não esmore«ceu o sr. Leivas com a
desattenção ao seu trabalho, e agora
volta com um plano imais vasto, um

plano cujo líito j'á não se restringe ao
credito necessário a fomentar a agri-
cultura e a pecuária, mas egualmente

proporcionar ao governo .meios dc
livrar a nação «los apuros financeiros
em que ora se 'debate, satisfazendo ao
mesmo tempo os compromissos
que eslá el,npetíha'da a sua
Devo plano do sr. Leivas é o de um
banco, que o intelligcnlc c activo rio-

gratulen.o denominou 'Banco Pan-
Americano, com gran'dc 'capital es-
traugeiro, que naturalmente o autor
já sabe onde procural-o e achal-o, dc
modo que possa «emprestar ao gover:*
110 as sominas d.e 'que precise para o
pagamento das suas dividas c volta
do 'l.he.otiro «ás suas condições nor-
mães. 'Rm conferência que fez na
Sodicdade Xaciona'1 de «Agricultura a
2!) de setembro, o sr. Lcivas expoz
dctidiimcnlç sen plano, largamente o
desenvolveu, apresentando as bases
dc novo banco, c mostrarfdo, além

*i

Banco de La 'Nacion Argentina, para

poder prestar ao progresso e riqueza

do «Brastil os mesmos serviços que

aquelle tem prestado á grande e fio-

rescente republica do Prata.
«Assignala o sr. Leivas a acção do

Banco de La -Nacion Argentina, 
"que

ttm servido relevantemente o paiz,
evitando «quebras cotrimerciaes c par-
ticulares, colmo verdadeiro rcgtílador
•do credito c dos negócios, desenvol-

vendo todos os ramos de actividade
cignos de aníparo, e garantindo os

productos «outra as eventualidades e

perigos, 'seja para as plantaçSes, seja

nas colheitas, seja no melhoramento
aás «fazendas, seja na profícua expio-

ração das industrias pecuárias e cor-

relatas". Tratando do prodigioso des-

envolvimento que tem fido o credito

na Argentina, — c aqui se referiu o

sr. Lcivas tambem ao «rédito com-

mercial e industrial, — reconhecendo
com ipezar a superioridade da Repu-

blica vizinha sobre a nossa, informa

o conferencista que lá existem 550
bancos nacionaes c estrangeiros, in-

clusive aS suas filiaes, sendo que cim

Buenos Aires contam-se 221, com

casa matriz e agencia, e 329 nas .pro-

vindas e municípios, ao passo «que no
Brasil temos somente 85, incluídos
neste numero as filiaes, sendo que na
capital federal 'existem apenas 22.
No tocante a credito bancário, ainda
lembra o sr., Leivas que a pequena
Republica Oriental do Uurguay se
ostenta relativamente superior ao
Urasil, pois ali sc contam 48 estabe-
kciinetttos bancários, comprehetWidas
neste nrtmero 30 filiaes do Banco da
Republica.

Destina-se, portanto, o Banco Pan-
Americano a prestar os melhores ser-
viços ao 

"Brasil, 
preenchendo uma la-

cima ha muito sentida, e da qual é
oeploravel não tivessem ainda cogi-
tado os nossos dirigentes. Leiam o

projecto com a sita justificação pelo
autor na conferência da Sociedade
Nacional de Agricultura, o presidente
da 'Republica, os legisladores, mór-
mente os que estão empenhados na
restauração das finanças e Uo credito
dc paiz, que só pôde -vir do seu des-
envolvimento econômico c do apro-
veitaimento das suas tantas e varia-
das riquezas. Temos que nos levari-
tar do iprdíundo abatimento em que
nos alfundàmos com as nossas pro-
prias .forças, c cilas são sufficientes

para dar-nos um logar de destaque
entre as naç3es pela nossa proaperi-
dr.de e nossa riqueza. Saibamos esti-
mular essas forças, seguindo o exem-
pio e a experiência de outras nações,
e aproveitando o concurso do patri-
cios laboriosos, animados de são pa-
triotismo e confiantes nos destinos
do Brasil, como o atitor d,o'projecto
a «que hoje «consagra'mo8 esta co-
Junina; -. ¦ _*,-«*•¦';•¦-;' ' i

Gil VIDAL

tamento, estabelecendo ainda a demis-
são para os funecionafios reincidentes,

Com essa arma, está o governo á
vontade para agir, e fique certo de que,
depois do primeiro castigo soffrido por
qiialquer funecionario que desrespeite a
lei, nunea mais nenhum abusará.'

Nesta terra as coisaí passam-se
desse modo: emquanto não se registra
um acto de energia, ninguém se julga
na obrigação de cumprir a lei.

Tem sido assim, c sel-o-á ainda por
muito tempo, até que o espirito de or-
ganização e disciplina consiga penetrar
nas classes sociaes e nas próprias re-
giões do poder.

Devemos empregar todos os esfor-
ços para que a defesa nacional seja um
facto, com a participação de todos* os
homens validos 110 serviço da fileira.

Conspiratas 8
conspiradore

O presidente da Republica approvou o
aecordo celebrado, em 15 de abril ul-
timo, entre os listados de Santa Ca-
tliarina e Paraná, para cobrança do
imposto de exportação e addicionacs so-
bre a foerva-maftc exportada de 11111
Estado para outro.O» >»l
GRAVATAS — Lindíssimas -
Casa Manchester—Rua Gonçalves

» —
Só na

Dias 5,

Os organizadores do próximo Con-
grosso de listradas de Rodagem têm
feito constar que lhe darão 11111 cunho
essencialmente pratico, ao contrario do
que tem suecedido com os congressos
que dc vez em quando se reúnem ahi
pelo interior do paiz.

Esperamos pela confirmação daquella
promessa. O Brasil cada vez mais se
resente da falta dc vias dc cotnmuniea-
ção, sendo essa uma das razões por
que grande parte da producção agrícola
do paiz não tem o desenvolvimento que
seria de esperar.

Ninguém está disposto a cultivar a
terra para depois ver desperdiçado o
fruto do seu esforço. Mesmo em paizes
cortados de estradas de ferro em to-
dos os sentidos, como os Estados Uni-
dos, ns estradas de rodagem constituem
uma preoecupação dos governantes.

E' o que devia dar-se aqui, e infe-
lizmente não se verifica. Em todo caso.
.alvez que, com a iniciativa daquelle
congresso, os governos, compellidos pe-
los agricultores, tratem dosse jproble-
ma, de vital interesse para todos.

Se elles 0 fizerem, podem se con-
vencer de que prestarão um incstinia-
vel serviço ao paiz.

Mas é o que resta ver. Por via dc
regra, a politicagem é o que mais ab-
sorve as attenções dos nososs adminis-
tradores, Especialmente numa quadra
como a actual, em que já se vão agitan-.
do as ambições em torno do problema
da presidência da Republica.

TUDO o que concerne ao vestuário de
uma senhora elegante encontra-se na

Casa Nascimento. —- 167, Ouvidor.
m • m* »m*

O presidente da .Republica recebeu,
! liontem, durante o dia, grande numero
| tte telegramnias de felicitações ,pela so-

lu.ão do caso do «Coni estado.

Tópicos S Noticias
o 'miro

Embora pão tivesse chovido, a tempei
(tira hontem, declinou consideravclmch
lendo sido registrados «.para máxima 2$°,
.\ ininim.t fui de 21",5;

HOJE
l.stú de serviço na Reparti.3o Central dc

(Policia o ju delegado auxiliar.

>>".. i" pagadoria do ThcFot.ro Xacional
I pagam-se as seguintes folhas: clicfe de Ks-

t.nio c seu gabinete, Tliesouro Nacional,
Tribunal de Contas, 'Supremo Tribunal»

I'Junta Comniercial, iCôrtc dc Appellação, pc*
j nadores, deputados, secretarias d» Senado

cm c da Câmara c Illuminação Publica c avul*
„ sas da Fazenda..oura. O

A enrno
Para a carne bovina posta hoje era

consumo nesta capita! foram affixâdos pelosmarchantes, no entreposto Ae S. Diogo, os
preços tle $720 n $800. devendo ser co*
brado ao publico o máximo de i$ooo.

Carneiro, ;$Son ,1 2$ooo; porco, $900 c
i$ooo c vitella, ?Suo c i$ooo.

——-<XC ?*-—¦
iDe regresso, deve chegar hoje, pela

manhã, tlc São Paulo, o miníst-rb irJt-e-
riuo da. Relações Exteriores, dr. Sou-
za Damas, acc.nipanliado do dr. Sylvio
Romcro, seu -..frcial de gabinete; c do
sr. Raul Campos, empregado no Ita-
maraty.

das suas incontestáveis vantagens
i:cs!'e momento, os serviços que está
destinado a prestar ao desenvolvi-
mento c prosperidade econômica da

paiz. .Não ha quem desconheça a nc-
cessidade que temos de «estabeleci-

mentos de credito especialmente para
a agrfoifkura c pecuária, mas dilte-
rentes «dos que já exisfem no paiz sob
esta denominação, ci.it geral verdadei-'
ras casas de .prego e que, ainda assim
en; .pequena escala, só servem ao cir-
culo limitado de parentes e amigos
das direcionas ou a recomniciidados
ae clioíes c influencias políticas. Es-
tabclecinvenios dc credito agrícola e
pastoril, com «lamentos para dar ás
suas 'operações 

grande desenvolvi-
mento, com administrações ititelli-
gentes e experientes, constituirão a
mais poMcrosa força propulsora do
progresso c engrandecimento da na-
ção. Aproveitemos a lição de outros
paizes que, neste particular, se adean-
taram ao Urasil, como, por exemplo,
a Argentina e o Uruguai-. Na sua
ir teressante conferência, cuja leitura
recomnrendamos a quantos sc interes-
s.tn pelo futuro do Urasil, e..[w. o
Sr. Leivas o nkjeantamento, ainda ne;-
se particular, daquelles paizes, onde
abundam e prosperam estabeleeimen-
tos bancários que fazem todas as
operações e prestam todas as fa-
ril-Jades aos produetores, o que
explica, em grartde parte, como mui-
tu acertadament- 'lembra o con.er.ri-
cista, o proUigioso desenvolvimento
daquellas republicas em «comparação
cotn a nossa. O sr. Lcivas aspira, e
dímonstra como é pratica 'c possível
a realização do que aspira, ver seu
Banco PaiHArnericano attingir as
«itoporçãei « 4e_envolvimento di
t—* - -"—

Entre os paranaenses não foi bem
recebida a solução promovida pelo sr.
Wencesláo Braz para o caso do Con-
testado. Hontem, um dos vespertinos
(lesta capital registrava a opinião con-
traria do general Abreu, deputado pelo
1'araiiá. Telegranunas ile Curityba,
que nos mostraram, dizem que a noti-
cia causou ali muito descontentamento,
c que são geraes a.s censuras ao presi-

I dente Camargo por tel-o acceitado. Al-
gims órgãos da imprensa local já come-
çaram a atacar a condescendência de
s. cx. c a sua frouxidão dcante das in-
sistèncias do sr. Wencesláo. Preparam-
sc "mcetings". Uni dos mais ardorosos
oppòsicionist.is á solução é o ex-dèpu-
iodo Corrêa Defreitas. Prciuette este
agitar a opinião para mostrar, segundo
elle, o sacriíicio imposto ao Paraná que
perde, com a solução, grande trecho dc
território «cu, e vê passar com níagoa
muiios dos seus filhos, sempre parana-
enses, para a jurisdicção de Santa Ca-
tháriná.

Publicou se, ha dias, que o sr. Ber-
nardino Machado, presidente da Re-

publica Portugueza, observara irônica-
mente que o embaixador brasileiro em
Xisboa, ganha mais do que elle e todo
o seu ministério reunido. E o sr. Gastão
da Cunha ainda quer mais. Insaciável
eslá pleiteando, perante as conimissõc
de Finanças e os proecres das duas
casas do Congresso, o augmento da
verba de representação da embaixada
a seu cargo. V, o sr. Gastão só quer
mais dinheiro para .entregai1 ao sr.
Custodio de Magalhães, que, bom ju*
deu, judeu alniiscarado como lhe chama
o próprio sr. Gastão, o fará crescer e
multiplicar-se.

O anno passado, sub-secretario do
Estado, o sr. Gastão pleiteou e obteve

que lhe fossem pagos, como vencimen
tos do cargo que então ocetipáva, os

que percebia cm ouro como ministro
cm Madrid. Obteve, dando causa a
esta anomalia: — o sub-secretario, no
Itamaraty, ganhar mais do que o mi-
nistro. Tambem foi o primeiro que
recebeu moveis do Estado para mobi-
lar a casa alugada em que está instai-
lada a sua embaixada. Abriu um bom

precedente, e, em pouco tempo,' não
haverá mais uni só dos moveis do
barão do Rio Branco, adquiridos pela
nação para serem conservados, mas
reunidos, cm honra de sua memória,
nn palácio do Itainarnl.',

O sr. Gastão é casado e tem filha
moça. Devia estar com sua família
em Lisboa, pois assim melhor repre*
seiílaria o Brasil. Mas, não. Des-
embarcando em Vigo, seguiu directa*
mente para Laussannç, na Suissa,
onde deixou a famiiia habitando uma

pensão de segunda ou terceira classe.
Uni typo mesquinho não pôde repre-
sentar o Brasil, e se outro fosse o go.
verno já o teria posto em disponibili-
dade. Em disponibilidade poderia o
sr. Gastão cn',regar-se francamente á
usura, abrindo uma casa de penhores,
ou rebatendo ordenados aos míseros
empregados públicos.

O dr. Azevedo Sodré. prcifeilo do
Districto lEederal, fez-se representar
hontem nas festas do Jardim Zoológico,
para ns quaes foi especialmente convi-
dado pelo .re-.-dnw. Amador Buei-p;
pelo sen official _.- gabinete dr. Ma-
noel Paulo 'Filho.

Ha poucos dia", traiamos do abuso
praticado por certas repartições publi-
cas, não incluindo os non.es dos seus
funecionarios nas phpeletns dc alista-
mento militar, que lhes foram envia-
das pela autoridade competente.

Porque o governo não tomou sobre o
facto nenhuma providencia, surge
agora .-. noticia do que mais uma dc-
legacia de policia enveredou pelo mes-
1110 caminho das alludidas repartições.

O governo dispõe, na lei, do recurso

para cortar essas irregularidades. Se
ha quem se não possa negar .10
cumprimento das obrigações relativa*,
ao sorteio militar, são os funecionarios
públicos. O regulamento que rege o
assumpto determina, no seu arlijo IS',
a punição das autoridades federaes, que
se recusem a auxiliar as juntas de alis-

Assumiu o cargo de ajudante da in
speC.oria do Arsenal de Marinha desta
capital o capitão de corveta Octacilio
Octaviano Rosa.

— ——»«*n m 09» n «uí»!
PUNHOS e collarinlios — Especialidade
— Cr.sa Manchester — Gonçalves Dias 5.

A Directoria da Despesa Publica con-
cedeu os seguintes créditos:

;_:>$, á Delegacia Fiscal em Alagoas,
para as despesas da Inspectoria de San-
de do Porio; 4:og..$5.|S, á Delegacia
Fiscal no Ceará, para pagamento «lo;
vencimentos do engenheiro. Pedro Ciar-
üni: 2.14$. á Delegacia Fiscal no P.j-
rr.ná, para pagar á Compagnic A-.ixi-
liairc de Chcmins de Fer: .|6§ e ifi$500,
á Delegacia Fiscal no Rio Grande do
Sul. ,para pagar á referida Compagnic
Auxiiiaire; e ,1c io.$t,..., á mesma Dc-
legacia, para pagar á Brasil Great Sou-
thern.

Os nossos collegas da Jviiu antuin-

ciaram bontem que a policia desço-

briu uma conspiração. Como neste

paiz e neste regimen a única força

organizada e consciente, que sobrevi-

ve no meio da anarchta geral, é o

Exercito, a policia não podia ir pro-

curar cpnspiradores senão nos quar-

teis. E como o numero dos que de-

sesperam das instituições- vigentes

augmenta de dia para dia, a revolu-

ção, sunpreberidida, quando ainda em

gestação, pela sagacidade dos agentes

de sr. Aurelino Leal, não podia dei-

xar de ser um movimento monar-

chico.
Os organizadores de revoluções

têm om geral o iriío costume de ar-,

rr.njar o seu programma de modo a

que as coisas oceorram no momento

mais inopportuno para o governo.
Mas a conspiração com cuja desço*

berta o sr. Aurelino Lea.1 quer resga-

lar as suas culpas pela falta dc poli-
ciamento da cidaide, é o que se pôde
chamar um complot providcnciaJl. Os

militares implicados no movimento,

o militar-politico por sob cujo manto

mysterioso sc esta vendo a figura de

uin dos homens, cuja honestidade e

caracter tão incommodos devem ser

aos negocistas dominantes, todos

esses conspiradores, arranjaram o

seu projecto com a mais carinhosa

attenção pelas conveniências do sr.

Wences.áo.
Apezar dos cuidados com que havia

sido cercada, a grande patota Meisel

veiu á luz, e a impertinencia dc

alguns opposicionistas irreverentes

chegou a ponto dc mostrar ao publi-
co que o honesto estadista de Itajubá

sairá da negociata enfarruscado pelo
carvão compromettedor d,o sr. Mci-

sei. Responder aos petulantes indis-

cretos era impossível. O próprio sr.

Hélio Lobo, cuja veia argumentativa
se expande paralelamente com a

crescente importância financeira da

Secretaria da Presidência, não achou
meio de repetir a proeza do seu pri-
meiro commiiiuicado. Os defensores
cr. presidente na imprensa acharam

prudente conservar uma attitude dis-

cteta.
No meio dessa crise, o sr. Attreli-

no, segundo affirmam os nossos col-
legas da Rtia, quiz salvar a situação,
recorrendo ao velho expediente de des-
cobrir uma conspiração, Mas receia
mos que os bons officios do chefe de

policia não consigam tirar o sr. Wé.n
ceáfáo" dos apuros. A velha!. «historia

da conspirata es«tá 
'tão 

desmoralizada
como o conto do vigário. O general
mysterioso já não assusta a ninguém;
todos sabem que quem conspira con-
tra a Republica é o próprio presi-
dente e os seus amigos, que o envol-
vem em negociatas como a do carvão.

'Mas o sr. Wences.áo, que é homem
hiánhpsó, queria desta vez matar dois
coelhos com a cajadada do sr. Atire-
lino. Tomos conspiração para distrair
o povo da negociata do carvão e
temos conslpiração militar, porque o

presidente da Republica está desejan-
oo intrigar o Exercito com a opinião

publica, afim dc poder eliminar das
st-.as prcoccttpações a força armada,
que é hoje o unico elemento organi-
zado c consciente que existe neste

paiz.
«Esta campanha surda contra o

Exercito, e da qual faz parte agora
esta ballcla da conspiração, que o
próprio governo manda propalar,
obedece a um plano dc assalto aos in-
teresses vitáes da nação.

«O sr. WcncesUáo c os negocistas
que dclle se approximaram andam
muito preocetípados com o Exercito.
No atino próximo, surgirão as imiti-
meras negociatas q,ue se projectam
em torno do fitnditig. Muitas dessas
patotas podem affectar a nossa sobe-
rariiá e a nossa independência. Os
negocistas, que esvoaçam em torno
do Cattete, sabem que a única bar-
reira hoje existente entre o Brasil e
a cobiça dos syndicatos internado-
naes é o patriotismo do Exercito e
'da Marinha. Para realizar os bons
negócios, que á nossa custa pretende
fazer, a finança cosmopolita precisa
desprestigiar as classes armadas, in-,
yentando historias que crearão cm tor-
rio dellas uma aümosphera de descon-
fiança e de suspeita. Foi por isso
que o governo mandou divulgar o
boato a que os nossos collegas da
Rua deram publicidade.

rosas para que ficasse afastada essa
hypothese:

o)- a approvaçSo pela Camari do
voto em separado do deputado Caldas
Filho mandando srchivar a mensa-
gem do Sr. Presidente da Republica;

b) a volta do parecer intervencio-
nista; á commissão respectiva, afim de
ser modificado, conforme os precedei--
tes cm circumstancias idênticas, e se-
gundo a jurisprudência parlamentar já
firmada, e confirmada na votação re.
centíssima do caso do Estado do Rio*,

c) a continuação do stalu-quo.
Quem assim se colloca, Sr. Dire.

ctor, não está, come pareceu ao Cor-
reio- da Manhã, envolvido em nenhum
"cambalacho de aldeia."

Do que fica exposto o que se vê ê
que, quaesquer que tenham sido os
meus passos em favor da solução áml*
gavei do caso politico de Alagoas, per-
maneei sempre contrario á interven»
ção. Assim continuarei, mesmo que
haja de discordar dos amigos politicos
que me elcgerain, sendo,' neste caso,
a minha posição a dum correligiona-
rio que teve o sen voto vencido.

Muito e muito grato pela publicaçâ*
desta, subscreve-sc o seu collega, ve-
lho amigo e servidor. — Costa Rego."

NOTICIAS DA GUERRA
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AS OPERAÇÕES NA GALICIA
-UMA BATALHA A TRINTA MILHAS DA.

CIDADE DE LEMBERG

CAMISAS—O que lia de melhor « elegan-
te—Casa Manchester — Gonçalves DUs 5.

BRANDÃO ALFAIATE
Av. Rio Branco, 101.

PELA HISTORIA
Es.revcin-aos:
"Sr. redactor — Para que não

passe, sem protesto, e não seja incor-

porado á nossa historia tão adulterada,
trago' esta rectificação a um tópico da
A Rua sobre o anniversario do O
Paiz, em que se diz que "este órgão
surgiu par.a combater a monarchia que
pouco depois cahia sob os golpes de sua
catapulta..." Não é exacto. O funda-
dor do O País foi o distineto cava-

".beiro, 
sr. João José dos Reis Júnior,

2o conde de S. Salvador de Mattosi-
nhos, que nada tinha de republicano.
Um dos seus grandes accionistas, muito
ouvido c attcndído pelo organizador da
empreza jornalística foi o conselheiro
Mayrink, que, sob o regimen monar-
chico, nunca se manifestou republi-
cano; e, pelo contrario, se hoiirn»-a
muito em ser do conselho de sua ma-

gestade o imperador.
O primeiro redactor chefe do O Paio

foi O sr. Ruy Barbosa, que, escolhendo
a redacção, tomou como um dos seus
auxiliarcs o conselheiro Balduino José
Coelho, hoje fallecido, distinetissimo
funecionario publico c escriptor primo-
roso. Agitava o paiz a magna questão
do elemento servil ou a libertação dos
escravos. Pela 1'berdade se manifestou
logo, no primeiro artigo, o sr. Ruy Bar-
bosa, Mas, foi o unico que elle escreveu

pata o O Pais. A directoria, da «ocie-
dadè «nonyma considerou inconveni-
ente ,4' contraria aos interesses da fo-
Mffif itoquelle momanto, a/ orientarão
abolicionista que lhe queria imprimir
o'sr. .Ruy Barbosa, pelo que a este, di-
reclhmente c por intermédio do conse-
lheiro Dantas, pediu não continuasse a
escrever naquelle sentido. O sr. Ruy
Barbosa preferiu, ao sacrifício das suas
idéas e sentimentos, e do que tinha,
como dever jornalístico, deixar a dire-
cção • intellectual da folha, não obstante
todo o empenho em contrario do seu
chefe c amigo o conselheiro Dantas; e
ao sr. 

'Ruy acompanhou o conselheiro
Balduino Coelho.

Assumiu então o posto deixado pelo
sr. 'Ruj-, que foi redactor do O Paiz
uni dia, o sr. Quintino Bocayuv.a, já
figura proeminente da propaganda re-
publifcãna. Todavia não sc fez o O
Paiz órgão dessa propaganda. Mais
tarde, avolumando-se a corrente aboli-
cionista, começou Joaquim Serra a des-
ferir, •' numa secção, que era sua, de
sua única responsabilidade, goipes con-
tinuos na maldita instituição. Quintino
fazia a critica do império, aproveitando
Os err.os deste em favor das suas idéas
mas sempre com o cuidado de evitar

que o O Paiz sc convertesse em órgão
partidário.

Nas proximidades do advento da
Republica, a sua acção sc tornou mais
enérgica contra as instituições monar-
cincas, mas nunca nas proporções at-
tingidas pela campanha de Ruy Bar-
bosa no Didrio de Noticias. Sc a 1110-
narchia. cahiu aos golpes dc unia cata-
pult.1, esta foi o Diário dc Noticias,
So alguém, no que . sc refere á im-

prensa, tem o direito de invocar a pri-
nvisia e a superioridade no trabalho da
destruição do Império, é o insigne Ruy
Barbosa. Ou lhe cabe esta gloria, ou
então o remorso de ter lançado o paiz
nessa aventura, cujo desfecho, não sc
sabe, se fará merecer aos seus prin-
cipaes f.itiiorcs, na, historia, as honras
de beneméritos da pátria.jju o stygína
de sons inimigos conscientes ou
loucos."

» m
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Pinta photograplàa preciosa neste titomenlã - 0 rei Cónstantmõ da Grécia, á porta \do paliteio real eni-
Athenas, acompanhado de Ma a stía famiiia

Xo Mosa e no Somme
Os duelos de artilheria

e os combates de
infanteria

Pdrís, 1 — (A. H.) — Durante b
dia de hontem, os canhões alliado9 con-
tinuaram a destruir infatigavelinentc os
abrigos e baterias do adversário. As
infanterias franceza e ingleza prosegui-
ram com exito em acções dc batalha que
lhes pei-inittiram effectuar algumas ca-
pturas de soldados inimigos. A moro-
sidade, ã pouca energia das reacções
allemãcs tanto em homens, como em
material, bem como a extensão das per-
das que lhes foram causadas pelos re-
centes combates. O "Excelsior ve
uma prova disso no facto de estarem
em linha todas as divisões inimigas ca-
pazes de combater, sendo os reforços,
quando necessário, tirados das próprias
linhas de frente. O "Echo de Paris ,
consignando o inicio do quarto mez da
batalha, escreve: "Podemos ter a cer-
teza de que as acçõe» proseguirãò com
a maior energia até o esgotamento do
inimigo."

0s vesnltados dn offensiva dos
aluado».

Paris, 1 — (A. H.1 — O technico
allcmão Stegenmn; efitico militar do
jornal suisso "Bund", num dos seus ul-
timos artigos, reconhece os_ importaii-
tissimos resultados da offensiva alliada
no Somme e manifesta a opinião dc que
a frente anglo-franceza, em consequen-
cia delles, contraiu tinia forma muito
favorável ao desenvolvimento do gran-
de movimento offcnsivo dos aluados.

O quo infoVmn o comnninlenilo
das 15 horas

Paris, 1 — (A. II.) —- Communica-
do official das 15 horas :

"N;o Somme, houve grande actividade
de artilheria. Realizámos alguns pro-
gi-essos, combatendo a granadas, a su-
este dc Morval, ao longo do rio e a
suesle dc Cléry. No resto da linha,
houve c-inhoneio intermitente".

na» __>
PERFUMES — Especialidades — Só na
Perfumaria Nuues — L. S. Francisco 25.

,— a _¦»?___¦¦ '

Segundo corria hontem, em rodas po-
liiieas. occnpará hoje a tribuna da Ca-
mara o deputado Álvaro de Carvalho,
,_;:e tratará da posição de S. Paulo, isto
.:, de S. Paulo situacionista, na actua-
lidade politica. Dizia-se que ;. cx. sc
referirá ;io caso de Alagoas, e aos ar-
tigos últimos do O Imparcial, em que
o nome do illustre deputado foi citado
e cònimcntadá a sua attitude no mos-
mo caso.

O ministro da Marinha nomeou o
capitão dc corveta. José Siqueira Villa
Forte para exercer o cargo de encar-
regado dc detalhe a bordo do Minas
Geraes.

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

O ministro da Marinha concedeu ao
2* tenente Bcnjamin de Almeida Siché
noventa dias de licença, na íórma da
lei, para tratar de sua saudc ende lhe
convier. ' -•-.

.¦ » f • em 
BENííALAS — Elegantes c resistentes —
Casa 'Manchester — Gonçalves Dias 5.

— » «a » —
Recebemos do deputado Costa Rego

a seguinte carta:
"Rio, 1 de Outubro dc iqiií.
Exmo. Sr. Director do Correio da

Manhã:
Conhecendo a praxe do Correio dc

mincii negar espaço .1 uma explica-
ção, peço-lhe que faça inserir nas suai
colunistas as seguintes linhas, em que
defino ,1 minha verdadeira attitude
relativamente á poliiica do Estado que
represento na Câmara:

Xão fui jamais intenso a unia so>
lução amigável para o caso politico de
Alagoas. Xão a tendo pleiteado, acccl-
tei-a, porém, sempre que a lembraram
c suggeriram. Mas acceitei-a cm ter-
mos, condicionalmente.

Assim é que entendia e entendo que
são possíveis todas as transigência-»
razoáveis, fora da idéa da intervenção,
E' este o unico ponto em que me pa*
rece que transigir seria capitular.

Nas negociações que tivemos a hon-
ra de entreter, eu e os meus compa-
nheiros Srs. José Paulino c Mendon.
ça Martins, fomos até onde poderia*
mos ir; c só estacámos deante da pos<
sibilidade de um accõrdo mediante a
intervenção.

Tres fórmulas me pareceram hon-

Os filtros bons são caros... Quem ta! diz
Ii.fori_ia.oC_i procure maii fieis..
-\ aiuif.ii « popular Casn iMuriia
Vende filtros até por dez mil réis.

figos & Respingos
íi direm que no Hr.ifil ninguém leva

a sério as eleiçúc-i. que ninguém vae i*
urnas ! Já viram maior absurdo ?

Absurdo ?
Ue certo ; não lia terra no mundo

rm que o direito <lo vota fcj.i exercido
com maior cnthusiasmo ; tanto assim que,
ahi pelos Estados! quando se. trata dc ele*
Rer inti Presidente, ou um Congresso, os
votos são tantos que acabam por deger
dois presidentes c dou congressos...

O nos=o Consellio Municipal quer ter o
seu mandato prorògado por mais tres
annos.

Têm toda a razão os no-^os edis; afinal
dc confas as eleições custam tempo, tra-
balho c dinheiro e o Conselho continua o
r_cs.no, apenas com alguns nomes trocados.

9
• »

Vm vendedor dc tripas, na r-.ia Possolo,
tentou contr» a vida de uma rapariga
que não correspondera aos seus extremos
amorosos. . .

Abi esti um tripeiro de mios bofes, que
não teve coragem ie fazer das tripas co-
ração. ,_

Cyràno & C.~,

A campanha da Rússia
Está travado encarniçado combate

n trinta niilhns do Ijcmbcvg
Pclroigrado, 1 (Official) — Na re-

gião de Riga, abatemos um aeroplano
allcmão nas proximidades da linha fer-
rea de Brody a Krasne.

A 30 milhas a nordeste de Lcmberg
e ao sul da mesma cidade, o combate
proseguc. As nossas forças estão pres-
les a forçar as linhas inimigas., que
resistem cncarniçadanicnte. Aprisiona-
mos 50 officiaes e 1.928 soldados.

Ao sul de Br.zczany, cincoenta nn-
¦lhas a stiestc de l.cmberg, sobre o
Theniiivka, e na região das alturas da
margem direita do Zlota-Lipa, 'prose-

gne a lula cmn vantagem para as nos-
sas tropas. Capturámos já parte das
posições inimigas c aprisionámos iu
officiaes e _i._;6R homens. Vários con.
tra-ataqites tentados durante a noite
foram todos rcpellidos.

Os nossos aviadores abateram uni
aeroplano inimigo.

Xo Caucaso, nada lia a assignalar.

Os russos avançam a snõstc de
Lemlierg

Nova York. 1 (A. II.) — Radio-
grammas dc Berlim dizem que os
meios ofíiciosos allcinães admittem
que 0; russos tenham effectiiado um
certo avanço a sueste de I.embcrg. ,

AS OPERAÇÕES
NOS BALKANS

ESTA' EMPENHADA UMA
BATALHA

Bnearcst, 1 — (A. H.) -• Commn-
nicado official :"Nas linhas de frente de norte e no-
.oeste está empenhada uma batalha em
que já fizemos seiscentos prisioneiros.

Na frente -sul rechassamos o inimigo
quando pretendia operar um desembar-
que em Covabis",

Os rumnicos evitam um envol-
vimento

_.tf.!_Vi\., 1 — (A. A.) — Os ru-
maicos para evitar um envolvimento
das suas forças retiraram-se, cm boa
ordem, para o sul dc Hcrmannstadt.

Von Fnlkcnhayn esti» na
Transylvanl»

Londres, 1 — (A. A.) — Está con-
firmada a noticia de haver o general
von Falkenhayn, ex-chefe do estado
maior allcmão, assumido o commando
das forças que operam na Transylva-
nia,

Os soldado» gregos aprisionados
em Kavala

Londres, 1 — (A. A.) -• Segundo
telegramnias aqui recebidos, o corpo do
exercito grego que se. achava em Ka-
vala e que ali foi aprisionado^ pelos
búlgaros e entregue aos allemãei, já
chegou a Goe.litz, onde f -arí, inter-
nado.

Varias noticias

Nas linhas italo-austriacas
Víenna, ..o (T. 0.1 — Anminciou

se officialmentc que os italianos re»
cusaram o armistício offerecido pelos
àüstrò-hüngaros, para proceder ao sal-
vamento dos soldados italianos sepul-
tados no monte Cimone. As notas
trocadas nessa oceasião c das. quae»
foram portadores officiaes munidos de
bandeiras brancas, são as seguintes 1
"O commandante das forças austro.
húngaras do sectór Tonczzii-Cimone,
ao commandante das tropas italianas 1
"Debaixo das minas do monte Cimone
podemos perceber que estão soterrados
vivos numerosos soldados italiano!,,
que gritam, pedindo soccorro. Estaa
mos- dispostos a prestar este soecorr»
e salval-os da sepultura em que se
acham, caso a artilheria e infanteria
italiana hoje, 2$ de setembro, entre as
2 p. 111. e as 7 p. 111., cessem o fogo
sobre o monte Cimone. Isto tambem
se estende ás baterias italianas do vai.
le do Astico. Durante este armistício
não se deverá permittir a nenhuma pa-
trullia italiana entre o Astico c Rui-
fredo, que avance além de sua linha
entrincheirada. De outro modo inter-
romperemos o trabalho de salvamento
e consideraremos rola a pausa do
fogo.

Se o commandante italiano declina,
desta solicitação, os soldados italiano»
ficarão abandonados á sua. sorte."

A respos.a foi esperada até ao meio
dia de -'.. de setembro na nossa linha
de vanguarda, próximo a. Forni, cm-
bora a natureza do armistício. requ«-
resse uma rápida resposta. Foi a .se.
guinte a resposta do comniandantc ita-
liano: "Considerando que as tropas
austró-húngaras teriam podido prestar
auxilio por simples humanidade . ao»
feridos italianos durante o largo tempo
que decorreu entre a explosão da mina
c o começo do fogo italiano, da mes.
ma maneira porque puderam assisti,
aos. seus próprios feridos, s. ex. o
commandante do exercito julga coi\-
veniente declinar do pedido de cessa-
ção do fo?o." ^^^

NAS LINHAS BELGAS
Havre, 1 (A. II.) — Communicado

official belga:"Na região de.-Dixm.idc violentissl-
mo duello de artilheria durante toda
a semana.

Demolimos parte das fortificações
inimigas na região de Ret-Sas.

9 caso de Fribürgo
O presidente do I-stado do Rio rece-

bcu o seguinte telegramma :
"Em resposta ao teicgramma de v.

ex., datado de hontem, informo a v.
cx. que a decisão proferida pela Supre-
1110 Tribunal nos autos de habeas-corpus
•em que são pacientes o dr. Galdino do
Valle c outros, não attingiu á Prefcitu-
r.i de Fribürgo, como v. cx. verá pela
conclusão do accordão aqui transcri-
pta :

Accerdíiin por estes fundamentos cm dar
rrovinieiiíu oo recurso pari concedei a
orücm de habeascorcus impetrada íitim <le
que 05 ¦pr.cientcs excrçnm ser.i constrangi*
mento alR.1111 as funcíôei municipaes, nos
termos Jo ártico :;; <lo »lecreto n. iiggj
de 1 tle fevereiro de 1911, art. 22 da lei
6*.|-A de !0°J e niais disposições flumi-
nenses cm vigor ; posas as custas ua for-
irada lei. '— H do Esfiríto Santa, pre-
sidente do Supremo Tribunal.

Por sua vez o presidente da Câmara
Municipal de Fribürgo, o dr. Galdino
do Valle, dirigiu ao sr. Nüo Peçanha
o seguinte telegramma :

"Scientiíicado delpgad» auxiliar. Go-
verno insiste propósito privar-me fun-
cções «xecutivas protesto contra inter-
pretação _oph.stica «termos accordão
que, prorogou mandato illimitado Cama-
rà 

'transada. 
Apezar coacçio está fa-

A GUERRA NAVAL
A ESQUADIIA KUSS.V BOMBAR-

DB1A KAPÀIiÂDJ
Londres, i (A. A.) — Tclegram-

ma de retrogrado informa que itm níi-
vio de guerra da esquadra russa bom-
bardeou Kapaladj. causando grande»
daninos ao inimigo.

Os automóveis blin*
dados, ingleses, e a

sua acção no Somme
Berlim, i (T. O.) — Alguns; an7<

lheiros de automóveis blindados ing!e-«
zes, empregados na batalha do Sommc<
que foram feitos prisioneiros, declara-*
ram, «tn opposiçâo ás noticias propa-
ladas pelas agencias aluadas, que esso
invento redundou num completo fra-
casso. "Isto — declarou um dos referi-
dos prisioneiros — o senso commun»
de qualquer pessoa faz comprehender.
Assim, 03 automóveis blindados avant
çaiii apenas uma milha por hora, offof
recendo, por conseguinte, magnífico al«
vo á a artilheria. Devido ao ruido qm.
produzem e ao fumo que desprendem,
e devido tambem á irregularidade do
terreno, o movimento destes automfl,
veis é difficilimo. Das sete destas ma-
chinas que foram ,posta3 cm acção no
avanço dc i6 de setembro, apenas duas
chegaram ao seu destino, e estas duas
foram completamente destruídas e pos.
tas fora de combate pela artilheria ai-
leniã. Em um outro ponto, tinha-sei
communicado á infanteria que seis au-
tomoveis avançariam para auxiliar o
ataque. Pois bem, dos seis apenas um
apparcceti, e este mesmo, depois de al<
gttm tempo, foi destroçado.

Os jornaes de Paris elogiam o

general Poch
Paris, 1 (A. H.) — Os jornaes cnw

prestam uma alta significação á cir-
cumstancia de ter sido o general Focü
conservado em actividade, apezar dfJ
attingido pelo limite de cdade, nesteí
momento em que os aluados obtém uma'
magnífica victoria no Somme que obri*
ga os allemães á confissão dc sua dem
rota, c a artilheria anglo-franceza pre.
parando um novo assalto, bombardeia
furiosamente as posições do inimigo..

O tznr ila Rússia congratula-se
com o sr. Poincaró

Paris, 1 (A. H.) — O tzar telcgr.f
phou ao presidente Poincaró, manifes-
tando-Ihc a sua grande satisfaçãoi H
admiração pelas brilhantes victoria*
obtidas pelos francezes no Somme.

O presidente da França respondeu,
exprimindo ao imperador a alia contai
em que linha o heroísmo do exercito
russo,

O sr, Venizelos fnz votos pclil
TictoWt. final dos aluados

Paris, 1 _ (A. H.) — O chefe doi
gabinete, sr. Briaiid, recebeu tclegram-
mas do sr. Venizelos c ío almirante:
Cottndouriotis cnviando-ilie calorosos
applausos pelas ultimas victorias dos.
aluados no Somme c declarando qua
se sentem felizes por participar da ale.
gri.-i das nações amigas.

Os tclegranima-s conciliem fazendo
ardentes voios pela victoria final dos
aluados.

A estas mensagens respondeu o sr..
Bri.-ind dizc.ido quanto era sensível aos
votos que nellas se formulavam.

Os jornaes pnrjsicnses c a cam«
•lanlin dos submarinos allemães
P«ifí, 1 — (A. H.) — Os jornaes

desta capital fazem varias apreciações
sobro a nova campanha submarina,
cujo inicio os allemães annunciaram
para hoje com 'a declaração que lhe da-
riam maior ajmplitüde do que até
agora.

O Malin considera a ameaça coma.
uma manobra ou ehanlagc para obter a
mediação do presidente Wilson quando
a Allemanha sente os effeitos da Su-
pcrioridãdc dos aluados; e o Pciil
Parisien, por seu turno, adia que o ga-
hinetc de Berlim, prevendo a derrota,
procura um novo inimigo na America
afim dc attenuar a gravidade da humi-
ll-.ação.

zendo reforçando conlinseníe policial
continuarei administrando município
responsabilizando seu governo qualquer
perturbação ordem decorrente acintoso
desrespeito decisão judiciaria, conscien-
tc meus direitos amparados Supremo
Tribunal neste momento denuncio Na-
ção inqualificável attitude vossa excej-
leiicia. — Dr. Galdino Filho, presi-
dente Câmara."

Sobre a situação em Friburgo rece-
bemos ainda o seguinte tclegr.r.iinia
da redacção d'.í Paz ;

FRIBURGO, 1 — O presidente do
Estado, pretendendo burlar os effeitos
do habeas-corpus, está revolucionando a
cidade, mandando oecupar mililarnieiile
as repartições municipaes.

Essa ordem arbitraria foi cumprida
pelo delegado auxiliar.

O presidente da Câmara tclegrapliou
ao dr. Xilo Peçanha protestando con-
tra a interpretação sophistica dos ter-
mos claros do accordão e responsabi-
lisando-o pela perturbação da ordem,
decorrente do desrespeito ao poder ju-
diclario, consciente dos seus direitos
amparados pelo Supremo Tribunal, de-
núncio á nação a inqualificável attitude
de v. ex."

Temos informações it que i grande
a exaltação dos ânimos em Friburgo,
onde a grande maioria ii população, c

sjinpaíhica á câmara presidida pelo
dr. Galdino do Valle, cuja influencia'
local c muito considerável. Sem entrar
na apreciação dos aspectos jurídicos da
questão c encarando os factos que s.:
passam em Friburgo apenas sob o ponto
dc vista político não i possivel deixai
dc censurar a attitude do governo es-
tadoal, provocando um confücto que a
mais elementar bo niscnso aconselhava
a evitar.

Se os acontecimentos de Friburgo sa
encaminharem no sentido dc provocai
graves perturbações da ordem publica,
a responsabilidade caberá ao sr. Nüo
Peçanha, que arrostado pela paixão po*
litiqueiri quiz dar uma solução vio-
lenta ao caso de Friburgo.

A base do nosso regimen é a auto-
nomia local e desrespeitando a vontadi
da população fribnrguensc, que dl

modo o mais claro mostrou e continúl
a mostrar a sua confiança no dr, Gal.

dino do Valle e nos seus amigos, o sr.

Nilo Peçanha viola a autonomia mu-

nicipal e o faz em condições que po-
dem acarretar as mais graves conse.

quencias para • ardem puWúia_»•_.£*
tado do Rio.

ilegível ??_•-¦
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A liga dos neutros
A liga dos neutros tem sido o thema

de uma campanha ultimamente enceta-
da pelos jornaes da Suissa. Os seus
autores promettem conduzil-a com a
persistência necessária e com o calor
preciso. E a sua idéa, em resumo, con-
sistc no seguinte:

Antes, porém, dc procurar resumir o
pensamento que a anima; será forçoso
eiinuinerar os neutros que, no conceito
dos jornaes que se occupain do assum-
pto, constituem o grupo de paizes dire-
ctanicnte interessados na questão. Ain-
di desta vez victimas de um vicio an-
,iigo de instrucção, os homens que se
incumbiram de romper a campanha rc-
ferida, na qualidade _de europeus que
são,' não conseguiram lificrtar-sè_ do
preconceito de não considerar .senão o
que permanece dentro dos ¦ limites da
Kuropa. E os neutros de cujos interes-
ses elles sc propõem a cuidar, não são
o Brasil, nem a Argentina e nem sequer
os listados Unidos da America do Nor-
te. Os neutros de que elles se compa-
decem são exclusivamente, por ora, a
Suissa, a Hcspanha,- a Dinamarca, a
Suécia c a Noruega.

Aos seus olhos, o mundo ou, melhor,
a Kuropa, depois desses dois annos pas-
sados de guerras ferozes e sem trégua,
surgiu, como nunca ate então, dividida
'em dois grupos potentes, cada qual
animado dc um áppctitc mais feroz. O
simples facto do prolongamento ines-
perado da luta violenta que elles estão
sustentando e da ruina fatal que, seja
qual fór o resultado final para uni dos
grupos, pesará sobre ambos, è um pre-
núncio oa sede voraz com que, conclui-
da a paz, os belligcrantcs de hoje vBo
proceder á reconstituição dc suas for-
ças de amanhã. Um presença dos ele-
mentos dc que hão de dispor, reunidos
«como se acham, esses paizes fundidos
em dois agrupamentos, os demais, se
'continuarem isolados, não podem esca-
par á servidão que os aguarda sob gar-
Tas de uns ou de outros. E, nessas
condições, o unico derivativo capaz de
jos salvar de semelhante destino con-
fcisle no expediente de se agruparem por
¦sua vez, afim de poderem oppôr as suas
Iforças reunidas á força dos dois algo-
«tes que 6 futuro lhes reserva.
' Dahi a idéa da liga dos neutros.' A mim parece-me que cila nasceu,
propriamente falando, não tanto do
actual estado de guerra em q\ie, por
Culpa das potências nella empenhadas,
ise encontra a Europa hoje em dia, mas
idas condições de vida que, pelo facto
|de se guerrearem como o fazem agora,
.essas mesmas potências se lembraram
Ue querer impor ao mundo inteiro no
dia em que embainharem as suas es-
padas.

Em principio, uma guerra entre dois
paizes, ou entre dififcrentcs paizes, co-
.no é hoje o caso, divididos em dois
partidos, c como se devesse apenas obe-
«lecer a uma desavença que só a elles
dissesse respeito, em virtude de _ in-
ileresscs que só lhes íossem próprios.
Nessas condições, as demais nações, não
as aiffectando o debate, conservam-
se neutras, deixam que os «belligcran-
tes liquidem entre si a contenda e, na
consciência de que o resultado da luta
mão deve trazer vantagens nem des-
(vantagens a quem nella não se niettcu,
aguardam serenamente o seu final.
¦ Dir-se-ia, ha dois annos, que tam-
liem nesta guerra as coisas assim se
passariam. Supponhamos que a Allemã-
íiha e a Inglaterra lutasscty, pela supre-
macia naval. Em rigor, comtanto que
üsso não ofíendesse os direitos alheios,
«pie nos importaria que a supremacia
naval pertencesse, á Inglaterra, á Alie-
jiianha ou á China, a nós qtie_ não so-
«nos nem inglezes, nem allemãcs, nem
chinezes?

Mas o que nos Iem sido dado obser-
«var, em relação a esta guerra, sobre-
tudo depois de escoado o seu primeiro
«anno, c muito diverso do que o que
tficou dito atrás. Com effeito, muito ao
iciivcz do que se pensava correntemen-
rte, nós hoje nos damos conta perfei-
vtamente de que, pelo contrario, para
qualquer lado que penda a «fortuna das
«armas neste coriflicto, os nossos in-
ileresses c até os nossos dircitos_ falo
de nós os neutros, onde quer que nos
achemos, estão seriamente cm jogo. As
potências que estamos vendo engalfi-
Sihàdas não têm outro pensamento se-
não liquidar a luta armada cm que se
inieiteram, para encetar depressa _ uma
•luta econômica que, de conformidade
«om o seu plano, deve ter como rcsul-
liado preliminar impor aos paizes des-
protegidos a sua tyrannia sob a fôrma
«le tarifas alfandegárias.•Os paizes decididos no dia cm que
lòr assignada a paz, a sc lançarem, nu-
lma nova porfia, que por ser de cara-
KJter (in'Jramlcr|'.'e «econômico), nao lsc.'á
Inieuos feroz do que a lula armada qu,

2'áquem e falem
Anniversario republicano.-Balanço

moral do regimen. - A censura «obre
a correspondência postal. - A guer-
ra. - Craves denuncias do Sr. Leotte
do Rego. ¦ Scisão entre monarchi»
cos? «Outra profanação de templo
religioso.

«Ay liora_cm que, são escriptas estas
linhas, reunem-st* no.. Terreiro do
Paço, am Lisboa,' algiímas centenas
ou mesmo alguns. tnBharcs.de senho-
res cidadãos, toda a formigaria bran-
ca ou de-outras cores, alfim de se
dirigirem cm romaria solenne ao ce-
miterio do Alto de (Si João, em visita
ás campas de Miguel Uorrfbarda, me-
dico psyohiatra que morreu assassi-
nado por um louco «dentro «lo mani-
coniio, e do almirante Reis, um offi-
ciai da armada que, tendo sido um
dos ohtltes da revolução de 5 de ou-
tubro de JÇ)io, deu tuii tiro na cabeça,
no momento eqi que julgou fracassa-
do aquelle movimento revolucionário.

(Elevados á categoria de líeróes pos-
tinimos «da rdpiiblica, reoeberam elles,
hontem, homenagens Ues seus tparti-
darios, dc mistura com as que natu-
ralmente foram dirigidas ao Buiça e
ao Costa, os 'dois caribonarios que
assassinaram, numa emlboscadai trai-
çueira, o Rei D. Carlos e o Príncipe
Real D. Luiz Felippe. Não se perce-
be bem o porque daquellas homena-
gens a «Miguel Bombarda, cuja morte
absolutamente não se relacionou com
a revolução, j«á então prtestes a reben-
tar. lAs prestadas ao Buiça, ao Costa,
ao iRcis, essas sim justificam-se,
como de amigos para amigos, todos
da mesmissima craveira moral.

ISeja como fôr.com aquelia passeia-
ta, a que lioje os .clogrammas de
Lisboa decerto darão extraordinária
importância, foram iniciados os fes-
tejoa cornmemorativos Ua revolução
de 5 de outubro de 1910, «nue estabe-
leceu unira solução de continuidade na
historia de Portugal, naqudila _ legiti-
ma, honrada e gloriosa historia que
não dava ne'm «podia dar notorieda-
de aos nomes dos Bcrnardinos, dos
Affonsos, dos Antonios Zés e de que-
jandos personagens guindados hoje
ás mais culminantes posições sociaes!

Ninguém, na reptMica, irá apre-
sentar ás vistas attoiíitas da multidão
o comp te reitdu desses seis annos
decorridos. Ninguém na republica
serâ ca«paz de dizer com verdade qual
é ao presente a situação daquelle po-
bre paiz, nem a que misérias elle foi
arrastado. _ .

Todavia, os seis annos decorridos
do novo regimen traduzem-.se prati-
camente assim:

Eliminação completa e formal de
todas as legitimas liberdades publi-
cas;

Perseguição .violenta e tenaz ás
crenças políticas e religiosas dos não
republicanos;

iPerseguição a todas as associações,
ainda que legalmente constituídas, e
sol) o 'pretexto de que ellas hostilizam
o regimen;

Assalto aos bens das congregações
e das ogrejas com a respectiva esca-
moteação da proptlicdaUc alheia;

íCarestis de todos os gêneros ali-
mentidos, como conseqüência immc-
diata da aggravação dos impostos;

Impostos novos c elevação dos an-
tigos, sobre tudo quanto possa ser tri-
bufa vel;

¦Desmoronamento completo de todo
o .machinisino administrativo, por
meio de reformas burocráticas dc re-
saltados negativos;
,iAs cadeiias cheias de presos potiti-

cos, (durante tóezes c annos, sem cul-
pa formada, emquanto que os assas-
sinos e ladrões, accusados ,por crimes
communs, têm vivido sempre cm plc-
na «liibcrda'de;

Impunidade perfeita dos bandidos
que tém assaltado e roubado os tem-

dois annos anteriores, frouxidão nas
operações da campanha.

De resto,, a Inglaterra, prepara-se
para a formação das poderosas reser-
vas que lhe serão fornecidas por
todas uí nacionalidades que consti-
titcim o domínio da Grã-Bretanha...
Nessa hora, as forças portitiguezas
serão chamadas, como fazendo parte
de uma dessas nacionalidades!

Como nos escaldam as faces Ue
vergonha ao escrever taes coisas I

No entretanto, a bandeira que se
diz ser a de Portugal não apparcce
tím publico nos paizes com os quaes
a republica se alliou para íitfrw na
grande asSenMca geral da pancada-
rio européa, conforme .pltrase que j'i
foi consagrada. 'Em Paris, tremulam
bandeiras belgas, inglezas, russas, ita-
íianas, servias, montenegritias, japo-
nezas e itimaicas, apezar da muito
recente entrada da Rumada na guer-
ra, e não se vê em parte alguma, na
grande cidade da Luz, nem um só
dos pavilhões verdes e vermelhos que
a republica aUotptou como symbolo
nacional. Mas ainda ha mais: nos
jornaes frr.ncezcs, Portugal apparece
sempre enfileirado no numero das
nações neutras, e o próprio Journal
Officicl, que, como ò titulo indica, é
o órgão officiial do governo da Fran-
ça, publicando uma lista de nomes de
casas contmerciacs consideradas como
inimigas ou propriedade de inimigos,
em paizes neutros — (uma black lisl
franceza) — incluia tambem Porttt-
gal .no numero dos... paizes nett-
tros! E ha seis mezes oue Portugal
está em estado de guerra com a AMe-
manha! E suecede isto üupois dc o
¦sr. Alffouso Costa ter andado pela
Inglaterra e ipela França a oífet-ccer
soldados para o sorvedouro e a pedir
dinheiro para as despesas militares!

Muito singular tudo isto, na ver-
d.adel...

í* if $

VIDA POLÍTICA
A assembléa da Parahyba

Parahyba, t (A. A.) — A Assembléa
legislativa do Catado recomeçará" hofe os
trabalho» i» en» sessão ordinária que ío-
ram Adiados em março vitimo.

Ante-hontem realizou-se a primeira tes*
sSo preparatória, echando-se presentes, o
coronel Ignacio Evaristo, o dr. Asçenjino
Cunha e o coronel Murillo de lemos, res-
Ciectivamentc, presidente, 1° e a0 secreta,
rios e 01 deputados drs. Falví» Mareja,
1'elix Diltro, PeSsoa Filho e coronéis Da*
rio Ramalho e Pedro Ulysscs.

•*•*¦,
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Si terá precedido, não guardam nciilitun j P'°-. religiosos .por :todp. o paiz
Segredo sobre as suas futuras inleii-
.<;óes. As conferenaias preparatórias
liléssa guerra de amanhã têm-se suece-
.lido c cada uma de suas reuniões não
ülcixou ainda de ser acompanhada do
solemiidadie 'C estrondo. A julgar .pelo
numero das suas reuniões, os projectos
Hos interessados, relativos á realização
«ia sua ilibara prosperidade econômica,
«já devem estar mais do que amadureci-
Vias. Não deve iiaver 11111 só pormenor
que não tenha sido estudado. E, apezar
Üisso. os ipródicadorcs dessa, próxima
{cruzada não cessam, um só dia, de es-
tampar aqui e acolá os seus sermões,,
Iredaiiiaiido á cada horaj em relação : solução;
|ios que os lètn, o máximo de atten- Por .ultimo
São possível para as suas palavras. [

iE' claro que o pretexto apparente,
Hado pelos que aconselham a guerra
lecr.nomica ipara depois da presente, re-
«side cxclusivaiirenlic, segundo elles di-
rem, no intenfo de completar a derrota
dos vencidos. 'A segunda scra o com-
pleiifcnto da iprnneira, «E, .evidentemen-
tes. continuam}» a quotler Ipoder pro-
«clamar, ora que se vstão batendo pela
«civilização mundial c ora que eslão
lutando pela cultura universal, nenhum
ousa coufes.s*ar <!ue |a \sm| principal
jnira é de caracter puramente commer.
ciai. Mas, afinai de contas, o ,plano.de
uns c de outros consiste muito _im-
picsmcntQ, não somente cm acabar por
tfiüer com que se eíernize a htta fran-
ca, inaugurada lia dois annos, assim

'como 110 absurdo dc querer, depois da
(paz, que tomo partido por gregos ou
por Iroyaiiós, quem, durante a guerra
propriamente, julgou de seu interesse
_ião se declarar pelas primeiras nem
pelas segunda..

.Refiro-me, no principio deste artigo,
tao pensamento que existe, 11a Suissa,
por exemplo, de se obter com que os
paizes neutros da Europa se esforcem,
Ireunidos, .para se livrarem de seme-'ihiintc ameaça. .Penso que é tempo das
nações do continente americano faze-
'rem o mesmo

Lisboa, que era dantes uma capital
limpa c attra.icntc, está convertida
hoje mim monturo, porque as ruas
não são varridas nem lavaUas como
outr'orá;

lAugmenlada a miséria geral, como
nunca sticcedçra;

Atcrcsdidas todas as dividas, sendo
que a iflucluante subiu de 82.Ò..S con-
tos em 1910 a 142.610 cm 1916, ou
mais 60.552 contos fontes;

Constante regimen de deficils, para
os qtta«cs não é jü possivd encontrar

_4 de agosto dc_ Iglfí
X.

IMPRENSA CARIOCA
.>•u Jornal do Commercio

Completou liontem noventa annos de
existência o Jornal do Commercio, de;
cano ila imprensa carioca. A vida quasi
secular de 11111 dos mais antigos jor-
mies do Brasil, e o mais velho dentre
os que sc publicam na capital do paiz,
«cohstiti.c uma demonstração inequívoca
Vio apoio que elle tem merecido da opi-
nifio publica carioca.

Fazemos votos para que continue a
Jprosperidade do velho órgão, que cum-

Erimeut.imos pela sua Ionsa carreira.

AS MISSAS DE HOJE
Rezam-se as seguintes, por alma d
Rozendb Pereira de .'igueiredo, ás o

lioras, na .egreja dc S. Francisco de
faula;' .Amélia «Rosa íBiangolino de T/éo, ás
Içil-i horas, na egreja do Carmo;

dr. Francisco Josí da Cruz Camarão,
iá? 01!-' lioras, na egreja ile ... João
iBáptista;

Atílio Bosclli, ás oij.' lioras, na egre-
|a da Lapa dos Mercadores:

Joaquim da Silva Julio, á; o horas,
ca' i!-a.ri_ do Engenho de Dentro;

Adòtphb Luz Lalanne, ás 9 lioras,
aa cereja dc S. José;

JO.-.Í Barroso Vasques Osório, ás (11|;
turas. na egreja dc S. José;

I capitão César Augusto Sampaio, ás 9
Ifcoras. na matriz de S. Ohristovãoj
¦ l-'ra:-...-is,-o Pereira Ramos, ás o ho-, mierr.
_ras in cirrcja de S. Francisco; guezes para a guerra ,

• Vi'0-iio Carvalho, ás Si': horas, na Apenas o governo continua fazendo
fcgrejà de S. Baptista da Lagoa; | concentração de corpos de exercito

I Eurydice dc Paiva, ás o .horas, na; çm dados pontos do paiz, e chamando
ègreja do largo do Estacio; ¦'¦ • ¦•¦•¦—- --  - *-'•¦- -- '--

1 José Dias Cardoso, ás S lioras, na
égreia de Nossa 'Senhora de Lourdes,
fcm 

"Villa 
Isabel;

I coronel -Miranda, ás 9 horas, na egre-
|« do Carmo; ¦
. Deolinda Jesus da MolU, it 9 horas,

Portugal, atirado pela republica
para as surpresas du uma) guerra,
cujas conseqüências são imprevistas.

O restabelecimento da pena de
morte, que fora banJJa de Portugal
nos tempos da monarohia.

10 balanço moral da republica, seis
annos depois da revolução. trium-
phante, é isso, e é mesmo muito mais.
Deve ser mcslrno singularmente grave
a s'ituação do paiz, que a censura es*
talielecida para a correspondência,
sob o pretexto da guerra, chega _ a
procurar esconder as informações
que os humildes e pacíficos aldeões
enviem aos parentes que têm no Bra-
sil! Assim, uma carta dirigida do
norte de Portuga'l a uma família que
reside nesta cidade chegou ao seu
'destino toda manchada, e em grande
parte coberta com um verniz preto.
Mandara'in-nos essa carta para que
apreciássemos o que os censores lá
faziam, com o pretexto da guerra.
Achámos que seria interessante co-
nhecer o que a carta dizia na parte
que a censura tinha occtfltado sob o
verniz preto, bastante espesso. Muito
fadilmente tirámos a mascara posta
na carta, e quando supptmhamos que
se tratava de algumas graves c tetri-
cas revelações, que poriam a pátria
em perigo se fossem conhecidas no
estrangeiro, -verificámos que quem
escreverá áquella ingênua missiva
apenas se limitava a dizer aos filhos
que por lá, na alddia, o milho custa
agora l$/00 cada rasa, e não ha quem
o venda; que não manda noticias da
guerra, porque ellas cliegam primeiro
ao Brasil do que á pe'otiena aldeia
minhota; que o filho de certo juiz,
lambem doutor, ifôrai chaniado lãs
armas, assim como outros rapazes co-
nhecídos. E mais nada. «Ora, quando
a censura procura impedir que de
Portugal saiam noticias como essas,
cn1cule-se quão grave deve ser a si-
tttação do paSz.^ que já representa caso
de censura o dizer-se que o .milho está
lá muito caro c não lia quem o
venda!

©nrfiin, a republica está festejando
o sexto anniversario da sua procla-
inação. Deixlemos os republicanos
go;:ar mais esse trituiiplio. O futuro
a Deus .pertence, c Klle sibe escrever
direito empregando linhas curvas.
Certo, Portugal ba de salvar-se nm
dia, se... a fatalidade não tiver dc-
terminado que seja pfinga«do o «ponto
final na nossa independência!

H*. * *
'Ainda não foram soldados portu-

a guerra na «Europa.

'Na barra de i;isboa têm jippárect-
d.o minas submarinas que têm sido
roçagadas e destruída.-,. Não se. sabe
como cilas ali apparocem, pois natu-
rál é sttppôr que a vigilância naquelle
ponto Ua costa seja ininterrupta; pre-
cisamente para se 'evitar quali-itter
surpresa desagradável. Dapois, a lar-
gura da barra do Tejo não é tão gran-
de, que não 9eja possível ^exercer-se
nella efficaz vigilância. Seja como
fòr, o que é certo é que os jornaes
recebem informações de que têm sido
retiradas do mar minas submarinas,
que são attribuidas aos allemãcs, que
aliás não têm atacado os navios que
entram c sátím do porto, nem têm
collocado tambem apparelhos destrui-
dores na embocadura do Douro. _

Suecede, porém, e isto c gravissi-
mo, que o sr. Leotte «do Rego, com-
mandante da divisão naval, cutrevis-
tado pelo Século, fez affirmaçõcs de
tal natureza que não .podem passar
sem ser vulgarizadas. Diz o Século:

"!.' assim que o illustre marinheiro co-
ni eça por af firmar-nos que. está cuia vez
•mais convencido t.a necessidade da no=sa
participação 11 a guerrâi do que — diz —
só nus advirão vantagens."— E sobre o easo das minas na barra
dí Lisboa ?"— Com effeito — replica o sr. I.eotte
do .Rcro — 03 allemãcs por si, ou alar-
saiido o' cordões á bolsa, conseguiram cow
locar mais minas na. jiroxlmidadei dá
barra dc Lisboa c .posso asscgurar-llié que
o local escolhido c de mestre. O serviço
dc informações Aa que dispõem os boches,
entre nós, tí completo."— «E quem lh'as pude fornecer ? —
ipcrgunttimos; naturalmente indignados."— Pois se lu neste paiz quem ainda.
Iioje seja *i>or elles, se Im ijncm -ande por
ahi a espalhar qúc ns minas sio ponas
!])or nós para indispor o -povo contra ua
allcmiics, se ha quem diga que o subma-
riuo que atacou a «nossa canhoneira lho
era uma toninha, que admira qui haja
miseráveis tambem quò vão indicar ao im*
migo os bons logarcs onde; devem pôr
as minas ? Admirava*se lu dias um ilos
«meus mais dislinetos collegas no «parla*
mento <lc que tanto sc falasse cm traído-
res c máos porUiguczcs. Ku, que frequeit-
to um ¦; pouco os comboios e os elcctricos,
os cafés c as praias, sei quanto a alma
patriota Ao nosso povo vibra dc indigna-
ção ipelá perfídia desses traidores, (pie o
pevo, como «niiiRUcm. conhece. Traidores,
lia-os de diversas categorias. Traidores,
mas traidores sem grandeza, nojentos como
vermes, são toda essa malta que por ahi
anda mnlíinando, envenenando, deturpando
tudo. Cobardes como ^os chacaes", pois ape-
nas alguém lhe sáe á frente somenuse c
começam a falar em surdina. Iv se lhes¦pedirem as provas do que affirmam, des-
culpam-se como o ''ouviram dizer."

Não passa despercebido que o sr.
Leotte do Rego pretendo referir-se
aos monárdhicos, os quaes aliás, olic-
clientes ás instr.ttcções superioiimçnte
esta«beleci'das, nenhumas diMiculdades
têm creado ao governo republicano,
em relação «a guerra, ainda que ell.s
não concordem, na sua grande ,maio-
ria 011 na sua totalidade, com a situa-
ção gravíssima creada pelos que go-
vertiam o .paiz. Por isso, depois de
publicada áquella assombrosa entre-
vista do sr. Leotte do Rego, todos os
jornaes monatóiicos clamaram, pc-
dind.o immcdiato c rigoroso inqueri-
to, sendo ouvido o denunciante, em
primelirõ logar, para se apurar quem
são os portuguezes que atraiçoam a
pátria pelo processo indicado pelo
commandante da divisão naval, lias,
já se vê, o governo fez ouvidos de
mercador, e o apparecimento das taes
minas continua sendo um mysterio!

•«.:**
Telegram.ua recebido lia poucas

lioras, e destinado a .prcWitzir ahrme,
noticiava que fora aberta scisão entre
os níonarohicqs, e que o Diário Na-
cional, que recentemente começou a
ser piíblrcado sob a direcção do st.
Ayres d^Ornellas, ficou á frente d.
um grupo, contra o outro grupo que
é chelfiadó pelo sr. Moreira d'Al-
meida.

«Xinguem se assuste.
ISe o facto fosse verdadeiro, se ti-

vesse qualquer importância, a Havas,
ao serviço da republica, tcl-o-ia ex-
piorado. Ora, a Havas silenciou!
Logo —.n-f.no socego cm lodo o pai~,
como diírem os telegramWas offi-
ciosos.

'De resto, é tão grande e tão .bri-
lliante a influencia política desenvol-
vida pelo primeiro dos jornalistas
portuguezes aetüaes, que a penna de
Moreira dV.lmcida, em dois simples
botes, leaes e certeiros, mataria á nas-
cença qualquer pretexto para dis-
cordias.

Os monarcliieos portuguezes, em
Portugal, estão tão unidos quanto o
estão os que vivem no Brasil. As de-
fecções, ou as simples vacillações, são
em nt.mero insignificante, e em ge-
ral representadas pelos requintes de
ambição individual, ou apenas pelosejíçessos de vaidade.

* .: *
Outra profanação.
O Dia, de Lisboa, refere-se a um

facto oceorrido em Canta, villa da
Extremádura, a 48 kilometros de Lis-
boa, e pertencente ao concelho de
Aldeia Gallega do Ribatejo. Ahi vae
a narrativa:

A nova lei sobre a elei-
ção do prefeito

S. Paulo, 30 de setembro — O pro-
jecto sobre a eleição do prefeito...
Perdõem^nos os leitores do Correio da
Manha se chegamos um pouco atrasa-
dos, para lhes dizer que o projecto
pôde ser considerado lei. Lei será, tal-
vez, quando estas linhas apparecerem.
E cm que ficaram todas aquellas ra-
zoaveis conjecturas, a respeito da atti-
tude do Senado ? Como foi no Senado
que encalhou a iniciativa, uma vez ten-
tada, para o enireamento dos munici-
pios, era de presumir que algo houvesse
agora no Senado, embora o projecto
tendesse justamente a favorecer as.pre-
rogativas da autonomia,

Como ha, 110 Senado, vários e auto-
rizados catlicdraticos de direito, e como
alguns delles houvessem declarado queesperavam no Senado o projecto, paraemendas indispensáveis, toda a gente
julgava que teríamos deliatcs ale-
vantado e instruetivo, além de mui-
to proveitoso ao . regimen munici-
pai paulista. Lembram-se que escre-
vemos, numa informação sobre o as-
sumpto, que um illustre senador, de
muita responsabilidade e que ate já foi
presidente do Estado, havia expendido
cabíveis ponderações sobre o projecto
da Câmara ? Outros apparclliavam
emendas provavelmente com a hoa ín-
tenção de fazer uma lei melhor e fitais
cm correspondência com as imperiosas
necessidades do regimen municipal do
listado.

Afinal, o projecto dando ou reslifuih-
do ao povo o direito de eleger o pre-
feito da capital deslizou tão suavemen
te que apenas se notaram tres coisas as
signalaveis: a declaração do sr. Luiz
Pisa, de que desistia das suas emendas;
a declaração idêntica do sr. Herculano
de Freitas, com o accrescinio de que
se reservava para opportunamcnte for-
miilar outro projecto mais completo: a
attitude do sr. Bento Bicudo, soüci-
tando que fizessem constar que votava
contra o projecto. E nada mais se dis-
se, nem consta. No próximo pleito mu_-
nicipal já o sr. Washington Luís será
eleito, não.pelos seus pares, .mas pelo
povo, como o sr. Antônio Prado. Pa-
rece que a invcstidiírá tem assim ou-
tra splciinidadc... apezar de ser exec-
peional a lei que tal coisa vae insti-
tiiir. — C.

Rir faz bem

Eu bebo, tu bebes, elle bebe
CAS0AT1XHA.~EM 

BUENOS AIRES
Homenagens aos médicos

brasileiros que ali se
achaní

Buenos Aires. 1 (A. A.) — O pro-
fessor Carlos Chagas, bem como seus
demais companheiros de delegação, ai-
nioçaram hoje na residência particular
do professor Demarini, sendo trocados
brindes muito amistosos.

A' tarde, os médicos brasileiros fo-
ram ao Tigre, onde o dr, Araoz AlfarO;
presidente do Congresso Medico pfà-
cional, e senhora, offercceram-lhesíUim
elegante chá. que correu em mcií): a
maior còrdálidade. ' •

O dr. Chagas partirá para essa ca-
pitai, de fregresso, 110 próximo dia 5
do corrente mez, e os drs. Aloysio de
Castro, Bruno Lobo, Tlionipson Moita
e os demais delegados partirão amanhã.

«mm _ tu

O DIA DA CREANÇA

"São Lourenço" — Cigarros po-
pulares de fumo

Rio Novo, para 200 réis, com valiosos
brindes. — LOPES SA' & C.

-mo o «__» man. 1
OS BONDES DO URUGUAY

Mais uma reclamação
sobre a mudança do

itinerário
Já lemos attcndído a varias rocia-•nações que 110. têm sido trazidas,'por

escripto ou verbalmente, sobre a ines-
lieràià. mudança dns bondes da lit.ha
-'.Uruguay". Ksi-e facto, que apparente-
mente tem pouca importância; acarreta,
enti-eliitílo, (."ave prejuizo, já uão di-
remos de dinheiro, nias de tempo, para
todos quantos. — negociantes, eircpíc-
g..,.Íos 110 comniercio, fiinceionarics pít-
blicos — residentes na zona sen*jpa
tpor aquelles bondes, demandam, -pela
ív.arJiã, os seus escriptorios, situados
na rua Visconde dc Inhaúma e Primei-
ro dc iXIarçol

'Homem, nova reclamação nos foi
feita, desl.a. v.ez .pelo tclcphone. O re-
clamante, ipcicebia-se pela voz, estava
irritado c chegou mesmo a dar-nos o
motivo da sua irritação, 'E' que varias
commissões têm iprocurado o prefçilo,.
obtendo de s. ex. c.-ivhcgoricas pro-
iiiessr.s de que os bondes do Uruguay
voltariam a trafegar pela itinerário
antigo.

O dr. Azevedo 'Sodré chegou mesmo
a mandar que o sr. 'Durão, director de
Obras da ,Pr.felina, officiasse á di-
rectoria da Light, solicitando o resta-
beleciiineiito do .intJgo itinerário, pois
aos interessados fora declarado por um
direclor da empresa canadense que da
Pr.ffeitura é que dependia tudo. Mas o
sr. Durão, segundo o rccla.matiie dc
hontem, fez ouvidos de mercador ás
ordens dadas pelo prefeito.

INão vemos que razões poderá mvo-
sar esse funecionario. para demorar o
cun.primcn.0 io uma, detonivinação,
que, posla em .pratica virá beneficiar
centenas de indivíduos, acabando dc
uma vez com essa questão que já vae
se tornando irritante.

Voltamos .1 "icdir a atlenção do dr.
Azevedo Sodró para esse caso, cuja
solução satisfatória — disse-o a Lignt
_ depende apenas da .Prefeitura." ' "' ' '—*
IT.ATAM1.NTO «AS MOLÉSTIAS

PETjAS GRANDES MEDICA-
Cf.ES PHYSICAS, PELO ES-
PECIAIASTA
DR. ÁLVARO ALVIM — Exame

pelos raios X. Installaçào especial para
o tratamento das moléstias do peito.
tuberculose, broiichile. einpliyscma. De
10 1I2 ás 4; largo da Carioca, n, 1*
ar.dar.
., —wwta<tf

fajnatn.z d* Gloria.

as armas as reservas e todos os ho-
meus validos até aos 45 annos de
edade.

lÊníramos, entretanto, em otilubro,
e, como se sabe, os rigores do inver-
no não tardarão a fazer-se sentir, de-
terminariio, certamente, como noi

"Aos que ainda Item teias _'ar_r__.a es-
perando qu.... n.i semana dos nove diaj
tenham nesla republica as crenças religio-
saí o respeito que devem merecer contare-
1110. mais uai caso edificante, ogora oceor-ildo cm Canha. A egreja da Misericórdia,
onde se encontram sepultados os seus inst!-
tuidores c tambem alguns antigos bemfei-

nella Sant» Casa — piedosa Insti*torci da ti

O"FOOTBALL"IN-
TERNACIONAL

03 argentinos derrotam
os iirugüáyos, ''

'Montevidéo, 1 (A. A.) — Ante.mua
.enorme assistência, realizou-se _ hoje o
esperado encontro entre as "equipes'

argentina e uruguaya, para a disputa
do prêmio de honra instituído pelo Mi-
nisíerio da Instrucção Publica.

A luta esteve renhidtssima, venecn-
do os argentinos por um "goal'' con-
tra zero dos uruguayos.

O "team" uruguayo eslá assir.i com-
posto: Saporiti, Granja e -Foglino;
Olivieri, Delgado c Savio; Somma,
Gradin, Piendibeni, Scarone e Romano.

tti:ç3o cujos rendimentos são grandes c -cm
que se faz muito bem aos pobres — foi
arrendada por quinze mil réis animaes a
um democrático, dono d*um celleiro... que
precisava dc armazem I ."Os altares foram arrancados e rjiieima-
dos c bem asstm muitas alfaias do culto.
Parece que as imagens agi.arda.ii... o seu
auto de fé,"Que dizem a isto os catholicos ? Al-
guem que nos relata estes factos, e cujos
serviços á causa da Egrreja são relevantes,
cnostra-sc ainda mais indignado contra a
fraqueza da maioria catholica que taes pro-fanações consente do que contra a mino-
ria livre-pcnsadeira que as «pratica.

"Tem muita razão I
Elles só vivem da coVardia alheia! E*

uma cobardia que faz naufeas..."
Não ha que estratíiiar. Aquillo

agora é delles e, como disse o sr.
Theopbilo Braga, elles tambem que*
nm comer!

Eucenio SILVEIRA.

Tristezas não pagam dividas. Tan-
to não pagam, que o momento actual
é aipenas de guerras e deficits, de dii-
vidas e tristezas, e não consta que
umas tenham .olvido ou resgatado as
outras. O chefe de famiiia mais ta-
citurno não consegue do feroz senho-
rio o doce recibo do aluguel mensal
da casa, só com o seu ar fúnebre de
quem é perseguido pela urucubaca
geral. A demora no pagamento, seja
qual fôr a causa que a determine,
nunca é tolerada pelos proprietários,
salvo por medo, como se di deants
de doídos. For isso, un. dos meios
malis seguros usados agora para pa-
gar cantas é .passar por neurastheni-
co: vem o cobrador, e o inquilino
dizHlhe coisas sem nexo, a principio
amáveis e depois tremendas. Affir-
mam os peritos que o proces:o tem
muitas. vantagens.

lEm tempo: nas linhas ahi escriptas
não ha a menor ..Ilusão n.s meus
leitores. Eiles não soffrem d.e 11 eu-
tastheiria.

Mas busquemos as fontes das ale-
grias, que fazem folgar o coração.
São muitas, muitíssimas, e variam de
natureza, com a condição especial de
cada um. Eis, ao acaso, algumas:

Conversar á vontade com a na-
morada, seja num canto de jane-Ha ou
á luz discreta da sala ás escuras, seja
nu'm fundo de quintal, á sombra fron-
dosa de enorme mangueira.

Ser casado com mulher que não
faz scenas de ciúmes.

Estar longe da sogra.
Acertar no «bicho.
-Ver-se livre de um credor iin-

portuno e implacável.
Ter «ditthtiiro "á tesa" no bolso.

*— Ouvir um elogio á sua própria
pessoa. Eis ,um farto manancial de
intimas satisfações. Os meus amigos
já yiram, por certo, como o cidadão
mais circúmsipecto c sisudo — conse-
lheiro 011 commendador — illumina
a fadhada phyaionomica, quando ouve
dizerem-Ihe á queima«buc_ia, mórtnen-
te se por boca de senhora, e galante:O sr. commendador como está
hoje bonito...

Toda a gente gosta. 
' Se ha inten-

ção de facada, « aproveitar a opportu-
nidade). E faz muito bem, ouvir um
elogio. E' hygreríieo e é tônico. Não
preciso lembrar que o maior instflto
d.esta vi'Ja, para uma moça, está em
ser chamada de «feia. Com effeito, é
desagradável, "desegual". Digam-lhe,
se quizerem, todos os desaforos: que
é desageitada -para tudo, que é má
para os irmãozii.hos, que não _sie dos
cinemas, etc. Ella não liga; .dá de
hombros, faz um muxoxo, c vira a
folha. Mas, quando sabe que alguém
sinceramente disse oue «ella era
feia... — a coisa torna-se grave,
rende noiteSi de insomnia, falta de
a«i>petite e ctiises dc nervos, obrigadas
a agita de flor e a leitura de folhetins
humorísticos.

Um outro .motivo de júbilo para
todos nós é gabarem-nos a nossa ju-
ventude. Os moços são crysa.idas:
tecem de sonhos a seda da esperança
com que bordam a vida de illusões.
Ha, é verdade, moços velhos, e velhos
peréiínemcnte jovens. Mas, afinal,
ser velho é passear a existência, como
mineiros, entre galerias escuras; o
cérebro traz uma única lâmpada acce-
sa, a memória, cuja luz, d,e vez cm
vez, dá margem a súbitas explosões
de saudade — que c o grísou do co-
ração.

Eemfim, sc não ha does.o á alma
feminina que se compare a chamarem
ás seiílioras de feias, tambtím não co-
ilheço maior falta de consideração do
que dizel-as Cdosas. Ealltá de consi-
deração e de amor á verdade. As íe-
nlioras_ não envelhecem nunca, e a
razão é simples: a maior parte faz
annos cm 29 d.e fevereiro. Ou então,
como naquelle magistral soneto de
D. Xiquote, são gentilezas do tempo,
que quando encontra alguma dama
em sçjt catofrthó; 'Vara, cortoja-a,
e... cede-lhe passagem."

Receber ura presente. Eis ahi
tambem uma coiisa nwito agradável.
Só tem um inconveniente: é o des-
gosto de ter-se da retribuir... De
passagem, ctirnipre recordar que o
mimo deve ser próprio, de aecordo
com à edade c o estado social da pes-
soa festejada. For exemplo: para
uma creança, uma boneca; para um
estudante, um livro: para uma moça
solteira, um Santo Antônio ou São
Geraldo; para uma viuva, -Santo Ono-
fre — que é um Santo muito sabido
nesses milagres dc casar segtinUa vez.

. — Tirar a sorte grande. Sem du-
vida, já não é it'ma fonte de alegrias:
é uma catarata, é a cachoeira de Pau-
lo Affonso inundaiVio a gente por
dentro c saindo cm satisfações ,por
todos 05 poros da alma. E dão-se,
não raro, factos muito curiosos, com
a transfiguração por que passa o já'então 

felizardo. Em Juiz de Fora,
todos conhecem este caso: em um
botequim era _ empregado um pobre
rapaz, que «muito sd.tria na sua hu-
milde condição, servindo caifé e bebi-
das á freguezia e aturando as exigen-
cias ç esquisitices do patrão arre-
liento. Ora, suecede nue, de uma fei-
ta, cm meio á faina vespertina da
casa, o triste servente, que acabara
de conversar com um billheteiro, teve
um gesto inesperado. Pousou as ma-
chinas de café e leite sobre o balcão,
arrancou o avental, abancou-se a uma
das mesas c, falando alto, grosso, um
tanto insolante, gritou para o patrão:

— Pst I O' seu coisa! Bote aqui um
pouco de ohamipagne I

F, o "seu coisa" serviu-a, mesmo,
ao "antigo" empregado — que tirara
a sorte grande.«Não só nos meios alegres se ,póde
achar graça. Toda tragédia tem sem-
pre seu lado cômico ou ridículo e ás
vezes as situações mais dolorosas cn-
cerram passagens hilariantes.

Vae para ta'lvez uns tres annos,
cuido que os jornaes noticiaram um
facto oceorrido na rua Corrêa Dutra,
no Cattete, e que vale réeUitar. Num
sobrado, faziam quarto a um defunto,
o qual descansava sobre uma peque-
na mesa existente.num-lado da sala,
próximo á escada ^.re dava para o
pavimento térreo. Havia muitos con-
vivas; que para certa gente é quasi
uma festa semelhante cerimonia. E
como amiucl,e suecede nesses meios,
em circumstaucias taes, para passar
o tempo, bebia-se e conversava-se so-
bre politica. Dc repente, um violento
d.tbate-estalou. Uns erant peüo go-
verno, outros não. Havia alguns mui-
to_ extremados nas suas opiniões,
mormente áquella hora, uma da ma-
drtigada, depois de vários garrafões
csrvãsiádós. A paginas tantas, esqueti-
tando a disputa, um sítjeito mais
aborrecido passa a mão num porrete
e afira um golpe sobre o contendor;
este livra, abaixando-se, á protecção
da mesa do cadáver. Resultado: é o
defunto quem toma a cacetada, que
lhe racha a testa, vira a mesa e atira
ao chão o corpo, quo naturalmente
d.errapa para a escada. Já então, fe-
chado o tempo, outras cacetadas can-
ram no lomibo de outros camaradi-
ithas, que, procurando fugir prt-cipt-
tadamente, rolam os degráos, de em-
brulho com o fallecido. E o sarilho
terminou á porta da rua, com a in-
tervençãó da policia, <_ué verificou os
ferimentos do morto.

Já c urucubaca, convctrham! Apa-
nhar depois de não mais existir.

A propósito, oceorre-mc da' a ver-
dadeira origem dessa -pala* fatidl-
ca. Vem de uru, cubo e «_.¦ Uru é
um prefixo cabulttero; nem 1 aves,
v. o., que são os enfants-gaté ¦ da na-
tureza, se livram da sua influencia,
quando têm uru no nome: uru táo,
urtfbú, jaburu, tirú. Uru ou capoeira
é um gallinaceo tão caipora, que se o
caçador pia macuco, vê um vtflto no
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As festas são instituições sociaes, po-
liticas ou religiosas, de grande impor-
tancia; têm duas razões: ou são destí-
nadas a interromper uma série de dias
dc trabalho, com um repouso periódico,
ou visam recordar algum facto vul-
tuoso digno de ser gravado no senti-
mento e na memória de um povo. Disse
do escriptor italiano que, sendo ellas
instituições sociaes, umas são necessa-
rias, principalmente onde o trabalho é
exercido por salário, para impedir que

patrão, impondo um trabalho exees-
sivamente .pesado, não esgote as .forças
do trabalhador, porque o trabalho só
é profícuo quando de tempo em tempo
se restauram e se refazem as forças;
c outras indispensáveis á educação ci-
viça, porque revivem na memória o
sentimento de factos, a que fortemente
está ligada a. historia e o .espirito na-
cional.

Os gregos foram os primeiros a fes-
tejar, sem o caracter religioso dos egy-
pcios e dos hobreus, os dias gloriosos
de caracter idêntico ao que «hoje se
vae commemorar nesta «cidade. Assim
crearam a festa da pritnavera, no dia
em que a Natureza como que renasce
para entoar com as primeiras flores o
canto de despedida do Outomno: as-
6im instituíram a festa das flores.

Modernamente os Estados Unidos de-
nominaram o dia 20 de setembro, o
dia das arvores, e nós, por iniciativa
do dr. José Mariano Filho, o .festeja-
mos pela primeira vez este anno, re-
unindo, numa linda manhã de sol, cen-
tenas de creancinhas, que, alegres, sal-
titantes como os pássaros se perderam
horas e «horas entre o arvoredo riso-
nho do Horto Botânico.

A 19 dc novembro festejamos cnthu-
siasticamente o anniversario do nosso
symbolo pátrio; mas hoje festejamos
todo o nosso maior encanto da vida,
encanto que é como a i>.im»vera, que
são flores, arvores e são pássaros —
as creanças.

'Seguindo o exemplo do que se «faz
em outros paizes, .principalmente na
Bélgica, na 'Austria-Hiiiigria c na Rcpu-
blica Argentina, onde essas festas são
celebradas como homenagem ao lar do-
mestiço, graças á iniciativa dedicada
de uma commissão de distinetas senho-
rus tle nossa sociedade, será esse dia
festejado pela .primeira vez entre nós.

A idéa partiu do presidente do Pa-
tronato dos Menores, desembargador
Nabuco dc Abreu, que teve loco o apoio
das sras. Nabuco de Abreu, luigenio de
Barros e Kudoro de Ilarros e senho-
ritas Alves de Souza, Nabuco de Abreu
e Eugênio de Barros.

Pela manhã formarão na praça da
Republica cm frente do quartel rjeneral:
o Colíegio Militar, o Colíegio Pedro II,
a Escola 15 de Novembro, a Escola de
Menores Abandonados e o Colíegio Pio
Americano. Depois da revisita que será
passada, a tropa infantil marchará para

a Avenida Rio Dranco, desfilando de-
ante do presidenlc da Republica, pre-
feito municipal e ministros de Estado
que para esse fim estarão no Theatro
Municipal.

A's 3 horas da tarde, 110 mesmo thca-
tro, haverá oima sessão civica, compa-
recendo o chefe da Nação, o governa-
dor da cidade e ministros, na qual dis-
cursar o dr. Pinto da Rocha. Goulart
de Andrade e a sra. Alberto dc Quei-
roz recitarão poesias, sendo cm seguida
executados por um coro de 1.000 cre-
ancas das escolas municipaes o Hymno
Nacional, o Hymno da Bandeira, e os
Iíymnos "O Tempo" e "Os Passari-
nhos", do maestro Eurico Borgonginon,
regidos pelo autor. Proccder-se-á de-
pois a um interessante concurso de hei-
leza infantil que será julgado pela com-
missão seguinte: senhoritas Alves de
Souza, Nabuco de Abreu, Eugênio de
Barros c Cardoso, c a sra. Eudoro dc
Barros, que será a desempatante. O
jtiry distribuirá os seguintes prêmios:
tf) — Um estojo, offerecido pela ouri-
vesaria Oscar Machado; 2") — Uma
linda lâmpada electrica, offcrccida pela
Casa Bertholdo; 3") uma bengala com

ULTIMA IM

castâo de ouro (para menino), offerecl
da pela Ua Royale".. _

Depois de distribuídos os prêmios
conferidos pelo Patronato de Menores
ás alumnas mais applicadas, será feita
grande distribuição de biscoitos, bon-
bons e refrescos ás creanças.

Muitos estabelecimentos de diversões
abrem as suas portas ás creanças.: a
Maison Moderne será da 1 ás 5 noras
da {arde franqueada ás creanças; no
theatro S. José, ás mesmas horas, ha-
verá espectaeulos infantis por preços
usuaes, sendo o produeto desses «Pf*
ctaculos offerecido para a construcção
do Hospital Annexo á Creche do Pa-
tronato dos Menores. Num dos inter-
vallos liaverá um concurso de belleza
para creanças, sendo distribuídos dois
prêmios: i" uma chicara de prata, of-
ferecida pela Joalheria Adamo e ao 2°
uma linda boneca, offerecida pela casa
Grão Turco. •

O Jardim Zoológico estará aberto du-
rante todo o dia, sendo franca d entra-
da para as creanças; os cinemas de São
Christovão, Conde Bomfim e Haddock
Lobo. darão em todas as suas sessões
entradas gratuitas para as creanças'; o
Passeio Publico será franqueado ás cre-
ancas á 1 hora da tarde. No theatrinho
será representada a "Gata borralheira
pelas creanças do¦¦¦ Jardim da Infância
da praça da Republica; Guignol, distn-
buição de doces e biscoitos; diversas
bandas de musica tocarão no jardim.

O trheatro .Phenix, os cinemas Odeon,
Pallié, Avenida, Ideal, Paris e o Cine
Palais, offereccm uma percentagein das
sessões do dia tpara a construcção do
Hospital Annexo.

A' noite, no Municipal, Carmen Ly
dia offereee seu jespeataculo de estréa
ás creanças pobres.

Uma das notas .mais interessantes da
festa de hoje será o campeonato ínfan-
til, que terá loa -ir no campo do Rlunu-
nense. O Patronato dos Menores « o
Chiquinho do "Tico-Tico" offereccm
duas lindas 'taças de prata aos vence-

I_ora.il designadas, pela directoria do
Patronato do Menores, as seguintes
CQUimissõcs, que tomarão a seu cargo
a direcção dos festejos nos seguintes
locíics *

Passeio Publico — As directoras: —

Mines. Plácido Barbosa e Alberto da
Cunha e mlle. Vera Alves Barbosa;
auxiliadas por: Mines. Abreu Fialho,
Caldas Vianna. Souza e Silva eAtert
Betim -Paes Leme « .mlle. Stclteisde
Oliveira, e srs. drs. ViUemor do Ama-
ral, Bento de Barros Pimentel, Fran-
cisco Cesario Alvim, Cd D-iviz Goulart,
Plácido Barbosa e Prudente de Moraes.

(Maison «Moderne — As direotoras: —

Mmes. Nabuco de Abreu e «Eugênio de
iBanros, avuciliadaa _>or: nmve. murla-
iiiaqui e mille. «Nabuco dc Abreu, Euge-
nio de Barros, Alves de Souza e Mj -

riam Cordeiro e srs. drs. Edgard
Costa, Alfredo Baltliazar da. Silveira,
Salvador Fróes, Ovidio Romeiro e Eu-
trenio de Barros. _,S "il-oolball" - As directoras: Mine
Heitor Cordeiro, Souza -Leão, wndessa
de Paranaguá e mlle. Stella Wilson,
auxiliadas por -times. Castro c Silya
e Teixeira «Lima. e srs. drs. ¦ Moges
Sarmento, Souza Leão, conde dc Para-
naguá, Jayme de Vasconccllos e .Mario
^Tlicatro 

Municipal -Todas as.com-
mi Òes .parciaes, ,e .mais as seguintes:
baroneza Elisiario «Barbosa, mines. An-

teidò Azeredo, 1-ranklin Sampaio, He-
o isa .Figueiredo, Adelina Lopes Vieira,
l^írdo Chaves Faria e Luiz Gu.ma-
"A 'commissão 

organizadora das fes-
tas em beneficio da fundação do.'Hosp.-
ai Annexo ao Patronato dos Menores

Abandonados, angariou em poucos dias
donativos na importância dc; o1.000?
contando, até o fim do mez, levantar o
ílinTciro necessário para a fundação do
H_ÍP10 'intendente 

Leite 'Ribeiro apre-
sentará hoje' nin .projecto no Conselho
Municipal, feriando o dia 2 de outu-
bro, como o ia creança.

As resoluções definitivas
do governo grego

Londres, _ _ (A. H.) — «CÒmmiM
nicam de Athenas cm data de 29 dosetembro:"Pessoas chegadas ao rei Constantinomostram-se confiantes cm que o sobe-rano informará até segunda-feira omais tardar o presidente Poin.aré o,rei Jorge V e o czar Nicoláo, das 

're-
soluções definitivas do governo grego.,Diz-se que isso se seguirá á formação
de um gabinete nacional, chefiado peloactual presidente do conselho, sr. Ka-
logeropoulos, e de que fará parte, sa
o desejar, 9 ir. Venizelos, .

*
A luta nos Balkans

Londres, 1 (Official) — Na frentt
de Doiran a nossa artilheria, esteve
muito activa.

No Struma, capturámos, abaixo de
Orljak, parte da linha búlgara e alar-
gamos os ganhos feitos durante a noi-
te, em seguida a um encarniçado com-
bate precedido de enérgica preparação
de artilheria. Inutilizamos seis contra*
ataques inimigos. O combate cominu'a

¦ 
* .

VESTIDOS H0DE_L03?..
La Maison Nouvelle

O, EUA GONÇALVES JJ1AS, 9
' • 

* . ¦.

Umá yictoria dos alpinos
italianos

Roma, 1 — SA. H.) _ O.commu-
meado do gcneralisslmo Cadorna an-
nuncia que os alpinos atacaram e ex-
pulsaram os., austríacos das suas posi-ções nas enconstas sudoeste de Laga-zuci capturando-lhos ao mesmo tempo
grande quantidade de material bellico
e alguns prisioneiros.

A artiheria inimiga ainda hoje lançou
alguns projectis sobre a cidade de üo*
rizia.

+ m »•*-

¦matto, atira e acerta, — nuasi sem-
pre é tirú. Do urübú não é mister
falar. iE do jaburu fez-se ató um
jogo, que a policia prohibiu, por ser
de azar. Ora, cubo significa "deva-

do ao cubo"; e aca é um sttperlativo
indígena, muito empregado na gíria
popular, tanto assim que de baila,
que já é cutitba, fez-se baitáca, que é
cutubaço.

Conclusão: uru elevado ao ctibo( e
ao superlativo. Quer dizer: azar p'ra
burro. Ninguém escaipa.

lEntretanto, falemos agora serio.
,A alegria é indispensável á vida.

E' um remédio, um elemento de sau-
de, um tônico biogenico, melhor do
que todas as kolas ,e todos os arseni-
cos inventados e por inventar. Não
ha digestão difficil numa mesa, em
cuja roda sc contem anecdotaS oliis-
tosas. Não 'ha pesadelos quando dor-
mindo gozamos, num sonlio feliz, ai-
guns momentos de ventura. ,

i.-V tristeza, ao contrario, é a fonte
de todas as inc.est'ias. Cqn_ba.amo.-a,
portanto, por todos os meios ao nosso
alcance. E' um problema de hygiene
moral, antes dc tudo, num transe dif-
fioil como o que a humanidade ora
atravessa. Encouracetno-nos contra
as desventuras, pondo á margem as
dores c aproveitando o que bom e
divertido ha na vida. Só é triste, só
é infeliz, quem não sabe crear em si
mesmo a barreira de uma vontalde de
ferro contra as amarguras da terra.

«E depois, portpie ser tristes, quan-
do na natureza tudo é alegre: o azul
cheio do céo, o céo cheio de sol, o sol
cheio de luz, a luz cheia de vida, e
a vida chdia de encantos na creança,
de seducções na mocidade e de recor-
dações na velhice?, Mesmo para os
naturalmente tristes, ha um consolo
a ca'Ja especie. Um feio encontra
sempre quem o ame e o ache bello;
não ha pi torto que não caiba em
um sapato apropriado... E ao mais
pobre e esquecido resta o conforto
que vem daquelles versos populares:

Nas maiores desventuras
Viçam amores felhes,
Conto entre as rochas mais duras
As plantas deitam raízes.

Floriano Ue Lemos.

EM BELLO. HORIZONTE

Uma tocante cerimo-
ma militar

Eci.1.0 Horizonte, 30 — (Do corre-
spondente) — Realizou-se ante-hontem
na praça da Liberdade, ás primeiras
horas da manhã, uma cerimonia tocan-
te: o juramento á Bandeira pelos
soldados do 4° batalhão escola. _£sse
batalhão, que acaba de passar a prom-
pto pelo coronel Roberto Drexler, in-
struetor da força publica do Estado,
vae ser incorporado ao corpo policial.

Um dos nossos redactores .teve fe-
Hz opportunidade de assistir as evolu-
ções do batalhão e á solennidade do ju-raniento. A instrucção ministrada pelo
official suisso não deixa nada a dese-
jar.

Aquellcs soldados estão mais do queaptos para as exigências da vida mi-
litar. Não foi apenas nos exercícios de
manobras que elles revelaram um real
aproveitamento, perante a extraordina-
ria massa de povo o que se via na pra-
ça da Liberdade, os discipulos do coro-
nel Drexler executaram, com admira-
vel precisão, exercícios de gymnaslíca.
O que se notava tambem, e isso sempre
impressiona agradavelmcnte, era a uni-
formidade dc altura dos soldados. For-
maram 254 homens.

A's 9 lioras da manhã, o dr. Del-
fim Moreira, presidente do Estado
passou revista ás tropas, acompanhado
de seu ajudante dc ordens, coronel Vi-
eira Christo, do coronel Roberto Drex-
ler, coronel Pedro Jorge Brandão,
commandante do 1° batalhão, major
João Franco do Couto e dos capitães
Messias de Menezes, Henrique Bran-
dão, José Machado Bragança..

Terminada que foi a revista houve
um discurso. Pronunciou-o o capitão
José Bragança que _ dissertou com pro-
priedade e eloqüência sohre o papel do
soldado, os seus deveres de militar e de
cidadão. Depois, o batalhão escola en-
toou o hymno á Bandeira, fez ainda va-
rias evoluções e marchou garbosamen-
te para quartéis sob tuna merecida sal-
va de palmas.

O coronel Vieira Christo, a quem se
deve essa intelligente e útil prepara-
ção da tropa policial, foi muito felici-
tado pelos admiráveis resultados da sua
obra.

INCÊNDIO EM SAPOl-EMBA

Um barracão da Fabrica
de tecidos de linho des-

itruido pelo fogo
Hontem, á noite, * deu-se ría íabric»

de Sapopemba, dc tecidos de linho,
um incêndio num barracão de deposita
de estopas ,

Os vigias oaquim Agiiarão e Ma-
noel Antônio de Almeida notaram o
fogo que começava a lavrar e deram
o alarme.

Ao aviso dado, correram immedial.i-
mente, o guarda civil João Martins,
n. 85*; o saldado de policia n. 131,
Antônio Pinto Leal; numerosas praças
da 5" companhia de metralhadoras,
sob o commando do capitão Alfredo
Lourival dc Moura e tambem uma com-
panhia do i" regimento de infanteria
do Exercito, sob o mando do tenente
Wolgram Pinheiro da Cruz.

Emquartto se aguardava a chegada
dos Bombeiros que partiram do quartel
da praça da Republica, foi iniciado o
combate ao fogo pela tropa que correu
ein soccorro.

A policia do.23° districto c o Corpo
de Bombeiros foram avisados, Compa-
receu ao local o commissario Victor <
com «Ue o destacamento de policia
do 23°.

O material de Bombeiros seguiu
num trem especial, organizado pelo
sub-inspector do trafego Ismael d.
Souza. Foi commandando qs bombei-
ros em pessoa o coronel Afinada. ¦

O barracão incendiado era todo di
madeira e zinco e estava cheio de es-
topas e outro material, e, assim, ardei
completamente, não sendo possível aoi
bombeiros extinguir o fogo.

Durante os trabalhos para a exlin.
cção do incêndio, ficaram feridos as
seguintes pessoas: Armando Pires dt
Aragão e Mello, soldado da 3* com-
panhia do 2° batalhão do 1° regimen.
to; Durval Jacintho dc Mello, do
mesmo regimento e batalhão; Manoe)
Luiz dos Santos, operário da fabrica;
José Tavares de Souza, n 76, da 5*
companhia de metralhadoras; Arlindo
Ferreira. da Silva, n, 48, dá mesma
companhia, que tiveram ferimentos le-
ve3, e o sargento Saturnino Ferreira
de Souza, marinheiro de 2* classe ia"scout" "Bahia", que ficou mais fe-
rido.

Não se pôde averiguar como come*
.çou o incêndio, mesmo porque o bar*
ração ficou em cinzas.

A policia do 23o districto abriu in-
querito sobre o facto.

Nota interessante: — o soldado Be.
nedicto Sanchez, do i" regimento do
infanteria, por 11111 motivo qualquer,
fora condemnado a 30 dias dc prisão.

Com o alvoroço do incêndio, todoi
os soldados correram e Bcncdicto,
aproveitando disso, fugiu, mas .fugiu
para ajudar tambem no (trabalho «dfe
extinguir o fogo.-*__•»«— - -
A "matinée!" infantil

do São José
Communica-nos a empresa Paschoal

Segreto:"A "matinée" infantil do theatro
S. José constará:

a) "Films" cincmatographicos;
b) A viuva das ca-m'lias, comedia em

tim acto.
c) Um acto de variedades pelos ar-

tistas do theatro S. José."

A sitttoja Grécia
O ministério e a declaração io

gnerra á Bulgária

Londres, r — A "C-.níral Neves"
recebeu commimicação de Roma, de ha-
ver o ministério grego approvado a dc-
ciai ação de guerra ú Euljraria.

.Segundo essa ccimmiinica.ãO', ia ser
decretada a mobilização geral das iro-
pas gregas.

Tartiu liontem para Poços de Caldas,
pelo nocturno dc luxo, o estimado clinico
At. Flavio de rMoura, que vae á cidade
ir.ineira retemperar-se dos esforços que tem
empregado, com a sua clientela numerosa.

j\o embarque do dr. Flavio de M«oiira,
compareceram inmimcros amigos.

Em Assumpção
OS OPERAP.IOS DECRETAM A

GREVE GERAL
Assumpção. 1 CA. A.) — Os gre-

mios operários, numa grande reunião,
declararam a greve geral.

A situação cada vez mais se compli-
ca, estando o governo, porém, apto
para tomar toda e qualquer medida re-
pressiva..

OS QUE BUSCAM A MORTÇ

A actriz Julia Vidal
tenta suicidar-se com

cyanureto de mer-
curió

E' muito conhecida e estimada donosso publico a actriz brasileira JuliaVidal, que ha tempos fez parte da com-
panhia íroes. quando esta trabalhavano Theatro Pathé.

Não sendo mà a sua situação, visto
que, mesmo desempregada como ora seadiava, o actor Eduardo Leite proviatodas as necessidades da querida ar-tista, nem havendo nenhum outro mo-tivo que determinasse um acto de des-espero, foi cnm grande surpresa queliontem sc soube haver Julia Vidal ten-tado conlra a própria vida, ingerindo
tuna gramma dc cyanureto de mercúrio,
dissolvido cm hydrolato de ammonea.

Esse triste gesto de Julia Vidal deu-se hontem na casa em que morava, i
rua do Lavradiò 107, por volta de 6
horas da tarde. Chamada a Assistência
esta soecorreu a artista, levando-a de-
pois em estado gravíssimo para a San-
ta Casa dc Misericórdia.

A policia do J2° districto, compare-
cendo ao local não encontrou qualquer
declaração escripta de Julia Vidal, jus-tificando o seu acto de desespero.

— Tambem a beiaira Beairiz Corrêa,
moradora á rua Joaquim Silva 71, ten-
tou suicidar-se ingerindo paraty com
cocaini. A esta deram vomitivo ener-
gico e desapparcceu o perigo.

Moveis 

de estylo, confortáveis e so-
lidos, qiíem deseja ? — V. Ex". ?
Não tenha duvidas, relalÃ-runento

—«A casa IBANDROMARTINS & O.,
resolverá o problema. Rua do Ouvi-
dor 93 e 95 e nos antigos a.maiens á
rua dos Ourives ns. 39 a 43.

Um auto da polícia vae
de encontro a um

poste...
Hontem, o dr. Antenor Costa, medic»

legista, acompanhado de seu collega dr.
Delfim, tendo de ir a serviço na TI-
juca, tomou o automóvel de que é mo-
lorista Nestor Costa.

Até á Tijuca tudo correu muito bem.
Lá, os dois médicos se demoraram o
tempo necessário, regressando depois pa-ra a cidade.

O auto vinha c^i marcha mais que
regular. Ao desembocar no largo da Se-
gunda-Feira, notou o chau-ffeur quelh.
vinha pela frente um bonde.

Querendo desviar o carro para li-
vral-o do desastre, o motorista fez uma
rápida manobra para um dos lados. Mas
aconteceu que o auto, na velocidade
com que corria, não podia de subite
diminuir a marcha e assim não llu
foi possível evitar um outro desastri
de que logo se viu ameaçado.

Assim, o vchiculo foi de encontre
a um poste da Light.

Com o choque, quç, ifoi tremendo, c
carro partiu-se e os passageiros foram
cuspidos fora, ferindo-se todos, embora
levemente.

. A Assistência ioi immedíatamente
chamada. Chegado ao local um auto-
ambulância, os dois medicos recusaram
os curativos, sendo apenas medicado o
motorista, que sc encontrava num cs-
tado lastimável de tensão de nervos.
Logo depois do formidável clioque, ao
levantar-se do chão, o chattffeur, com-
preliendendo a responsabilidade que lhe
pesava por esse desastre, quiz suicidar-
se, 110 que foi obstado pelo dr. Ante-
nor Costa, que o desarmou, quando elle,
de revólver cm punho, procurava rea*
lizar o seu intento.

Difficilmentc pôde o motorista acal*
mar-se.

A .policia não soube desse 'facto, 011
melhor, teve interesse cm delle não sa-
ber. Trata-va-se de um automóvel offi-
ciai da rua da Relação e assim a coisa
era algo complicada para um simples
delegado districtal resolver. E' esse o
motivo porque no districto a que c
facto pertence nada soube _g__nada con
slava...

O C. M. DB MACET0'

Encerramento dn sessão
Maceió, 1 (A. A.) — O Conselln

Municipal encerrou hontem as sua»
sessões do presente bimestre.

O DU. FERNANDES T.TMA

Sn.-i vinda ü oslii cr.pü.tl
Maceió, 1 (A. A.) — O dr. Fen

nandes Lima tomou pas.asem para t.-
sa caoiial, a bordo do paaucte "ita*
tinga", devendo embarcar hoje.

-L. •-- '•¦
A*t5v .
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CAMPEONATO DE FOOTBALI.

0 America derrota o Flamengo pelo"score" de 3 goals a 1
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Romaria á Penha
.... *

O primeiro domingo
da grande festa

popular
Passou ho-item o primeiro domingo

da «festa «ta Penha, da tradicional fe_-
ta da Penhai. O dia correu calmo, sem
o menor «rnc-dente desagradarvel. Em
regra geral, o j>rii_eiro «lia de festa
corre sempre assiin um «tanto frio, re-
laitivamente pouco concorrido. Devido
a esta conconrencia um tanto fraca, a
Leopoldina Railway fez aini serviço de
trens que deixou muito a desejar.

lÀJpezar. da «promessa de fazer correr
trens em quanllidade suffijjfcnte, essa
pnomess- não foi satisfeita, porque
esses trens especiaes só «partiam quan-
do «stavan. compl-tamentio cheios, o
que deu logar a muitos «protestos e re-
clamaçõc..

«Muitas pessoas que pretendiam assis-
tia- á festa religiosa, que se realizou
áa ii i|z horas, não ti'veram conducção
¦prorrapta e chegaram á egrejal muito
depois do -meio dia.

As festas .tiveram inicio com a ceie-
bração de uma mÍ9sa ás 9 horas, no
altar «existente na Romaria, sendo oe-
kbranrt- o «padre "Manoel Serafim de
OJveira. IMui-tiais «p_ssoa3 devidanierlíe
preparadas, comparecera-, ao altar da
communhão.

No arraial, onde se levantaram deze-
nas de barracas, reinou sempre grande
alegria, O aspeclo era o mesmo de to-
dos os annos: 09 romeiros e suas fami-
lias, aos grupos, alegres, felizes c des-
cuidosos percorriam o arraial em todas
as direcções fazendo cantar as suas vio-
Ias e guitarras, estacionavam cm todas
as barracas onde eram apregoadas igua;
rias de todas as espécies e seguiam ate
a ermida onde a Virgem da Felina do
alto do seu throno distribuía a todos
os seus olhares e as suas graças.

A festa correu bem. O policiamento
foi bom. A bora -m que se retirou o
nosso representante havia muita gente
em todos os pontos do arraial, gente
que se divertia, procurando passar o
dia alegremente, . . ,

Pela ladeira, que vae do arraial, a
grande escada, que precede a escadaria,
muitas dezenas de pobres faziam exm-
bicão e alarde dos seus aleitõcs e niazel-
Ias. O serviço de policiamento foi diri-
gido pessoalmente pelo dr. chefe de
Policia, seus delegados auxiliares e o
do -3o districto, não tendo oceorrido
nenhum distúrbio.

Os elms "teams" que se encontra ram -1 rAo alio, o 4ò. 'America t_
em baixo, 0. do Flamengo.

' O encontro realizado hontem entre o'America e o Flamengo desper 1 1 ura
interesse pouco vulgar. O embate, J6
dc si importante, viera a augmentar
essa relevância com õs recentes sueces-
sos que se desenrolam no sport pre-
dilecto da população carioca. Taes
acontecimentos lamentáveis despertaram
da parte dos aficionados uma curiosi-
dade em assislir a uma prova, cm que
clubs que não obedecem á mesma orien-
tação nos ramos administrativos da IM-
ga «Metropolitana iam enfrentar-se, cm
uma pugna de influencia considerável
no campeonato da cidade.

A dircctoria do America, bem orien-
tada — sabendo que é melhor prevenir
que remediar — organizou um serviço
de policiamento extraordinário, em vis-
ta dos acontecimentos, serviço que .pode
ser qualificado de modelar.

Uma tal atmosplicra concorreu, por-
tanto, para a enchente colossal que apa-
nliou u bclla st-ile do campeão de 1913,
onde era difficil conseguir-se um logar-
zinho para se presenciar commodamcn-
te o desenrolar da .peleja.

Todos quantos compareceram ao cn-
contro devem se ter retirado plenamen-
tc satisfeitos. A luta foi emocionante,
liavcndo-se ambos os anlagonistas com
rigorosa galhardia. Depois de uma rc-
frega movimcnladissima, o America 'o-
grou abaler o Flamengo pela differença
de trcs "goals" a um. , tAssim, anuelle grêmio continu a col-
locado em exccllentcs condições na ta-
bclla do concurso da cidade, sendo o
mais cotado para levantar o titulo de
campeão de I.«i6.

#
OS JUIZIÍS NA.Ó COMP.-aiRiECÍ.-

RAM AO CAiMiPO
Os juiz.s, como acontece freqüente-

mente, não compareceram ao campo,
Os dois escalados, .por motivos justi-
ficados c justificáveis, excusaram-se, por
isso, deante da Metropolitana. Devido a
essa circumstancia, o Flamengo e _
America «viram-se em situação difficil
para solucionar a questão. Resolveram
entrar cm accordo. O primeiro recebeu
do segudo a proposta dos srs. Carlos
Villaça e Francisco Nctto. Aquellc re-
trucou com o nome do sr. Romeu d'Anv
brosio. O America immcdiatainentc ac-
ceilou a indicação e o sócio do Gua-
naliara teve de arcar com as graves
responsabilidades do encargo,

O sr. Romeu d'Ambrosio, auxiliado
pelos juizes de linha Cyro Werneck e
Alfredo Silva, sc bem que não fosse
de grande felicidade na sua actuação,
não prejudicou os adversários, ou mc-
lhor, prejudicou-os irmãmente. O aca-
tado juiz da 2* divisão '¦:. naturalmente
emocionou-se com a estréa. Via muita
coisa que a nós passava despercebido
e não via, outro tanto, o que nos en-
trava pelos olhos. A's vezes era de
excepciona! rispidez; doutras era de
bondosa benevolência...

Km suninia: muito agradecidos ao jo-
ren sportniati devemos estar todos. i.
devemos estar, não só pelo serviço por
elle prestado ao "football", numa emer-
gencia premente, como tambem por ter
sabido manter "a compostura, energia e
independência de acção, cm todos os
aitos ,e baixos dc suas decisões.

O "TI-AM" OUE O AMÉRICA]
APRESENTOU

Oteam nue o America apresentou hon-
tem cm campo nada perdeu com ainclu-
são de Paninhos _a posição de conter"
formará. O back do 2" t»atn,que já se
exercitara cm.tempos no ataque, jogou
com um brio capaz de grandes "per-
formaiKes" e distribuiu a a.commettida
com intelligencia. Haroldo foi o sub-
stituidó por esse jogador. Os restantes
elementos do ataque houveram-se mui
to bem, tiotadamente Oscar, que pre-
encheu a -posição de cxtrcma-diieitabri-
Ihanlemente. A defesa, tendo ii frente
paradoxalmente a figura de Ferreira,
«lue ficava á rectaguarda, soube oppor
heróicos obstáculos ao ataque dc pas-
ses curtos com que o Flamengo, prin-
cipalmcntc em certa parte do segundo
tempo, avançou sobre o seu terreno.

O " goal-kceper" do vencedor con-
siituiu-sc no principal elemento da sua
1u.a1.11i fica conquista..

Ferreira jogou cstupendainente, pra-
ticaiulo rebatidas quasi inacreditáveis.
J*ra.m "goals" julgados feitos que o
sympathico beepcr ainda vinha a ob-
star, provando que para a sua perícia.
c sangue frio 05 lados consiimmados
mão são concebidos com precedência.
O desespero não c transe conhecido
do valente footballer,

A PARTIDA EM CONJUNTO
Tão ardorosamente foi ella disputada

pelos dous adversários, que degenerou
algumas vezes para a violência, se bem
que fosse constatada a casualidade des-
sas passagens menos apreciáveis.

«Desde os primeiros momentos do
embate, o America evidenciou a von-
tade de ferro com que estava de obter
a victoria. A prova cra-lhe, póde-se
dizer, decisiva.

Se o Flamengo levasse ia melhor, es-
taria seriamente comprometlida a sua
«posição no campeonato, 'Essa situação,
ao passo que lhe diminuia a "chance"
do triumpho, reconfortaria a do Fia-
mengo, o campeão de duas quadras
consecutivas. Dahi o disputarem os
jogadores locaes como se estivessem
deante de uma "final" dc torneio.

Aos do Flamengo não ouceedeu o mes-
mo. Não sabemos se impressionada pelo
facto de lhe nâo ser favorável a grande
maioria de assistentes, se. por qualquer
outrta causa, a sua "equipe", somente
durante cerca de 20 minutos do 2° pe-
dodo, portou-se com energia, passando
o resto da prova numa apathia impro-
prla para a -partida.

OS EMPREGADOS DO (DOMMER-
CIO AGITAM-SE

A questão do fecliamento dns
portas

Os empregados no commercio promo-
veram para hontem uma reunião de
classe, para tratar do projecto orça-
mentario para o próximo exercício, na
parle referente ao fechamento das
portas. Essa reunião realizou-se a
tarde na União dos Empregados no
Commercio, á rua Sete de Setembro.
A discussão que foi acalorada, girou
em torno das duas turmas de empre-
gados, disposição de lei quo esta sendo
burlada, Nessa reunião foi lido o me-
morial enviado, sobre o assumpto, ao
prefeito, ,

Entre as reclamações chegada- a
União figuram dc empregados de pa-
darias, confeitarias, leitcrias, seccos e
molhados e outros,

A União vae dirigir-se ao Conselho
lembrando a idéa dc ser collocado, ao
lado da licença do estabelecimento, um
quadro com os nomes dos empregados
c turmas ein que trabalhem.

POLICIAI INCORRECTO, _ -,-f

O resjervaT46 soffre
das faculdades ¦

mentaes
Noticiámos hontem o caso oceorrido

eom o reserva da, Guarda Civil José
Protonielli, que o chefe do trem S U
13. prendeu, quando o mesmo procura-
va arrombar o cadeado de um dos
carros de -* classe. O policial foi logo
apontado como um ladrão vulgar e
nessa qualidade mandado apresentar ao
inspector da Guarda Civil,

Conhecido o facto nos corredores da
Policia, toda a gente se indignou com
o procedimento do 246 reserva, que de
tal modo deshonrava a corporação de
que fazia parte. O sr. Mario Limoeiro
estava disposto a demittil-o e como
uma desafronta. á classe, mandar ar-
rançar, deante de toda a guarda, para
tal fim formai*.-., os botões e as in-
signias de guarda civil.

Mias todo o ódio, toda a prevenção
contra o policial desapparccram deante
do que se observou depois. O reserva
n. -46 um desequilibrado. Chamado
á presença do inspector di guarda,
contou elle coisas desconexas, ora por
entre accessos de lagrimas, ora por en-
tre gargalhadas satânicas.

José Protonielli era noivo e "per-
dendo ha pouco tempo aquella que
amava, começou a manifestar sympio-
mas de aliucinação mental. Em seu
poder foram encontrados diversos pa-
rafusos e uma chave, que elle decla-
rou ter adquirido para fechar bein o
caixão que continha os despojos da
noiva.-O chefe de Policia mandou cxcliul-o
hontem da Guarda Civil e vae fazcl-o
internar no Hospicio Nacional, para o
respectivo exame de sanidade.

Um "footballer" ag-
gredido

O "football" é hoje uma instituição
dominante, que exerce uma grande in;
fluencia nô~carioea, lão grande quasi
como a do Carnaval. Ha hoje uma in;
íinidade de clubs, toda a rapaziada c
de partidária e além disso existe cn-
tre a pequenada, que vive pelas ruas
a "shootar" bolas, ameaçando os nan-
zes respeitáveis dos transeuntes.

Pelos subúrbios, ha em cada estação
um e mais clubs, realizando-se todos
os domingos "trainings". O "football
empolga e ás vezes o enthiasino leva
a excessos que tèm dado máos resul-
tados.

Ainda hontem um accidente e uma
pequena aggrcssão se deram em dois
"grounds" dos subúrbios, durante 03
"trainings". Do accidente -foi victima
Antônio Simões de Almeida, branco,
solteiro, 'brasileiro, militar e residente
á rua da Prainha n". 91. Almeida, quan-
do se exercitava, no Mcyer, caiu, rece-
bendo uma fractura no terço da tibia
direita.

O caso de aggrcssão deu-se num cam-
po de "«football-*, na Penha. Antônio
Ferreira, branco, de 20 annos, solteiro,
brasileiro, operário e residente á tra-
vessa Soledade, foi .aggredido por um
seu desaffecto, que lançou mão de um
páo de bandeira.

Ferreira recebeu diversas contusões
na face, do lado direito.

A Assistência soecorreu os dois, que
se retiraram para suas residências.

A policia não soube de nada disso.

MENOR PERDIDO
Perdeu-se hontem, á tarde, no largo

do Estacio, o menor de cinco annos
Adelino Rosa, filho de Octavio Fran-
cisco da Rosa, residente á rua do Esla-
cio -n. 43. „Adelino Rosa vestia calça amarella e
blusa de brim listado de azul e branco.

LIVROS NOVOS
.

"CONTRIBUIÇÕES' A' POTAMO-
GRAPHIA DO BRASII.", DO DR.
H. DE SOUZA S-I.VESTRE

, O dr. Honorlo de Souza Silvestre
acaba de publicar, mm livro, sob o
titulo Contribuições á Potamographia
do Brasil, a dissertação apresentada
á Congregação do Collegio Pedro II,
110 concurso realizado, ultimamente,
nesse estabelecimento de ensino, de
geog-raphia geral, chorographia .do Bra-
sil e elementos de cosmognaphia, para
preenchimento da vaga aberta na res-
pectiya docência.

O dr. Honorio Silvestre dividiu o
seu trabalho em tres partes: — Parle
geral, Parte especial e Parte economl-
ca' — distribuindo em treze capitulo,
todo o seu estudo, sob vários pontos
de. vista e por motivos vários inter-
sante "e revelador de uma cultura per.
soualissima. Nos quatro primeiros ca.
pitulos subordinados á parta (geral,
com que o joven e talentoso professor
fez o proemio do seu estudo, estão ex.
postas, com clareza e elegância sim*
pies de fôrma, as noções fundamentaes,
e analyse perfunetoria dos terrenos
brasileiros, noções básicas da orogra-
phia pátria e as generalizações scien.
tificas dos systemas oragraphicos do
continente americano. Se essas noções
não. têm, nem podiam ter, — porqu.
não se trata de um tratado completo
dc gcographia, nem tampouco de ne.
nhuma das suas especializações, — um
cunho de mimiciosidade cabal e ex-
baustiva, as quaes pudessem, assim,
constituir um estudo amplo, deixando,
por isso mesmo, de ser noções, . são,
entretanto, relativamente, minuciosas »
abundantes, de modo a desmentir o
caracter dc elèmentaridade, que lhes
attribuiu o seu expositor.

Na parte especial das Cdntrib"úi(õe»
á Potamographia do Brasil,'a dr. Ho.
norio Silvestre estuda, ainda, com
abundância de minúcias, as vertente»
do Atlântico eni sua relação immcdia-
ta. com a potamographia do Brasil; %
bacia do Amazonas, descrevendo sura-
mâriamente os principaes affluentes
deste rio; as bacias do S. Francisco,
do' Prata, comprehendendo os rios Pa-
rahá, Uruguay e Paraguay e seus af-
fluente; os rios da Patagania; a po-
tamographia de cada um dos Estados
do Maranhão, Piauhy, Ceará, Ria
Grande do Norte, Parahyba, Pernarn»
biico, Alagoas, Sergipe, Bahia, Espirito
Santo, Rio, Districto Federal, S. Pau-
lo, Paraná, Santa Catharina, Rio Gran.
de. do Sul e, porfim, as commui-ica*.
ções entre as bacias da America do
Sul,, distribuindo esse. estudo parti-.".«larizado por zona politica do nosso
paiz em oito capítulos, nos quaes se
resumem, com ligeiros senões, que mal
se podem assignalar e a maioria do»
quares deve scr «levada á conta da im-
pressão typographica, as situações geo.
graphicas dos vários cursos de agua,
que fertilizam e engrandeoem as terras
brasileiras. Na terceira e ultima parte
do seu livro, deveras valioso — na.
parte econômica, resumida, aliás, em
um só capitulo — o dr. Honorio Si!-
vestre expõe, com argumentos critico»
de evidente ponderação, uma synthese
dos meios de transporte, particular!-
zando as relações entre as, rede. ferro,
viários e a navegação fluvial, para a
applicar á solução dos problemas da
agricultura, da pecuária « da coloniza,
ção, tirando os ensinamentos que essa»
relações e essas applieações suggerem
para o engrandeciiucnto econômico do
nosso paiz.

Do ligeiro summário que abi fica,
ás pressas traçado, pode-se calcular do
merecimento das Contribuições á Po*
tamographia do Brasil e, correlativa.
mente, do valor da cultura de quemas escreveu.

UMA NOVA ASSOCIAÇÃO

O CENTRO DOS BHFBfiGADOS EM RSCBIFTQBIO
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No flano, inferior, ot metmbrot 4» iirecloria provlxría

No salão nobre da Liga do Commer-
cio, á rua Buenos Aires, realizou-se,
hontem, ás - horas da tarde, uma gran-
dc reunião convocada pela commissão
fundadora do Centro Nacional dos Em-
pregados em Escriptorio,

Aberta a sessão, com a, presença de
grande numero de associados, o sr.
Álvaro de Lannes Pereira, presidente
da commissão fundadora, convidou o sr.
Antônio Justino Pereira para presidir
aos -trabalhos da mesa,

Acceito o convite o sr. Justino con-
vidou para seus secretários os srs.
Marcellino Teixeira e José Gomes
Amorim. Esses cavalheiros ao assumi-
rem, provisoriamente a direcção dos
trabalhos da importante reunião foram
alvo de uma prolongada salva de pai-
mas.

Ao passar a presidência da mesa, o
sr. Álvaro de Lannes Pereira, pionua-
ciou o seguinte discurso :

A gentileza de alguns amigos confiando-
mo, inimerecidamcnte. a presidência da com-
missão fundadora «fo "Centro Nacional dos
Empregados em Escriptorio", faz-me solici-
tar de vossa benevolência alguns uityii-iitos
de atténção. Liiuilar-mc-e.. apenas, a apre*
sentar-vos a razão dc ser da presente re-
união.

Desde o dia 3 do mez transado que se
acha fundado o "Centro" a que acabo de
me referir. A idéa de sua fundação não é-nova e talvez não fossemos cs primeiros a
concebel-a, muito embora possamos — sem
nenhum receio;. de contestação — af firmar
que desde os fins de 1914 vimos defendeu-
do-a, vimos cropagando-a entre os nossos
amigos. Para levarmos avante essa idéa,
aguardávamos que cessassem duas causas
preponderantes: o excesso de affazcres dc
cada um de nós e que te nos apresentasse
uma oceasião, uma- ooportunidade.

A primeira, longe de se tornar em reati-
dade. continua a tios impedir o emprego de
melhores esforços para o oxito completo da
obra agora iniciada; a sewnda nos foi of-
ferecida pela A Nolie. publicando em seu
numero de 17 de agosto p.p. uma entre-
vista, concedida a um de seus redactores
pelo illustre representante do Rio Orando do

GRANES ACONTECIHENT.!!!

"TEAM" QVV, JOGOU
FLAMENGO

PELO

' ÍJuanto ao Flamengo, o seu quiiilelo
d.l frente recente-se de combinação e
não age com presteza. Em quantas
emergências ás situações propicias não
eram perdidas por elle devido á extre-
ria lentidão com que seus "forwards"
procediam? O que sobresae, logo á
primeira vista, no seu grupo represch-
tativo ú a linha de " h.tlvcs", e, nesta,
o '• conter" Sidney Pullcn, o grande
propnlsiomdor da ofícnsiva, o desvel-
lrrili) protector da defesa"!

O triângulo final da defesa flamenga,
que durante ianlo ti-mpo foi-lhe motivo
de justo orgulho, perdeu a mór partedos requisitos de que outr'ora dis-
punha. Os seu.; componente não oífc-,
recém grande segurança, descoüocando-
íi- á miúdo.

Nio que pensamos solire os "teams"
ê o produeto sincero dc nossa oliscr-
vação, não havendo da nossa parte a
menor intenção <le diminuir esta ou
aquella "equipe" deante do publico
que nos lè.

í"e o Flamengo conservasse o "cn-
krainemcnt" com que se apresentou ao
•brir a temporada deste anno, seria o
caais provável detentor doa trophéos do
_Bn_p;omit»,

COMO FOI RECEBIDA A VICTORIA
DO AMERICA

A victoria do America, bem levan-
tada e produeto de seus esforços e de
sua competência sportiva, foi recebida
com enlhusiastrciis acclaniações que
duravam ainda no momento cm que o
nosso representante sc retirou da sua
praça dc desportos,

*
. O JOGO QUE SE SEGUIU AO

DOS SEGUNDOS "TEAMS"
Depois dc jogarem os 2"s "teams",

consignando-se um empate por 1 "goal"
e servindo dc juiz o sr, Carlos Villaça,
entraram em campo os grupos princi-
pães, assim constituídos:

America ;
Ferreira

Paiva — Paulino
Adlicmar — Wiltc — P. Ramos

Oscar — Ojeda — Paranhos — Gabriel
— Álvaro

Flamengo .1
Bacna

Anlonico — Nery
Dias — Sidney — Gallo

Carregai — Gumercindo — Reid —
— Riemer — Paulo

O "loss" foi favorável ao America,
que se collocou no campo do lado es-
querdo das archibancadas,

O America investe cm primeiro lo-
gar, perdendo Paranhos optima oppor-
.unidade de abrir o ','score" de seu
club.

O jogo é freqüentemente iriterrqmpi-
do pelo juiz, que se mostra decidido
a cohibir qualquer acção violenta dos
dois "teams" contrários.

Depois dc algumas accomnteltidas
improficuas dos americanos, o Flamen-
go avança sobre o campio inimigo. Um
bom cenlro de Paulo é interceptado por
Ferreira. Rcid, bem collocado, "sho-
ota", novamente, de pequena distancia.
Ainda este lance é anmiravelmcnte de-
fendido pelo "keeper" do America.

Este, vendo salvas, a3 suas cores de
situações bem criticas, redobra de encr-
gia perante a necessidade de não con-
sentir mais que os antagonistas lhe
tentem fazer surpresas ú porta do"goal". . . ,Aos locaes cabe, agora a primazia da
offensiva. A defesa do America vem
calcar o ataque dos "forwards" cobrin-
do-lhes as avançadas. Entretanto, o
jogo permaneceu inalterado até que fo-
ram decorridos trinta c quatro minutos
do "kick-ofí". Nesta altura, o Ameri-
ca logra fatigai- os defensores adversa-
rios com os seus reiterados ataques.
Gabriel escapa pela ala esquerda. Nery
lenta apossar-se da bola, naquella situa-
ção delicada, applicando uma "charge",
no jogador que corria Sobre o seu"goal". E', norem, mal suecedido, no
seu bem architectado plano, e o meia-
esquerda do America, completamente
libertado da perseguição, impelle bem
próximo a Bacna, um "shoot" envie-
zado que vae ter á ride flamenga. Es-
tava marcado o i° "goal" do America.

Logo a seguir, ha um "comer do
Flamengo. Nery, ao repcllil-o, pratica
um "hamls" que é punido com q ' pc-
nalty-kick" legal. .

Ojeda, quatro minutos apus o goal
anterior, Ijovanta, com essa penalida-
de, o 2° "goal"-de seu parlido.

Mais trcs minutos, e está terminada a
primeira parle do encontro,

O segundo tempo, o America o im-
cia com felicidade. Aos 2 minutos, Pa-
ranlios, emendando um centro de Oje-
da, marca, com admirável cabeçada, o
3° "goal" do vencedor; o "goal" mais
bello da tarde I

O Flamengo diminue o seu animo de
luta e cede terreno adt ,-intagon.isla.
Este parecia sempre na imininencia dc
augmentar o score,

iComo siic acontecer 011. situaçõe.--
adredes, Nery passa «para a linha d^.
ataque, que age com seis "forwards".

A verdade é que o vigoroso *' full-
back" empresta maior coragem c mc-
lhor orientação aos seus cçtmtnahdados.¦As investidas do -*'lamcngo, com a sua
ajtfla, tornam-se um facto.

O único ponto dos vencidos foi le-
vanllado -por Gumercindo. de um passe
de cabeça de 'Nery, num momento em
que r.s "backs" americanos haviam
.precipitado a defesa e desorganizado a
areacção. «Ferreira não p«'.de obstar o
"slioo-t" imprevisto.

lia uma phase. então, na qual o Fia-
mengo .porta-s. brilhantemente,

O "goal" do America vê-se ameaça-
dò constanteincrÉte, e se o "score"_ sc
não modifica c devido, ora á irapencin
dos atacantes flamengos. ora_ a inter-
venções assombrosas de Ferreira,qv.e se
pura "shoots" impulsionados até de um
palmo dc distancia I

E' de entlmsiasmar o que se passa
em relação ao extraordintirio "goal-
VeiTirr"!

Quasi aa approxim-rt- 9 termo da

O PARC ROYAL inaugura hoje as suas magníficas

EXPOSIÇÕES DE VERÃO
Coiiiprehendendo as

Ultimas CreaçOes da Morta e Novidades de Estação
Og maiores e mais completos sortiinentos

Os mínimos preços

ARC ROYAL

Norte, na Cantara alta do nosso Congresso,
o senador João Lm. sobre a legalização da
profissão de Riiarda-livros. Depois da leitura
dessa entrevista c sem que, quinze diasapós á sua publicação, houvesse algumainiciativa por parte de outr.ni. não mais
hesitamos, e, arrastando-nos com grandesresponsabilidades, sacrificando verdadeira-
mente os nossos interesses particulares, a
nossa saude, o nosso bem-estar e não me-
dindo as conseqüências, rcuniiiio-nos, cm -
i" andar do nredio da rua Sete de Setein-
bro m, 183, levando a effeito a fundação
do "Centro Nacional dos Kinorcgudos «m
Escriptorio'', já referido, a nossa soeieda-
de de' classe.

Fimdal-a não era o bastante, necessário
era inicial-a e necessário é mantcl-a, mas
isso já não nos pertoiu-e c sim á classe,
ra7ão por que, com a distribuição do nia-
nifesto que já conhéccis, convocamos u pre-sente reunião.

A pedra fundamental está lançada pornós. que uns 'tildamos poaucniuos para um
eniprelieiidiiiiento de tanto valor; vimos en-
trexal-a a todos vés, que tão condienaincn-
te representai- a classe dos empregados em
escriptorio em todos os seus ramos, como
sejam: . contabilistas, Riiarda-livros. correu-
tistas. dactyloRTaplios, tacliyüraphos, etc.,
etc., certos de que eabo-s, mais uma vez,
mostrar o nosso valor, alem das quatro pa-redes de um escriptorio,

Do nosso esforço, da nossa união grande
proveito temos a tirar. e. iá que. um (los
ramos da nossa administração otiblica como-
ça a alimentar o desejo da legalização da
profissão de Ruarda-livros não será estra-
nhavel que voltem as suas vistas para us
demais profissões que nos dizem respeito,
tornando-se pora isso imprescindível a nossa
organização, afim de estatutos preparados
para reclamarmos contra tudo aquillo que
nos possa prejudicar.

Das sociedades oue temos como represen-
(antes dos empregados em commercio, ne-
nhuma cuida positivamente dos empregados
em escriptorio. e so lia um classe possuidora
de elementos muis do que sufficicntos pura
uma associação exclusivamente sun, e a
nossa classe, oue conta cm seu seio homens
contpctentissinios c capazes nara fazer real-
car o nosso npme entre as principaes socie-
dades existentes,

Dos diversos pontos que ousamos apon-
tar cm nosso manifesto como principaes

para o nosso programiria, muitos, senão **"*;
dos,, merecem ser amnlamente «liscutidost
afim de que dotemos o "Centro" dc um»base segura e inilcstriictivcl.

Alti tendes, meus senhores, de oue fôrmif
e porque foi fundado o "Centro", por um.
grupo de homens que outro intuito uão ti-veram senão o de dar inicio,á uma obia
que pequena hoje, amanliíl será grande.Terminando, só rcsta-m_ pedir a distineta"assemblea proclamar o presidente que de^verá dirigir os trabalhos a serem iniciado»..

Depois de >!da e approvada a acta da*
ressão anterior, foram discutidas va-i
rias propostas apresentadas,

Por não se conformarem eom ã Jí*
cisão da mesa submettendo i approva-i
ção da assemblea a acta referida, reti*
raram-se do recinto os aocios Idilie.
Nunes, Benjamin Comes e David Iaima,
Achavam elles que uma sociedade em
organização, não podia absolutamente;
ter acta de trabalhos.., Uma questãjabsolutamente secundaria.

Dentre as propostas apresentadas fo*-,
ram unanimemente approvadas as quiautorizavam a mesa a eleger a directo-l
ria ntovisoria composta de «sete mem-*;
bros ç unia commissão para confec.34
dos estatutos do Cenlro e bem assim
a nomear uma commissão de cinco
membros para propaganda em favor dí
Centro.

Procedendo-se á votação, foram clcí»
tos para a directoria provisória: presMdente, Francisco A. __cerda: vice-pre-á
sidtnte, Antônio Coelho Oliveira; 1*secretario, José Rodrigues Amorim; a^dito, iReynaldo Rocha; thesoureiio, An
thur Barbosa Filho, e procurador, Ah
fhur Fernandes.

Para a confecção dos estatutos foi
eleita a seguinte commissão: João Ba--
ptista da Costa Brito, Álvaro de I.an-
nes Pereira, Arthur José Sampaio qA. J. Miranda Junior,O advogado Henrique José de SS

offereceu os seus serviços ao Centro,
gentileza essa que foi unanimemente,
acceita pela directoria.

AS FEIRAS LIVRES CAIXA ECONÔMICA

partida, o Aimcrica reapossa-se da im-
ciativa d'o combate, e volta a atacar o
campo flamengo.

Paninhos, «para enfrentar! os seis
"forwards" antagônicos alistára-se co-
mo o 4" "half-back" do seu "toam".
Esta Itactica .produziu ci?timo resultado.

Ao ser tirado o 3° "comer" contra
o 'Flamengo, o juiz o interrom. c, dando
por finda a .peleja.

O movimento da mesma:
Saida -"Iamengo.  3.46
1° goal «Amer., Gabriel ¦ 4.2o
3° goal Armer. («penalty) Ojeda 4 .-4

iMeiq tempo  4-27
Saida America - -4-43
3o goal Amer., Paranhos.. .,• 4.45
i° goal Fiam., Gumercindo .„ S-2
Final: America 3x1.. .. •• 5.-3

O i.laiuengo fez trcs "corners ç o
America nenhum.

>íi * :!<
O BN-CQ.VTIRO BNTRiE O BAJíGU.»

E O S. iCHRiISTOVAO
No encontro realizado em Bangu',

entre o 'Bangu' e o São Christovão,
venceu o Bangu'. em ambos os ' teams ,
por 2X!, nos «primeiros, . ?xo nos se-
gundos "teams".-

O ESrKBÁXTO ENTREI NÓS

Iiinngur.tçfio dc um novo cnvso
Dirigido pelo operoso esperantista

dr. Vcnancio da Silva, inaugurou-se
antcfhontcin, um curso gratuito dc es-
peranto. na União Espirita Suburbana,
i rua lir. Dias da Cruz, 177, 31eyer.

Acha-se aberta a matricula.

A VIAGEM DO SR.
SOUZA DANTAS

Festas em homena-
gem a s. ex. que não
podem ser realizadas

S. Paulo, 1 — (A. A.) — O dr.
Souza -Dantas, ministro interino das
Relações Exteriores, fez hontem varias
visitas, retribuindo outras, e jantou em
companhia do dr. Alberto de Oliveira,

Os secretários do governo pretendiam
offcrccer-lhe, hoje, um chá; desisti-
ram porém, em vista de estar o dr.
Souza Dantas compromettido, O dr.
Altino Aranles, presidente do Estado,
tencionava realizar, em sua homena-
gcm„ uni grande banquete, mas como
o dr. Souza Dantas embarca á noite,
deliberou offerccer-1-he um almoço, no
palácio dos Campos Elyscos, 110 qual to-
niarão parte os secretários do governo,
os presidentes da Câmara e do Sena-
do, o prefeito municipal, os officiaes
de gabinete da presidência, etc.

Os drs. Raul Campos e Sylvio Ko-
mero Filho almoçaram, hontem, na rc-
sidencia do dr. Égberto Penido, sendo-
lhes offerectdo por vários amigos um
jantar, no Automóvel Uub,

ti ¦ *¦_¦

tocai 1 perra
Uma determinação do Governo

sobre a mobilisacão

Bebam só Café Ideal
MINISTÉRIO DA FAZENDA

Nomeações o exonerações
O ministro da Fazenda mandou pu-

bliear os seguintes decretos de su»
pasta, assignados pelo presidente da
Republica:

nomeando o 20 escripturario da Al-
fandega de Pernambuco, Vicente Ma-
ximo dc Almeida Serra, para i° da
Delegacia Fiscal do Thesouro, em Mat-
to Grosso;

o 2" official aduaneiro da Alfandc-
ga de Paranguáj no Estado do Pa-
ratiá, Edgard de Souza Branco, para
4" escripturario da iDelegacia Fiscal
110 mesmo Estado;

o 2" official aduaneiro da Alfândega
do Rio de Janeiro, Pedro Ramos Fei»

-reira, para 20- escripturario da Delega,
cia Fiscal no Espirito Santo;

exonerando, a pedido, Antônio da
Cruz Silva Filho, do logar de i° escri-
pttirario da Alfândega dc Sergipe, por
ter acceitado o cargo de contador da
Dircctoria de Finanças do nicsino Es-
tado; e

aposentando o 2° official aduaneiro
da Alfândega do. Rio Grande, José
Franklin da Silveira.

Fracturou o humerus
O menor de cinco anno- Germano

Fortes, residente na praça do Castello
n. i 24, foi victima: hontem, em sua
residência, de uma queda, de que lhe
resultou fractura s_.cutar.ea do Iiiimc-
rus esquerdo, no seu terço inferior. O
referido m-enor- recebeu curativos na
Assisrtencia e ficou em tra'.amcu«to na
re.idçnü-*.' >-~ *¦" " '

CONSEQÜÊNCIAS DB
UM INCÊNDIO

A companhia de segu-
ros foi condemnada
W. Souza & Comp., negociantes es-

tabelecidos á rua Tliomaz -Rabcllo, 34,
-i-guraram na Companhia de Seguros
Marítimos e Terrestres Anglo Sul Ame-
ricana! aquclle preilio por vinte e cinco
coutos de réis.

A 17 de maio, tendo se verificado
um incêndio no immovcl segurado, ape-
zar de verificado casual, não quiz
a empreza pagar.

Por esse motivo áquelles commcrci-
antes propuzeram uma acção no juizo
da 2a Vara Cível, que foi julgado pro-
cedonte pelo dr. Paulino Silva e con-
demnada a companhia no pedido, juros
e custas.

NO CAMPO DOS AFFONSOS

Lisboa, 1 — (A. H.) — O governo
determinou que sejam considerados mo-
bilizados desde 12 dc março findo to-
dos os indivíduos que sc acham serviu-
do nos postos e secções da defesa ter-
restre a cargo do Ministério da Mari-
nha,

.1 questão da eiircstlu tio
papel

Lisboa, 1 — (A. A.) — Os propric-
tarios, directores e administradores dos
jornaes e dc outros publicações perio-
dicas dcsla capital, "rcunem-se na pro-
xima quarta-feira, 4 do corrente, para
discutir a questão da carestia do pa-
pel.

Corre como certo, que nessa reunião
será apresentada uma proposta, con-
tando grande numero de assignaturas,
para pedir ao governo a isenção de di-
reitos" para o papel importado, a do
pagamento do porte postal c da ccn-
sura.

Os mortos na campanha
do sul de Angola

Lisboa, 1 — (A. H.),— Devem che-
gar brevemente a este porto, a bordo,
do vapor "S. Jorge", os cadáveres do
major Afonso Pala e do capitão Ruda,
mortos durante a campanha do sul de
Angola,

A S. N. de Agricultura
vae estudar o as-

sumpto
E' muilo louvável, sob todos os as-

pectos o interesse que ora revela o
Prefeito pela realização da idéa rela-
riva á installação das feiras livres no
Districto Federal.

Parece que o governador da cidade
tem o intuito de levar a bom termo a
interessante questão, de cuja importan-
cia se pôde bem aquilatar, attentando-
se no alto preço a que chegaram todos
os gêneros de primeira necessidade,
sem excluir os de pequena lavoura, O
que nos convenceu dos louváveis propo-
sitos de s. ex. foi a iniciativa de sub-
metter o regulamento da lei municipal,
que dispõe sobre a matéria, á aprecia-
ção da Sociedade Nacional de Agricul-
tura, que primeiro agitou a idéa e yem
propugnando-a, ha muitos annos.

lí', porém, de prever, que as feiras
livres não encontrem fácil caminho em
nosso meio, embora representem um re-
curso de que se servem, desde muito
tempo, varias regiões do norte. e sul
para attenuar a especulação dos inter-
medianos e facilitar o contacto entre
produetores e consumidores. No Dis-
tricto Federal taes difficuldades não
poderão scr removidas sem a acção per-
sistente e enérgica da Prefeitura, que
precisa de pôr em pratica, para facih-
tar o êxito da medida, providencias
que entendem com as facilidades dos
meios de transporte, melhoramentos de
estradas e protecção á pequena lavoura
do Districto, até agora abandonada.

Com a louvável preoecupação de ser-
vir aos interesses da hygiene, que aliás
não estavam em perigo como demon-
straram clínicos e hygicnistas de no-
meada entendeu o prefeito Rivadavia
de banir as hortas da zona urbana do
Districto, afastando dest'ar_te áquelles
pequenos centros dc producção do mer-
cado da cidade e, portanto,-encarecendo
os produetos que elles lhe forneciam.

Acresce, ainda, que zonas ruraes,
extensas, foram transformadas_ em zo-
nas urbanas, com enorme prejuízo da
pequena lavoura c da população, da ci-
dade e grande proveito dos capitalistas,
que adquiriram essas terras, a baixo
preço, e, as estão vendendo em peque-
nos lotes, com lucro considerável. _

Quem quer que percorra o Districto
Federal, principalmente nas zonas cor-
tadas pela Linha Auxiliar, Rio d'Ouro
e Leopoldina Railway, terá o desurazer
de verificar essa verdade, vendo os
meios-fios das novas armações esten-
didos-sobre terrenos onde putr ora os
pequenos cultivadores do Districto Fe-
deral exploravam a cultura de liorlali-
ças, frutas, etc.
Já se observa em alguns pomos e mes-

mo em zonas limitrophes do Estado do
Rio, que a falta de producção local, o
abastecimento de legumes para as mes-
mas zonas é feito pelo mercado desta
capital, _ , .

E\ pois, evidente que se o Prefeito
municipal deseja ver prosperar o regi-
men das feiras livres, que são de lodo
indispensável no momento actual, pre-
cisa de applicar medidas capazes de
remover esses obstáculos.

Boas estradas, barateamento do trans-
porte, protecção á pequena lavoura,
meios de desenvolvel-a mediante o
aproveitamento das férteis terras de
cultura, que aqui temos, eis os clemen-
tos imprescindíveis ao suecesso das
feiras livres. .

Hoje a Sociedade Nacional de Agri-
cultura iniciará ,0 seu estudo sobre o
assumpto; esperemos, portanto, as suas
resoluções. _ . _ . _

Reunião do conselho
administrativo

A INSTRUCÇAO NO PARANÁ' iâ

Esta quasi terminado:
o recenseamento

Sob á presidência do dr. Hcroulano
Marcos Inglez dc Souza reuniu-se a 29
dc setembro findo o conselho adminis-
trativo da Caixa Econômica desta ca-
pitai.

Achindo-se presentes os srs, dr.
José Pires Brandão, vice-presidente;
coronel José dc Oliveira Castro c dr,
James Darcy, directores; o dr. Horacio
Ribeiro da Silva, gerente da Caixa, e
o barão dc Santa Margarida,
rio do conselho, foi aberta a sessão ás
2 horas, sendo lida e approvada sem
debate a acta da sessão anterior, pas-
sando o conselho em seguida a tomar
conhecimento c deliberar sobre os of-
ficios constantes do expediente.

Na ordem do dia tiveram a palavra
os directores que fizeram os seus rc-
latorios so|>ro (as pretenções contidas
nos diversos requerimentos sujeitos a
seu estudo nos termos da distribuição
previamente feita pelo presidente.

Em virtude das conclusões dos respe-
divos relatores áquelles requerimentos
tiveram os seguintes despachos :

Annunciada Maria do Espirito San-
to Silva, Avelino Alves dc Souza, Lu-
cio Hermogcncs e' dr. Argeu Segadas
Machado Guimarães — "Deferido . _Ignacio Carneiro de Andrade e Sil-
va, Ernani Claucestes Cunha e Diniz
A. R. Silva Junior — "Indeferidos".
' Dr. Mario de Castro — "Deferido,
sendo concedida a licença á partir de
23 dc setembro".

Manoel dos Santos Rossaa — "Pro-
ve a identidade da herdeira Emilia".

Carolina Dutra dc Souza e Silva —
"Venha por meio judicial".

Bernardina de Oliveira Reis — "Dc-
ferido mediante termo de responsabi-
lidade".

João José Gonçalves — "Apresente
novo requerimento".

Depois de terminado o despacho do9
requerimentos acima citados, passou o
conselho a tratar de medidas de or-
dem interna, sendo suspensa a sessão
ás 41I2 depois do presidenle autorizar
•a publicação do costume e mandar Ia-
vrar a acta respectiva.
DR. ALBERTO DO REOO LOPES —

Do Hospital da Misericórdia. Vias uri-
naria., operações em geral.
DR. APRIOIO DO REGO LOPES —

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

DR. OCTAVIO DO REGO LOPES.—
Oculista, prof. da Faculdade de Medicina.
Consultório: rua Sete dc Setembro n. 99.

(A 8194)
•? """"

Curityba, 1 — (A. A.) — Esti
quasi concluido o resenseamento esco-
lar dos municípios, cuja maioria já cn-«
vlou os respectivos da.09 ú Secretariai
do Interior.

O dr. Enéas Marques, secretario d_
Interior, recebeu do coronel Tetemaco!
Borba, prefeito 'municipal de Tibagy.
uin officio comniunicando haver con-:
cluido, em parte, o recenseamento e di-í
zendo ter sido impossível ao Conselho'

secreta- de Ensino concluir no tempo que sai,"« esperava o recenseamento das creanças!
que, no município, não recebem instru-í
cção alguma, devido á extensa área po-*
voada daquelle departamento do Esta'
do. Em vista disso, lembra ao governei
a idéa de estabelecer escolas aiiibulan.
les, como o único meio, sob o ponta*dc vista econômico, de ministrar algu<
ma instrucção ás «populações muito dis.
seminadas. |¦¦ > — » mu ;

.Dl HER
RESTAURANT AO AR LIVRE

ALM0Ç09, JANTARE9 B OEI ..
ALMOÇO :

ANGU» A' BAHIAiVA*.
JANTAR %

Puclióro 1'Argentino.
CELU

Canja;
Sopa & rolunon:
Ostrae
«Frios;
Camarão torrado;
Poulet á Io crapadine.

1 — PRAÇA TIRADENÍES — 8
Teleplione 665, Central 4.

O proprietário, V
A. MOTTA BASTOS. \

Os domingos de
aviação

As provas dc aviação realizadas hon-
lem 110 acrodromo dos Affonsos, cor-
reram muilo animadas, sendo assistidas
por um numeroso grupo de admira-
dores.

A's 8 horas, como estipulava o pro-
gratiima, começaram as experiências
praticas dos alumnos da Escola de
Aviação, as quaes foram muito interes-
santos c dc grande uroveito.

Logo depois destas provas clementa-
res voaram 05 aviadores do Ac. C. B.,
organizador do programma, sendo Ben-
lo 'Ribeiro, director da Escola, o pri-
nieiro a decolar um biplano Farman
dc So II P.

Darioli tambem voou logo depois no
parasol, fazendo bellissinias evoluções
que terminaram num -eol piquá muito
applaudido,

Er_m 10 horas quando as provas
terminaram, retirando-se a directoria
do Ae. C. B.-

CONTRA -O ICALOR
Usar 09 refrigerantes filtros,

Mignon, 2 litros, á 101?; Pasteur,
ú 20$; Garros, » 30$; Delida, á
30$; Bcrkefeld, á 40$; Malliê, &
50$, c Fiel, a 100$.

Na CASA MUNIZ—Ouvidor TI
_¦¦_»>_¦¦

O DEPUTADO MOREIRA DA
ROCHA

Nós bebemos, vós bebets, cl.e9
bebem HANaEATICA.

Sen regresso a esta capital
Fortaleça, 30 — (Do correspondeu-

le)  O deputado Moreira da Rocha,
chegado hontem do interior do Estado,
seguirá para ahi. no dia 3 de outubro,
a bordo do (T-flrô.

S. ex. recebeu grande numero de
tclegrainmas, por motivo dc seu auni-
versario natalicio. ,

«1« » a —

O prompto allivio da
tosse

XAROPE DE LIMÃO BRAVO E
BROMOFORMIO DE QUEIROZ

Fabricado pelo Sociedade Prod.
Cliim. L. Queiroz — S. Paulo

De todo9 os medicamentos que tèm sido
expostos á venda i este xarope o que
rcune na sua composição tudo quanta a
terapeutira encerra de mau apropriado
psra combater as moléstias bronco-pulmo-
"""'"'um 

poderoso CAUfANTW óu SE-
CATIVO, e, como tal, allivia a tosse mais
pertinaz. mesmo que ie trate da tosse dos
tísicos oií -da asma.

A' venda em todas as drogarias. «Je-
ipositario no -Rio — Luiz Queiroz. Rua
Theophilo Oltoni. '«. 'J ~'*2>

COISAS DA CHINA
COKSTRU.CÇAO DE DUAS Mil, MI-

LHAS DE UNHA FÉRREA
Pekin, 1 (A. II.) — O governo

acaba, de firmar contrato com uma cm-
presa norte-americana para a constru-
cção de duas mil milhas de linha fer-
rea pelo custo de cem milhões de doi-
lars.

CIMENTO ^ M
Telenhono 834. Central. — Rua

Santa Luzia 202
— PAULO PASSOS & C. ¦—

MOVEIS
MAGALHÃES MACHADO & O.—

Rua dos Andradas 19 o 21. Os
maiores armazéns desta capital.

¦j» » ».»

XO ESTADO DO RIO

As estradas de rodagem
A9 Prefeituras de Nictheroy e Sã«

Conçalo estão restaurando, no limite
de suas respectivas jurisdicções,. a es-
trada de rodagem que liga a capital do
Estado ao município de Maricá, espe.
rando o governo do Estado, já que ali
não lia Prefeitura, que a respectiva
municipalidade concerte a estrada na
parte que lhe cabe, perm.it.indo> jissim,
o trafego de automovei*-

DB PORTUGAL

A grande romaria ci
viça de hontem, em

Lisboa
Lisboa, 1 (A. II.) — Revestiu-se de

extraordinária imponência o cortejo çi-viço em 'homenagem á memória de Mi-
guel Bombarda e do almirante Cândido
Reis. No cemitério foram proferidos
vários discursos, um dos quaes do mi-
nislro do Interior, sr. iMousinho de Al-
buquerque, que falou em nome dfl. go-
verno e do chefe da nação. .

O sr. Bernardino Machado foi em
carruagem fechada ao cemitério depor
flores sobre as campas dos «homenagea-
dos. _^^ .

CONGRESSO BRASILEIRO »
DB GBOGRAPIUA

Uma moção sobre <s
Esperanto

Em unia das-suas sessões o 5° Conü
gresso Brasileiro de Geographia, appro*
vou, em votação nominal, a seguintrf
moção \"Attendendo ás vantagens que pari"
as relações do Brasil com os demais
povos traria a adopção de uma lingua!
internacional auxiliar «i

Attendendo ao facto de reunir 4,"Esperanto" todas as qualidades pr<M
cisas para preencher um tal papel: ; 1

Attendendo a que o "Esperanto" j-f
é, na conformidade do regulamento da(
Repartição Geral dos Telegraphos, lin-:
gua considerada clara para a respectU
va transmissão <

O Quinto Congresso Brasileiro .,d<
Gcographia, ad instar dos Congressos]
anteriores, demonstra sua sympathi-)
pela língua internacional auxiliar "Es-i
peranto" e aconselha o seu uso cm pm
blicações de caracter internacional, taiM
to mais quanto o Brasil tem o máximo*
infcresse nos assumptos referentes á|
colonização do seu vasto território e aoj
desenvolvimento de suas relações com-j
merciaes", I

Em is — IX — 1016 — (a) — Jás(
Boiteitx, ]. Bonifácio", t

TUBERCULOSE do9 ossos, scropliola,
syphilis, doenças do Estômago, tratamen-
to por processo novo Dr. D. O. Battcn-
dierc; Chile 9, 10 ás 12 c 2 ás 4. (A 71.1)

DINHEIRO sob jóias e cautela/
do Monte de Soe"

torro, condições especiaei •«> 45 e 47)
rua Luiz de Camões, C&sa Gonthieri
Fundada em 1867. I

CLUB DE ENGENHARIA

NA CAPITAL BAHIANA jv
Incorporação de voluntários do

manobras l
Bahia, 1 — (Do correspondente) -*.

Realizou-se 'hoje, solennementc. a'iiH
corporação de .ioo voluntários de ma-t
nobras ao so" de caçadores. «

Ç ADIIAI contra os carrapatos no
aiinil.i. gado_ yende-se na Hor-
tulania; rua do Ouvidor, 77.

NO PRADO DE PALERMO

Foi disputado hontem
o "Clássico Brasil"

Buenos Aires. 1 (A. A.) — No Hi-
podromo Argentino effectuou-se hoje, á
tarde, a prova do "Clássico Brasil".

Venceu-a a égua La Natüa, em
oSe-tls de segundos.

A' vencedora coube, portanto, ã taça
otjferecida .pelo Jockey-Club do 'Rio de
Janeiro.'As archibancadas e ãs demais loca-
lidades do Hipodromo estavam replc-
tas, notando-se na tribuna de honra o
dr. Victorino de Ia Plaza, presidente
da Republica, ministros e diversas pes-
soas gradas. Os membros da delegação
brasileira ao Congresso Medico Nacio-
nal, reunido nesta capital, tambem es-
tiveram presentes, além do encarregado
de negócios dQ Brasil, dr. Lima Ra-

Rounc-se hoje o conselho director
O conselho director do Club de En-

.cubaria reune-sc cm sessão ordinária,
hoje, ás 3 horas da tarde,

*m
NO MUNICIPAL

O primeiro festival da
senhorita Carmen

Lydia
No theatro Municipal 5 senhorita

Carmen Lydia realizai hoje uma linda
festa de arte, a primeira da série que
organizou.

Será este o programma!
Parte litteraria, em que tomam parte

os poetas L- de Souza, Olegario Ma-
rianno c Luiz Edmundo.

Parte tlieatral — Represcnlação do
Oráculo, de Arthur Azevedo, cabendo o
papel feminino a Carmen Lydia.

Parte cinematographica — ExhibiçSo
dc um "film" para o qual posou a
senhorita Carmen Lydia.

Parte coreographica — Dansas de
Carmen Lydia: o) Copellia de Dclibes,
valsa lenta n. 1; b) Printemps, de
Mcndclsson; r") Dansa das Hora», da
.Gio.conda, de Ponchieli,.- ¦"" - -..•

OENÇAS do estômago, intes?
tino, figado e nervosas. Exa<
mes pelos raios X. DR. RBl
NATO DE SOUZA LOPES.

Rua S. José, 39, das 2 ás a (menos ái
quartas-feiras). Grátis aos pobres ás i-i
horas,  A 393
TR-dVBSSURA FUNESTA

Do primeiro andar aof
solo

O menino Aluizío, de 6 annos. íilhí
do sr. José Lopes Pontes, hospede <ld.
Fluminense Hotel, á Praça da Rcpublij
ca, estando hontem á tarde a brinca*
sobre o parapeito de uma varanda, noj
primeiro andar, perdeu o equilíbrio _«*
caiu dali ao solo, numa arca interna da
edifício,

Na queda o travesso menino a.ravc.
sou ainda uma daraboia ciividraçada,
cortando-se nos csíilnaços da mesma,
além de receber graves coulus.es. . .

Foi logo chamada a Assistência, que
levou o menor para o Posto Central,
prestando-lhe ali todos os soecorros «r.
removendo-o depois, cm estado bastanj
lc melindroso para O ho.el__e» <.ue.»„
.dera o facto.

¦m
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Theatros

CARLOS GOMES — Mari ie ro.
•Vt.i (revista). A's 7,"l4 e P 3 4. .

PAl.ACIv-TIIüATRií — O café io
Fclisbcrto (comedia). As 4, 8 e 10
lioras.

¦ PIIKNIX — Alma que reflarhl'(comedia), e N"lvos em apuros (vau-
deville). A's 4. 8 e 10 horas.

- RECREIO _ O canário (comedia).'A's 8 c 10 horas.
¦RIÍPUnLICA — Espectactdoj fcl.

nciuatocrapliicos .das 7 í|a á meia-
noite.

,S. TOSE' — Mulheres em penca
e Mulher ti. 7. A's 7, 83U c 10 tia.

Cinemas

PRIMEIRAS
"ALMA QUE REFLORIU"
E "NOIVO EM APURfll"

^ ^9 fi

I yl I

' AMI-.RTCANO — A dignidait 
'ie

umn mulher (drama), comédias fran-
cczao c americanas e o Patltó Journal.

AVIíNIDA — Os piratas sociaes
(drama).

CINK-PAI.AIS — Os mysterios de
uma noite de primavera (drama).w IDEAI, — Os mvslerios de uma
noite de primavera (drama); O sacn-
ficio (drama); Zig°mar (drama),

JIUS — A mobilização do exercito'português cm Taneos (do natural)!
Honra de marido (drama); Ao soar a
meia-noite (drama).

. ODEON — Tigre real (drama).
PATHE' — Sacrificio (drama); A

cxl-alictio do barão Franchelli (Jo
natural); Zigomar (drama).

VAMOS ACABAR COM AS
"CLAQUES"?

I Quando sc diz mal da "claquc", lia
Ioro finem apresente a sua contesta-

.ãosinlia. Anciãos que cm priscas eras,
freqüentaram os nossos theatros assí-
duamente, dizem auc a "claquc." é uma
tradição, 15' que. ignorando agora, e.n
htisòluto, as nossas coisas tlicatracs,
sem terem animo para deixar, por ai-
tliinias lioras, a cliaise-Iougiié, na quM
dormem ú sesta, Rozando o fruto Ao
ttal.alho que desenvolveram quando
nioços. paia ampararem a velhice, <1cs-
conhecem o que seja a "claquc" do
hoje, A "claquc" do antigo theatro
era composta dc espectadores quo vi-

vá ram, applnudiatn c consagravam ar.
tistas. assim como os punham no 05-
¦trncístriò, quando não tinham valor ar-
íistieo relativo. Kram moços estudan-
1es c do commercio, que formavam
partidos, até, relembrados com saúda-
des, nestes tempos dc barateamento do
j].m.o.

Hoje, a "claquc" é differcntc. Va-
rias empresas têm empregados incum-
li.Jos ile arrcRÍmcntal-a. Alguns des-
pecupados, cm troca ne nickcis e crt-
tratlas craciosas. enchem ns galerias,
iiictiiiilmlos dc applaudir dotcrminaílos
artistas. Essa "claquc" é uma recla-
me inulil. pois que sc o artista não
tem merecimento c a peça não presta,

uão c, por corto, os applausos da
assistência das galeriar que conseguirão
¦modificar o juizo do publico. Accrcs-
ce a circiimstaticia de que os applau-
S03 intempestivos envergonham 05 pro.
prios artistas, pela falta de cal.imon-
_o. AlRiunas veies, Ioro ao entrar cm
seeiia o actor c recebido nor estron-
dosa salva dc palmas da "claquc". Diz

uma nlirasc qualquer, batida, seiliça,
sen. Rrnça c sáe; outros applausos

ensurdecedores. O odor. cm toda a
peca ..ó leve áquella pontinha obscura,
uma tarefa ingrata. Não obstante, can-
soiif.se de abanar com a cabeç... agra-

decendo, Nunca se viu bobagem ta-
manha, £6 um artista vaidoso c in-
consciente, poderia lisonRcar-sc com
iiiaiiifcstação do tal natureza.

1 Na maior parte dos nossos theatros,
infelizmente, as "elaques" abomináveis
têm entrada. UrRc, porém, lançal-as
á rua. Os applausos da verdadeira
íissistenci-i não são constantes; por isso

mesmo honram. Os da "claquc" ri-
Wiculariza.il. O movimento contra o
pessoal iicgocista das palmas deve co-

alicçar pelo Carlos Gomes, que i um
dos theatros que possuem a "claquc"

iiiais barulhenta o importuna dc quan-
ias existem, no momento. Os artistas
.la companhia do Edcu. Theatro, dc
Lisboa, devem dispensar applausos tão
baratos, uma vez que. com justiça, os
çònquistan. da sua numerosa platéa,
que sabo distiiiRuil-os com intclligcncia
c critério.

. Vamos acabar com os dcspautcrlos¦das "elaques"?...

Jayme Guimarães 'e Heitor BcltrSo
A companhia do Theatro Pequeno,

dará hoje no theatro Phenix, a pre.
miére da peça i4ÍDia qnt reflorm
original do dr. Heitor tBeltrao. El*
te novo original brasileiro foi pre.
uiiado no concurso aberto ,pe!o Thea*
tro iPcqueno, na Escola Dramática
Municipal, dando magnífica inipres-
são a quantos tem tido oceasião de
lel-o. Para muitos artistas da referi,
da Escola a nora comedia é a mais
bella de todas as que foram apre-
tentadas no alludido concurso. O
seu entrecho c simples. Nella tudo
ú humano, tudo é «possível. Alma que
reflorm pôde ser resumida nestas pa-
lavras :

E' em casa do dr. Clemente, en-
Rcnhciro industrial, casado com Ma-
ria Luiza, Estão ambos acabrunha-
dos pelas infâmias do genro, Gerira-
no, a respeito de quem cs jornaes
do dia trazem largas informações de
reportagem sensacional, ,pois acaba de
ser encontrado cm flagrante com uma
desconhecida.

Os velhos sentem-se desanimados;
lamentam o infortúnio da filha, 'Eer-
«anda, formosa creatura, cuja vida c
uma tragédia intima, por considerar,
se a mais infeliz dns esposas. Con.
demnada á vida «presa do dever, vi*
clima da fidelidade, Fernanda, nesse
mesmo dia, manhã de um domingo
luminoso, -faz confidente de sua des*
ventura o dr. Anselmo, advogado
distineto, que a amou em solteira,
tres annos antes.'Fora cllo á casa dos paes de Fer-
nanda, cxactanicnte -para informar o
dr. Clemente de um desfalque leva-
do a effeito «pelo genro, na casa com*
mercial onde trabalha, como caixa, e
da qual Anselmo é advogado.

O encontro de Anselmo com Fer-
nanda é um contraste, entre o «amor
dclle que se não contem agora e o
delia que despertou ha pouco, mas
afagado '¦pela comprei, cnsao da virtu-
de feminina numa casa brasileira.

Domina leda a peça n figura serc-
na. intelligcntc c boa dc Amalia, a
avô de Fernanda, ,c amiga -dos paesdc Anselmo. Ella é daqucllas cm quea fé nunca desapparece. Tem paraseu uso uma 'pliilosophia suave cconfiante : tudo vem para melhor; a
vantagem de um dia está exaclamcn-
te em vir depois do outro "emquanto
a terra tiver a loucura gj-ratona em
torno ile si mesma". Sc a peça ti-vesse 11.11 conceito ou um tbema, seriacsín nffirmação dc que só as des-
graças .materiacs são sem remédios.Não a alma, pois esta, como ns ar-
vores, tem dc reflorir. E a de Fer.
nanda, cfícctivamcnte refloriu. Comodizia D. Amalia, Deus intervciii. E
porque não ha na terra nenhuma fe-lici.lado de coração sem o latido damnlcdicciicin, esla ariparece no finaldo acto, na pessoa bisbilhoteira e ai-var dc um visinho.

Tal o neto, sem entrar em niinii-cia, sem descerrar n interesso queI>clo_ entrecho deve ter a platéa queo nao conhece". 1
Eis, em traços ligeiros, a iicça que,hoje, juntamente; com Noivas emapuros, vae constituir a delicia doshabitues das prenderes do Phenix.

E, Nci-eo em apuros, que è i— São dois engraçadissimos actosde ir__.bic.i_ que tanto tem feito rira humanidade,
A traducção é do poeta Jayme Gui-mara cs.

Em ambas as peças toma partebtclyina berra, a itoilc do TheatroPequeno. A intelligcntc artista vae,pe.,a primeira vez, interpretar umoriginal brasileiro.
A iniciativa do Theatro Pequeno c,nao ha duvida, digna de todo oapoio.

THEATROS
Reclamos

Ainda hoje. no ralaccThcalrc. serSrepresentada a bella comedia dc Tris-tan Beriiard, O café do Fclisbcrto
(Lt petit café). Leopoldo Fróes e
Ltlcilia Tcres continuara a conquistar
suecesso ruidoso nos papeis que des-
empenham, bom tomo os demais ar-
tistar. _ da companhia.

Hoje. repetc-sc a deliciosa comedia,
nas duas sessões da noite.

Em recita da moda, a estimada com-
panhia Alexandre Azevedo, represen-
tara hojj, no Recreio a peça O Ca-
uario, na qual Cremilda dc Oliveira
e Antônio Serra tém valiosas crea-
ções.

O Canária i peça destinada a
espectaeulos familiares, tendo conqüis-

tado tim suecesso brilhante desde as
¦uns primeiras representações. ,

Hoje e amanhã, a companhia do
Theatro S. Josí dará ainda reprises
de peças do seu numeroso repertório,
pois que só depois de amanhã teremos"a primeira, d'0 Pistolõo, revista de
Restier Júnior e Ifinacio Raposo.

As peças que serão hoje levadas a
scena. nas tres sessões da noite, são:

Mulheres em penca e A Mulher
n. 7.

Continuam animados os espectaeulos
cinematoxraphicos da empresa Pinfild,
no theatro Republica. Ainda hoje, em
sessões continuas, de 7 ila a meia-
noite, sorSo exhibfdos valiosos films,
alguns interessantes, outros cmocionaii-
tes e dc grandioso apparato. Em con-
junto, a grande casa de diversões da
avenida Gome» «Froire reserva para
hoje um grandioso programma.

Jlfor* ie Rosas, a revista nortugue-
za em 3 actos, continua a attrair nu-
meroso publico ao Carlos Gomes. A
companhia do Eden-Thcatro, de Lis-
boa, acertou, mais uma vez. montan-
do a divertida revista, que como as
que foram á scena anteriormente, esta
alcançando suecesso ruidoso. Hoje. rc-
pete-se Maré de Rosas, nas duas ses-
soes da noite.

* * *
Cinemas

¦ *

O Oileon, o elegante cinema da
Comptnihia1 Cinematographica Brasi-
leira, brindará hoje os seus leitores
com um magistral e grandioso tra*
balho da Itala-Filra. Essa admira-
vel obra de cinenntographia é con-
stituida pelo magestoso drama dc
paixão—"Tigre real", em 6 vigorosos

e artísticos octos. A intcrpretal-os,
veremos na tela a distineta c sedu-
ctora actriz Pina Menichclli, cujo ta-
lento tem sido exuberantemente de-
ínonstrado cm outras peças que dc-
clamam, ,para o seu bom desempe-
nho, os raros predicados de que c
dotada a eximia artista çiue o nos-

so publico terá hoje, mais uma vez,
ensejo de applaudir e admirar.' * ,

Um programma em que a nota
emotiva corre parelha com ás mani*
íesiações de requintada arte é^ o que
hoje, em "premiérc", nos dará o lu-
xuoso Flitlie. Nesse programma, firi-
morosamente confeccionado, o pttbnco
extasiar-scá ante o delicioso trabalho
da celebre bailarina da Opera, dc

Paris, Nnpicrkowska. que ,se nos
apresenta no bello e arrebatador film
— "Sacrificio", dc intensa acção,
em quadros «hniinndos, a cores natu-
racs, -pelo aíamatlo processo IVithe-
color. Scgúir-se-ão; "A expedição do
barão «1-ranclietti", na qual sc ob-
servani o arrojo, a intrepidez c a
temeridade dc uma caravana dc ca-
çadores atravez o sertão inclemente,
da África Oriental, e a terceira sé-
lie do empolgante drama dc aventit-
ras iPÓliciucs — "Zigomar".

0
O Cinc Palais, «fazendo hoje a «ua

h-ioitual mudança de carlaz, propor-
cionará aoa seua inmimen>3 "liabt*
tiles" encantadores instantes de arte

e de sentimento. Como cítrclla fui-
guraiitc da tela. o plrfblico verá, nos
salões do "chie" cinema da Aveni-
da Rio Branco, a festejada -e bella
actriz IIcsperLi, a dominar a todos
nn «ua nova c soberba ereação —
"Os mvslerios dc uma noite dc pri-
mavera", um drama rjuyinte ,nue,certamente, impressionará magnífica*
mente a sc.ccta platéa do Cine,

O confortável Avenida, sempre do-
minado pela preoccilpacão de òífere-
ecr aos sc::s freqüentadores, os mais
csc_Thiito3 c seleetos progr.-.inma_,
annuncía para hoje, a estréa do sen-
sucional film —"Os piratas sociae-,",
drama policial, cm 15 episódios emi-
nentemente tmocionantes. Ou dois
primcirirj capítulos, que hoie se ex-
Ilibem, s..h os títulos — O pequeno"Monte Cario" e "As irmãs do cor-
so", são um arrojo tlc aventuras,
tendo por tbema — proteger os in-
fctizM c castig.ir as (perversidade:., e
muito hão dc emocionar o publico,
no mesmo tempo que. por oua lu-
xuosi montagem, marcarão um eslu-'
pendo suecesso ipara o Avenida.*

Tre. films de grande metragem,
num nó programma — eis o assom-
ibroso espectaculo que para hoje an-
mincia o popular cinema ldc.il, que,
dia o d:a, nniü procura correspon-
•der á protecção, sempre crescente,
que lhe dispensa o publico carioca.
Esses films são: "Os mysterios de
uma noite de primavera", notável
obra dl» Tibcr.Film, tfxtitaordiinarlo
drama dc aventuras policiaes, em .
netos, que têm como_ .protagonista a
laureada actriz que «á a bella Ues-
peria; "O sacrificio", lindo roman-
ce social, cm .1 actoí, pela tentadora
artista Napierlcoivska, da Opera, de

dc Paris; a segunda série, cm 3
actos, da "Zigomar", o possante dra-
ma policial, cuja * reprise" está agora
fazendo suecesso idêntico ao da pn*
miliva.

©
O íris, o querido cinema da em-

presa t'niz Júnior, opera hoje a mu*
dança de seu programma. K í;.V*o dc
modo a obter, na certa, maK um
enorme triumpho. Está constituída
.pelo.t tres seguintes • c mono*
mentaca ffiton*! n es',í«'a miircada

.pnra hoje: **A mobiüíaçüo do exer-
cito portuguez, em Taneos", empob
gante fita patriótica que já alciu-
«vou o mhís memorável exilo no
Odcon, tanto fazendo vibrar o alma
dos nossos irmãos d'além-mar; "liou-

ra dc mr.rido" ou "A taça de amar-
iTurf.", cmoc^uanicj drama, dc «ce*

_____

nas pujantes, cm 6 admiráveis actos;"Ao soar da meia. noite", vigoroso
drama policial da fabrica ííoumont,
cm 3 partes. '*

O reputado cinema Americano, es-
tabelecido no aristocrático bairro de
Copscabana, orgauisou para hoje um
programma, destinado ao mais incon*
testavel suecesso. Eil-o: "A di^nida*
de de uma mulher", (drama); Pa-
thé Journal c duas comédias, como
complemento, do esplendido proyram-
ma.

MUSICA
CONCERTO ELPIDIO

PEREIRA
Ficou transferido para o dia ro do

corrente, o grande concerto symplio-
nico organizado pelo maestro ElpidioPereira para audição de obras suas.
Motivou essa transferencia desejar o1
applaudido compositor aperfeiçoar os
ensaios dc orchestra.
"O PISTOLAÕ"

Está designado o dia dc amanhã,
para o -nsaio rícral da revista O Pis.
talão, dc Ignacio Raposo e ttesticr Ju-nior.

A revista, que vae montada com to-
do o cuidado, está perfeitamente en-
salada nelo actor Eduardo Vieira, es-
tando 103 bailados, tidos como origi-
nacs. á rargo do professor João Volpi,
da companhia MòlásFÒ. A comperagem
está confiada a Alfredo Silva e Joãodc Deus.

Dc sconarios vistosos, -de Jayme Sil-
va. e com um fiuarda-rouna novo O
Pistalão promettc apparecer com o
máximo esplendor de montagem.

Os habitues do S. José vão ter, na
noite dc 4, mais uma peça nova, no
S. José.

Varias
¦ - ¦ " - m

Kntrará esta semana em ensaios, no
Phenix. a peça cm 3 actos, de Labi-
che. Os cem milhões dc gladiátor, tra-
duzida pelo nosso collega de imprensa
Martins Reys.
^ IJ! provável que o empresário

Josj Loureiro faca, no próximo verão,
uma viagem á Europa para tratar dc
interesses da sua empresa/

Estréa no próximo' sabbado, no
Republica, a traur.formicta» c bailarina
italiana Fátima Miris que dará ua-
quelle theatro uma curta serie de
espectaeulos.

Depois de Fátima Miris. irá traba-
lhar uo Republica n companhia dc
opere tos italiana Caramba.

O ultimo espc.tacuio da compa-
nhia Leopoldo. Fróes, no Palace-Thea-
tre, desta capital, será a 12 do cor-
rento. embarcando a companhia a 13,
para S. Paulo.*? A primeira ¦ peça musicada pelomaestro Luz Júnior cm sua recente
volta h Lisboa, será uma mágica da
parceria Ernesto Rodrigucs-João Bas-
tos-Fcli.-c Bcrnmdos. destinada á inau-
guração da temporada de inverno, no
theatro Apollo. do Lisboa.

A companhia dramática Chris-
tiano dc Souza deixará o theatro Pc.
tit Ca sino. de Porto Alegre, a 15 do
corrente, indo trabalhar cm Pelotas,
até 30, quando embarcará para Cury-
tiba.
^ A musica da burleta Dá cá o pâ,

me entra, esta semana em ensaio no
S. José. é dos maestros Raul Martins
e Roberto Sorinuo sondo este um es-
treante cm nossos theatros.

^ A companhia Serra ft Azevedo,
que ora trabalha no Recreio, fará
brevemente uma excursão; não se sa7
hendo ainda sc ao sul ou ao norto do
paiz.

Está gravemente enferma, num
dos quartos particulares da Mísericor-
dia, a actriz Julia Vidal, oue homem
tentou suicidar-se, ingerindo cyanure*-
to de mercúrio.

«<? Pede-nos o netor Raul Soares
chamemos a attenção dos nossos lei-
tores para uma publicação mie o mes-
n.o faz. nn secção i livre desta folha,
dc agradecimento ás pessoas que o
rodearam dc carinho, durante a sua
recente permanência no hospital da
Beneficência Portugueza,

O empresário Luiz Galhardo aca-
ba dc ser promovido a maior do exer-
cito portuguez, estando á frente das
tropas .".quarteladas cm Castèllo Bran-
co. Apczar dc ter sido nomeado pelo
governo director do Theatro Kncló*
nal, cm substituição ao actor Igna-
cio Pcixota, contiuu'.. a prestai:, o
conhecido empresário serviços mili-
tares.

No próximo sabbado; 7. estréa,
no Retn.blica; a conhecida transforniis-
ta sra. l-nlima Miris, que ba tempos
esteve no Lyrico, tendo merecido do
publico fartos àcplausos. c da, crítífa
merecidos elogios. O programma de
estréa coniprclicnde a magnífica e cs.'
pccíaculosa pantomima Uma festa cm
Tohio, cm que Fátima Miris opera 105
transformações, além de uma lição -.Ir
transfor-nismo, canto dos hersagltcri
c o Crande Theatro do Variedades,
em que "desempenha.' 12 números de
suecesso.

Pada r. enorme lotação do Repu-
blica. a empresa resolveu que os pre-
ços ceiam populares;•4t> A> companhia Lucilia réres-T.eo.
poldo Lfiócs reprcECítíará, tia uuinia-
feiro; cm espectaculo completo, dedica-
Ao á colônia portugueza. a premiareitia celebra peça /í Moraadinha dc Val~
Vi°r, fazendo Lucilia Péreü a protágo-
itista; e Alves da; Cunha o pala dra-,
malicò. Km secruida talvez ainda vs-
ta semana,t Leopoldo lfróes levará â
sceita uni impasavel vaudeville dc Vey-
dcau, A Hitqttcza das Folies fícrgfires,
para a estrea da actriz Maria Reis.

':~^7m^mmmmz^mmm*mzím.
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0 CINEMA CHIG | Avenida Rio Branco, 151-1,7". |"Nõfãl_ío d. espora orchestra dc Damns | 0 CINEMA DA MODA
Unico cinoraa com installaçào completa pira miÍov içAoT) ar puro, tnantentla a sal:» «fraseai' c atj.atival, sam o iticom-modo aos ventiladores. Este cinema, ten lo p:is-.;i<|.) prit* irrati ias roform-i-i, titi-iiou-sa hoje o cinema 'cleg«..me, «elite» e cltmoda, melhorando o conforto dos «hnbitiíe.-*«.--,(|li"nt', ,.,-. p..lõos: nâo ilescttid.ni s«jbro a qualiilado dos ,lllms» e, para isso,contratou mais toda a producção das liais da marca D'X xo, Ctijn qualidade superior é roconliocida por q.taatos apreciam b

uello c o bom
HOJE-- Inicio do 1110nun1e.1l._- fllm sciu precedente que o iguale —HOJE
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Ospi rafeis Sociaes
Da marca D'LUXO

Film do valor artistico-Apresentaçào riqttissima—Toilelto«?
dos últimos e mais modernos figurinos — Desempenho
irreprehensível pelas duas valorosas artistas de íatna

mundial
Datas da exhibição e títulos ds cada episódio

"O pciiucno .Monte Carlu". 2" cpisixlio, "As
2,_ 3 c 4, dc outubro.

4o episódio, "A guerra dos espiri-

episódio, "Os ladrücs

S" cpiíodio, Pagas da

,' i" episódio; -u ,p_iiuc.io ..Monte vario'. 2" cpis.l;,), ".\s ir-
èmtis Corso". —

3o episódio, "O «parasita"
tos", -o, 10 e ir de outubro.

5" episódio, "O millionario devttsso". 6o"celebres? — 16, 1. <• 18 dc outubro.
7° episódio, "A genius dc um mariolá".

imcsii... moeda". — 23, _:.( e ;.. ile outubro.
9" episódio, "O millionario dcsapparceido". 10" episódio, "lies-

¦ ilíascarándo um vclbaeo". — 30 de outubro e 1 dc novembro.n" episódio, "As proezas de lasarella". i.-" episódio, "O de=-
oprarecimento da 'Helena". — 6, 7 e 8 dc novembro.

ij" upisòdio, "A iervieo do governo". 14'' episódio, "Os espio-Tadores musicaes"; — i,i, 14 e 15 de novembro.
15" episódio, "Mágica negra". — ;n. :i c 22 de novembro.

d,ciam o romance, no jornal "A 1M'.V".
O mais sensacional, o mais empolgante c o mais liixito.o tra-

liallio ate bojo cxhilmlo, tendo par thema — .protegor os infelizes
e castigar ,perversidadcs — tortiando-se o exemplo vivo para dctiion-strar quanto pódc conseguir  toven corajosa, resoluta c bem
disposta. PIRATA íi SOCIAI-S
é um gcncro coiiip'ct._mentc novo, sobre tudo quanto se terr cxbi-«bido. — lira.ua íwlici.il c aventura dc duas seiiborilas, MAUl.V'SAIS c 0I.I.M5 K1KKBV. sob os nomes de 'MONA e .MARIA, quevão por este mundo a fora, castigando todos os homens q_c proce-dem mal, dando-ll.es o merecido castigo. Astlicla. vingança, sé.lu-cção, disfarce, roubo, trama, briga c jogo, s.lo postos em (praticapara conseguir o seu fim 

Oa Piratas Sociaes
ivíataTivr *sat> marcará uma pagina de gloria para cineinatographia*wi-A-l*^*,-'l->- -»*«A-5i Os piratas sociaes initsia uma nova era

Na matinée a band.i do 2* regimento escentarü vários trechos musicaes—Orande ornamentação—Flores, bandeiras e luz
AVISO—A sossS.0 das 5 ás 6 horas da tarde sera_ém beneflclo d\ S. Protüctora das Crônicas.Abandonadas

QUINTA-FEIRA - AS TRAGÉDIAS DO GLOBO DE CRYSTAL, capolavoro artístico da D'LUXÓ e mais a A l'ILII\ DO CE-LESTU IMi-lílUO—5* feira, mais ruidoso siiceesso:
O submarino Oeutscliland. em sua viascro a New Yorlc

Sua chegada e sua sabida óomboiado por nauios americanns: seu commandante o sua guarninão. Honra aos valorosos e iníre-pidos marujos.-BREVE: Pela primeira vez no Brasil IvliTTY
.::ri_f^;:^3_^:fflsi!K:_3s_i*r.:g^.;::53^

NA OKVi DOS »fíIjITAI.ÉS

rA FESTA DE N. S.
DA PIEDADE

Realizou-se liontem na «Crua ias
Mllimres com a pompa dos annos
anteriores, a festa dc Nossa Senhora
da Piedade.

A's ii horas, após a execução de
brilhante «j-mphonia, foi entoado o so-
Icnue pontificai, sendo celebrante' monsenhor João Pio dos Santos, ser-
vindo de iM-.sbytcro assistente o co-
nego Antônio II. Finto, de diacono

o conego Júlio Wimeneyi de sub-
diacono, o conego Carlos Costa e dc
mestre de cerimonias o conego Cio*
doineu. C. Pinto.

Ao- Evangelho, oecupou a tribuna
sagrada o eloqüente orador sacro eo-
nego dr. Wonfredo J-cite, dn Aca-
demía de Letras de S. Paulo, quefez o pnnegyrico da festividade.

A's 7 lioras foi entoado o solenne"Te-Deum", sendo celebrante mon*
senhor João Pio dos Santos, serviu-
da di! diacono o conetrn Antônio
Brenclier Pinto; de sui.*diacono o co*
nego Uczcnde. de mestre de ecrimo-
nias o conego Carlos Costa e de ca-
ilellácâ imonscjilior Pcdrinlia, eonego
Scrcjo, -padres Nino, Olympio de Cas-
tro. '.Madruga, 'fujo e Pinto.

Oecupou a púlpito o conego dr.
Jiencdicto Marinho de Oliveira.- A iparte -coral -esteve confiada á
liscola dc Canto Santa "Cecília, sob

a direcção do conego Alphcu de
Araujo.

¦O templo aclvava-se totalmente re*
plcto dc fieis e ornamentação de fio-
rej naturaea.

A mesa administrativa estava tncor-
porada c revestida de suas insígnias
assistiu a esses solenncs actos.

QUE FILHO!

Prisão em S. Paulo a
pedido da nossa

policia -.
S. Paulo, i. («A. A.) — A pe-

dido da policia dahi, foi effcctua-
da hontem, a prisão do estudante
de medicina sr. Nelson Maurell,
de 17 annos de idade, que fugio'
dessa capital, depois de haver sub-
traido a quantia de ,. :ooo$ooo, a
sua mãe, a sra. d. Célia Maurell,
residente em S. Christovão, á rua
Paula e Silva.

O estudante Nelson Maurell veio
•em companhia dc Felismina de Ar*
ruda Aragão, que elle diz ser cs-
posa do seu melhor amigo Oscar
Moreira 'Paz.

lHontcm ambos embarcaram para
essa capital.

EM «FLORIANÓPOLIS

fcssa peça e dc suecesso recente, emraris, sendo a continuação do celebre
Vaudeville, desse mesmo autor A La-
gertura.

^ Lisboa, t.  O celebre duo debailarmos -Duqtic-Galq* estreou hon-•em ,a noite, no theatro Republica.
A platca estava repleta, sendo oueentre . os assistentes viam-se muitosbrasileiroi aqui domiciliados bem co-mo o respectivo cônsul. Duque dansoumagnificamente, sendo bastante ap-
plaudido.

Cinema Americano
(COPACABANA)

HOJE—(Ira.-.dioso prup)t_.mim .no-
vai,-.' fazendo parte do trioímo, o sen-
sacioiiál film "A dignidade de uma
mulher", da Fox-Film, cm 6 arreba*
taaorcs actos, tendo como comple*
mento duas comédias,—franceza c
americana e o "P.itbc Journal". —
Àmanliã -— cm continuação — "A
filha do circo", „* e 4* série.

O segundo anniversario do
governo do sr. «Schmidt

Florianópolis, i. (A. A.) — To-
dos os jornaes , publicam longas
noticias das festas realizadas para
conimemorar o segundo anniversa-
rio do governo do coronel Felip*
pe Schmidt.

A HYGIENE EM SANTA
CATHARINA

l-ma reforma annnnciadn
Florianópolis, 1. (A. A.) — Vae

ser reformada a Repartição de
Hygiene do Estado.

i______________________?___BJgt?yi,3;^P!g^^WA^
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Cinema-Theatro
88o José

Empresa Pascboal Sepato
Companhia Nacional, fun-

dada om 1 do Jullio de 1011.
Direcção secnica do actor

Eduardo Vieira.
Maestro director da or-

clieslra, José Nunes.
HOJE HOJE

2 DE OUTUBRO DE 1916
A'S 7, 8 3[-4 E 10 ] [2

Na 1 e 2- sessões

A Miíf N..
Peça do Dr. Domingos Ma-

garinos, musica
do maestro Luz Júnior

Na 2' sessão

MULHERES
EM PENCA

Adaptação de Guilherm-ina
Draga, musica adaptada

pelo maestro José Nunes
Os espectaeulos começam

sempre pela cxliibição' de
ofilins» de suecesso.

Amanha
Manobras dè amor

Quartc-fcirn—A revista do
grande montagem

O Pisíolão
M3,

Falsificação de uma
patente

rA intervenção, da
Justiça

O sr. Mi G. S. Alves Pereira
é possuidor da patente n. S.678,
(cola dc peixe), devidamente rc-
gistrada na Junta Commercial e
com iodos os requisitos exigidos
pela lei. Na exploração da sua in-
oustria aquelle negociante empre-
gava entre outros os empregados
de nomes Bernardino Rodrigues e
José da Silva (Fabião, que, por
qualquer motivo, foram dispensados
dos logares que occitpavam.

Conhecedores dos processos da
industria, os dois resolveram agir
por conta própria e Bernardino Ro-
drigues chamou cm seu auxilio o
negociante Alfredo «Ferreira Go-
.nes Saavedra, a quem o mesmo
ensinou o processo constante da
patente S.678.

O sr. Saavedra iniciou então a
exploração da nova industria, com
graves prejuízos do sr. Alves Pe-
reira.'

Avisado do caso, este tratou de
agir, chamando cm seu auxilio o
dr. Sá Vianna. que promoveu os
meios necessários para.a apprchen-
¦são dos apparellios utilizados pe>o
sr. Saavedra e que foram recolhi-
dos ao Deposito Publico.

A CURA DO CANCRO

Sua cura, segundo o
dr. Fernando Terra

Uma esperança renasce no seio da
classe medica sobre a cura ilo cancro.
IC o Urasil. a terra quo possuo cen-
tonas de apóstolos da ccioncia, talvez
dentro dc pouco temoo possa registrar
mais min grande victoria, Em no-
ticia oüvimoUa ao dr. Fernando ler-
ra. A ipplicação dc um preparado do
seu invento, oue . tem produzido ma-
Kiiifico risitltado. vas, dentro cm bre-
ve; tor r-sc conhecida.

EM ALAGOAS
A canalização do rio Curnrlpo

Maceió, 1 — (A. A.l — O go-
vernador do Estado abriu um cre-
dito extraordinário do orçamento
vigente, nara os serviços de cana-
lização do rio Cururipe.

A RECEITA ALAGOANA

O reudiniento da nonel)cdorla
cm setembro

Maceió, t — (A. A.) — A Re-
cebcloria desta capital rendeu, du-
rante o mez findo, 21,. :g25$5'-, c
a Alfândega i86:o6..$224,

O Tliesouro do Estado iniciou
liontem o pagamento do funeciona-
lismo, relativo ao mez findo.

OS AGRICULTORES
SERGIPANOS

Pedido de Isenção de
impostos

Aracaju, 1 — (A. A.l — Di-
versos agricultores tem requerido
ao governo isenção de impostos
sobre o material moderno importa-
;lo para as usinas de assucar.¦* 1

- M''IILI'M!''*>**«'a*gg___j*»-g«M___»BM___.^^
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i 1 Em MATINÉE! o BofHÉlS I
M I São tres jóias, são tres films extraordinários que offerece- I

y'í B Primeiro, um grani! film patriótica ¦

RESPOSTA AO
REV. ANNIBAL TÍÓRA

• XXVI
Rebatendo as 

"minhas 
asserções; so-

br: o perdôo, escreve o -rve. Nora
no seu ardgo XXIV: "Diz o sr. Fi*
gner que Jesus ensinou que devemos

sempre perdoar, c que já conhece aí-
guns que sempre perdoam c que se
Deus uão perdoa a todos, a creatu-
ra que sempre perdoar será superior
ao Creador"."Devemos notar aqui qtie ns faltas
dos homens de uns para com os ou*
tros sio faltas de eguaea para com
eguaes ao passo que*as faltas do ho-
mem para com Deus tão crimes do
finito para com o Infinito, do im-
pio contra o Santo. AMm disso o
perdão que oa homens dão aos seus
eguaes e um perdão relativo e que
não «lhes causa sacrificio algum. O
perdão oflerccido por Deus ao pec-
...dor "nio í propriamente perdão",
não é somente "fechar 09 olhos" aos
crimes que elles tem commcttido.
Isto seria aquelle perdão dcífectivo
de que íola o poeta e philosopbo,"O justo não perdoa". "O perdão
de Deus i mais do que pirdão: E'
Deus mesmo expiar, aolfrer o castigo
da transgressão da «ua infinita lei.
pagando (a quem?) com a moeda da
vida do acu Filho a divida infinita"
contraída nelo homem na sua des-
obediência.'' (O griplio é.mcu).

Sim senhor, esta c maior que o
camondongo nascido da montanha.
Depois de um ".bom suecesso" deste
tamanho o «amigo deve gemer .ainda
por muito tempo.

Então o perdão do homem é um
fechar dos olhos ? O finito, o «ho-
mem, o verme pôde offcnder o Cre-
dor ? Jesus estará .endo continua-
mente' crucificado «petos crimes que
a humanidade continu'a a commet-
ter ? rode Deus soflrer, expiar e ser
castigado pela transgressão da «ua
infinita lei? Como? A quem_ paga
a divida cora o morte dc seu Filho ?
E se Deus permittisso que o seu
Filho fosse continuamente cnfjciBca.-
do, não demonstraria isso estar elle
sedento de sangue e de vingança ?

Eis a que o rev. Nora rcdiu o
Creador ¦

Quanto ao facto <te mento ou de-
mérito da creatura a que se refere
110 seu artigo XXV, o rev. torce o
versículo da ia epístola de João i :8,
que diz: "Todo 'homem é peccador ,
.procurando tirar dahi a conclusão"que ninguém tem mérito e todos
têm demérito".

Esta conclusão deve ter aiigmcnta-
do ainda mais os gemidos do laho-
rioso trabalho a que acima me refi*
ro. Então um individuo que se atí-
ra ao mar para salvar seu «cmelhan-
tc, ou um pobre que divide o pou-
co que tem para o sustento do seu
corpo, com outro, não tem merito r
Mérito não tenho eu por escrever,
nem quem prega doutrina, fazendo
disso um meio dc vida; alu sim, o
amigo tem razãp cm dizer que so
ha dcmcrilo. ,

O rev. tambem náo respondeu a
minha pergunta : "qu. merito podem
ter as creanças que .morrem cm ten-
ra cdade, ou cs mentecaptos, sc elles
são incapazes de produzir obras me-
ritorias", com a plirasc de Jesus:
''Deixac vir a mim os pequeninos
porque dos taes é o reino dos ecos ,
•pois Ique estas palavras Telcroiiuse
aos simples de coração, aos humildes,
aos que sabem amar, lt a mmli..
explicação, de que o mentecapto de
hoje é o homem lúcido, <iuc orgu-
lhoso, pregando falsas dourtinas, des-
viou as massas do caminho, do Se*
nhor, soffrcndo deste modo a conse-
quencia dos seus actos_ de encarna-
ções passadas, está dc pc.

Da mesma fôrma náo respondeu â
minha pergunta "que felicidade te-
ria uma mãe no eco, sabendo o seu
•filho, a quem amou, no inferno ?,
com "nue aquefes que estão no eôo
alegram-se com a realização na. von.
taie ie Deus , por ser isso Irrisório;
e se se coaduna com os seus senti*
mentos é porque o rev. não e uma
mãe amorosa, nem talvez saiba o que
quer dizer amor. Do outro modo nao
se comprchende que o amigo possa
assim raciocinar.

Quanto aos mysterios que õ amigo
cita, muitos delles são -hoje racional*
mente explicados, especialmente o tal
mysterio que sc refere a pretensa
santa trindade, tão defendida, tanto
pelos catholicos como por algumas sc!-
tas protestantes, sem, .no entanto tc-
rc.n para elle outra explicação que
¦Mj-slcrio, iiali mi tangere, com que
embasbacam a«guns bcocios. Se o
rev. ninda desconhece ns explicações
dos espiritos, i por nâo ter jamais
estudado a fundo a doutrina espiri-
ta e sc o amigo sc nega a cstudal-a,
preferindo desprezar os conselhos de
Paulo, íallccc-lhc o direito de chamar
aos que estudam pretensos sabichõeâ
ou maníacos, como me appcllidou, pois
Paulo diz na cistola aos Tlicss.
5:10—21 : "Xão apagueis o Espirito.
Não desprezeis os prophccias; exa-
minac tudo e ahraçac o que é hom."

¦O rev. Nora negando-se a examinar
e estudar o que lhe aconselhei sem
se importar com o que Jarbas Ra-
mos 011 C. D. dizem, não sabe por-

que não quer. — 1'RBp lMCsfiit.

HOJE
Um progratnina para TODOS e

DE TODOS OS GÊNEROS
Exhibição da Terceira Serie do celebre romance

policial

HP 1

IGOMAR
ApiisSodo policial —Oelephante ladrüo— Aero-
plano contra bote automóvel sSo os tres capituins

.. emocionantes deste fllm sensacional

ia——¦•__—i_gj

fu^* j_i_H_l ______¦¦

O processo inimlta-
vel e íinnca attfugi-
do de-cores naturaes
conhecido por Pathé-
color edita para o fllm
de arte italiauo:

Sacrificio
tendo como protagonis-ta a emocionante artis-ta e perfeita mima, acelebre nassa da Opefade Parisib. nm

E cxhibc-se um documento precioso, authcnlico e
raro sobre

Os Mysterios dos
Sertões Africanos

I&48 B1
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Acompanha-se a expediçSo de caça do Barão Fran-
chetti na África Oriental — A&sislirois «sem trues»
ás emocionantes caçadas de ZEBRA •— RHINOGE-
RONTE - LEÃO - ANTÍLOPE *-- BEIS A e I1IPP0-
POTAMO. Vereis os animaes feridos lutarem con-
tra a matilha dc caos e sabereis tambem que no ser-
tSo africano se encontram OS MISSIONÁRIOS DO
EVANGELHO como vanguardas da civilisaçâo edu-
cando e captando sympathias do gentio selvagem c
bravio.

Quinta-feira — Um celebre fllm da
Fox Film Corporation em 5 actosí

Fa/iscâiO Dominante
que supem como sempre os pequenos trabalhos

de grande fôlego

Rua da Carioca 60 e 62

«..-. grandi film patriótica

A mobilização do exercito
portuguez em Tanoos

Film portuguez da fabrica INVICTA FIL'M, do 1'orto —
Autorizado i.clo grande listado Maior Portuguez — _.. partes.

Tudo quanto se passou nas Brandes «manobras tuo faladis
está deseriptò neste admirável trabalho — A i infanteria, a ca- •
vallaria, .1 artilheria cm exercício.-. — 'Combates simulados — O
serviço de abastecimento, etc., cem uma bella carga de cavallo*
ria. A 'COLÔNIA PORTUGUEZA DEVE VIR AO "ÍRIS".

Ilm seguida, um lindo drama :

Honra d@ Hfôrido
ou A TAÇA DE AMAROURà

L"m grande romance cm seis partes da querida fabrica
FOX FIUI CORPORATION;
Prodígios de forca <ie uni homem qual MACISTE, que. para
viiigar a siia honra, luta, mas levanta os seus rivaes ao ar
coi_io,s. fossem ipeiinas I 1. iredo admirável. S:enas empolgantes.

Fecha com chave dc ouro.

s©i55» «sla B?_eia noite
Crande drama policial, em tn?s «partes da fahrica franceza —
•GAUMONT — i FII..M PORTUGUEZ — t 1-1UI A-MERI-
CANO — i F1T.M FRANCEZ.

ATTKNCAO : — ''Os piratas sociaes" n3 próxima quinta-¦feira, dia 5, juntamente com a ultima série do majestoso tra*
balho "A filha do circo", começamos a cxhibir ¦_ series, 2 epi-
sodios, do phenoinenal trabalho

OS PIRATAS SOCIAES
15 series, d. grande fabrica 'D'I,UXO, 13 séries.

_. Segunda-feira, dia 5*- Mais um assombro 1

TIGRE REAL.
por PISTA MEr\TIOSEX._r-__E

HOJE
Proprietário M. Pinto

•*»8-*«-

IDEAL
Telephone C 1937

SURPREHENDENTl. PRO* U A I F
GRAMMA NOVO ' nUJt

Tros grandiosas obras tlieatrne. de cineinatographia modernanum só espectaculo!..,
A radiante formosura da grande artista' BELLA HESPERIA, pela primeiravez ao serviço da cincmatographiu policial, representará como principal inter-

proteo sensacional e 'vigoroso drama polici.il da afamada fabrica Tiber Films,
do Roma

0 mysterio de uma noite de primavera
7 partes arrebatadoras, cheias de grandes oinoçõo.

Entro outros quadros de evidanto Importância anotamos os seguintes :
A apparencin decente de uns bandidos de casaca — A tranquillid.ide de um lar rico e

honesto perturbada — Um somno lethargico prolongado — Transportado por aeroplano —
Amordaçado — Morto em cima de um banco — A policia cm acp."io — Dedicação da noiva —
Através do inhospitos sertões — Enfrentando corajosamente a morle — A crystalisaoilo dos
diamantes — Um furno mysterioso —40 dias de morte apparente — A caverna d üs sacrill-
cios — As abelhas do lelhurgo — A coragem destemida de uim donzella — A prisão escura— A sala do terror —-Macibràs appaririões — Desmascarados, etc, otc.

Em reprise o electrizaute romance policial que tanto emocionou a alma do nosso
publico

Segunda serie denominada
ZIGOMAR OONTIC*.

NICK-CARTEB
3 netos dc surprezas o maravilhas

O famoso bandido, na pratica dos seu3 netandos crlmos, desiíla a perspicácia do Pau-
lino Broqttet, que o persoguo iiifutigavelm.n.e. As lutas, os planos, as alternativas do vi-
ctoria, ora do detective e ora do bandido, manterão o nosso publico em constante anciedade

No mesmo programma ainda, o delicado e mui mimoso drama social, interpretado
por Mlle. Napierltowska, ricamente colorido pelos grandes Patliú Freros

O SACRIFÍCIO
Tres longos actos que constituem uma jota de arte o de raro valor. Enscenajào sutn»

ptuosa de accentmda riqueza e magestosidnde.
COMO EXTUA NA MATINEIS - O instruetivo o possante fllm do naturx'

CAÇADAS IV A ÁFRICA
QUINTA-FEIRA — O possante drama de aventuras sociaes, de Pathé Frores, em 4 lon.

K03 actos, SUSPEITA TItAGICA. ,-¦/'".
Segunda-feira próxima — Terceira serie do famoso romance policial ZIGOMAR no

capitulo ..ZIGOMAR PlüLLE DE ENGUIA».
A "SEGUIU — A Deusa da Uelloza, Mlle. RODINNE, no dramn di alta sociedade, om 4

partes, CIÚMES POSTHUMOS. O colossal drama policial americano, segundo da nova serio
iSALLO DE OURO»,"GUEimA AO JOGO, 6 extensos actos.

í THEftTaO CARLOS POMES 5
h Grande companhia de sessões, do Eden-Thcatro ilo Lisboa 5-3" Empre-a Teixeira Marques — Gerencia do A. Gcrjão iÇ
5 HOJE —:— a sessões 2 —:— HO JE >
Ij A's7 3i* c9 3i1- DA NOITE <',í A revista-f.intasin do costumeis portuguezes, em dois acto. e j>
? nove quadros, original ile Ernesto Rodrigues, Felix liermu* ãc

,'SJ des o João llastns, com musica dos maestros »,
.£ Tlioniaz Del-Xegró e llcrnardo Ferreira Ji
S MAIS UM «RANDIO TRlüMl-HO! ?

ír'r.n-.r.ài»P« ^A-Urlns  CARLOS LEAL5
^L-OLUpeieb (pintasilgo : .. . LUIZ HRAVO 5
,í Tomam parte us artistas BERTHE I1ARON. ELISA SAN-?
|5 YO* Margarida Velloso, Amélia Perry, Sarali Modeir,is, Mary
ic Sõllór Celeste de Oliveira, Amélia P.isticlii, E. Sallaty, Tina

I? loelíio, Guy de Azevedo, Idalina Moraes, João Silva, Jayme
)5 Silvo, José Moraes, Augusto Costa, Plácido Ferreira, José
.y Oueiros. etc. ,
»' üce-iartos maravilhosos. Apparatoso guarda-roupa. j>•! Capricliosa misc-eu-scJna Jj
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THEATRO RECREIO
I Companhia Alexandre Azevedo —Tournéo Cremilaa d'OUveira

era RECITAS tle MODA
A'a 8 li o ras c IO horas

CANTA

O CANÁRIO!
Brilhante creação de CREMILDÀ DE OLIVEIRA, ÀNTO-NIO SERRA ohgraçtidissimo no protagonista. Cortectissituodesempenho por toda a companhia.

A empreza affirma a absoluta moralidade
desta comedia c que o espectaculo termina
antes da meia noite.

Amnnhã—A's 3 c às 10 :
| ssccccoos*. O 0______._Kr_aLX7.XO c-a&sssose

A seguir : A comedia ingleza d. Fincro — MENTIRA
DE MUl.IIEl.-Exito absoluto. M
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CAS8NO PHENIX THEATRO
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PEQUENO
Unico theatro por sessões qua funeciona na

Avenida
HOJE Segnnda-feira 2-10-16

2 Sessões -- ás 8 e ás 10 horas
Primeiras representações de

A ALMA QUE REFLORIU...
(Original Brasileiro classificado no Concurso do Theatro Pequeno)

Comedia em 1 acto de Heitor Reltrão
PERSONAGENS -Fernanda. F.tolviria serra; Maria Luizn, .ludith Garcez; Amalia,
Antonietta 01gr,;L'ma criada; Encoí icção Cati 1 ; Clemente Marins.Joaquim Miran-
da; Anselmo de Oliveira, Salles Ribeiro; Germano, Anthero Vieira; Um visinho,
Edmundo Maia,

NOIVO EM _A._F»XJ_R,OÍ3
A'audeville cm 2 actos de Lábiche, traducção de Jayme Guimarães

TERSONAGENS — Florestina, Etélvina Serra; Mme. Beaudeloche, Antonietta
Olga; Menrimteta, Encarnaçüo Catalã; Veauvardin, Anthero Vieira; Edgard Heau-
deloche, Síles Ilil»i-o; O Tnbellião, Edmundo Maia; Francisco, Antônio Campos.

Mise-cn-seéne de Olympio Nogueira —Scenários de Jayme Silva —Mobiliário da«Casa a ldoiil—Rua s. José Ti—Amanhã — «A Alma que relloriu» e .'Noivo em
apuros»—Encommendas pelo tel. 5021 Central. «í

, ".•'¦^^^^w,»^vw,Av_A^^^

PALACE-THEATRE
! Cirande «Conipaulila L,ucilla J?cres - l_eo-poldo F*róes

j _BEO<X___3 - A'a 8 e ás IO - HOJE
Espectaeulos puramente familiares

[ A bella comedia de Tristan Bcrnard

O CAPE' ¦ FEL1II0
ÇXie petit café)

jj Triumpho completo de Leopoldo Fróes, da
O actriz brasileira Lucilia Peres c de toda a companhi
?1 Amanhã—A*s 8 e ás 10 horas, O Caie do
§ berto.-5 do Outubro, A Morgarlinha de Ví
§ Esta semana — A Duquesa das Foi
§ geres. m 300 fiíá<:íeíK5,2CC®5S6S*í-®*5««'^^

Felis- h
il-Flor g

ies I?er- S

;L.__v*.*.'.Sfri-<¦ Ji'-;-*".*** .*-_.-¦¦•• ___-___s__!í.:__J
;.-*à*&iciawZ - -••à&fte-yt'_\_ ¦;¦..:__.___¦-:____-__.-¦_ "
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E O "FOOTBALL"
O TORNEIO INFANTIL QUE SB

REALIZA HOJE NO CAMPO
DO FLUMINENSE

.- Faz parle do programma da "Festa

da Creança," um interessante torneio
infantil, que vae ser realizado no cam.
po do Fluminense, gentilmente*-cedido
ío Patronato de Menores para tal fim.

Esse torneio, cujo suecesso está as-
¦cgurado, sc para essa previsão levar-
mos em conta o do "Torneio Initium",
effccluado no principio- deste anno em
idênticas condições, tem despertado no-
«tavel interesse nas nossas rodas despor-
«tivas infantis; interesse ¦ que é tanto
mais para considerar-se quanto é bem
subido que a creançada forma, hoje em
<lia, um meio desportivo, tão numeroso
quanto o dos marmanjos. O "football"
,é a distracção favorita da meninada I

O Patronato de 
'Menores destacou'para dirigir esta festa a seguinte core

missão: As directoras: Mmcs, Hei*OI
Cordeiro, Souza Leão, condessa dc Pa-
ranaguá e mlle. Stella Wilson, auxilia-
das por mmes. Castro c Silva c Teixci-
ra Lima, c srs. drs. Moraes Sarmento,
Souza Leão,-conde de Paranaguá, Jay-
me dc Vasconcelos e Mario Pollo.

O que é necessário é que as escolas'ã 
que pertencem os jogadores que fa-

zem parte dos "teams" que disputam o
"torneio" permitiam aos seus alumnos
íazerem sticlo no dia de hoje. Estão
mesto rol o Collegio Militar, Pedro. I „
Santo Ignacio, e outras escoias que não
são municipaes.

O Patronato de Menores, appella, por
iiosso intermédio, para 03 directores
desses estabelecimentos de ensino para•que venham ao encontro de seus gestos
_ desinteressados desejos,

Mas o que vein a scr o torneio in-
íanlil de hoje ?

| Um concurso do mesmo gênero que
o do "Torneio Initium", isto é, cffc-
ctuado por meio de eliminatórias entre
ios seus concorrentes.

Ao torneio concorrerão, todos os"teams" infantis filiados á Liga Me-
íropolitana, em numero de seis, a sa-
llier: — os do Botafogo, Fluminense,'America, Flamengo, Carioca c Palmei-!
iras. '. -I

i« .A commissão escolhida para supcrin-
«Tender o torneio é a seguinte: Antenor
íLa*s Casas (Botafogo): Totta Rodri-

*¦ Kites (Fluminense); Couto dc Souza
ríFlamcngo); Paula Ramos (America);
Carlos Stelling, (Carioca), c Mantre-o"Liberal 

(Palmeiras*).
Esta commissão é composta dos mem-

f-ros do conselho, que dirige o Caiu-
ipconato Infantil da Liga.

O regulamenta.do torneio,, que come;
cará. ás 2 horas da tarde cm ponto, ú
p seguinte :

i«> — o torneio e destinado aos clubs'da secção infantil da Liga Mctropoli-
-tana de Sports Alhlelicos e se-reali-
rzará em um Só dia pelo systema elimi-
natorio.

_.»•— A5 dimensões do campo, e as¦demais regras officiaes do'jogo, inclu-
sive estatura dos jogadores, serão, ob-
íservadas, excepto nos casos -previstos
por csie regulamento.

3» — .Cada meio-ten.po durará dçz"minutos, sem ....descanso intermediário
Jinii-Uindo-sc os' "teams'', a mudar de
«campo firí-o o primeiro meio tempo.
! 4" — Sc, dcnlro do lentpo dc 20 nu-
imitas, licnlium dfa.s I" tlenluvj" marlcár

I" goals", 011 obtiver egual numero de
".goáls", será confundi, a1 victoria
iír|irclle que houver feito maior numero-
Jdc 

"cornei.".
5" — Caso o empa-é ninda subsista,

S 
'parlida 

será prorogada por dez mi-
nutos, roni descanso intermediário,, dc-,
rondo os "leams" mudar, mais uma
-vez- dc campo. .-

C" __ -Neste caso, o "toam" que ob-
liver o -primeiro "goal" -será considera-
'do v-iiccdòr, terminando a «partida 1111-
aiieilialaniénte. .- .

--' — A disposição n. 4 prevalecera
para a victoria quando a prorogaçao
não '.crm.nai- de accordo- com a dis.10-
'siçãn numero 15. _""'.'','¦•.'.

íi" — Caso ainda se mio decida a
victoria, a partida será «prorogada em
ír-C.Oc.a de cinco minutos, nas condi-
çõiis das disposições números .5. 6 c 7.

,:< __ O torneio será dirigido pm-
ííma co.inmisBãr» que resolverá de mo-
.imito os casos de urgência.

,0' _ A primeira séuic de partidas,
üsio é, as «preliminares, será estabeleci-
da previamente pela coitnmissao, medi-
Suite sorteio. .' 

rl" __ As horas das pi-çUminarc. sc-
á-fi.) ilesigna.as pela- commissão sendo
dite o "team" qua nio comparecer a
liora aprazada, será considerado ven
' '_-.'¦ 

— Entre ns scmi-finaés e a li-
'nal haverá um intervatlo <!_ dez ou-
antas parn descanso do "leam 

, que
,io,i--r terminado a partida aiii.enoi-. n

,,«.  Durante o torneio os teams
còncôrrènlcs não poderão, solr .pretexto
henhum, substituiu- os seus jogadores.

„+" _.. «Os juizes serão designados
nela comniissao, _

.5° -- Aos ..encsdorM. de 1" c 2
lògares serão conferidas;. :.luas laça- ,
•oua pertencerão défiiutivainente- aos
clubs cujos "teams" forem vi.ct^iososí' 

Os prêmios constarão ic duas elltis
•facas; Mícrccida. pelo fiCluqmnliq .do

aUn-cae fi " ««
Verdi_i-ira cara da ™

Sem opermcío. Patentes fle DriKelliw e Argentlim. Med-düa de ouro.

ara

. Quem compra uin CINTO qut n_o seja iene
sob medida, "conformo a groi-ura da HÉRNIA, na

maioria das vezes expõe-se ao estrangulamento de
Intestino, o corre o perigo da morte, entre horríveis

. NÓ grande estabelecimento do Professor LAZZA-
RINI todos- os apparelhos sio fabricados sob mç.
dída, conforme o caso c a enfermidade,, nao tendo
nenhuma mola de ferro, são leves e invisíveis, garan- |
tindo uma contenção suave e.perfeita, tambem nas1 -VPr,.-„.!0,

Hérnias as mais volumosas; podendo o doente trabalhar, la.ei eM.r_ii.ios
£3_a ou eq-ltaçlo; Ilçand? completamente ™;ado,_ sem^peraçao algu

Consult» da*
9 is ia e

dis a i» 5-

O domingo
até meio

dia.

de gy-
uma. As

Sas" sX^VH-rnU S*fâ_Wi^í#mif&&b* *"" "
OH"De.U^Tt?a-fndo't..o 

do CINTO do Professor. LAZZ,ARINI fiquei com-
plelamenté c.mdo de" um» Hérnia Esçro f^^S^^^SL^áV^^-tando essa cura, tambem" renovo a mlnh a £«£'"» 

- Manoel C-ircia do Amaral.
Contra-mestre da Fabrica de Tecidos " Corcovado ,

' Fa.ns imi-a curar em pouco temno 0__-i___e. Rins moveis. Ven-
tre caldo. Debilidade uervosa o Rlieumatismos. próprias para se-
nhora o Cavalheiros. ...
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Os sports
TURF

A UORRÍDA DE HONTEM
s

Salpicon levanta o
• Grande Excelsior"

do

bolas

estar ptótu1
2 lioras cm

'"J'i'co-Tico", c peío 'Patronato de Mc
.-.ores. que promove'-o certameii.

Essas taças s*«o de grande bellcza.
• li sorteio das «preliminares scrti pro
fedido meia liora antes do inicio
torneio perante o conselho. .

«A casa •Sportman offcrecerii
riara o torneio..

Os concorrentes devem
jitqs, para as disputas as
P"«"sorteio se effediihrá com a pre-
seriça dos inlcre.sados.

Us preços dos ingressos para as cre-
Irínoiv* c dc wo réis apenas.' 

Os soéte dò Mmln** tem '..'•¦-

jgressi) pessoal.
il t 1IT ' —

, A melhor ê a

Massa ae Tomais-d%^Taa.,'-la
Bc Conservas Alimentícias

._¦«.»-"•»¦
I.4 OBRA DO CWME

Abandonado pela Gra-
N ça, o Juan pespegou-

i lhe duas facadas
de

lícspa
de tii-

com cllc vivçtr
no baivto tio

ada

bote
ilo

"Maria da Gra«-;i c umn cacliop:
olliôs em liraza", c um dia o.maricli-
nho "achou cinzeiros cm casa .

i ,1-ahi o rompimento e ella, sempre
«rlieia de grita, embéllezou
nhol Juan üonçales, vendedor
par., c dc miúdos e foi
ma' rua Possolo n. 5'-•Villa Isabel.

, Mas a Maria da Graça, engraja
borboleta, volúvel como a_ Iilha «o
ciisulo,fart6tt-sc de fisailo c de ."divorciou-se" do filho da pátria
Ci.l. como já tinha feito coni o esposo,
amarrado pelos -.."indisíolin-eis laço»
do casamento civil. M

- No cmtarito se "o nutro teve a t«->
licidade dc esnuccel-n, nüo aconteceu
is-o com o Juan, certo de que a braça
nue ò tinha' deixado sem graça, estava
a procurar um substHulo mais t-n.ra.
cado do tine elle. .

Montem não pôde o apaixonado por
nisis tempo conter a amargura que llie
ia ii'alma e, irrompendo -no conimoclo
em qtte estava a Maria da Graça, dc-
róis dc vclièinéntemcnte insiiltal-a, pes
pegou-lhe duas facadas, evadiiido-se
cm seguida. .' 

A ferida, depois de medicada na As..
'sistencia, muito deengraçadameiUe.. deu
entrada na 2." enfermaria da Santa
Casa de Misericórdia.

Mil O II* - -¦¦

Ouem quizer lêr sempre as ultimas'««ovidades 
c só na casa Braz I.auria.

kgente geral da ATLANTIDA.
%8, RUA GONÇALVES DIAS. 78

Entre Ouvidor e Rosário

TM AimSTA QUE ÍH-IS-
APPAREpn

Lisboa,
Figucir.i d
Btaiho.

-_orte do pintor portu-
Kücz Ranmlho
1 (A. A.) — Falleceu ml

1 T-'oz o pintor Antônio Ka-

OS NAVIOS I)A ESQfADRA

Escala d<> registro par» a primeira
<]ui»-«iin deste mez

O chefe do lEstàdò-Maior da Arruada
iffíxou a seguinte tabeliã dc navies de
registro para a .primeira quinzena do
mez corrente:
Dias: a, "1'loriaiio"; 3, "Minas Ge-
faes"; a- ','.S. 1'aiiln"; 5. "Bahia"; 6.
•Kio Cirande do tini"; 7, "Sargento Al-
m-qüerque''; 8, "1'loiiano"; 0. "Minas
Ceraes''; «o. "„. Paulo": u. "Bahia";
ia, ".Rio Grande dj Sul": 13, "Deo-
íoro"; 14, "Minas Gcrae»", e IS. "São
f-olo-".

A fesla sporliva de liontem, no prado
do Itamaraty, transcorreu animada, a
protecção «ie um dia amc.nissimo, e com
çiú-reiras de peripécias emocionantes,
tendo sido magnifico, se dois senões
não -viessem 'einpanar o brilho dc
que se- revisliu, c da qual adeaiite nos
occuparemòs. ...

A principal prova do dia, o Grande
Premio .-Excelsior", foi gai)ho em lindo
estylo pelo potro Salpicon, que M. Mi-
chaels conduziu com muita habilidade,
merecendo os applausos que o .publico
lhe prodigalizou após a disputa, cujo
desfecho foi cheio de movimento, des-
portando uma atténção geral. E1 o caso
que, tendo Mont-Rouge puxado a car-
reira, abrindo alguma luz, sustentou a
vanguarda até á recta $p chegada, qtiari-
do Araucania, njuma 'bella chegada,, lhe
arrebatou essa no.sição, parecendo já a
vencedora. E foi quando Salpicon, que,
tendo corrido sempre 110 segundo posto,
o cedera a Araucania, pouco depois do
Itamaraty e após vivíssima luta — sur-
giu por ifórã, em uma arrancada pavo-
rosa, logrando vencer por dois corpos
sobre a filha de Barsac. .

Um pareô que teria sido -cllissimo,
fui o Dezesete de Setembro, que
reuniu Jacv, Marvcllous, iMyori c Mogy-,
(íuassu', pilotados, respectivamente, por
D. iSuarez, E. Rodriguez, Zabala e Di-
narte 'Vaz. .....

'feria Sido, dizemos, «porque fo; cheio
de irregularidades, praticadas «principal-
mente '.por Zabala, que estava num dq&
seus dias eildiabrados. E eis ahi o pri-
meiro senão da ifesta: a ¦',' tourada , ^qtte
o publico, embasbacado, assistiu..

Dada .i saida, pularam quasi juntos,
procurando tomar,a .ponta os animaes
jacv (na cerca interna). Marvcllous (110
meío) e Nyon (por íóra). Zabala, que
dirigia Nryon, fez tudo.. o que estava
cm seu alcance, comprimindo li. Rodn-'guez 

de encontro a D. Suarez, o qual
só se livrou de scr trançado, tambem,
porque com o braço direito empurrava
o piloto de Marvcllous, emquanto com
o esquerdo accionava Jacy. Assim do-
briii-am as tres animaes, muito juntos,
n primeira curva; e tão debruçado ia
Zabala sobre «E, Rodriguez, que este,
tendo desgarrado -um pouco, não logrou
desgarrar Nyon I Mas ahi não ficou
a pautomima. K,a recta opposta, Za-
bala segurou as rédeas de 1E. -Rodriguez;

depois; Ie\.\t-'o lá fora, ao dobrar a rc-
cta .final, só deixando em paz a corrida
da palhereiro dc mme. «C. Mesquita,
quando Nyon, por um. verdadeiro cas-
ligo, mancou, ficando para trás!

Knifim, entregamos ao critério da di-
reitoria do Dcrby-Club a solução desse
vergonhoso attentado, oceorrido aos
olhos de toda a gente que limitem íoi
ás corridas.

A segunda oceorrencia lamentável
realizou-se após o -penúltimo pareô, ..cm
que Sultão conseguira uma bellisstma
victoria so'hrc Fidalgo, que E. Rodn-
guez montara. O íHho de Count- Schoni-
bits, dirigido com enei.ia por I,e. Mer
ner. -derrotou o defensor da jaqueta
iro.+t. por differença' de. pescoço, no
poste do vencedor, após uma luta sen-
saciomil. '_.•¦.-. ...

'Vinha o jockcy E. «Rodriguez drn-
giudo-se «para o cncilhamento, afim de
trocar de bluza paia .monUir Royal
Scoteli, quando foi aggredido por tini
popular. iXão pudemos aipurar bem o
que «houve, então. .pori|iiie se cstabele-
ceu loso confusão, usando, ao que pa-
rcec, o jockcy do seu olíicoíc, cm rc-
presalia, e intervindo varias .pessoas no
conflicto quo se estabeleceu. Compare-
ceu a policia, prendendo um indivíduo,
que era apontado como o «promotor do
tumulto'. A prisão deite iiu.ividuo foi
f,rita .por duas praças de cavallaria, ali-
prescnles; O preso foi entregue ao sup-
.plcuti- c-m exercido, e enitão. para sei
lavrado o flagimilc.ilirigii-aiii-se as r«'.te-
ridas -praças, o mesmo supplei.te c tres
teslcinui-jlins -coIIiíiIm no moinwnto, para
a sala que fica aos fundos dq payi-
llião dos Clifonistas Eipbritiy!*-. Por «de-
fereiicia eapecial de um dos nlireclo-rcs
do Derby, o nosso representante foi
tambem couvidaclo a assistir uo que era
então chamado "auto dc flagrante .

Ate ahi, be.ni:. .
iMas a questão sc comiplicou porque

o imliviJiu. «preso estava ferido, e lia-
via quem dissesse que fora o.jocKi-y
Rodriguez o autor desse ferimento.
Surgiu -lego a grita, entro alguns pc-pu-
lares, de que devia se:- tambem feita
a ,piisão do referido jockey. Afinal,
as Iresténuuihas nada disseram de posi- I
tivo. senão que o iniciador do liimul- j
to foni a«iiielle irittividiiò preso e feri-
do. Este mesmo, confessou nada saber
de claro e _xna'jo, «ÜUi-nalo ter isfelo
eiiíjpurrudo, tendo caido uo ccnifticto c
apanhado sem saber bem de quem.

Nesse meio tempo, a suveía do Uer-
by dava a sakla, «para a raia, dosam-
mii-s inscriptos 110 ultimo pareô..-Enilre
elles figurava Royal Scõttíhi pilotado
por lv. -Roítr.isuez. lE no niMiiento em
une este atravessava o pOrlão do en-
ciHiamcnto, o s_p«pl'cnte, segurando o
aniiiml pelas rédeas, ordenou 110 jockey
que saltasse, pois -.die estiva presi. cm
Hagfá~«tc e não j.rrdia correr!

Vanias pessoas inteivierani procuran-
do convencer a autoridade, dc que náo
houvera flagrante jura o jovkey, tanto
que elle fora mudar de blusa, pes:ir-sc,
.montar o cavallo, etc. durante aquel.
les iti-z inlnivto. já decorriilus .-.pós o
írariiho. O -«k. Frontin, tentando, fazer
-fei-eiiar a assumia formidável que já
então líavia, ipcxlki ao supplente que
desistisse do seu intento: que se era
.preciso fiança, que cllc daria, para .0
jockey; mas que não era possível dei-
xm- de correr,. — o que era legal ain-
dn. porque não 'havia flagrante.-'

A nada atteriJ-eu n autoridade. E
Rodriguez apeou do 'Royal Scoit-cli e
rentrou liara' a casa da «poule. O povo,
Cá fora, continuava a «protestar. Pas-
sam-se alguns minutos, re afinal Sae
iR.drigu"ez, montai o cavaHq Royal
Scotch c vae «para a raia. Parece que
só cnUio ficara a autoridade convencida
de que não houvera flagrante...

Não precisamos fazer mais conimcn
tarios sobre esse triste caso. Deve-
mos, entretanto, louvar a directoria do
Derby, que, com o seu presidente 

' á
frente, pessoalmente envidou os maio-
res esforços para que o lamentável
suecesso não terminasse <le outro modo
ainda mais desastrado, como parecia
fatal, dc tal sorte se achavam cotio

; exaltados os ânimos.
As demais victdrias couberam a Es-

poleta. Mogy Guassú c Boulanger, pi-,
lotados por Dinartc Vaz. que estava
num dc seus melhores dias: Iniagei
(F. Barroso*!, Trunfo (D. Suarez), c
Monte-Chrisio (E. Rodriguez).

Pela casa das apostas passou a som-
ma de'S7:.|8i$ooo.

Passemos á descripção das carrei-
-ras:

Herodes, O. Coutinho, 52 k. ... 5*
Ganho por meio corpo; terceiro a 1

corpo.
Rateios: Espoleta, S-l^joo; dupla

(35), 76o?300.
Tempo: 103 .
Movimento de apostas: s:o22$ooo.

<i
-" parco — VELOCIDADE — i-W-

metros. Prêmios: r:ooo$ e 20o$ooo.
IMAGE, í., c, 4 "*•«

Argentina, por Magno e
Siizanc, do sr. F. Scran-
tes,. F. Barroso, 52 k. . 1°

Majestic, E.. Rodriguez, 52 k- • •'-. 2'
Biíenos Aires, Le Mener, 5- !'• • 3°
Pistachio, Marcellino, 5. k. . . . i"
Ifaídn, R. Cruz, 52 k. . .-. ;"••",. 5"
Guerreiro, D. Ferreira, 51 k. . . 6*'

Ganho por 2 corpos; terceiro .por
pescoço.

Rateios: Image, 62$_oo; dupla (14).
275100.

Tempo: 99".
Movimento de apostas: S:o_5$ooo.

NO SAMPAIO . ; -.

Um --chalrt" deitrui-
> do pelo fogo

Ná .madrngada.de hontem houve a»
estação do Sampaio um incêndio que
destruiu por completo um pequeno"chalet"'

O dr.' Antônio da Silva Rocha, quo
•reside*em Nictheroy, tinha na eiVaçaa
acima, á rua Francisco Manoel n. 93,
um "chaletzinho" 

para aluguel % Appa»
rcccu-lhe como inqniliuo o sr> Lomelio
da Cunha Lopes, a quem íoi cedida a
casa.

Cornelio pretendia fazer a sua nilt-
idança definitiva hontem, porque' ali
iria installar uma modesta pensão.

Na* noite de ante-hontein, o novo
oecupante do "chalet" quiz dormir ali,
porque já havia trazido alguma coisa
da sua antiga moradia, á rua Miguel
de Frias. Em sua companhia foi dor-
mir lambem na casa, em Sampaio, o
seu empregadinho de 11 annos, Alcidc»
Ferreira.

Dormiram ambos até certa hora da
madrugada, qu_ndo se levantaram para

xaccender um fogareiro a l.erozene_ e
pôr no fogo uma panella com feijao,
que deveria ferver até pela manhã.

'Feito isto, foram os dois deitar-se
novamente. - . *-

Pouco tempo depois despertaram
meio suífocados. A casa estava cheia
de fumo. O fogareiro explodira, ma-
nifestando-sc. incêndio na casa.

Correram os dois para a rua, pedi-,
ram soccorro. '-r- ¦ ¦

O Corpo de Bombeiros do Mcyer fo.
avisado e quando chegou ao local nada
pôde fazer, pois que o "chalet" ficou
em pouco completamente destruído.

O sr. Cornelio -erdeu alguma roupa,
mantimentos e 30? cm dinheiro, ludo
o mais que possuia estava na outra
casa.

0"chalet" estava alugado por 70?
e valia approximadamente 6 a 7:000$.

A policia do 18o districto foi infor-
tuadaf desse «faclo e o çommissano
Alarico compareceu ao local, tomando
as providencias necessárias.

Cornelio e seu empregado foraia de.
tidos.

Na delegacia foi aberto inquérito,
afim dc ficarem esclarecidos as eausas
do incêndio. .

3" pareô — SUPPLEMEXTAR _,
1.609 metros. Prêmios: 1 :--oo$ooo- c
2401*1000.

Trunfo, m., ai., 3 ••>•
Inglaterra, por Mirador c

• . Ncna, do Stud. S. Cie-
mcíltc, D. Suarez, 52 k. 1

Voltaire, F. Barroso, 52 k. .... 2*
Belle Angcvine, Araya, 50 k. '. . . '3'

Maipú, E. Rodriguez, 52 k. ... 4^
Diouéa, D. Ferreira, 52 k. . a- . 5°
You-You, Gibbons, 50 6"
Velhinha,' II. Coelho, 5-' k. . . . 7"

Não correu Palalan.
Ganho por pescoço; terceiro a dois

corpos.
Rateios: Trunfo, 5S$ooo; dupla (34)

3_$óoo.
T.empo: 106''.
Movimento dc

FLUMINENSE-HOTEL
Reformado sob nova direcção

.: Aposentos para 200 pessoas íi
O quo mais convém aos passoitei*

ros do interior. — Prec*0?..,--
Quartos coni pensão 7$ c 8S000

diários. Quartos som pensão
48000 e 58000 diários.

Praça ila Republica 207—Rio de
Janeiro. Em frente ao Campo do
SanfAnna é no lado ____i_________

apostas: io:.|-8rrooo.

4" parco
melrus

ITAMARATY — 1.700
— Prêmios: 1:200$ e 24o$ooo.

MONTE CHRISTO, ni.
c., 3 an., Inglaterra, por
Pendes' e Solf Raiment,
do sr. A. C. Monteiro, E.
Rodriguez, 52 k. .... 1°

Eírjmeiigó, L. Araya, 50 k-. ... a.
Insigniii D. Suarez, 50 li: . -'.-'•'.; 3
Lord Canning, F. Barroso, 52 k. 4
Goytacaz, D. Ferreira, 5= l;- -,- 5"

Não correram Margot c Blak faca.
Ganho por Corpo c meio; terceiro

a 2 corpos.
Rateios: Monte Christo, .|2$joo;

pia (12) 2«i$40o.
Tempo. 112".
Movimento dc appslas: i3:&70?ooo

DE SETEMBRO —

EM ARROZAL DB SANVANNA

du-

Prêmios: 1:3°o$ e

du-

5" parco — 17
t.750 metros
260Í000. a'

MOGY GUA*SSU'; m.
zaino, 7 an,, França, por
Kesin Glass e RoscdiBen-
gale, do sr. J. M. Jones,

D. Vaz, 49 
Marvcllous, E. Rodriguez, 53 k. •
Nvon, Zaibala, 49 
J.acy, D. Suarez, 53 

Xão correu -Strombou.
Ganho por 2 corpos; terceiro à

corpos. . 
' 

j*,.'
Rateios: Mogy Guassú, 4Sí9co i

pia (24), 4D$Qoo.
Tempo, 115".
Movimente, de agoslas: i4:oo7?ooo.

fi„ .pj-có _. GRANDE PREMIO
EX-ÈLSIO**. — 1.750 metros — ;Pre-
mios: 3:000$ e i:ooo$ooo.

SALPICON. m. c., 3 ,a„
Argentina, por Old Mar? c
«Sarali Bcrhhardt, do Stud

1 Brasil, Michaels, 52 k. . i"
Araucania, P. Zabala, 50 k.
Mont Rougc, E. «Rodriguez, 50
Iiurtóh, R. Oliveira, 45 lt. .
Pirque, D. Ferreira, 32 k. .
Poohl Pbóli.l, W. Oliveira, 50

«Ganho por r corpo; terceiro
corpo.

Rateios: Salpicon, i3?soo; dupla
(i_) 2'6$6oo.

Tempo: 115".
Movimento do p.irco: I3:oag$oo.o'|

7" parco — DR. FRONTIN — 2.000
metros — Prêmios: 2:000? e 400^000.

SULTÃO, ni. al., 4 a.,
Inglaterra, por Count Schoni-
berg e Penetrate, do coro-
iiel A. Araiujo, Le Menor

52 >°
Fidalgo, E. Rodriguez, 50 k. . . 2°
Corucob, Marcellino, 52 k. . . . 3°
On Ko, D. Ferreira, 51 k. . . . «I"

Xão correu Pcgaso.
Ganho por pescoço; terceiro a - 2

corpos.
Rateios

355/00. '
Tempo: 131 -I =1 .
Movimento de apostas: 14

Uma carta sobre a fal-
ta de garantias ali

•Escrevcnt-nos de .Arrozal dc Sant'-
Anna. Estado do 'Rio: . 

>"«Deu-se o que eu erjperava. A fa-
tidica casa dos Barlias mais uma vez
chama sobre seus moradores a bala -dos
assassinos. . -- „._

;Da tocaia de onde aJvejaram. Tiao
Lucas, .malando-o, atiraram cm lheo-
philo Pinto, hontem, com o «sol a pano,
ferindo-o gravemente c chumbaram
'tambem, ainda que Icveiuer.He, a um
creoulo, seu con.paidieko.

lEslá visto que as autoridades civis
se dizem exoneradas para não.-tomar
c3i.h-0in.ehto dos factos c nós, indefe-
sos c abandonados contribuintes, «re-
mos que assistir ainda a muitas scenas
eguacs a essas I

O criminoso passeia livremente, sob
a desgraçada «protecção da politicagem."Eftamos sem garantias. Carabinciros
e nirii; caralinciros cruzam as ruas.
Vejo.-mc na cura contingência de sup-
plicar aos n-.cus correligionários polia-
cos, ria Câmara dos .Deputados, que re-
queiram para mir ao Supremo tribunal
o recurso do artigo 72, paragraiplio 22,
da 'Constituição de 24 de fevereiro.

Depois disso veremos se o sr. Nilo
Pcçarilia, que está na «presidência do
Estado do 'Rio pelo bafejo benafico
(i-.sre recurso, toina-o na devida con-
sideração. , , 1 .Onde está a policia estadual ?

Oue o digam 05 magnatas governan-
tes — João Espiridião de Moura .

NÓ JARDIM. ZOOLOCÍ<\

O festivaf de hontem
ali realizado

Com encantadora festa, foi realizada
hontem, no Jardim Zoológico, a com-
memonaçfio do anno jubilar da niaugu-
-ração -do Asylo IzabeL

¦Lindas barraquihlws, em. que aia«s
lindas senhoritas serviam lunch, doces,
chá, refrescos, davam o inais attra-
hente aspecto ao aprazível recanto üe
Villa Izabel, no qual c incxccdivel ein
cuidanlos o' sr. Carlos Drummond.

No elegante theatrinlio foi executado
o seguiríte programma que mçrece'1 os
melhores applausos da numerosa con-
correncia. ¦;__' , . .'_"Primeira parte: 

"Saudação , pe a
educanda Diva Macedo; "Beethovcn ,
sonata op. vfín.r. s, Carmclla Marte-
lotte; 1 ¦ "Baíiajdo infantil", tomando
parte as asvtódas: Dulce Machado, Ali-
cc Persoií, Yolanda Pires, Juyeiiiia
Pereira, Isbelta Teixeira, 01ympia.de
Jesus, Odette ¦ IRocha, Rosette de Lara
Deolinda Correia, Julia iPacUeco, An-
tonietta Pires; cançoneta 'A lava-
deira",- pela educanda Alice Person.

"Palestra", pelo dr. Antônio de
Passos" Miranda, deputado pelo Para.

"llynino Nacional", cantado pelo
coro de meninas do Asylo. .

Segunda parte - Concerto musical
polo brioso Corpo dc Bombeiros, exe-
cutando o seguinte programma ortíam-
zado pelo sargento Gilberlino Pinientcl,
regente da orclicstra. ' , t

I — Arthur Azevedo, niarciia, 1
Almeida.; , , .

H  Terna saitdadc, Valsa, A,
Medeiros;

III — La Zingara,
opera, G. Balfc;

IV Flor (Ijlanior, valsa,
¦tord; _ .„,,.V — Bom acolhimento, gaf.ottaf
Choquard; 

'.,'-. ... 
,,,,,„

VI .— Lohétigrin, prcludio deli acto,
R. Wagner; , -

VII'.-_- Trlto Sereno, mazurka, o-
Mariani; . _ ,.

VII — Fausto, fantasia, Goiinod,
IX — O bombeiro, marcha, il. Hcc-

den. . . j„
Terceira parte - Malinee organizada

pelo sr. Luiz Saldanha da Gama:
"iRosa e o jardinciro", pelas senhoritas
Sebricc A. de Sald-iiha da Gama e
Hcinèngarda Mamede.

"A doceira", pela senhorita Rum
Maiciel da Silva; T!

"A nioleirinha", pela senhorita U-
lia Bastos; . -

"Os tres garotos", pelas meninas be-
brice Saldanha da Gama, Helena A.
Azevedo c Mello e Hemengarda Ma:
mede. ,'"Duetlos", pelos meninos Nelson e
Dálví1 Saldanha da Gama; . ..."O' ladrãozinho", pela. senhorita
'Maritta de Saldanha da, Gama;

"Rèpiii-piú", pela senhorita _*¦.-» .oe
Saldanha da Gama; .

"Ãpandcrelco". pelas senhoritas Ma-
ritta e Elza de Saldanha da Gama-, •

"Cruz Vermelha", solo, Sebnce S.
da Gama; côi-o, Rutli Mi da Silva, He-
lena ¦_. da Gama, Hemengarda Ma-
mede, Heleiu A, Azevedo, Jielena
Bastos, Lilia Bastos, 'Irene M. da
Silva e Maria da Gloria R. de Aze-
vedo. _

A "Villa Lutíi" cm que estavam a
fazer diabruras o "Lulú" e.a Lu-
cia", os dois queridos chimpamzcs,
teve a rodeaUí centenas de pessoas,
encantadas com as engraçadas diabru-
ras dos bellos specimens.

sinfonia

G.

. de

, de

dei

Bar-

••"A cutis de
creanças" a
que não se
presta a de-
vida atten-

. ção é arrui-
nada com
o uso de sa-
bão usual.

Todos os
Paes cuida-
dosos usam
para as suas creanças o afamado *.: -

Sabonete de Reuter
que tem a virtude de conservar-lhes a cutis suave e brilhante

como o setim e perfumada qual unia flor.

Í?^B!-ííly^^[lr*BCffl^ íi

___pí_s!Í3L' 
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AS LINHAS DE TIRO

it.

lc.
meio

O QUE A TODOS INTERESSA SA-
BER, c que a Joalheria Esmeralda, dc-

vido a ter de entrar cm balanço, está
vendendo por preços lão baratos que
causam espanto!

Conselho de guerra na
Marinha

TRATAMENTO DO ESTÔMAGO
VISANDO O FIGADO. URINAS

JE INTESTINOS COM O

TRINOZ
DE

ERNESTO SOUZA

Extrncto fluido das tiíes no-
zes: Noz dc Koln, Noz Vomica
o Noz Moscada, contendo ainda
a-MEIi-SS..-. o ANIZ o o GER-r 
VaíO--DYSPEPSIA. ANEMA,
DEBIUDAOE NERVOSA. Mas
dl_es.õcs, nino hálito, peso do
estômago, dores de cabeça.

e falta do . npnetlte.
GRANADO & C.-l" de Marco. 14

O "grande desenvolvi-,
mento do tiro n. 7

A linha de Tiro n. 7 vae se organi-
zando com*1 incontestável progresso.
Em 30 de julho o numero de sócios
matriculados era de 300. I"6 6"*adllal-
mente se foi elevando até i.377, quan-
tos couta actualmente, havendo tenden-
cia de augmento com as propostas que
chegam diariamente á sua sédc.

Todas as suas secções, bem como as
aulas mantidas para o preparo dos ati-
dores, estão funecionando regularmente,
sendo cuidado especial do respectivo
director a selecção na acceitação dos
candidatos á matricula e o mais abso-
luto cumprimento dos regulamentos.

Acham-se uniformizados mais de 800
atiradores, '¦òs quaes, togo que tenham
completa a instrucção de recrutas, con-
stituirão dois batalhões, cada ura deites
com o effectivo de 400 homens, sendo
commum para elles o quadro de offi-
ciaes, inferiores e graduados, as ban-
daa de corneteiros e «musica. Dq mez
de outubro em deante serão realizados
exercícios geracs, altcrnadamentc, aos
domingos, com os ]° e 2° batalhões.

O i" batalhão será constituído pelos
atiradores antigos e pelas í" e 2* tur-
mas de candidatos a exame de rescr-
vistas; o 2" se comporá dos atiradores
matriculados nas 3* e 4* turmas e pelos
que recebem instrucção nas turmas ex-
traordinarias. lEmquanto um batalhão
recebe instrucção dc infanteria o outro
receberá a de tiro; para as aulas no-
cturnas, os atiradoreo que . constituem
.esses dois batalhões serão divididos em
5 íurmas cada uma dcllas composta de
125 alumnos.

Ã. banda'de musica do Tiro. n. 7
acha-se, presentemente, constituída de
45 músicos de classe, sendo grande o
numero de candidatos á matricula e a
de corneteiros de 24 figuras.

«E' louvável a dedicação c assiduida-
de com que os officiaes, inferiores e
cabos do «Exercito têm se entregado ao
trabalho de auxiliares da instrucção a
novos camaradas.
JSHz. linha de tiro da Quinta da Boa

VÍ3t_ proseguem as obras de recon-'
strucção da trincheira de 400 metros, de
modo que offercça segurança absoluta
a sua installação, tendo já sido feito
um grande córte no morro que serve
dc para^balas.
.Tambem cslão sendo construídas duas
outra9 trincheiras, uma de 25 metros c
outra de-50, para o tiro de «revolver.
Essas duas obras estão avaliadas cm
cerca de 3:ooo$ooo.

•? — ~ 

Assumptos Históricos

Sociaes
-puni 1 ¦ I. ¦¦¦¦ ¦¦ -i 3
DATAS INTIMAS

-•'iiz annos hoje o sr. Vicente de Pkutl
e Silva, 3° -scriptiirarii) da delegacia fia-
cul <le S. Paulo. O anniversnriante, q.» é
filho do «nosso ciini[niiliciro Alfredo Silm
rccclicrá, j)or tão festivo aconlecimenta,
iiiiiuiiicras manifcstacC.es de apriiço dos
¦eus amigos.

Kazcni ãnnos lioje;
A interessante menina Maria du t'.iniií

líraiidão, -filh ado sr. Allicrto llratuláu, ca-
tintado suarda-livros ncsla capital :

o menino lUefouso, filho do Ur. Ma*
noel Iidefoiifio de Azevedo :

v. senhorita íllaydéei Silva. tHsLihcU
aluiiiiia da Kscola líciijamin Constaul ;

a Kalante Vera, filliiulia do sr. Arnaldo ¦
Titioco, fiiiiccionario do iliaboratoric» 1'hi«
mico Pliaruiaccuticb .Militar ;a senhorita 'lídith da üàma Ribeiro,
filha <!o capiiTto du KsiTeiio IVdro 1'Iaci*
du Pinheira ;

Faz annos hoje o deputado federal ,.c1% 'v

rstndo, do Eio Grande do Norte dr. AI-
teria Afaranhão, que 'passará esta dat-ij
«111 coinlianliia de sua familia, í«.ra ik-st.
capital;

FALTA DB SORTE

I

Devem reunir-se amanhã na audito-
ria geral da Marinha, ás 12 horas, o
conselho dc guerra a que responde o
marinheiro nacional grunícl*-, 'Estevão
Romão da Silva, do qual é presidente .0
capitão tenente Samuel Pinheiro Gui-
íuarfics, e são juizes o primeiro tenen-
tc Mario de Queiroz Murias; segundos
tenentes Aldo de Sá Brito e Souza, Eu-
clydcs de Souza Braga, engenheiro tna-1
cliiriista José Araújo dos Santos c com-
missario Heitor Grccnhalgh de Olivci-
ra; e aquelle a que responde o mari-
nheiro nacional grumete Adaucto Bar-
bosa Cordeiro, do qual é presidente o
capitão tenente Francisco Estanisláo
Erz-wòdowslti' e são juizes- os primei-
ros tenentes I.eão Caetano Fontes, nie-
dicodr. Augusto Toscano de Brito;
segundos .tenentes José Coutinho Pe-
reira, engenheiros machinistás Benedi-
cio Rangel Coutinho c Filcto Ferreira
da Silva Santos.

Sultão, 3-$8oo; dupla f43*>

5-'6Snoo.

SEIS DE MARÇO —
Prêmios: 1 :oeo$ooo e

1° parco —
1.500 metros.
200S000.'- 

ESPOLETA, f..
a., R. Cl. do Sú!.
Foxy-Flyer c Ortiga,
Stml livenraciona!.
\'az, 48 kilos . . .

T)vnarmt«'. A. Moii=o. 5+ V.
Pitangueiras, L. Araya. 54 k.
Estilhaço, Toiterolü, 54 k> •

c. 4
por

dorn.

K«> pareo __. b DE AGOSTO — 1.600
il.ítròs — 'Prêmios: 1 :.:oo? c -4o$ooo.

BOUUANÍJElRi m. ral.-'
6 an,, Inglaterra, por sir
Edgard e Myne. do sr.
A. Bastos. D. Vaz, 5. k. i"

Rova|- Scotch, E. Rodriguez, 53 k. 2?
-ylalie MoheV, Marcellino, 53 k. . . 3°
Mari-v Bav. A. Fcrnaiidcz, 50 k. . 4"
l«lvl."'D. Ferreira, 53 lc 5°
David; I-. Aiiaya:, 53 '" 6"
Samáfitaiío; .1. Coutinho, 40 lc. . . 7"

Ganho por 2 corpos; .terceiro por
cabeça:

Rateios: Bóulangei-j OiMon: dupla
(34) 49?.-oo.

Tempo: 10G 1'- .
'Movimento do apostas: S:7i;$ono.

REMO
CAMPEONATO TIRASII,

Realizoli-se hontem tia enseada de
Botafogo, com grande interesse para o
remo birisilêirp, a disputa da prova
elimins'.driá; «lo campeonato do Brasil.

A pr )va foi presidida pelo presidente
da Federação, sr. Antunes dc Figuei-
redo. Coube ao glorioso Flamengo a
victoria dessa prova, com a sua "Ila"
livra".' 

A concorrência -foi regular e notava-
sc na -pliysionomia de cada " rowcr" o
cntliüsiasmo por essa prova.

.CYCLISMO
^MOTOlJvcilSMO

Acham-se abertas, na. siklc do " Rio-
Moto-Club*', á avenida Salvador dc Sá
11. 189, loja, as inscripções para a
corrida de motocyclettías, com e sem
"side-cars", á realizar-se durante a se-
mana sporliva, organizaila pelo Auto-
movei Club do Brasil cm commemora-
ção ao i° Congresso de Estradas de
Rodagens.

iDclalhcs sobre a inscripção com o
i° secretario ria sédc do Rio Moto C.ub,
das 19 ás -.2 horas dc todos os dias.

A JCSTIÇA XO PIAUHY

Dois desom-avgadoi-ps appellam
para o Supremo Tribunal

Thcrczina. 1 (A. A.) — O dr. An-
tonio Costa, advogado dos drs. Cio-
doaldo de Freitas e Augusto. Ewertorr,
intèrpoz recurso extraordinário para o
Supremo Tribunal, dn decisão do Tri-
bunal dc Justiça que julgou iiicon«i-
tucionaes as suas nomeações Para ''es"
einliargadores.

O desembargador rel.itor indeferiu o
pciiito. constando q«.:tf aquelle aJvog--
do p dirá carta testcmunhavel

II.QLEZAS
As legitimas rasomlrns só na

CASA LONDON
Uníco deposito no Rio. Ternos

sob medida

50$000, 60$000 e 70$000
Aviamentos do 1" qualidade.

Cuidado com os imitadores. A
nossa cnsa ó

RUA URUGUAVA.VA. 136

TIRO NAVAL BRASI-
LEIRO

O numero de volunta-
rios cresce

O numero de voluntários do Tiro
Naval Brasileiro, que constittie a rc-
serva da nossa marinha dc guerra, au-
gm-iita iíia .1 dia,- com as inscripções
em massa, dos jovens qne fazem parte
dos clubs náuticos cariocas

Convém lembrar qn
prnes são recebidas

essas inseri-
diariamente, á rua

Sete de Setembro li. ido, 2" andar.
São convidados a comparecer hoje,

ás 10 horas da manhã, 110 Arsenal de
Marinha, afim de serem fdentificado»,
os seguintes voluntários'; Alipio Vieira
Santos Wcrn-clc, Baltlfazàr Ignacio d-
Araújo, Carlos Horrot Rodrigues, Car-
los Vieira de Ângelo, Claudino Pinto
Caetano, Camillo Maranhão, Krancis-
co Brandão, Filho, Eugênio Dclpech,
-Eugênio Lalirc, Joaquim Marques BJt-
bosa, Eugênio de Almeida Paiva e An.
tonio «le Oliverra Lima.

AS FESTAS DAS CON-
GONHAS

A propósito de um ne-
gocio de bestas

Rcccl.emos do sr. Etclvino Ferreira Ma-
ciei n. seguinte carta 1

"G"Aa.\ci.vnA Pihasca, 27 — O tor-
reio -da Manliã publicou certo facto dado
cm rBongonhari. por oceasião do Jubileu,
n„ qual meu nome foi envolvido, cora re-
ferencias em nada condicentes com o meu

A'verdade d(i 'Utc se passou ali e a se-
EUPor-'oceasião das festas dc Congonhas,
como sempre, fui aquelle logar, ovando
anima-*' lari. negocio. Ali chegando.alu-
miei'parte de uma easa, onde fui procura-
do pdr um tal Sobreira, pira comprar-me
«liras licstas, cncoimiienila, disso elle, «Je um
:,nri„5' dc Juiz dc -óra. l-.ntramos em ne-
ROcioíquc ficou decidido pela qiiaiitia.de
600S600.' sem cnntuilo ilar-me o diliciro.
A' tarde volta Sobreira c conviila-me para
Üorrar, o que recusei, dizendo nao me con-
vir,' ciiiquanto não liquidasse os meus nc-
«ocios e especialmente aquellc das licstas.

Soiírcira insistiu c accedendo começamos
o ioco licrilciulo eu dahi a pouco tempo,
quantia superior ao valor das bestas. Em-
quanto isto, bateram á porta quatro 011
cinco pessoas, dentre as quaes, um que
souto depois chamar-se José -Marselüa e
iiue por Sobreira lhes foi recusada a -cn-
trada. Indignado «Marselha c ¦ seus; com-
nanhe-ros entraram a dizer ,1 -olircira os
maiores desaforos. Deante disso re irei-me
o na rua. encontrando-se comnngq, JIarsc!lia
o seus companheiros me disseram que ho-
breira era jogador do profissão e tambem
elles- c liara provas, Marselha mostrou-me
cs bolsos cheios de baralhos ; disseram
mais «iiicm cm todos os jo«os roubados elles
lirham .10 »|«> c como do que elle me na-
via ganho alaUroadameiitc não lhes dera
os io °l", iam dar o grito a policia.

Confesso, sr. redactor, que envçz de mc
ilcerar irritou-me semelhante resolução e'retirei-mc 

a casa, sem mais pensar no que

Nu outro dia fui chamado pelo capitao
PàscTioiil, a quem não tinha ,1 honra de
conhecer c por elle sonho que na reali-
üádc, elles haviam denunciado, o «Sobreira,

Deante de mes factos, o capitão Paschoal
disse-ine qne mç entregaria as bc.Mas c dc-
portaria os jag.dores.

Lobo depois «uc eram cntrcgirc os 0111-
mács c Sobreira.'fora «le -facto deportado,
voltando porém dahi a dias com um.advo-
cado, irará fiizèr justificação, jurando. ,po-
reni as tcstcminilia': «tue as bestas Iiaviam
sido por elle, ailihiirida. -por inoio íllicito.

\'*- sr. redactor, que cm liulo isto so
fir vrétima,; não me queixei: á policia, não
reclamei o qne tintai, perdido: mio man-
ciMimiici com o camtao P.ischoal e nem
tivo cí-im"-! para rchavet 01 animaes ; —
viéi-am-a- ininhas mãos,, sem-quo -para isto
desse íim passo, ou mesmo .liguem a meu
'''¦V coisa foi obra exclusiva daquelles a
ouem Sobreira líavia magoado com o ca-
lote «los 30 "l"." __

 il»»» —

Aggredido por um
desconhecido

O operário João Bernardo, de '58 an-
nos, solteiro, portuguez e .residente ú
rua de São iPedro n. 338, foi hontem,
á tarde, na rua da- Alfândega, aggre-
dido por um desconhecido, que o torut
na cateça c rosto, fugindo em seguida.

(Bernardo recebeu cuirattivos na As;
sistencia, reçolhendo-se cm seguida á
sua residência.¦ - — «¦¦

SARGENTO ARBITRÁRIO

Uma queixa dos mora-
dores de Cordovil

Os moradores de Cordovil, estação
dos subúrbios, eslão seriamente des-
gostosos com o sargento commanlante
do posto policial da Penha, a quem ac-
cüsarii dc desidioso c arbitrário.

E para constatar a aceusação reUi-
tam-nos que, ha dias, o agente da E.
F. Leopoldina naquella estação, prerr-
deu a dois gatunos quando. assaltavam
a casa de uma senhora ali residente,
reinctteu-os para o referido posto,
acompanhados das testemunhas mas_ o
sargento que despertara na oceasião,
mandou que as testemunhas voltassem
no dia seguinte, íis 6 horas da manhã,
o que se verificou, mas para nada fa-
zerem, porque o sargento voltara a
dormir e os gatunos se haviam eva.
dido.

Que se mantenha um posto policial
para velar pela propriedade c tranquil-
lidade publica, se comprchende, mas
para proceder de modo contrario e
que não entendemos.

lEmfim, que responda*-- as autorida-
des do .2° districto.

 ¦»<¦«¦ ¦
EM BAGE'

Demolição de um
quartel

O ministro da Guerra autorizou o in-
spector da 7" região a demolir o antigo,
quartel do extineto 31 batalhão de in-
fànlcria, situado na cidade de Ba_e,
Estado do Rio Grande do Sul.

Esse quartel, que se acha cm ruínas
e completamente abandonado, estava
ameaçando ruir por terra. '

O material dessa demolição será
aproveitado a juizo do inspector da-
quella região.

VIU
D. DCART1*

(M33 — M38)
D. uuarlc, o rei eloqüente, mereceu

este titulo, não porque tivesse facilida-
de de expressão ou cultivasse a orato-
ria, mas por scr amanie das letras e
grainmatico estudioso, pugnando pelo
desenvolvimento literário de seu paiz.

Rendendo i virtude alto preito dc ad-
miração, conseguiu fazer feliz o, seu
povo c bem assim a sua nação, reman-
do apenas um lustro.

No mesmo anno em mie Subiu ao
throno de Portugal, ordenou que se
continuassem as viagens iniciadas por
seu irmão <é protegidas por seu pae, con-
seguindo Gil Eannes ou Gihanes do-
brar o terrivcl cabo Bojador, emquanto
o monarcha desenvolvia o gosto pelas
letras .pátrias, escrevendo obras impor-
tantes como O Leal Conselheiro «e o
Livro da Ensinança de bem cavalgar
toda a sella, de que fala Oliveira Mar-
tins, 110 seu livro Os filhos de d. João I.

Apezar de assoberbado pelo combate
dado á peste, que, cm seu tempo, di-
limava o reino, não esqueceu -d. Duar-
te a solução dos mais graves problemas
da administração interna, mandando
Gonçalves Baldaya explorar 0. no do
Ouro, em 1436, permittindo, a instantes
pedidos de seus irmãos . Henrique e
Fernando, e mesmo da rainha d. wo-
nor, a organização de uma armada, que,
em 1437. seguiu Para a costa d Atrica,
afim de conquistar Tanger, expedição
essa que sofjreu toda a sorte de revê-
zes, vendo-se d. Henrique na dura
contingência dc render-se, somente con-
seguindo embarcar mediante formai
condição de deixar d. Fernando como
refém, fazendo ainda entrega de Ceuta.

As cortes reunidas cm Leiria ocii-
beraram os meios para o resgate de d.
Fernando, quando este pediu que .nao
fizessem entrega de Ceuta, preferindo
ficar cm cruel degredo na cidade de
Fez, onde falleceu após longos marty-

Pelo mez dc setembro de 14.18, «.«an-
do a peste proseguia sua ceifa assusta-
dora e desapiedada, d. Duarte atacado
do mal, falleceu «cm Thomar, deixando,
de seu consórcio com d. Leonor, um ti-
lho chamado Affonso, fonservando-se
suas cinzas no convento da Batalha, em
Alcobaça, ao lado das de seu pae.

. IX

I). a.FFONí-O V

(1438 — 1481)

Morrendo d. Duarte e tendo seu fi-
lho Affonso V apenas 6 annos de cda-
de, seu tio, o infante d. Pedro, duque
de Coimbra,.assumiu a regência do tliro-
no, governando conjuntamente com sua
cunhada a rainha d. Leonor, que, por
deliberação das cortes, abandonou a re-
gencia, partindo desgostosa para Cas-
tella. ..

D. Pedro, viajado e erudito, regeu o
reino com bastante proficiência c acçr-
to, tendo a gloria dc assistir aos ensaios
sobre a invenção da Imprensa, dçscober-
ta do allemão João Gutemberg, de May-
ença, cm 1440, na cidade de btrasburgo.

As expedições para a África conti-
nuaram animadas c, em 1445 seguiu 9
primeiro explorador dos invios sertões
africanos, João Fernandes, que sponte
sita, offercccu-se a d. Henrique para cx-
piorar o interior do pais dos Asciiçgues.

No anno seguinte. 1446. o. Affonso
V attingiu a maioridade official, isto e,
quatorze annos, reunindo, então, o re-
gente d. Pedro, as cortes, para soknne-
mente fazer entrega das rédea», gover-
namentaes ao seu sobrinho, o rei. Mas,
este, num gesto dc louvado altruísmo,
recusou acceital-o, pedindo que seu tio
continuasse na regência, que «estava, sen-
do tão proveitosa para a sua patna.

Decorrido iim anno os horizontes tur-
varam-se. Os inimigos políticos do. re-
gente, urdindo, á socapa, negras _inta-
mias, procuraram levantar no coração ao
joven rei, arraigado ódio contra seu
tio e sogro, a quem muito estimava, oe-
positando-lhe .Ilimitada, confiança, ys
esforços empregados para esse destdc-
ratum não foram «ba-ldado9.

O conde de Barcellos, duque de Bra-
gança, irmão .bastardo do regente, re-
unido a outros corlezãos de mãos in-
stinetós, conseguiu influenciar de tal
fôrma o animo do rei que este, por fim,
demittiu c declarou d. Pedro rcbc-Me,
assumindo o governo em 1447. .

(Ferido intimamente por essa íngrati-
dão» a mais cruel das provações, d. Pe-
dro, acompanhado de alguns fidalgos
amigos, é obedecendo aos prudentes
conselhos de seu particular amigo,; o
coado de Avranches, seguiu para Cojm-
bra, donde, com os - seus partidários,
marchou directamente sobre Lisboa,

«avistando as tropas do rei perto de Al-
verca, em Alfarroheira, no anno . de

, Vc passar iiojc o seu amiivcrsano nat.-v
licio o dr. Vital Bittencourt, scct_tario do
cliefc de policia. lis limado 'por todos nuecom çlle privam i de prever que por tão
significativa data, seja o dr. -Vital olvo
de muitas demonstrações de apreço.

* 
¦

o. dr.Faz annos hoje o. dr. Souza e Silva,
superintendente da Limpes.-. Publica e Par-
ti.uiW.

Náo faltarão ao ânnivcrsariiinte os abra-
ços c os -parabéns dc seus muitos amigo,
e admiradores, que elle 09 soube fa.ef
durante um largo e proveitoso ciercieic
no cargo que vem exercendo na üdniinis.
tração da cidade.

* * *
F-U-I-ECI-tEXTOS

'Falleceu hontem, ás 2 horas da trtrd-t
o sr. Antônio.. I-rancis-i. da Coíta, emj-re-
«ado da casa M. «... Leão _ _¦ O seu
enterram ento realizasse lioje, ás 2 horas da
tíii-dé; saindo o feretro da rua 'Marechal
Bittencourt n, 91, estação do Hiacliuelo,
residência do morto.

3
Falleceu liontem c sepulla-se boje d. Ma.

ria Claudina Sclioar de -Oliveira, tia do
sr. Kmilio -da Silva Simas, official da iDi-
rccloria dos Correios e do i° tenente da
Armada "Nelson Siiim3 de Souza.

*•Realizou-se nnte-Itontem o enterrãmétita
de d. Francisca 'Cândida de laNfagalliãcs, es-
posa do sr. Casiiuiro de ^ragalhSes, ne-
gocianlc nesta praça.

A's 9 lioras saiu n - feretro da avenida
Gome9 Freire n. uo, eom destino ao cc-
niilcrio dc S. João Baptista, onde foi dado
á sepultura ein' carneiro,

O caixão do i* classe foi envolvido no
pavilhão do 'Centro Ileneficcnte D. Ame-
lia, Rainha de Portugal, de onde ti finada
era sócia protectora. sendo seu marido o
'presidente, O caixão foi conduzido á mão
até ao largo da -.-npa, ncloj membros da
Uircctor-ia e consclbo «Io mesmo cenlro,
onde foi collocado im còvhc fúnebre, seu*
do. acompanhado no cemitério _>or elevar
dissimò numero de i>essoas. Sobre o cai-
.xão c aa coliniinas do referido carro fo4
ram eollocadas muitas «rinaltlas c coroas
da flores naturaes, offcrta das por associa-
toes diversas, «pcssolis de |famj|lia e de
amisáde. Ao carro fúnebre segutam-se doii
automóveis conduzindo muitas dezenas d«
coroas, grinaldas e flores' em profusão.

Ao descer o caixão á sepultura usou
da 'palavra o sr. Souza iLaurirulo, ai>re
sentando despedida., em nome da CaÍJci
da iCr.ridade 1). Francisca .Magalhães.

ii» m » —

A LEGIÃO DE HONRA
A conferência da pro-

fessora Zulmira
Amador

A conferência da professora rflunici-
pai d, Zulíuira Amador, da Legião dé
Honra Brasileira, terá logar no dia i.o
do corrente, ás 8 lioras da noile, uo
Theatro Republica.

Haverá concerto, cxliibi.ão de films
c uma surpresa artística.

Essa fesla é organizada cm prol da
Escola Barão de Peixoto Serra.•A directoria da Ordem Scientifica
do Brasil, attendendo á grande procura
de hillietcs, pede-nos declaremos i|iic sií
«serão vendidas localidades do dia 5 era .
deante, na secretaria da Ordem, á riu
da Quitanda, 51, sobrado.

NA MARINHA
KXERC1CI0 PE .N1-AXT1-1.IA
O almirante Garnier chefe do Estado

Maior da.; Armada organizou a seguinte
tabeliã de exercícios de infanteria para
o mez de outubro ;

i", batalhão, E. Minas Gcraes e Dcoi
dora, dias 3 c 17, das 12 ás 2 horas;
2o batalhão, São Paitlo e Floriano, dias
10 e 24, das 12 ás 2 horas-; 3? bala-
lhfio, 2* divisão naval, 80 praças de
cada navio, nos dias 5 c 23, das 4 ás
6 horas; 4" batalhão, 3" divisão naval,
15 praças dc cada navio, nos dias n
e 25 das 4 ás 6 horas.

Os exercidos serão dados pelo in'
slructor do Corpo de Marinheiros Na-
cionaes c serão feitos na ilha das Co-
bras.

A banda de musica da 1* divisão to-
mará parte nos exercícios do 1° c 2'
batalhões nos dias 3, 10, 17 c 24.

O Corpo de Marinheiros dará a ban- ,
da dc musica nos dias dc exercícios do
3o batalhão — dias 9 e 23; e a banda
marcial nos dias de exercidos do 4'
batalhão — dias n c 25,

Todos os sargentos deverão compare,
cer aos exercícios dos respectivos ba-
talhões, inclusive os auxiliares de c--
pecialislas. . ..

O uniforme para os i-xcrcicios será
mescla com chapéo dc mescla e capa
branca para os sargentos.

esposa, sendo o rei portuguez
{¦eis Catliolicos, na bn-

GlTARDA--IA RIM1A NA7.A 1.KT H
I«*UiHO

Um montinipiito ti sua inc-
nioi-in

Eu homenagem á memória tia gu.-ir-
ila-m.-1-.-inha .Ma«rio íNá_ir_.h Filho» e
como um perpetuo protesto ao. sacrifi-
cio seu c de seus companheiros, na
catastrophc do ('iiaiMiij-, seu phe, o dr.
Mario 'NázaretH, fez erigir no cemite-
rio de S. João Baptista um monumen-
to cm mármore c 'bronze, que deverá
ser inaugurado ás 4 1 |r_ da tarde dc
amanhã, 3" anniversario daquella hor-
rivcl catastrophc.

«r_Kè^-fc«l>*

Gottas Virtuosas f$jg
Curam liemorrhoides. males do utero,
ovarios. urinas _ a nrnnrjn Cystite.

i-M 1 «>l » -¦ ~

UM- "VALENTE^

Aggrsdiu ura septua-
genario a páo

4 VIDA EM VIDROS
Mi Mal

OB

Ernesto Souza
BRONCHITE

Boaquidã*. Aslbma,
Tobercalose pslDODir.

GRANDE TORIGO
ire o 3PDEIH. e produz a

Torça QUaf.

MANADO * Ca, 1* de Marco. 14

ASYLO S. LUIZ
Donativos recebidos

no mez de agosto
Durante o «ruez de agosfo ultimo a

nova dircctoria deste estabelecimento
de caridade recebeu os seguintes dona-
livos: mme. dr. Antonino Ferrari, uma
apólice (n. 120.274) do Kstado do
Rio, do valor de io«i?ono: Carlos «Car-
mo Ribeiro, caorjooo: Frederico Fróes,
i:ooo$ooo; dr. Souza l.ima c esposa,
looíono; conde de Avçlkir. produeto de
uma aubscr:pi,-ão entre amigot, 40o$ooo. for

Guilherme Abrahão. um rapaz dc
•>5 annos dc edade, e Francisco Anto-
nio, pardo, de 76 annos, moravam .un-
tos,-- na casa n. 70 'to Caminho do.
Macacos. .

Os dois companheiros sempre vive-
ram mais ou menos bem, desde qu»
passaram a morar juntos, apenas ha-
vendo, de quando em vez, pequena»
rasgas, devido aos conselhos que o ve-
lho entendia dever dar ao seu joven
camarada. . . , .,

Hontem, porem, por um motivo tutu
os dois tiveram uma -desavença ma-iS
seria. .

Discutiram minto ei» Guilherme, mie
. nm individuo impulsivo e covarde,
enfurecido com a maneira porque o
velho lhe faloii^ armou-se de um ca-
cote c, sem a menor contideraçjo para
com a -dade avançada de seu compa-
nheiro, o aggrediu, ferindo-o pa ca-
beca e em diversas parles do corpo. _

Praticado esse "acto dc heroísmo ,
Guilherme fugiu. , .

O facto foi levado ao conhecimento'jo 
ila policia do 23? districto, que _«
medicar o ferido no Posto Central de
Assistência, sendo elle depois remov.
do para a Santa Casa.

A policia anda á procura do agg*es»

Estradas de rodagem
•REPRESENTANTES 0FFICIAE6

AO PRÓXIMO CONGRESSO
-Era todo o território da Republica

o próximo Congresso Nacional das
Estradas de Rodagem despertou o
maior enthusiasmo.

O ministro da Viação recebeu o se-
guinte officio do governador dc Santa
Catharina:"Tenho a honra de eommunicar a
v. ex. que, attendendo ao convite que
me dirigiu, resolvi fazer este Estado
representar-se no Primeiro Congresso
Nacional de Estradas de Rodagem,
promovido pelo Automóvel Club dr>
Brasil; e que se realizará nessa capital,
a 12 de outubro, sob os auspícios des-
se Ministério; e que nessa data convi-
dei o dr. Gustavo Lebon Rcgis, raem.
bro da representação catliarincnse n*.
Câmara dos Deputados, para delegado
official do governo deste Kstado, no
Congresso de que se trata."

O engenheiro José Joaquim Rodrl-
gues Saldanha foi designado para re.
presentar o Ministério da Fazenda no
Congresso dc Estradas dc Rodagem.

Do secretario da Agricultura de São
Paulo o presidente do Automóvel Club
recelieu liontem o seguinte lelegram.
ma:"Dr. Alfredo Braga, director Obras
Publicas, designado ruprcsenttantc «Se-
cretaria Agricultura -Congresso (Estra-
das. Estará ahi. ao dia 3 outubro pro-
-im*.".

Travada'a peleja, d. Pedro c seu
fiel e dedicado amigo conde Je Avran-
olies morreram, convbalcndo heróica-
mente, sendo mais tarde sua memória
rehabilitada e seus restos transportados
para' o Convento da "Batalha, onde. ja-
zem ao lado dos que lhe foram mui ca-
ros na vida. ..

Ao tempo cm que Affonso ascendia
ao tlirono de seu reino o entliusiasino
pelas cruzadas do Oriente era diminuto,
motivo pelo qual não logrou reawzar-se
a cruzada que Affonso V organizara
com o intuito dc ir a Jerusalém, diri-
gindo-se, então, este rei cavalheiresco
para a África, onde,'pelos seus feitos
notáveis, grangeou o cognome de Afri-
cano. tendo conseguido tomar aos mou-
ros Alcaccr-Ceguer. Arzila e Tanger..

Sob o influxo ainda do valoroso in-
fante d. Henrique continuaram as via-
gens de descobrimentos, conseguindo
Nuno Tristão em 1450 descobrir o
Cabo Branco, chegando á Scnegambia
com Álvaro Fernandes.

Diniz Dias descobre o Cabo Verde e
o arcliipelago do mesmo nome é desço-
berto pnr Diogo Gomes e .Antônio de
Nola. Fcrnão Gomes descobre a costa
da Mina. e as ilhas dc S. Thomé, -Fcr-
n.-indo Pó. Anno Bom c Principe. no
Golfo da Guiné, são descobertas «por
Pedro Escobar e João de Santarém.

«Affonso V. o Africano, consorciara-
sc com d. Isabel, filha de seu tio, o
regente d. Pedro, nascendo desse con-
sorcio um filho. d. João

iEm 1454, subindo ao tlirono nc Cas-
tella o rei Henrique IV, este contraíra
nupeias com a -infanta portugueza d.
Joanna, filha do rei d. Duarte.

Vida lão desregrada e dissoluta leva-
ram ambos que, tendo uma filha por
nome Joanna. a Beltraneja, seus sul.idi-
tos recusaram-lhe a. legitimidade, yisto
scr corrente a leviandade da rainha,
que. dizem, mantinha illicitas relações
com Beltrão de Ia Cucva, favorito do
rei.

Em T4"ü. falleccndo d. Isabel, rai-
nha de Portugal, ficara viuvo d. Af-
fonso V, o qual. sciente da morte de
Henrin-.ie IV, rei de «Caste-Má, e dese-
joso de possuir mais aquelle sceptro,
contratou casamento com d. Joanna, à
Beltraneja, filha dc Henrique IV e d-
Joanna. •

Henrique TV, porém, tinha desiçnalo
sua irmã d. Isabel para herdeira do
thrnno. em 1468.

Estava accesa a luta, dividindo-se os
castelhanos em dois -partiilos: — Um
favorável a d. Isabel, cujo chefe era o
rei de Aragão: outro, favorável a d.
Joanna, chefiado pelo rei de Portu-
gal.

iF-rnando TI, t-I _e Aragão, chefe
<Io iparhiíM <_!«. a'p'oiava S. "Islabel,

prúrtoeza das As-urias; com quem sc
coi-9drq!ára c.a__le„! inamente em Vai-
lailoliil, no anno de 1469. mar_Hoit ao
encontro A- Affonso V, qvie pcn.irára
M Hespanha «para sustentar os direitos

de , sna
derrotado, pelos rc
talha: ie Toro.

.Morrendo o celebre infante d. H_n-
r-iilBR cuja memória se acha «perpetuada
numa bella estatua Cr-guiida numa da.4
praças de Bortuga'. nãio pôde este va-
íforoso .pninciipe, assistir) rá «rê-itiz-Ção.
dos seus Jdcaes, isto é, chegar -ás lu-
dias Oricnlaes, co.feando o. Iitloral do .
con-irtcnle africano.

A cspiloração do ouro em «pó e varias .
outras riqueza» -íai-uraes, incromerut--
ram, grandcirtcntc, o comincrcio iuíerirn
e esterno, forntando-se em Lagos umn
empresa sob. o: nome «de "Companhia
d'Africa", que muito atóraiu a atténção
dos curopeu9 «para o corítinente negro,
recebendo doação e privilégios conce-
didos por Affon_o V que, em 1471, in-
tiitulára-se rei -'aquém tc alóm-mar cm.
África..

Após a descoberta dos Açores, con-
seguiram os rponhigmezes atravessar a
fn.mosa linha do Equardor, máo grado
as grandes culinárias existentes na zona
equatorial da Lybia, n.wegando, cm
1472, -pela primeira vez, no non__pl.orio
austral.

Na baíaiha de . Toro travada cm
1476, ficou d. Affonso V completa-
mente _errotado, aipezar do «princiipc
d. João haver «praticado feitor! de U'a-
vtira c heroiámo.

«Vencido, solicitou de 'Luiz XI, Hei de
-França, mn auxilio «para a vit:':cta de ,
sua queda, -o que lha não .eiidii rpresta-
do, muito o desgostou, abdicando emtão
da coroa -ein favor ide seu filho d. João,
inido proourar 

'«.nriitivo «para as suas
¦magnas -nos conibart.es contra os sarra-
cenos, nas crazadlas dn iPai-eal-ina'.

«Em conseqiftncia da viotoilra de que
acima falamos, d. Isabel subiu aa
tlirono «de Castella, e. em 1479, d. í'Vr-
nando recebeu a coroa de Aragão, fun-
dindo-se os dois r-inos. que, -unificados,
tiveram grande esplendor.

iD. Affonso V, «desistindo d'o seu
propósito de. ir á Terra Snn'.a, em rir-
tude da unificação dos dois 'reinos, e,
sem inhibição alguma, regressou a Por-
vigal, onde seu fith-o d. João lhe fei
novamente entirtga «lo stepiro. inician-,
do um governo dc iprosperidades.

Protegendo as letras .paltrias d. Af«
fonso V adquiriu, não spm «ingentes sa-
crificios. manuscriptos importantes e
livros impressos, organizai-lo opulcnita
bibliotheca conseguindo que alguns «es»
crij-tores escrevessem) a historia «doi
reis, seus anrteoeissolres, produzindo,
elle «proipíiio, importante . obra sobr.
tactica militar e astronomia.

Pródigo cm doações, favoreceu «ic tal
fôrma, aos írUalgos, que arrastou »
paiz a ttm período bem calamitoso,
cumulado de dividas e vasio d-: tua-,
dos de renda. ,,.,_,

Nn seu reinado foram publicadas as
Onlcnaçws Affonsinars, inslituindo-sa
ein 1480 a tarimeira tj-pograpliia, scn«l«
ci-ea«ia a ornem militar da Torre Et*,
maia e o ducado- d* Bragança. Fal'*i
oe. ao atino de 1481 — Jones Ann«tf.
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ALFÂNDEGA

fc

(Forun designados para «K-"}» •*•'
¦rotos «baixo, de hoje a 15 ao cor-
Mote, oi seguintes iunccionatlos 1

Comia — Conferência» internas,
TVjrrfs leite c Cruz Seceo; conferen-
lt de salda. Theotonio d« .•um.ii.i.

Arqueaçío • avarias — Monteiro
Ue Barros e Francisconi Fittaluga.• Conferência» avulsas — J. Fernan-
Mc* Barros, Castro Araujo, Armando" Oliveira, .«Vmarllio de Noronha,

¦stro 'Uma. e Pinto Montenegro. •
Cabotagem — Alfândega, Adolpho

Lehmanni Cáes do .Porto, Andrade
Costa e Ribeiro Catalão.

Bagagem — Júlio S. de Miranda.
suxiliares, Cunha Júnior e Amaro U-

Despachos sobre água — Misael
Penna e Curvello de Mendonça; con-
lerencia interna, Mario Corrêa.

Armazéns — Conferências internas
— 3, Domingos ,S. Thiago; 4, Ro-
dolpho Tinocoj 5, Leal Vallim; o,
Jovino Barrai; ;, Costa Júnior; 10,
Victor Paulino e Maximiliano do Nas-
cimento; 1?, Silva Rego « 18, Camillo
de Hollanda.

Por portaria de hontem, o inspe-
ctor designou os escripturarios AI*
berto Coimbra e Augusto de Atmci-
da para com n máxima brevidade,
classificarcmi e avaliarem as mercado-
rias acondicionadas em fundos falsos
tm quatro malas pertencentes a José
Marques toureiro e apprehcndidas,
conforme noticiámos, pelo «escriptura-
rio i.Misael Penna, em 25 do.mez pas-
sado» indicando todas as eírcnms.an-
cias características da fraude.

A' companhia Souza Cruz, foi
imposta a multa de 50 °|° subre os
direitos c demais taxas da mercado.
ria contida em uma caixa da marca
C. S. C, em losango que impor,
tou pelo vapor inglez "Sallust", em
dezembro do anno passado, por não
ter apresentado, no 'prazo devido, a
fartura consular relativa a citada
mercadoria.

—- Foram deferidos oa seguintes re«
querimentos de restituição de direi-
tos de Herm Stoltz & C„ i8_$84. ;
ao6$73*«; •«051(1184; 202.5202; I93$553 i
«48$737 e a57$897.

A consideração do procurador
Seral 

da Fazenda Publica foi remetti-
a a nota dc divida extraida contra

Gonçalves 'Campos Si C, na impor-
tancia de ..ooT4_3$4__. relativa á
muita « diffcrença de direitos, im-
bosta a inesma firma por desvio de
direitos dc grande. quantidade dc vo-
lumes contendo gazolina c kcrozene,
conforme consta do processo instau-
rado pela Alfândega <_ do qual nos
temos oecupudo.

¦_.•__.«_¦
MOVIMENTO OPERÁRIO

SYNDICATO DOS SAPATEIROS
_ Convidam-se os cocios deste syn-
dicato a comparecer á assembléa or*
dinaria que se realiza hoje, ás 7 1 la
horas da noite, para tratar de assum-
ptos de máxima importância, como Ioi-
tura e discussão do balancete.

Particitia-se ú classe cm geral que
continuam cm itreve os operários da
casa Cadete.

Conviri.iin-üc todos os operários dc
obra a mão a -.umnarcccr á reunião
de qu;ir_..-fe_ra, -j do corrente, ás 7 i\s
horas da noite, a praça Tiradentcs 71,
Sobrado

Clayton Olsburg & C.
Pneumaticos " ALMAGAM"

REFORMADOS
LISTA 3DÊI JPIIEIÇOS

Dimensíes

815 x 105*.
820 x 120.
880 x 120.
920 x 120.
936x135.

Lisos Groared Ântiderapant

650000

761000

«8OÍO00
79$000
78ÍO0O
83*000
89*000

76Í000

91{jf000

10 T.
ECONOMIA

DESCONTO
£ DURABILIDADE

RUA ALFÂNDEGA 108 - 110

AVISOS
CORREIO — Esta repartição expe-

Jira malas pt-Ios seguintes paquetes:
Hoje:

Piauliy, para Pernambuco Cahe.lel-
lo, Natal e Mncao; recebendo impres-
sos até ao meio-dia. cartas para o in-
terior até ás 12 I|a da tarde, idem
com porte duplo até á i e objectos pa-ra registrar até ás 11 da manhã.

Amanhã:
Acre. para Bahia, Recife Pará, S.

Juan e Nova York, recebendo impres.
sos ate ac 10 horas da manhã, cartas
para o interior até ás 101 |z. idem
çom porte duplo e para -o extwior até
as ne objecto spara registrar até ás
10 horas.

Itauba para Bahia, Rccifo Cabe-
deito e Natal, recebendo impresos até
as 9 horas «fia manhã, cartas para o
interior até. ás . 1I2, idem com porteduplo alé as 10 e objectos para re-
gístrar até ás 6 da tarde do hoje.

COMMERCIO
Rio. 2 de outubro de iqi6.

NOTAS 1)0 DIA
Hoje, á 1 hora da tarde, deverárealizar-se a asscmbléa da EmpresaIndustrial do Rio do Janeiro.

. As companhias America Fabril, Ti-iiica; Confiança Industrial, I,uz Stca-rica, lecidos Corcovado c listrada de«.-'erro c .Mi,ias S. jeronynio; a Socie-daile Anonyma Fabrica de Tecidos Es-
perança, A Vcneravcl Ordem Tercei-ra dos Mínimos de S. Francisco dePaulo e a Sociedade Jockey-Club, ini-ciam hoje o pagamento dos juros desuas ubrÍKaçõcs.

Hoje. será iniciado o pagamento -dos
juros das apólices do empréstimo Mu-
uicip.il de £ 20.

PINTO, LOPES & O.
Rua Floriano Peixoto, 174 —

Prestam as melhores contas de
café.

ASSIOMULiUS CONVOCADAS

. Companhia Estrada de Ferro Vicio-
ria a M tias, dia 3, ás 2 horas.

Companhia de Tecidos Magéense,
dia 3. ás 2 horas.

Companhia dc Seguros União Com-mercial dos Varejistas dia 5, á i
, hora.

Sociedade Tubos Mai.nesmann Lda.,dia^ y, ás $ horas.
lCmpresa Coiiitruetora Rio Grande

uo _S.il, dia u. ás i horas.
Companhia Predial, di_ 14, a 1

hora.

Caixa de Conversão
i* o it t o & c.

Sao quem melhor ágio pagam.-- AVENIDA RIO DRANCO, 49.

CONCOKRKXOIAS
ANM._VCIAI.AS

Brigada Policial do Districto Fe-
deral, para o fornecimento de 50 ca*vallos creotilos, pelludos ou de san-
giu*. dia 14.-Estrada de Ferro Central do Bra-
•11; Para o fornecimento dc material
electrico, dia 16, ao meio-dia.

Estrada de .'erro Central do Urasil,
para o fornecimento dc diversos arti-
gos, dia 8, ao meio dia.

Estrada de Ferro Central do Bra-sil, para o fornecimento de 6,000fcarricas de cimento.
Estrada de Ferro Central do Brasil,

para o fornecimento dc artitt03 diver-sos. necessários para a officina auto-
Rrapluca da intondencia, dia 21 aomeio-dia.

Estrada de Ferro Central do Br.vsil, para o •fornecimento de oleos,lubrificantes, estopa c graxa, dia 23,ao meio diji.
Administração dos Correios do Es-tado do lÜo dc Janeiro, nara o forne-cimento de material, dia 31; ás 4lioras,
l.loyd Brasileiro, para a venda doscascos dos vapores Estrella e Orion,dia 3t, ás 2 horas.

REUNIÕES DU CKKDOKIiS
Fallencia do Justino Pereira dc Pi-nho dia 4. á 1 liora.
Credores dc if.ir._ur Irmãos, dia 5.a i nora.
Fallencia de Silva _t,ima Ribeiro &C. d. a o. a i iiora.
Fallencia de J. M. da Gama Ju-¦ior, dia io, á i liora.
Fallencia dc .1. Alves & Andrade,

dia io, a i hora.
Fallencia de A. Coelho & C., dia

to. a i hora.

Vendem
Chlorureto de cal
l.nxòfré cm pedra c pó
Polvilho e Dcxtrina
Old Tom Gin
Whisky, Biiçhanans
Cimento, Breu, etc.

CLAYTOX. OLSBURGH & C.
Rua da Alfândega, uo

Amsterdam c escs.. * Ilollandia".
Rio da Prata, "Voltaire ....

VAPORES A SAIR
Ilhcos e cks.. "Progresso". . .
Laguna c esc». "Mayrink". . .
Natal, "Itauba"
Bilbao e escs., "P. de Satrustc-
(rui"

Portos do sul. "Assú"
Nova Yurk, "Acre" •
Portos do norto, "Pará". . . .
Aracaju e escs., "Itaperuna". .
Bordéos e escs., "A. I.atouclie
Tréville"

Caravellas e escs.. "Arassuaby".
Portos do sul, "Itapuca". . . •
Rio da Prata, "Indiana"
Montevidéo e escs.. "íris". . . .

Inglaterra o escs.. "Darro". . .
Rio da Prata, "Mossoró". .- .
Rio da Prata, "Leon, XIII". .
Rio da Trata. "Hollandia". . .
Laguna e escs., "Anna".,.,.. .
Colônia do Cabo, "Glenorchy". . 1
Itaptihy c escs., "Itaituba". . i
Manáos e escs., "Bahia".... . 1
Nova York e escs.. "Sergipe", . i
Rio da Prata, "Sirio". . . . «

Compramos
I,ã de Carneiro
Cera ie abelha
Mctacs velhos
Sebo virgem

CLAYTON, OLSIiURGH & C.
Rua da Alfândega, uo

PUBLICAÇÕES A PEDIDO

Standard Oil
A' margem das informações de

«O Imparcial»

Standard Oil
Replicando a «A Noticia»

9

marítimas,: VAPORES ESPERADOS
w &. — ¦ «Rio da Prata, "Jacuhv" 2

|£ ;*£>.-¦ JVirtos do sul. "Assú" 2
«*£ H_5*k&£* Portos Ao noite, "Gurupv" ... 2
§ç SftíSÂ*'' Portos Ao nocie. "PiratiRv". . 3
¦ __&'-.'¦' Rio d.i Prata, "P. de Satrusle-
?Ç fflgi ¦ v.ii" 3
V 8F Hio da Prata. "A. Latouchc Tre-
;«_j" lille" 4
:SH_ftíí IIm *iti.;*í Aireg. "Mossoro \

W;'--' Coitos do norte. "Bahia". ... 4
Fiv. }'t«r;«.s <h norte, "Jamiuribe". 5

"it'' Ocnnvy c escs., "Indiana'*. . 5
1.ai/una e escs.. "Anna". ... S¦s' iíí ¦ ia Prata. "Darro**. .... 6

P-vSÈ J~ V..- ••:- do sul. "Satellite". • 7• $!?'¦¦ Ji..:'.,r.r-.i c escs.. "Desna". . 8
Sf; Viço c escs.. "Leoa XIII '. . 8
©i,-; I... i e esta, "Temaso di Si-

Muito calinainente, muito serena-
mente, vamos nroseguir hoje nas
nossas despretenciosas notas á
margem das informações que .0
Imparcial",- por liiii gesto de meai-
culuvel abnegação, durante quatro
dias a fio, forneceu aos seus leito-
res, a respeito da puríssima e re-
sp-itíibiHssimá 

"Standard 
Oil Com-

pany of Brasil e do seu famoso
processo contra os terriliilissimos
delinqüentes que se concertaram na
empreitada de assaltar-lhe os co-
fres.

Ainda 'hoje conservaremos na
berlinda o tal nrtigo malhado.

Já cxpuzenios as cinco ordens de
considerações que riie encerra,. e
demonstrámos que a primeira foi
uni bluf que o "prezado infornian-
te" pregou no articulista de "O
Imparcial"; fazendo-o dizer aos
seus incautos leitores esta coisa
fálsissima... "que o despacho do
dr. Cesario Alvim, pronunciando
os accusados, poria fim ao pi'0-
cesso criminal."

Na vontade do tal "prezado in-
formante" não duvidamos... Mas
a sua influencia, a sua illibada
reputação profissional, as suas re-
lações na Corte dc Appellação, a
força de convicção qtte a Standard
tem em mãos ou cm cofres...
,nada disso bastará para dar foros
de verdade á extravagante affir-
maçâo de "O Imparcial".

Patenteámos egualmente a in-
sensatez, a injuria que encerra a
segunda, consideração do artlcuüs-
ta syndicante de parelha com o"prezado informante" affiriuaiido
de maneira categórica que o dr.
Cesario Aivim vae pronunciar os
accusados, depois de dizer desse
juiz as coisas mais exageradamen-
te bonitas que se podem dizer dc
um magistrado...

¦Felizmente o moço juiz não é
acanhado nem tem hábitos pro-
vincianos, senão era capaz dc se
dar por vexado c largar os au-
tos...

Hoje, vamos respigar a terceira
ordem de considerações' "O Im-
parcial" por seus dois collaborado-
res assegura que "n prova conlra
os denunciados à completa..."

Vamos ver com a máxima leal-
dade quanto disseram os iluis
acerca dessa prova e como funda-
montam a sua asseveração.

Nesse artigo malhaio, o tercei-
to da série, lê-se:"As provas são fulminantes e iii-
discutíveis..." c mais adeante:"As provas que se foram juntando
desde o inquérito policial até os
termos finaes do siiinmario são
completas, insóphisníavcis, radicaes
para a pronuncia dos denuncia-
dos."

Em seguida, os dois, conjectura-
ram que se os accusados fossem
innoccnt.es "a verdade transparente
não teria surgido dos autos tão
perfeita e indiscutível."

E é tudo...
Mas pôde ser que, assim se rc-

ferindo a uma prova tão insophis-
mavel, tão convencedora, tão pai1-
pavel, existente no processo, no
terceiro cntrcliuhado ou melhor
sem.i-entri-linhado da série *'0 Ini-
parcial" o faça porque já, cm an
teiiores, sc -haja occupailo do as
sumplo.

Vamos ver...
No primeiro artigo: "o inqueri

to policial foi um acervo de provas
da criminalidade dos indiciados" e
a seguir: "tão sobejas, tão fri-
santos, tão categóricas, tão convin-
cciilcs foram essas provas colhidas
pela autoridade policial..."

No segundo artigo: " A prova
contida nos autos do processo
criminal contra os indiciados é

coinplctít, dando ao juiz elementos
d_e sobra não só para a pronun-
cia como para a final condemna-
ção dos culpados."

E é tudo...
Vêem os leitores que a hypotlie-

se por nós admittida não oceor-
reu absolutamente.

Nos dois primeiros artigos ape-
nas se cingiu o articulista a dizer
levianamente o que quiz soprar-
lhe o " prezado informante ".

"O Imparcial" não conhece a
prova decantada do famoso pro-
cesso; o inquérito foi feito cm
segrcdo.Ê criminoso, aliáí, e ao
suiiitnario nunca, nem uma só
vez, compareceu o representante
de "0_ Imparcial"... Terminada a
apuração da culpa os volumosos
autos estiveram sempre cm mãos
dos patronos dos accusados para
tomarem notas para a defesa a
apresentar no exiguo prazo de
tres dias e, portanto, não pede-
riam ter servido de objecto á syn-
dicancia de " O Imparcial "...

•Estamos certos de que. se ao
bem informado articulista, sem
tempo para pedir cola ao tal ili-
bado e "profundo conhecedor das
tricas" fosse perguntando sobre a
ordem de incriminações que pc-saiu sobre os accusados, sobre a
verdadeira Índole do delicto quelhes é attribuido, não saberia res.
ponder e ficaria assim com tuna
cara dc "caloiro" que se metteu

a pernóstico e foi apanhado pelo" veterano "...
Outra coisa não autoriza . con-

eluir das próprias asseverações
sem medida dos entrelinhados da
3" pagina.

Pois nós iremos, daqui, oneii-
tar o articulista de "O Imparcial".

O inquérito policial, com que!
tanto alardêa, é uma peça que at-'
testa com eloqüência uma coisa
apenas: — a proecupação syste-
matica de fazer uma prova contra
indivíduos apontados por uma po-
derosa empreza estrangeira, usan-
do da intervenção do governo, da
cliancellaria, derramando ' ouro,
para obter o resultado feliz para
a empreitada.

Tsso tudo ficou evidenciado cora
a parcialidade que presidiu aos
netos todos da autoridade nessa
tremenda inquisição... Era preci-
so mostrar á câmara tle açravos
da Corte de Appellação, quando jfosse julgar o recurso da fallencia, i
qualquer coisa contra o requereu-i
te delia, contra os syndicos no-1
meados... Isso se obteve, isso se |
fez....

Nesse vergonhoso inquérito «as jtestemunhas foram ouvidas a por- jtas fechadas, mas assistidas pelo 
'

advogado da Empreza, o mesmo |
que as indicava, o mesmo que i
naturalmente ou pelo menos pos-1
sivelmcnte as concertava... ,'

A lei exige que o segredo seja jdeclarado por despacho nos au-!
tos... esse despacho não existe
e o próprio delegado o confessou
ao juiz da i* vara em umas in-
formações pedidas por aquelle.!.

> Os accusados tiveram fechadas
todas as portas á defesa: o exame
de livros requerido por um delles
não mereceu sequer despacho de
indeferimento... a acareação pro-
.iiettida a outro, quando deu de
suspeitas, motivadamente, quatro
testemunhas, nunca se fez.,, c as-
sim por deante...

A lição dos autores todos em
matéria de inquérito é abundante-
mente repetida e não pôde ser
ignorada nem do articulista de "O
Imparcial" nem do -advogado in-
formador.

'Elles todos exigem o uso por j
parte da autoridade instrüctora de
todos os meios -c expedientes para
a apuração da verdade, pennittidos
egualmente por parte da defesa, i

Elles todos apregoam -sempre a |"imparcialidade da investigação" o :
a "egualmente livre pròducçãó dns
provas, tanto por parte da defesa I
como da aceusação .., :

Eli.-s todos estatuem que cmprè.
gue o instruetor todas as "diligen-
cias necessárias para a verificação
da existência do crime", "tudo o
que fõr útil para esclarecimento do
facto e suas circuiustancias", na
fôrma do expresso no Dec. 48-14,..;'Ora, o que Ee fez foi pura c
simplesmente servir á exigência da
empresa, apressada em utilizar-se
do inquérito para imbuir os juizes
do aggravo da fallencia...

As testemunhas da Standard dis-
'Seram quanto quizeram, assistidas
do advogado da empresa que lhes
assignou os depoimentos, junto
com o delegado; aos accusados
nada foi adiiiifldo, tudo negado,
chegando o chefe de policia a con-;
fessar as violências que fazia, e a l
Côite de Appellação a reformar a,
sua jurisprudência sobre legitimi-
dade e necessidade de prisão pre-
venth-a, e sobre computo do prazode prisão, só para dar mão forte.
aos potentados aceusadores. '

Tudo isso seria água passada... 1
se não tivesse oceorrido uma cir- jeunisianeia que é essencial.

Toda a urdidura da aceusação,;
levada a effeito no processo i«qui-
sitorial da policia, foi completa-
mente desfeita ou desmoralizada
no summario dc culpa, perante o
juiz togado.., !E' com esse inquérito que o es-
crupuloso articulista finge prestaruni grande serviço á causa da so-1
ciedade... 'E' com a sua prova \
que elle entende legitimar a pro-milícia o ate a condemnação dos
indiciados...

Fresca theorial... Mas nós vol-:
taremos a' tratar ainda da provado famoso processo...

ii então veremos quem são os
tartufos que terão de espernear,
emquanto se lhes desata a mas-
cara... |

Veremos quem terá de sentir o
tal. agtiilhão da verdade e o arti-
culista, dc tamanha boa fé, «terá
de convencer-se de que não esta-
ntos de facto cm paiz dc bcocios
c de palermas..,

Os que conseguem ludibriar o
. direilo. falsear a lei, mentir com
| calma são os. que emprcliciidein
! as formidáveis cavações, conse-

guem as concessões escandalosas,
| semeám o ouro arrancado ao era-
j rio da ilação, que exploram, e on-
I de. encontram ainda agazalho, dc-
« pois de fcrrote.idos como suborna-
I dores confessos..,
1 1 — 10 — 916.

Ma_.o_._s.

II

Na faina de transplantar para
as columnas de "A Noticia", a
inéfae argumentação desenvolvida
em sua minuta de aggravo, o il-
lustre, patrono da Standard não sc
atem, nas injurias assacadas ao se-
reno prolator do despacho ocorrido,
mas furiosamente investe contra a
própria sciencia jurídica, lançan-
do proposições que encontrariam
severa repulsa, da parte mesmo
daquelles que apenas se iniciam
nos deslumbrantes estudos do Di*
rei to.

O notável causídico, no desespe-
ro da queda a que se expoz por
sua incúria profissional, invoca
desordenadamente textos vários e
mutilados do Livro 3° das Orde-
nações, mas quando chega a vez
do honrado juiz dissipar o sophis-
ma, com as disposições crystalinas
e integraes desse mesmo livro 30
das Ordenações, volve o apodo a
tomar o lugar do argumento, : e
ravinhoso proclama o grande ju*
ristá: ."Que o Livro 3° das Orde-

nações trata da ordem dp
Juizo nos feitos eiveis, isto e
da acção ordinária, prescre-
vendo-lhe o rito, ao passo
que as causas de fallencias
não tê^n eslrepito ncin figura
de juízo, seguem um curso
sumnta,rio ou summarissimo,
consoante a urgência da deci*
são."

IE' de extasiar-se a gente ante
esse periodo lapidai-, que revela
uma face nova,' e refulgente como
as demais, no diamantino espirito
do nosso antagontsta: a da sua
habilidade chineza capaz, como
se vê, dc ein poucas palavras
ajoujar tão importantes revela-
ções de ordem jurídica, inclusive
a falta dc eslrepito, nas causas de
fallencia.

Depois da lição que acima re-
produzimos, saberão iodos que se
dedicam ás ingratas labutas do
foro que " ordem do Juizo nos
feitos eiveis" quer dizer "acção
ordinária". O pli.ral lusádo pela
Ordenação é uma redundância;
somente sc admitlc um feito civel,
"a acção ordinária".

Cancellem, pois, os praxistas
quanto hajam escripto sobre
as acções cíveis, outras que não
a ordinária.

O assumpto é serio c não com-
porta pilhéria; opiniões do_ nota-
vel advogado não resistem á criti-
ca mais benevola.

Por força do art. 742, do Reg.
737, de 1850, o processo civil é jsubsidiário do processo commer- jciai e, pois, com exaçta pro-1
priedade invocou o -illustrado
juiz a Ord. L. 3 ,tit. 20, S 10,1
para não admittir a impugnação
desacompanhada do instrumento

do mandato e em conseqüência
julgar boas as contas prestadas
pelos siu.li.os. j

Pondo mesmo dc parle o eslrepi-1
to, enorme dispauterio nos parece I
affirmar que as causas de fallencia
não tém figura de juizo._

.Regulado por uma lei ainda
adolescente, de 17 de dezembro de
1008, o proccsEo de fallencia, e
bem assim os seus incidentes, têm
um rito estabelecido claramente,
precisamente'; a lei consigna meti-
culosaiuentc os prazos para allcga-
ções, para producção de provas,
para os recursos e para outros fins,
prevendo unia grande cópia de Iiy-
Dotheses susceptíveis de decorrerem
no transcurso da fallencia.

iSómentc comparável ao dispara-
le que se contém no periodo acima
transcripto sc pôde ainda citar este
outro: "no processo administrai ivo

da prestação dc contas de fal-

lencia, não «ha autor nem reo,
não «lia acção, nem petitono,
nehi contestação, nem lide ..

•Mas , que suavíssimo processo
será esse, em que não ha acção,
não há- pi«itdrio, não lia contesta-
ção, nem ha ao menos liict

Arrependido de haver relegado
da discussão o- í, 3" das Ordena-
ções, o augusto patrono velta a
apegar-se ao tit. 63 paragrapho. 3,
desse livro, e reproduz somente as
seguintes palavras do texto legal:

"Se se allegar o tal erro,- no
primeiro juizo, antes do juiz ter
dado a sentença, elle mesmo .0
supprirá, mandando ao que fez' a
procuração não sufficiente que a
faça sufficiente, ou se o erro era
de faltar a procuração da mulher,
mande ao marido, quando fôr au-
tor, que traga a outorga ou. pro-
curaçao delia para o dito feito.

Apezar da elucidativa parte fi-
nal desse «prece-'o legal, é razoa-
vel a curiosidade om saber-se o
que será ò ta) "erro" que o illus-
Ire patrono esquivou-se em decti-
nar, mutilando a primeira parte
da citada ordenação.

.Esse erro, que a Orden. permitte
remediar, será a .utsencia ou a
falta de procuração?

Absolutamente não.•E' coisa diversa -inteiramente o
que sc contém 110 trecho não trans-
cripto pelo illustrado collega.

Assim reza a Ord.:
"E se o erro do processo"fôr 

por se allegar que não en-
•treveiu procuração das mtulje-
•res, ou que sc tratou q .leito-por procurador não sufficien-
te ou que, sendo o feito de
algum menor de 25 annos <-
maior- de 14, sendo varão,, ou
¦maior de 12 sendo mu>acr,
não entreveiu procuração quan-
do era autor, ou quando era
réo faltou a citação de ambos,
assim do menor como do
curador, havendo porém cita-
ção de' cada um delles, ^ein ca-
da um desses casos...

e «leste ponto segue-se a parte re-
produzida pelo patrono da fitan-
dard Oil.

Convenhamos que procuração
não sufficiente è sempre alguma
coisa mais. ou coisa differente de
nenhuma procuração. _ .

E, se nenhuma procuração foi
trazida aos autos, impossível era
que o «honrado juiz mandasse ao
procurador não sufficiente que
trouxesse procuração.

Procurador não sufficiente e o
que, não obstante apresentar tn-
struuiento de mandato, os poderes
por este conferidos .não sao bas-
tantes para os actos que preten-
da praticar.

Nos autos da prestação de con-
tas, a Standard Oil não teve ne-
nltunia representação, o seu advo-
gado se apresentou sem qualquer
instrumento de procuração.Não foi mais feliz o illustre col-
lega amparando-se. á Ord: L 3,
tit. 27 paragrapho 1, tão limpida,
que faz admirar de como" por ella
se deixou impressionar o seu es-
pirito lúcido e creador,

Essa ordenação declara desne-
cessaria nova procuração, para por
via de embargos ou por qnaosquer
outras vias procurar o mesmo pro-
curador que serviu na demanda,
sobre as duvidas que rcçrescerem
depois da sentença definitiva.

Bem se vê que taes reclamações
são processadas nos próprios au-
tos da demanda c, portanto, nos
autos em que por força 'ha de exis-
tir o instrumento da procuração.

D. Federal, 1 de outubro de
1916. '
A. J. Píixoto dk Castro Jor.

Advogado.
i° dc Março, 80.

Standard Oil
Com quem estará a «razão?

AXTIGAIi 1)0 DII. MACHADO
E' o melhor remédio, por via ;

gástrica, para curar a syphilis. !
E' de gosto agradável c não tem j
dieta. Vende-se cm qualquer phar- 1
macia.

FOKMICIDA SIBIMXO
O unkro exter mi nador das for- [n.ieas, Mcrino & Mau-..-, rua do !

Ouvidor n. 163.

SALVE 2 DE OUTUBRO OÍC
Completa hoje mais uma orim..- ,

vera o sr. tenente Bcraldo José 1
da Silva. Por esta data. cumpri-
nteilta-o o amigo C. Loureiro.

M. 291. I

Bi-.M_i-ici.xcr.\
POltTUGUEZÀ i

Agradeci mento
Tendo sido accomeltitlo tle gra-

ve enfermidade,. a conselho d->
distineto cavalheiro J. Rainlio, ,1a
administraçã. ds benemérita Cc-

neficencia Porlugueza, foi interna-
do nesse grande hospital. Dentro
de poucos dias soffri uma inter-
venção cirúrgica, na enfermaria
S. Salvador, dc que é chefe o il-
lustre clinico dr. Marcos Bezerra
Cavalcante, executada com grande
proficiência pelos drs. Thonic Be-
zerra Cavalcante c Gonzaga de
Castro. Da pericia com que foi
excutadã a operação é attestado
flagrante a minha cura radical.

Sai da Beneficência captivo;
agradecido aquelle estabelecimento
eternamente, pela maneira com
que fui tratado ,dcsde o primeirodia até a hora dc receber alta.

Aos provectos operadores drs.
Thomé Bezerra Cavalcante e
Gonzaga Castro, ao meu bondoso
amiso sr. J. Rainho, a todos cm-
fim o meu coração penhorado.

Não posso esquecer neste brado
sincero dc niinValma, o enfer-
meiro Antônio Victor Mello, pelasua solicitude.

A lO'Jos, cr:it*:'''\ a cí- rna grati-
dão de Raul Soares (actor).

Em columnas abertas dos jor-
mies; em furibimdos artigos nas
secções pagas ou não, os interes-
sados nesse caso já fatigantè, têm
discutido, apaixonadamente, os an-
tecedentes da controvérsia jurídica
e dos factos que forneceram base
para a decretação da fallencia da
Standard Oil e suas naturaes con-•seqitcnóias.

Duas coisas, porém, ninguém
.-linda se lembrou de alvitrar ou
discutir: o incio de serem evitados
os prejuízos do Governo nesse
monstruoso ca-so dc contrabandos e
subornos, effcctuados pela Staii-
dard Oil, conforme os documentos
è photograpliias dos livros, publi-
cados, o que c af firmado de uiodo
convincente, como, por exemplo, o
contrato estabelecido por essa com-
panhia com um fiscal de iní.ani-
mayeis da Prefeitura, de nome
muito conhecido e que recebe da
Standard Oil uma porcentagem
fixa por cada caixa de gazolina e
kerosene descarregada em nosso
porto, c o acto c personalidade do
gerente que pediu emprestado a
diversos capitalistas e bancos de
nossa praça, o por diversas vezes,
determinadas quantias.

Quanto á primeira lembrança,
pensamos que o caso deveria mere-
cer especial attenção, não só. dos
que nos governam, como tambem
dos srs, deputados e senadores, que
já deveriam, pelo menos, ter inter-
peitado o Governo sobre quaes as
providencias postos em pratica paraacaulelar os interesses do fisco e
quaes as concessões dc que, di-
zem, goza escandalosamente tal
companhia e em virtude de que leido Congresso foram as mesmas
concedidas, pois, sabemos bem queas nossas leis aduaneiras prohibemdespacho "sobre água" as merca-
dorias do commercio dessa compa-
nhia (kerosene e gazolina).

O silencio dos srs. congressis-
tas, nesse caso, chega a ser até
criminoso.

Na Câmara dos Deputados ha
verdadeiros representantes do povo,moços dignos e inlclligcnles, para
quem appellqmos neste momento,certos de que a elles não alcança-
ra a arma do suborno, tão geral-
V!?!"e, empregada pela Standard0:1 of Brasil.

Quanto á segunda consideração,
os jornaes têm dito e repetido ir-ritaiiteniente que da decisão judi-Ciaria do caso depende a salvação
da nossa justiça e insinuam que«e a companhia não tiver ganho decausa o Brasil será vilipendiado na
America do Norte e qtiéjandascoisas mais. Ora, cm primeiro lo-
gar, nos parece que á imprensanao cabe o papel dc distribuidora
ue justiça e, antes, pensamos que oseu papel deveria ser o de complc-to silencio nos casos entregues aooder Judiciário, pois que possui-mos lambem juizes honestos, intel-ligcntes e sobretudo justiceiros, queestudam todas as provas dos au-tos nas questões que lhes estão af-lectas para proterir suas senten-
ças de aecordo com a verdade e a
justiça.

Mas, devemos perguntar: o tal.-crente da Standard Oil não é umlegitimo Americano? Não era uma
pessoa de inteira confiança dastandard Oil. que, por isso mes-"10.'„."1. outorgara poderes amplose .Ilimitados dc procurador?«Não effectuou, esse mesmo ex-
gerente, em diversos bancos, comoo City e o Ultramarino, dc nossa
praça, per intermédio de correto-
res oificia»s, diversos descontos deletras de cambio de grandes som-ma?, que foram, nos vencimentos,
resgatadas pela companhia ? Tw|0isso é a.expressão pura da vefda-
de e está provado, mesmo nos au-
tos da acção criminal, mas co.no
os. bancos, e os corretores não são
agiota.-, só a estes se pretendenirtier na cadeia...

Que responsabilidade pôde haver
a capitalistas que emprestaram oseu dinheiro, fiados na seriedade
de tal companhia c ra de seu pro-curador, que a tudo se sujeitou,
inclusive a exhibição da procura-

ção com Iodos os poderes, que a
companhia, por seus directores, lhe
havia conferido?

Organizemos, nós Brasileiros,
uma companhia para explorar, na
America do Norte, qualquer ramo
de commercio ou de industria, e
deleguemos poderes illimitados a
brasileiro de nossa confiança para,
nesse paiz, organizar, representar e
administrai- inteiramente a nossa
empresa e abuse esse nosso pro-
curador, mesmo cm seu próprio
beneficio, dos poderes que lhe ou-
torgáliiòs, pedindo dinheiros e sa-
cando 011 açceitandò documentos
ile responsabilidade em nome des-
sa nossa empresa, assignando-os
como legitimo procurador, e só
teremos um caminho a seguir:
honrar o nosso credito, pagando o
que cm nosso nome foi pedido e,
em caso de abuso do nosso pro-
curador ao mandato que lhe foi
conferido, chamal-o a prestação de
suas contas, dcslituil-o de nosso
procurador e representante, e no
caso dc ter elle exorbitado, proces-
sal-o ciiiiiiii.-ilmente, mas nunca
nos insurgirmos contra quem de
boa fé e confiado em nossa serie-
dade 1103 entregou seus capitães;
essa seria ,-.-doutrina do velhaco
e introduziria, 110 caso dc poder-se
provar por meio de testemunhas
falsas delictos que não existem, o
regimen perigoso da irresponsabili-
dade e o da innovação de praxes
commer.ciaes estabelecidas.

Felizmente, e para gáudio dos
que confiaram nos milhões da
«Standard Oil, os autos do proces-
so criminal acham-se em mãos de
um magistrado que honra a nossa
nacionalidade e intcllcclualidadc,
de quem já são sobejamente co-
nliccnlos 03 processos postos em
pratica pela Standard Oil, com suas
testemunhas de viveiro c a (piem,
como sempre acontece, não intimi-
dam 03 ataques e as censuras que
essa companhia criminosamente
manda assacar, pelas columnas de
jornaes que não se prezam, contra
a honra de magistrados que, deci-
dindo com a verdade e com a jus-
tiça, contrariam os interesses des-
sa companhia, que na sua própria¦terra e com verdadeira justiça já
foi cognoininada de caxcro social.

Gaulois.
Rio, 30 de setembro de 1916.
(Do "Jornal do Commercio", de

1 de outubro de 1916.)

CENTRO ESPIRITA RE-
DEMPTOR

PREViENÇAO
A directoria deste Centro provi-

ne que não tem mediums viajan-
tes; c tendo apresentado como
taes, distribuindo ãvulsos-Vecla-
mes eni diversos pontos do Estado
do Rio, Waldemar Menezes Doria
e Alberto de Souza Carvalho, avi-
sa ás pessoas de b">a fé para que
não se entreguem a taes explora-
dores, que só tem por fim vivei
á custa das desgraças alheias.

A DIRECTORIA.
?i53 0

DECLARAÇÃO
Manoel Campos, foguista de 1*

classe da Estrada de Ferro Central
do Brasil, dec'ara que passa a as-
signar-se Manoel de Oliveira Cam-
pos.

Rio, ..n — o — 916 — Manoel
de Oliveira Campos. (J 136

51 ELLE. MATTOS
MAiNICCRiE

-Para seidioras e cavalheiros
Qúitaníla, s+.

DECLARAÇÕES
REV.:. LOJ.V. CAI'.:. LUIZ

DE OAMõFIS

I ii,.;je, ;e-;s.:. e-con.:. — O secr.:.,
José Bonifácio. •?. 269.

GRANDE REUNIÃO DO
i, -. COMMERCIO

A Liga do Commercio convida os
commerciantcs desta praça párauma grande reunião, que se reali-
lará no dia 4 do corrente, na suasédc, á rua Buenos Airei» n. 136,
ás ij horas, afim dc tomarem co-
nhecimento de uma segunda repre-
sentação, que deve ser dirigida ao
Congresso Nacional, contra o au-
gmento, alvitrado, de 15 ,|c- na quo-ta ouro.

Secretaria, 1 de outubro de 1916.

A' PRAÇA
Para os deuidos fins, levaanosao conhecimento de todas as .pes-

soas com as quaes mantivemos
r_laçõe_ ' 

comuil-Tciàes e -ao com-
mercio «m geral, que nesta data,
de commum accõrdo, dissolvemos
amigavelmente « sociedade com-
mercial que girava nesta praça sob
a razão social de J, Oliveira &
C, retirandio-sle o sócio Manoel
de Souza Oliveira,' pago do seu
ca.pi.a_l e lucros."O 

sócio Joaquim Antônio de
Oliveira assume .od«o ¦¦ o activo e
paaaíwo da sociedade que ora se
dissolve.

iVarginha, 27 ág setembro de
I9ji6 — Joaquim Antônio de Oli-
veira, Manoel de Souza Oliveira.

(R 49

COMPANHIA DH FIAÇÃO E
TECIDOS MAGÉENSE

Assembléa Geral Extraordinária
São convidados os srs. Accio.

nistas para uma reunião extraordi-
ratia ás 2 horas da tardi dc 3 d.
outubro próximo, á rua da Cai,,
delaria, n. 95, para. prestação c
ipprovação de contas de uai dire.
ctor resignatarlo e eleição defini-
tiva do que terá de subs:ituir.

Rio de Janeiro, 26 de setembro
de 1916. — /,. G. de Sousa Pinto,
director-presidente interino.

CENTRO PARANAENSE
De ordem do sr. presidente con*

vido todos os sócios para a sessão
dç assembléa geral ordinária (elel-
Ção da nova Directoria), marcada
em primeira convocação para se.
gunda-feira, 2 de outubro, ás 18
horas. m 718»

UNIÃO SOCIAL
SE-DE: 'RUA DO .HOSPÍCIO

N. 314
Expediente diário, das 11 i »

hora da tarde«Hoje, 2, ipelas 7 «horas da tarde,
terá logar a sessão do conselhoadimmstrarivio — Joio da Costa
secretario. .M. 31251.
COMPANHIA DE SEGUROS

TERRESTRES E MARITI-
MOS UNIÃO COMMERCIAL
DOS VAREGISTAS

«RUA iPMMEI'RO «DB MARÇO
N. 37Assembléa geral extraordinária

são convidados os srs. accionis-
tas a se reunirem em assembléa
geral «xtraordinaria no dia 5 deoutubro proxtimo .futuro, ás 13 ho-
ras no escriptorio da companhia,
para se «tratar da reforma dos es-
tatutos e íntegralização do capital.'Rio de Janeiro, _jg de setembro
de 19.16 — Visconde de S. Joãoda Madeira,. J. L. Gomes, B. Assumpção c Agostinho Teixeira de
Novaes.

" Mas
Laban»
ca&G.

•ilsão os
que têm pago mais prêmios
e que mais vantagens of-

íerecem a seus freguezes
Largo do S. Francisco dè

Paula, 36. A casa' mais aii-
tiga neste gênero. M 371

TINTURARIA

A REFORMAOORA
CONDUCÇÀO GRÁTIS — Cha-

mados: Telephone Central n. 4.J05.
— Especialidade em limpeza entrai*
ca a secco. Lava-se c tinge-se qual-

?uer 
tecido, por mais (ino que seja.

-avain-sc e passam-se rouixas de ca-
semira em dia e meio. Entre_ain-se
roupas de casimira de limpar e pas-
sar cm 2 horas. Lavam-se roupas de
senhora, por mais finas que ,'eir.m.
Linipãjh.se e tingem-Eeluvas, ¦ iilumas,
boas, aigrettes e elmpéti^-tle homem.
Executa-se tudo com perfeição e a
precus módicos; RUA SENADOR
DANTAS N. 85.

Tafetas superiores
cm todas as cores, metro:

4$joo e 4?.*;oo, na Casa Felippe —
RUA RUY BARBOSA 40. antiga S.
-ülemente, Botafogo. Venda de todo
«tock: fazendas modas, armarinho c
confecções, para terminação de ne-
gocio.

PREÇOS ASSOMBROSOS

AVISOS MARÍTIMOS

GONORRHEIS
cura infallivel em 3 dias,
sem ardor, usando "Gonor..
rhol". Garante-se a cura
completa com um só frasco.
Vidro, 3$ooo, pelo Correio
S$5oo. Deposito geral:
Pharmacia Tavares, praça
Tiradentes, 62 — Rio de
Janeiro.

A_m_oo <r.'*?,i"W»»m*tV

Vendem-se para creanças, senho-
ra e para homem, com roda livre
e 2 freios do mais moderno estylo
inglez, grande sortimento de na*
tins. footballs, capas para bicycle-
te de 11$ para cima e câmaras de
ar a €$500, na rua 7 de Setem-
bro n. 183.

SUPR.:. CONS.:. DO BRASIL
AsseaníM. •„ ordin.:. a magna,

hoje, ás 8 horas da noite — O
Gr.:. Secr.:. Ger.:. da Ord.:. —
Dacmon. R. 26$.
VENERAVEL IRMANDADE

DE NOSSA SENHORA DA
PENHA DE FRANÇA,

EM IRA JA'
(«LBGAIDO)

«Para cumprir a ultima vontade
da finada irmã D. Deolinda daPenlha de Azevedo Araujo, legan-
do 8 esmoías de io$o'oo cada uma,
as ír.mãs viuvas .pobres, convido
as que se julgarem nas condições,
aipresentar os respectivos requeri-
méritos na Secretaria da Irman-
dade, á rua Senhor dos Passos
OEgwja da Nossa Senhora do
Terço), até o dia 7 do outubro
proxlimo, afim de serem despacha-
deis.

Rio de Janeiro, 26 de setembro
de 1916 — O secretario, -Joaquim
da Siha Gusmão Pilho."

piiiBiiiaiiiiiiniiiiiiiiniiniiiiiiii
A CURA DA

SYPHILIS
Ensina a todos um meio

de saber se tem syphilis
adquirida ou hereditária, in-
terna ou externa e: como .
podem curai-a facilmente
em todas as manifestações
e periodos. Escrever: Cal.
xa Correio, 1686, enviando
sello para resposta.
IIHIIÍIHIllllülllüllll¦I

PENSÃO ALPHA
Optimos aposentos (mobilados,

para famiiia e cavalheiros distin-
ctos. Diária desde 5$ a 8$ooo|
fornece-se pensão a domicilio;
na rua do Cattete n. 186, telepho-
ne C. 458S. R <-992

VENERAVEI. E ARCHIEPIS-
COPAL ORDEM TERCEIRA
DE NOSSA «SENHORA DO
MONTE DO CARMO
Renlizn-so na próxima quar-

tn-felrn, 4 do corrente, dus.Io
ás 12 horas, o pagamento tias
pensões veneidns aos nossos
irmãos soecorridos, sendo pri-
íneirnmcnte attendldos os ir-
mãos graduados.

Rio do Janeiro, 30 dè sc-
tembro de 1916. — O irmão
«tesoureiro, JOAQUIM ABI-
UO DE ASOKXrao.

I
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LLGTO BRASILEIRO
PRAÇA DAS MARINHAS

(ENTRE OUVIDOR E ROSÁRIO)

LINHA DO NORTE
O paquete

PARA'
Sairá quarta-feira, 4 do cor-

rente, ás 12 horas, para Vi-
ria, Bahia, Maceió. Recife, Ca-
bedello, Natal, Ceará. Mara-
nhão, Pará, Santarém, Óbidos,
Itacoatiára e Manáos.
LINHA AMERICANA

O paquete

ACRE
Sairá 110 dia 3 do corrente,

ás 14 horas, para Nova York,
escalando em Bahia, Recife,
Pará e San Juan,

1.1SH\ DF. LAGUNA
O paquete

MAYRINK
'Sairá 110 ,Jia 4 do corrente,

ás 21 horas, para Dois Rios,
Angra dos Reis, Paraty, Uba-
tuba, Çiraguaitatirba, ViKa
IBella, S. S-bas.iião, . Santos,
íCananéa, Iguale, Paranaguá,
_S. iFrancisco, ItajaJiy, Floria-
no.pc.is c Laguna.
LINHA DIS «SERGIPE

O paquete ,AlmlrantB Jaceoay
- Sairá ¦ quinta-feira, 26 do cor-
rente, ás 16 horas, para Cabo
Prio, Victoria, Caravellas, P.
Areia, Ilhéos, Bahia, Aracaju',
Penedo, Maceió c Recife.

AVISO — As pessoas que
queiram ir a bordo dos paque-
tes levar ou receber passagei-
ros, deverão solicitar cartões
de ingresso, na Secção do tra-
fego.

DENTISTA
~*-~______i___________fl_______

(_wft_V*»_l_É_
DR. SIIiVINO MATTOS

LAUREADO COM GRANDES PRE-
MIOS E MEDALHAS DE OURO
EM EXPOSIÇÕES UNIVER-
SAflS, INTERNACIONAES E
NACIONAES.

Extracções de dentes, sem
dor,  -,$000

Dentaduras de vulcanite,
cada dente  j$oooObturações, dc 5$ a. . , io$ooo

Limpeza de dentes a . . 5?ooo
Concertos de (dentaduras

quebradas, feitos em
quatro horas, cada con-
certo io$ooo
¦E assim, nesta proporção de

preços razoáveis, são feitos os de-
mais trabalhos cirurgico-dentarios,
no consultório elcctro-dcnlarío da

RUA URUGUAYANA, 3
esquina da rua da Carioca c ein
frente ao largo da Carioca; das
7 horas da manhã ás 5 da tarde,
todos os dias.

Telephone—,1555—Central
(M 302)

ILHA DO GOVERNADOR j
.Aliigam-se boas casas para morv

dia e para negocio- nas praias d<
Zumby, Pitangiieiras, Tapera, Co*
cota; as chaves estão com llenri*
que; trata-se á rua Primeiro dc
Março 43, Fernandes Pereira.

S Gi4a

MODISTA x
Fazem-se vestidos chies peloí

últimos figurinos; preços módicosf
lambem se faz u iour dourado.,
Mme. Passarelli. Telephone, 33,Central. Assembléa 117, a" andar,
entre Avenida c largo da Carioca.

S 614Í

FERIDAS .;„
darthros, eczemas, sardas,
pannos, comichScs, etc, des-
alppareicem irapidamente usan-
do Pomada Luzitana, Caixa
i$ooo. Deposito: Pharmacia
Tavares. Praça Tiradentcs
n. 62 (Largo do Rocio.

A 4030

DENTADURAS
Compram-sc dentaduras velhas,

para o aproveitamento da platina
existente nos dentes artificiais;
na rua Uruguayana, 3, sobrado,
com o sr. Antônio. (M 301)

ANNUNCIO
_ ROM^FORTÜNA

1259 1306"859 390

59 96

Cura radical
Da GONORRHJ.A CHRONI-

CA ou RECENTE, em poucos
dias, por processos modernos, sem
dõr, garante-se o tratamento. Tra.
tamento da syphilis. App. 606 e
914. Vaccinas de Wright. Assem-
bléa .4. das 8 ás 11 e 12 ás 18.
SERVIÇO NOCTURNO, S ás
10. — Dr. Pedro Magalhães.

(R 9245

Banco Sportivo
Comprae bilhetes nesta casa, e

tercis o futuro garantido. Sorte
certa, pagamento iminediato. Rua
da Alfândega, 42, esquina da rua
da Quitanda. J. .DUTRA cV C.
Telcph. 412. N.

Espiritas receitantes
Xa Capital e em Nictheroy, pre-

cisa-se conhecer todos que queiram
50 "1". Resposta a R. X., neste
jornal. (M 300)
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O LOPES
é quem dá a fortuna mais rapi-
da nas loterias e offerece mai-
ores vantagens ao publico.

Casa matriz. Ouvidor 151;
Ouitanda 79, esquina da Ouvi-
dor; i° de Março 53, largo do
Estacio de Sá 89, General Ca-
mara 363, canto da rua do Nun-
cio; rua do Ouvidor 181 e rua
15 de Novembro 50, S. Paulo.

GRANDE HOTEL
— LARGO DA LAPA —

Casa para familias e cavalheiros
de tratamento. Optimos aposen-
tos ricamente mobilados de novo.
Accessores, ventiladores, e cozinha
de 1* ordem.

End. Telcgr. " Grandhotcl".

Guia para o Ensino de
Tactica

Pelos primeiros tenente B.
Kiinger e E. Leitão de Carva-
lho.

A' venda na Papelaria Mace-
do — Rua da Quitanda n. 74.

Preço io$030. > ¦ (S6124

IA 

PROPRIEDADE
ao alcanço de tortos!
PROBLEMA j RESOLVIDO

Todos podem ser proprie-
tarios c torhar-^2 donos
ile um terreno do valor de
CINCO CONTOS DE
RE'.IS e de um predio do
valor de DEZ CONTOS
DE IRGMS, inscrerendo-se
ua série "IDEAL" da se-
cção predial da PEKSEVE-

RANÇA INTERNACIO-
NAL, pagando apenas a di-
minuta quantia de CINCO
MiIL RE'IS por mezl In-
foruiH.ões, prospectos. in-
scripções na sede da Com*
panliia:

Perseverança Internacio***.
Avenida Rio Branco n. 171

— RIO —

Mme. Sá, massagista
Diplomada pela. Instituto de

Portugal. EsipecialÍ9ta em massa-
gens manual e electrica, e garante
o tratamento e cmbellezámentò da
pelle, 3$ooa. Extracção dos pellos
do rosto por elecíricá:lade; garan-
te que não voJta. «Penteados .para
senhoras. Attende-se chamados a
domicilio particularmente para se-
nhoras. Rua Rodrigo Silva nume-
ro 10, 1° andar. J. 1184.

CALDEIRAS
iVcnd-em-se duas iaideiras para

motor a vapor, dos fabricantes in-
glezes .Tones. 'Burton and Compa-
ny, sendo uma ini. iramente nova
e outra com seis mezes de uso
apenas; trata-se no beco da Lapa
dos 'Mercadores n. 10, sohrado,
com A. C Pereira 6- Comp.

R. 6684.

ALUGA-SE
¦Uma sala de frente em casa de

senhora viuva, só, de edade, para
um senhor do commercio. Aveni-
da Mem dle Sá n. 130, sobrado.

J. 6191.

PHARMACIA
Vende-se uma. .pequena mas boa

e por .pouco capital. Informações
com o sr, Amonim; raa da Assem-
bléa n. 34, drogaria Lamaignere.

M. 209.

Laranja, banana e abacaxi
Arrcndam-sc ou compram-se po-

mares em qite haja. cultura regu-
lar dcsSes mitos; cartas a Leo-
poldo, na caixa desta folha.

M. 20S.

BANCO L0TE.RIG0
R. Rosário 74 e R. Ouvidor 76"O PONTO"

130 - R. OUVIDOR — 130Sao as casas que offereccm asmaiores vantagens e garan-tias ao publico

AO MONOPÓLIO
DA FELICIDADE

ULHKTES DB LOTERIA
Remettem-sc blhetes

para o interior mediante
o porte do Correio —
FRANCISCO & C.

Rua Sachet n. 14

CIA CÜI
106—RUA DO OUVIDOR—106

Filial á praça li de Junho 51—Riode Janeiro. COMMISSÕES E DESCONTOS
Bilhetes de Loterias

Aviso: — Os (prêmios são pagos
no mesmo dia da exíracçao.
FERNANDES & C."

Tel. 2051, Norte

OURO a 1$800 a GRAMIH
PLATINA 6.9200

Prata 30 a fio réis- a graniml.
brilhantes; cautelas do Monte de.
Soccorro e dc casas tle penhores/
compram-sc á rua do Hospicio 21$,
hoje Buenos Aires, única casa quo
melhor paga. (B 186);

GAIiUINHAS ralMOtTTR**
UUANOAS

Preços de oceasião. Ovos a 4$ I
dyzia, rua Visconde Silva 11. 98.1
liotafogo. (B jt

IS CARTOMANCIA X
Mmc. Tagild, á rua Frei Can.*

ca, 58, sob. (S 174

ANDAR - PENSÃO s»
Aluga-se um i" andar com graa»

de sala para jantar e ampla co-
sinlínj própria para pensão; nu!
da Quitanda 11. 178, esquina dal
rua Visconde de Inhaúma. _.

(M 3»oJ!

Creolina,tintas, lacres.etf
Offerece-se um apto fabricante

dcsles e outros productos de facü
collocação c de resultado seguro_i
Depende de pouco capital c dá-sl
todas as referencias, quanto V
oomipetertcia e |ionestid.adcs. Of*!
fe.rtas a Industrial, nesta redaw
cção. >...---¦ R 4Í

IMPOTÊNCIA
Esterilidade,

Xenrnstlienin,
Esp.iiiintorilióa.

Cura certa, radical c i-.ipida
Clinica electro-inedic.-i, espe-
ciai do

Dr. Caetano Jovine
das Facilidades de Medicina
de Nanoles e Kio de Janeiro.
Das 9 ás 11 c das 2 ás 5.

Largo da Carioca n. 10
sobrado

ALUGA-SE 1
Por módico preço, o 1" anSá*-!

do novo c confortável predio iso*
lado da rtta Francisco Muratori
75, com todas as exigências it
Prefeitura e da Saudc Publicí(
satisfeitas, com tres salas, quatrõi
quartos, copa, cozinha com fogSiX
a gaz, dispensa latrina, banheiro,
tanque de lavar abundância à'i*
gua, duas varandas e janellãs cont
lindas vistas para tres parte»*.
Trata-se no rez do chão. M 32

„¦—p»

SITIO \
Compra-se 011 arrenda-se ÜS/

com casa dc mioradia, boas terraá
e água abundante, em togai- saltt*.
bre, perto de Estrada dc ferrou

Dirigir cartas com detalhes a
preço a "João", no escriptorií
desta folha. (M 693J

0 PALACE-HOTEL %
Eni Caxanibu', ainda tem òpH*í

mos aposentos 'disponíveis. Diáy
rias. 7$ooo e 8$ooo.

DINHEIRO
Para pagamento com jiiroá ent"

prestações mensaes, precir.-i-se, comi
urgência, de .i:doo$ooo, ilando-fd
como garantia hypothccaria, teft
ras em tnattas virgens, mima dajf
melhores zonas cafceiras do EsUÍ.
do de S. Paulo. Carta a 1'. N*.
ves, neste jornal. (M 6928

MALAS

Pinturas de cabellos
Mmçf. Ribeiro jiartictilarmcnte

lingc caliellos com um preparado
vegetal inoffensivo. dc =na pro-
priedade, á rua Rodrigo Silva, an-
tiga dos Ourives 10, 1" andar, en-
tre as ruas São José e Assembléa.

J. n.8j.

Vias Urinarias
S.viiliilis e moléstias do

senhoras

DR. CAETANO JOVINE
Formado pela Faculdade dc

Medicina de Nápoles e habi-
litado por títulos da do Rio
de Janeiro

Cura especial e rápida de
estreitamentos urethraes (sem
operação), gonorrhéas chronl-
cas, cystites, hj-droceles, tu-
mores, impotência. Consultas

das 9 ás 11 e das 2 ás 5 —
Largo da Carioca, 10, sob.

Terreno, Doca do Matto
Vende-se ou ipernnüa-se, por

preço de oceasião, com 1.770 me-
tros quadrados; rua de Sant'An-
nn; trata-se com o "irchrietario á
rua Dr. Dias da Cruz n. 149,
sobrado, .Meyer. J. 6464.

Pilulas Purgativas e
Anti-biliosas de Brito

.A-pprovtós «a premiadas com
medalha de ouro. Curam: prisão
de ventre, dores de cabeça, vomi-
tos, doenças do figado, rins e
rh.otima.ism~, Não produzem 00-
üca-s. Preço. i$.-oo.

Deipofütos: Drogaria IPacheooi,
rua dos Andradas, 45; á rna Sete
de Se'omliro ns. Si e oor* Pabri-
cat íPharmada Santos Silvai na
Dr. Arístides I.obo n. 2:0. Tc-
leplicn-: n, 1.400, VilH.

Artigo solido, elegante e bárãi»
tissimo, só na A Mala Chineaae
Rua Lavradiò, 61, '¦ 1

: Fabrica de calçados^
Prccis.-.jse de pospoiitadóreS!

montadores e enfeitãdciras, ua ruá'
da Alfândega n, 194. (R 644(3

Moveis a prestações
V. ex. quer mobilar v. castnor preços baratissimos, entregam^

se moveis na 1" prestação, seirf
fiador, na Ca_a Sion, á rua da
CaUe.e, ;, telephone 37yo Centra).

(S 180Z

QUEM PERDEU \
Uma cadella de raça Iiiforín\

se na Avenida Rio Branco 1 >6.

i___J

SACCOS DE PAPEL \
Fabrica qualquer quantidade -*

Consultem os nossos preç 5, qu<encontrarão vantagens.
— Ri SOUZA & C. 

51. Uun dn Misericoidiu, 51
Telephone Central a. ..469.

(M 6599' 
0 SENHOR PRECISA

de um auxilio para augmenlar suaientradas I Combinação licita, fnita
de estudos mathèmaticos, i.úrlc-lhefazer ganhar alguns contos an'nuaes, «em sacrificio. Diriia--«'_f
MA.THEMATICO, Caixa 1.30* 4enviando sello para resposta. V ldSE RESPONDE AOS ANONY,-*-0-3- (R 70S7.

MACHINAS
Vendem-se duas complctanient.

novas, sendo uma dc serra cir*cular, plama * apparelho dc fn-*rar:_e uma outra de serra de fita'combinada','- com lupia c ummotoro" 7 -cavallos; '.r.Vjt-se na rua do'Senado n. C*.,.,-«-- (_r ,.,);

^W*í>-;;
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PEQUENOS
VENDAS EM LEILÃO
PENHORES

_iii II

Quereis ter uma bella. CJ-a-ToeHeira, ?

— USAE

ÂÍ.UG.VM-SG, 
a c.isr_ ou moço si-

.rio, uma mia c um quarto de
frente, bem mobilados, em predio oc
todo o conforto c: socego; casa dc
familia; rna Silva Manoel n. 108.

(6871 F) K

fim 5 «fle outhbro de 1916
I_. CKBQÜBIRA

54, Rua Luiz de Camões, 54

iRoga-Se aos srs. «miítuanos re-
formarem suas cautelas vencidas
a-l. á véspera do lcél-o. (6727 J)

LEILÃO DE PENHORES
CAMPELLO & Cia

¦ -Rua Luiz de CainSes n. 36
- Fazem leilão no dia 10 de outu-
bro dc 1916, das cautelas vencidas
< nrevinem aos srs. mutuários que
poderão rcformal-as ou rcsg_atal-as
•té a hora de começar o leilão.

POMADA AMERICANA
* 1 —--——¦ '""¦*¦ -""" **"*"" "' "•**

elimina a caspn, dá brilho e evita a queda dos cabellos

VBNDE-SE EM TODAS AS PERFUMARIAS

Cattete, Laranjeiras,
Botafogo e Gávea

gàmisària franceza

IMPLORANDO A CARIDADE
I AM ANCIÃ, viuva, com 68 annos:'d- e.aile. quasi cega.

ANNA DO AMARAL, viuva, cega
le além disso doente c sem ninguém
liara" «na companhia, recolhida a um
tiuarto; __

ANGELA PECORARO, viuva, com
86 annos de eiade, completamente'c-gu e paralyti-a;

ANNA EMILIA ROSA, pobre ve-
lliinlia. com 70 annos dc edade;

CARLOTA, pobre vclhin-ia sem re-
C'ELVIRA 

DE CARVALHO, pobre
tini _ sem amparo da família;

ENTREVADA, rua Scrihor «lc Mat-
tifcWnw 34, rlooirte im/itt-S-bititada
<le trabalhar, lendo duas lilhas, scnilo
uma tiibercolos-; -,_„„-,.-,,«

FRANCISCA DA CONCEIÇÃO
BARROS, cega de ombos olhos c
"'j&AQUIM 

FERREIRA CHAVES,
entrev.iiío sem recursos;

LUIXA, viuva, com oito iilno.

SOARES, viuva, velha sem poder
'"MARIA 

EUGENIA, pobre velha
sem o.menor recurso para a sua situ-
«sistehcta; ,

SANTOS, viuva, com CS annos dc
-da.de; proveniente doente dc moléstias
incuráveis: ... ,„_,THEREZA, pobre cégttmlia sem
auxilio dc ninguem.

PRECISA-SE 
de um- rapaz ¦ cnm

pratico de botequim; lia rua dos
Inválidos n. «Mjj '.157 1» __*

PRECISA-SE 
de 21 homens para

carregar lenha, paga-se 31)$ por
me., com casa e comida r 'f»'"»**. n_\
rua da 1'raiuha 7, loja. Oi" D) o

Casas e comniodos, centro

ALUGA-SE, 
a cavalheira distineto,

um bom commodo; rua Gonçalves*
Dias 19. 2o andar. (ig.l **) I*

ALUGA-SE um bom 
quarto de

frente de rua, por 40$, n moços
solteiros; na rua Senhor dos Pas-
cos n. 128. (2-16 F,) S

ALUGA-SE 
uma sala dc frente, com

ou. sc mpcnsíoj rua Carioca 44-
2o andar (312 1.) M

AI.UGA--1-" 
uma boa sala «le fren-

1 Mt. a4a> vAinnilnem casa ile familia ile rcspeilo,
para rápa-t'3m escriptorio ou >asa\; na
rua i° dc Mar.o 159. O Si, H) B

ALUGAM-SE 
bons e arejados com--

.modos, próprio* para casaes; na
rua du Kiachuelo 11. 62; Irata-sc «a
sala n. 4. (l'*3 

'-' **.

AlLUGA-SE 
um bom quarto cm ca-

sa de casal sem filhos, c de todo
socego, a senha: da commercio; - na
i-ua da Alfândega 135, Tf.0*,1'"0,..?,
UriiBUayana. ______/__

AI.UGA-SE 
n casa da rua.de San-

ta Anua n .1. defronte a egreja,
cora cinco dormitórios c mais depen-
ilcncius. grande quintal, -170S men-
saes. '**""i l-> l

ALUGA-SE 
para escriptorio. a ma-

unifica sala da rua Sete de he-
tembro, canto da rua do. Carmo, ira-
ta-sc no armazém cm baixo. (silal-K

; V.tLUGA-SE um bom quarto, cia-
-cVro c limpo, casa dc fumilia; na
rira do Hospício n. iío. (r.35 lv) S

ALUGA-SE, 
um escriptorio; na rua

do Hospicio n. 123, sobrado.
(6584 io j

ALUCrVM-SE 
cm casa de familia,

na rua Senador Dantas 93, boa
sala de frente c «bom quarto com
janclla c luz electrica. (232E) S

ALUGA-SE 
um bom quarto de fron-

tc, cm casa dc íamilia, a um ou
dois rapazes do commercio, na rua de
S. Fedro 6i_, 2° and. (1-3 E) J

ALUGA-SE 
cm casa dc familia, nm

quarto mobilado, nara casal ou um
senhor de todo resocito; nn rua Eva-
risto da. Veiu. 47, sobrado. (iiiI'')J

ALUGA-SE 
quarlo Brande,¦luz, Hmpcsa e boa pensão, a

rapazes, por 70$ cada um; na rua
ila Carioca, 40. i" andar. (25- E)

com
tres

ALUGA-SE. 
a casal cem filhos, cs-

plendida sala de frento. cm casa
de familia ds todo respeito; a rua Jo
Ouvidor 22 (2° andar). . (jii E)J

A 
LUCAM-SE quartos e salas, bom
mobilados, em centro de jardim;

com todo o conforto, a casal sem 11-
lhos e cavalheiro de. tratamento; na
rua das Laranjeiras 11. =75. releph.
'C. -671.' '<*)

ALUGA-Sli 
cm caas do familia de

tratamento, um ou dois quorlns,
» casal ou senhoras; na -rua M ban
Clemente 94. Botafogo; (166 S).

Tira' os cabellos supérfluos do ros-
to, collo e braços. Knc-.itra.se nas
casas : -)a_tn, Hermauy e Ciriu.

ALUGA-SE 
uma bo.-. lavadeira e

cnRommadeira; trata-se na rua dos
Inválidos 11. 173. quarto n. 15.

(309 E) M

ALUGA-SE, 
no ladeira do Senado

n. 83. um quarto c sala. por., 50$;
quarto só. 35S. com luz. (331 '•) M

ALUGAM-SE 
dois commodos, mobi-

lados ou não, com pensão cm casa
de familia; na rua Silva Manoel, S;-

(.137 fc) M

ALUGA-SE. 
em casa de família, tr.n

quarto mobilado, com ou sem pen-
sio, a cavalheiro dc tratamenio; av.
Passos 40. sob. (354 lv) gj

ormazem da rua
üeopjiilb Ottoni ioo. (7187E) J! A -LUGA-SEAt

ALUGA-SE 
um quarto a,moco»;OU

cisai

ALUGA-SE 
uma boa casa para fa-

.milia. na ladeira das Partilhas 50,
Villa Rosa; z quartos. .3 salas, luz ele-
ctrica. etc.; aluguel. 102$. (-84 13)1*.

ALUGA-SE 
uma boa cala, com pcii-

cão, a casaes ou a cavalheiros de
tratamento, o um bom quarto. 11.1 rua
Senador Dantas 23. W44 E) M

' A «LUGAM-SE, em casa ile muilo
Aasíeio o socego. uma bctlissima
sala e gabinete, esplendida vista para
o mar, luz electrica c mais coimiio-
dida«les. bonde a porta, um passo dot
banhos de mar; a cavalheiro ou casal
distineto; na rua Christovão Colora-
bo u. i=, _uasi c-iiuini do Fia-
mengo. ' '¦•; '7i« <¦) J

Roupas Brancas para
senhoras e homens.
Roupas de cama, mesa,
camisas Bertholct o
outras.

133-AVENIDA RIO BRANC0-43S ___£*££_-_. ~
(_53_s:-C_E-_sr_t._Ft_í_____) Unho, cretomt, atoa'

Todos os artigos desta casa sSo vantajosamente Hí*™?' u 3 ;<_»conlaeoidLos não somente pela sua siiperioridacle oomo runhOS O COliarimtOSf
pelos seus preços, quedeseilam toda ooncorrencia, etc,9 eto»

AT/UG.-M-SE 
quartos com pensão,

confortáveis, desde 4$ por dia, c
«uma sala com pcnnão para dois cava-
llieiros ou casal aoo$ mensaes, luz
electrica, telcplione, etc. Pensão Fa-
miliar, -praça José dc «Alencar 14.
rCattcte. (5474 G)_____

IA ILUGA-SE muito barato, o es-
_C_.plendido predio da rua Alice 79,
nas Laranjeiras; o preilio grande
c está aberto. Trata-se 110 mesmo
ou na rua Or. Uodrii^o dos Santos
n. 76, cm «Machado Coelho.

(43 G) R

AlLUGA-SE 
uma casa por 132$, na

rira dn Cattete n. 214, com qua-
tro miartos. duas salas, grande quin-
tal c outra por 122$; na rua llcnto
Lisboa 11. 89, com dois quartos, duas
salas, granile área - outra por 87$;
e outra por Ci$, lem grande quintal.

(66 G) J

A 
LUGA-SK uma casa por 8S$; na
rna do Cattete n. 214, tem praii-

A-I.UGAit-SE os armazéns da rua
_.Y(.'unselhciro Zacarias 68 e 70.
concluídos, com grande luxo, a 1505
cada um c bem assim as casas da
rua Costa Darros 11. 9. com grande
terreno a ino$; os chaves estão jun-
10; trata-sc no Cattete ata -•'„.-,

(5136 G) S

ALUGA-SI. 
um bom predio, acabado

do reformar, com amplo armazém,
tendo o sobrado 2 salas, 4 bons qunr-tos. cozinha, despensa, etc.; rua I,i-
vramento 38; a chave está na rua da
Saude 297. restaurante. (6.197 D M

HADOOGH LOBO E TIJUCA

e Rio Comprido
' k iLUGA-SR o bello sobrado, con-
-Cl.striic.firi moderna, com todo o
conforto, |(ira grande familia; na rua
da Passagem n. 93, Botafogo.

(6373 (j) R

ILUGA-SE o bol'o sobrado da rua
de S. Clemente 11. S9, Hut-fogo.

Preto, ;oo$ooo. (_]7_____\

AlLUGA-SE o predio 11. IX ila rua
-ÍXGcncral -Poíydoro n. 35. I'01»'";
co, lem luz cleclriea. ___!___.

ALUGAMaSE 
boas casas cnm todo

o conforto, para pequenas fanu-
lias; na rua D. Polyxcna 11. 70, Bo-
tafojo. (6378 G)R

tle quintal. (62 J) J

ALUGA-SE 
um quarto bem mobi-

lado. limpo c . arejado, em ca.M
de familia; com ou sem pensão: na
rua Senador Octaviano 11. 320, Águas
térreas; ('3n G) J

sob.
na rua dc Si Pcilro 264.

(13o E) »

mobilada |
-....sala «lc frente" pára a -avenida Kio ;
lllranco. Preco módico. Rua Evansto «
da Veiga 14. sobrado. (!S7 1-->___ i

A 
T.UCA-SE 'inibi, bem
-s

AMAS SECCAS E DE LEITE
IA LUGA-SE uma ama dc.leite, por-
_-\tui;iicza, carinhosa; 8iijcita.se a
exame; á rua Ypiranga 36, casa =4j
telcplione 2010, Central. (194 A) K

I*>1._CÍSA-SE 
de lima mocinha para

ama eecca, «inc seja caprichosa
c liini'.i, iu rua Barão de Itapagipe
,1. 1183. (7'i)' A) M

ciHuõpStó
ALUGAM-SE 

boas cozinhcira.5 c
mocinlias, nn estação dc Vassou-

a-as, honestas e lieis; «pedidos a. Age-
iiõr Portugal. _i______LÍl

ÍA LUGA-SE unia boa cozinheira do
'./-.trivial, para cozinhar c lavar, mc'-
nos liugominar; rua dc Sant Anna_ti8.

(307 B)JI

IJlKEClSA-SE 
de uma creada .para

cozinhar c mais «serviços, cm casa
dc pequena 'íamilia, na avenida Rin
Branco 11. 243, 2" andar, (273II) R

PI.ECISA-SE 
do uma ,tozinheira

,para o trivial, que dé boas re-
íereneia-s dc sita condueta c durma
110 aluguel, á rua Barão Mesquita
11. .|iS. Andarahy. (368 B) M

PRECISA-SE 
dc uma creada para

cozinhar c lavar, cm casa de fa-
milia, <|i«e durma no aluguel, na rua
iltadcinaekcr 11. .6 — .Muda dar.li-
juea. («J990 B) J

A 
ILUGAM-SE do-! pequenos «pre-
•dios assobradados, na rua («ener.nl

Caldwell id e 14; tratn-.se ua „nu
do Hospício 170 ou praia it
fogo 518.

. .._ I.oti
(.47 H) J

AÜ.UGAiM-SE 
boas casinhas a 45$.

com luz, 48$ e uma, sala dc fren-
te, propriu para officina com luz,
53$; rua Tobias Ilarreto n". 74 e
76. avenida das Palmeiras.

(82 lv) ¦ J

cozinheira
. trivial, paru pequena familia,

á rua S. Luiz Conzaga 11.' 533.
IJRBC1SA-SE 

de 1 boa
do '-*-'¦¦' --"¦ 

CREADOS E GREADAS
_¦««¦"¦¦ T '***' '

i A LUGA-SE uma moça. nara lavar'JA. passar roupa a ferro; tem um 11-
lho pcqtieno c dorme fora; á rua dos
Coqueiron 37. Catumby. (333 D-t

PUKCISA-SK 
dc uma creada para

tudo serviço, em casa de um ca-
sal; lia travessa Miranda 11. 4" A,
(Copacabana). (-70 O R

ALUCAÍ-SE 
um bom ponto, para

botequim «le principiante; no Cães
do Porto. Aluguel módico; trata-se
na rua -Sachet 11. 3, 2" andar.

_¦ (73 E) 2

At.ÍIGA-SE 
a cisa da ma Visi-on.

dc «Ia Gavca 11. 83 '
horas da larde.

das 2 i\2
(36 10 R

ALUGA-SE 
um bom preilio, acaba-

do de construir, com grande ar-
mazem, com dez portas de aço, c foz
canto da rua Prefeito Barata, nos
dois sobrados tem J4 quartos, todos
com sacadas e luz electrica, por con-
trato; para tratar no .mesmo, das 6
ús 17 lioras; rua do Senado 159. .(7126 lv) J

Grande liquidação por motivo de obras
Calçados por todo o preço

CASA. BJRAZIZi
Kua T de Setembron, 13â

TELliPHONB ni38 - Central

A 1,1
__.ra

LUGA-SE uma sala de frente, na-
ra moços do commercio; tem ba-

nheiro e luz electrica, em casa de
familia; á rua General Câmara n.
.175, S. B. (29S lv) M

ALUGA-SE 
uma «ala de frente, pa.

ra rapazes solteiros ou para esen-,
ptorio; i rua dos Andradas n. 123.
sobrado. (326 15) M

Aii.__A.Sr, 
o grande armazem em

frente, á rua do Rezende; na rua
do Kiachuelo 11. 271. (7121 E) J

AI.UGA-SE 
bom quarto mobilado,

pensão, casa dc familia; tratar na
rua Evaristo da Veiga 22, 1» andar
(preç orazoavel) (7190 Iv2_'-M

ALUGAM-SE 
desde 33$ c 60$ quar-

tos com todas as commodidadcs,
cm cas.- dc -família; na praça -M-um
li. r.i. 3o andar, a moços. (/5i4Irj«M

andar, com
cozinha,

banheiro e 11:11 excellente terraço,
preço 160?; na rua Senador Euzebio
n. 12,-, Casa "Tliruilà". I7203IOM

ALUGA-SE 
um segundo a

trcs quartos, ditas salas,

IJrKI-TISASl-' 
dc uma creada .par.

. serviço de um casal, uão
prerere-ic portugueza;
neca n. 26.

Ir.v
rua l'"rci Ca.-

(.13 í'1 M

PRRÇISA-SE 
de iini-i menina ate

14 annos, ipara serviços leycs, cm
i-asa ile um easnl; na travessa Miran-
da n. 40 A, Copacabana. (271-G) U

PRECISA-SE 
dc uma lavar passar

roupa a ferio, arrumar casa;
rua S. Francisco 

"*¦*--'-

vasa ii, 4.

AI. 
t.'1'.A-M.-.S lv dois qmrtos, pro-

prius para familia ou moços sol*
t-Ír-03,f tem Jliz electrica cm -todòB os
nuartos, íi rua Larga n. 146. so-
brado, preço razoável. (723610 iM

AI,l*C'iA-Slv 
uma esplendida casa

com oito quartos, -duas grandes
salas, cozinha, banheiro e terreno,
1»ara jardim; na tua dos Inválidos
n. 103. (7--3-I E) LM

Hiiiuai^aniiniiiiiBi^iHniHiriiieKiiiiBiiitiHiHHi-^
fl OS QUE SOFFREM DO %
Í ESTÔMAGO DHVEM USAR 

|

I Guaranesio. I
JiBIIFIKWMBl-liliiiilíil-IlHiBlliiniiailílE

ALUGA-SE, 
cm casa dc íamilia de

tratamento, na rua da Quitanda24. 20 andar, um bom quarto de fren-
tc*. sem mobilia c -nom pensão, a nm
senhor de edade ou a um moço de
fino trato. (E)

AI(l.*GA-SK 
uçi boni quarto, a. mo.

ço:, do coí.UJ
6. S.

creio; rua do Senado
(342 E) M

ditas boas salas para
ALUC.AM-SI-; 

duai boas s:
escriptorios; Rosário, 170.

(ÍÍ!).|3 lv) S

ALUGAM-SE 
uma boa sala de fren-

te e um quarto, com 011 sem oenj
são; av. Tas-os 32 2». (177 lv) b
Wininimim masimmmiüKrax •tMtrrg-TTrn

LAPA Ê SANTA THEREZA
ALUC.VM-Siv 

por S_. uma sala e
dois quartos; na rua Senador

«Cândido Mendes 197, Glória.
(09-0 1') J

Al',UGAAI-SIv 
uma boa sala e quar-

to, a moços; beco do Thesouro 20.
(251 E) K

ALUGAM-SE 
casas, com sala. quar-

to. cozinha c tanque; preço 50S;
(319 E)M.

,to. cozinha c tanque; preço
rua .'rei Caneca 35*.

ALUGAM-SE bons quartos, com

-0$; rua da Quitanda ti; m? sobrado.
(.104 D M

AiLUGAM-Slv 
bons quarlos com

vista para o mar c jardim da Glo-
ria, para moços solteiros; na ladeira
da Glcria 37. ('3 lf) M

ALUGAM-SE 
marriniticos aposentos

mobilados a casaes sem filhos e
cnipreRj-dos do commercio, com ba-
nho-; quentes, telcplione, etc, á rua
dn ILapa 11. 60. (6361 I-') J

AfLUGAM-SH 
maünificDs comniodos

.a cavalheiros c moços «lo commer-
cio; na confortável avenida Commer-
cio; na rua CliristoySò Colombo 38,
tiroximo ao lar.o do Machado; trata-
se com o encarregado,- a qualquer
hora. (fiSrn G) J

ALUGA-SE 
um confortável predio

novn. para pequena' familia, com
duas salas, cinco quartos, bom banhei-
ro c mais decpndencias. Voluntários
11. 8.1, onde sc trata. (625S G) J

ALUGA-SI" 
um qnnrto independen-

te, bem mobilado, á rua liarão

ALUGA-SE 
a, casa da rua Navar-

ro n. ao (Catumby), para fami-
lia; a chave está na rua Itapirú'
ti. 30. onde se trata. (710+.I) .1

¦winainiiiniiBiiiiiiiKiBaii
DOIS CÁLICES DESTE jS
PODEROSO ANTI-ACWO 5

|| EVITAM AS MAIS GRA- 1
iF.ES DOENÇAS g

liiiiiiBiaiiiiiiniir : ~"

ALUGA-Sli 
uma casa, na travessa

Elisa n. 16 (travessa da rua Sal-
«gado Zcnha); as chaves estão no, 18.

(7098 K) J

AlLUGA-SE 
uma easa Villa Isabe-

li rua Dr. Campos Salles in,
a chave está no u. IV,

•lita.
easa VI,
AliiRitcl 90$; trata-se na rua do Ro-
sario j 59. sobradu, com o sr. lfran-
cisco Sanios, das 3 ás 5 horas da
tarde. (7099 1") I

ACUGA-SE 
por 200$ uma esplen-

dida casn, completamente refor-
mado, com todas ast accommodaçõcs
modernas; na rua Visconde tle lfÍ-

fueiredo 
8.1; trata-se na rua Haddoek

.obo n. 37- (7183 K) .1

ALUGA-SE 
por 4;$ a casa «'. 3

da rua Ur. 'Campos da Paz 48,
boa sala c quarto c oozinbn, boa mo-
rada; chave no n. fi. (6982 -J) J

de (.uaratyha 27. (6S6S C) U

AlLUGA-SE 
um quarto; na rua do

'Cattete n. 9S, sobrado. (6o2iG)J

\ LUGA-SE ou veni!e-Be o sobrado
-CjLÜa rua da.*-, Laranjeiras n. 451,
com ínaguificàs accQ.umodaçiícs para
familia de tratamento. Está aberto
das S da manhã ás 5 da tarde.

(4844 C) J

A «'LUGA-SK.p roxinio aos banhos de
--.mai- esplendida fala dc frente;
dem mobilada, com ou sem pensüo;
tia rua Silveira Martins, 14-5.

(7213 G) M

MUTAHB8NA
TiOçiio avomntlra, unira qne

(.es-i-óc a caspn c rcnnscc o
cabello. I)cp. Granntlo & Fi-
lhos o Snlíio Elius, nu Ouvi-
(lop 120 o nas casas do per»
f um avias. (S 6295) S

A 
I.UGA-SK por in.r$ mensaes a
casa da rua das laranjeiras -?85;

trata-sc na casa V. (7117G) J

AILUGA-SB 
um 111,-iRiiitico quarto

mobi'ado, sem pc-nsfto, a moço do
commercio ou cavalheiro «le trata-
mento; na rua Andrade Pertence iS.

(lilSo G) J

ALUGA-SE 
a cx.cllente casa da

rua Monte, e Valle iS. com, boas
accommodaçõcs c perfeitamente limpa;
para ver, na mesma. (93 l')J

ALUGA-SI' 
a esplendida .casa da rua

tB.inbina n. 150. própria para f.i-
milia <le tratamento; ar. chaves c in-
formáçÕC3 na mesma rua ISJ; arniasen.
(Botaíorjo). (7241. G)M

ALUGA-SE 
uma sala mobilada, cm

cie- Jc familia, á rua Dr. Corrêa
Dutra 27, perto da avenida Beira-
mar. (C227 C.) J

ALUC  ,nova com dois nuartos, «luas sa-
Ias, cozinha, banheiro, luz electrica,
c bondes á porta; -na rua General
1'olydora n. 310. Botafogo. (ú46.tG)J

ALUGA-SE 
um quarto promptii,

por 50?. em ca?a dc um casal:
na rua «Machado de Assis n. 12, Cat-
tcle. (7195 <*)M

ALUGA-SE,estrangeira.
cm casa de familia

angeira. um quarto, bem mobi-
lado. por 4=5; 11 rua Barão de-Giin-
rntihri 29. Cattete. (192 G) b

AiLUGA-SU 
cm crisri ile familia dc

.tratamento, uma íab e um quar-
to; na rua «1'crrcira Vianna n. 20.

(26ã 1.)

K LUGAM-SE. a pessoas dc trata-
__.nicnto. duas amplas c arcj.ia.ls sn-
Ins. iiidunendentcs. em casa de fami-
lia. próximo aos banhos dc mar; na
rua Buarque de Macedo n. 36,

(103 __) 1

4 LUGAM.Slv. cm casa de senhor.'.
_\viuva, a casal, sala o quarlo ile
frente, com pensão; rua Ypvran.a 37.
Laranjoiras. Í____

LUGAM-SE. no sobrado da-praia
dc Botaforin ri. .ifií. uma sala c

quarto, coni janellas de frente,

ALUGA-SIv 
a casa da rua da Taz

11. 106. com dois quartos, duas
9alas, electricidade, etc. As chaves
estão 110 108. (711SJ ]

ALUGA-SE 
uma boa casa, na rua

Bcnciliclo Hippolyto n. 130. Alu-

Íuel 
112$; trata-se na rua' Haddoek

.obo 37. (718.1 K) J

ALUGA-SE 
em cnsa de íamilia,

sem outro inquilino, tim csirjço-:o
quarto com tres jancllas, para a rua
e luz electrica; na travessa Kio -Com.
prido, 14, sob., esquina de Haddoek
Lobo. (708J K) K

A 
LUCAM-SE á rua Haddoek Lo-
bo 422, bons aposentos, com ou

sem pensão. Dá-se comida a domicí-
lio. (514I K) S

ALUGA-SliFclippc Ca
uma boa cn.ea. na rut

tem Rar. *, luz electrica; as chaves ns
mesma, dc 1 ás 4 lioras;, iratf-sc con
o -proprietário, á rua Garibaldi 67.
Muda. (6-S0 DA

A 
«LUGA-SE a boa casa da run Soa-
.res n. 60, 'S. Cliristovão; aa

chaves estão na mesma rua lt. 6. e
lrata-se tia rua Gonçalves Dius n. 44-

(7ifi8 D J

AILUGA-SIv 
uma casa nnva, acso-

bradada, com entrada ao lado,
dqas salas c tres quarlos csimçosgs,
enzinhu. baiihclio, drespensa, bom po-
rão, electricidade e terreno, por
101$; na rua de S. Luiz Gonzaga
n. 5;?; as chaves 110 n. 557, ca-
sa VI. tfiiSi L) J

AII.UCA-SE 
o bom predio da rua

Figueira dc Mello 11. 398. (I.)

ita rua lia-
tiro 11.1. eom bons

A 1.UGA-SE o predi
-£"S-rÍ.o do llom Retiro
coinmoilos e grande quintal; tiatn-SB
no mesmo predio. Aluguel, i.víooo.

(ii.57 D s

ALUGAM-SE 
a snla dn frenie

quarto da rua Burla de S. João
ít. 100, a duas senhoras de família.

(Ú6ó- 1.) R

Mlfl____r-H^
Solu.jo Bstsrilisada para anesthasia local era

pequena cirurgia <
dentaria

irurgia —____T^_____. 1
_—-__r^_r*-l C? l^>_si--B--^_r^_!_-k ^T «\o3ii^-" -

Etreita
immediato, segn- M

Ao çeVi.^i^-*-''*^ ro e inoffonsivo—Nao con- m
\v*9__Í-3—-*"— tem c°caina nem S6US derivados—A' 1

B _^J~^ von ln nas casas : Hermany, Cirio, Moreno, etc. I
D ¦""^ mo de J aneir o — Prejo caixa de 24 amp. -3000. §
waaummmwmmmÊmmmmwmmwKmmmmmÊam»

A LUGA-SE um uiinrto. cm cisa dc
i"S. faniili-i cstrosijíciin. por 30$. na
run Siivn Manoel n. ;ij. (322 1-") M

A I.UGAM-SE bons aposentos, em
-CiaCasa séria, bem mobilados c ma*
ífiiifica pcus.-o, n nessoas de trata-
incuto; ia rua do Kiachuelo ri. 156.

(7241 JS) M
¦o sobrado da run Ma-

oriano Peixoto :n. (;.( e
.OúSa 10 J

Xavier n. 504,
(710S C) J

1JKEC1SA-SE 
dc uma creada para

todo o serviço, c uma mocinlia
até 15 mulos; m ladeira do Faria
ti. «rr. ''S-'*' C) J

XJK.EClS.VSIr". de uma mocinha para
Lir. creada «le um casal sem filhos
e qiVc íeja limpa; rua do Hospicio,
lioje Bueiros Aires 11. 301. (71.IU I>) .1
OTKT7TPt---W.-^-^------^.J-r.«.***'-.*V'.-T ¦¦•*. * H*^:*__rSSa

EMPREGOS DIVERSOS
01-'l-l:-,i:ivCESE 

a íamilia que srpra
pnra o PARA' unia moça nor-

tis,tn, ile inteira confiança, corno .-min,
arrumadeira ou outro qualquer servi-
i;o( pois sabe lavar, cngommar c co-
zinhar bem. iJá referencias úc sua
comliicta. Cartas a B. S., rua Fran-
çn 1'inlo 11. 95. S. Paulo, («««.«rro .1)

/\1'-|-1-:K1--.CE-SE um rapaz habilita-
\/ di» jKira procurador, pagamen-
tos, cobranças na 11'rc'íeitura c The-
fciVuro e mais serviços de escriptorio.
Carta, poãtn restante, em líotafogOi
V.i m letras M. lt. S. (D,
•pASSADOl*.

rhria Tuventa
Precisa-se dt- um na

Al-VU.C.A.Sírechal Kl,
trata-se na loja

Á.T/UCr.y-Sl'. 
unia boa sala de fren-

te, cm casa de pequena familia,
n uma senhora $•'> ou a casai sem
filhos; na rua Senador Pompa. to.'.
sobrado. (6rjSo lv) .1

A ITíUOA-SU ttm quarto independente,
li-i':i! cr,-a dc familia: na rua do Se-
nado n. io.', sobrado. Preço, 40$ooo.

IojhE) J

A'l.('l'..\-SIv 
0 -° andar do predio á

rua do Kosario 115; trata-se na
loja. (7i-tnE) .1

AT.LY.AiM-Sl-. 
bons commodos v. mo-

ços c casaes; na rua da Consti-
tttiçSo ti. 50. (448a lí) J

predio
es-

A íT.IJG.VSK o 2n-andar du p:-Tl-novo da rua Th. Ottoni 205
quitia da rua Vasco da Gania; ns
chaves in 1" andar; tratar na mes-
ma rti.i 1.13. (7067 lv) K

A I.lT.A-Slv a loja com clcclricida-
-tlVdc da rua Senhor dos Passo*, pi;
tratando-se na rua da Candelária. í...

(óiS-i lv) .1

A CURA DA IRfSlPfôTEiraA
O especialista I)R. CARLOS DAUDX — com longa pvn-

tica tios hospitaes europeus, garanto a cura, em curto espaço
do tempo, da IMPOTKXOIA, quer seja de fundo sypliilltico
-niediiliii-, quer eni coiisequouoia ú neurasthciiia sexual.

'irata a fraqueza genital; sob as diversas fórnias clinicas
ó(,jecúlações pi-eniatnras, perdas soiniiiaes, perdas de plios
pliatos, prostatorrhén, etc., como tambem motivada pela itt;
feição gonòcòceicá. Não faz uso de ínòdicninontos, nem
applicn n massagem reotal.

Ti-íitamento moderno, perf citamentò indolor. de resul-
tados seguros e com apparelb asem especial.—Consultas á
rua Uruguayani» -13, sobrado, das 2 l|3 ás 5 boras. (S719-1

A LUCA-SE mira boa snla. para Ra-
_rihiuct; ;!-.- medico ou advogado, com
direito a uma saln «lo cspsrn decente-
mente mobilai].; rua Constituição n.
4; trata-se com «« dr. Semi. CE)

A IiUGAMiSE os fundos do 1" on-
X3_dar do predio un ru.i h;':c de Se-
lembro 17.. a casal sei-.i filhos: niu-
Kiicl 100? (323 D 51

LUGA-SlALU
-Tico:-.-

InvaÜd.
(ígj. 1» M

tmtu
mero 114

?:RÜCISA-SE 
ile um proles.-nr ír.-.n-

cez, rara cnsi tur pr.ttidiitrfcnte
wte idioma, nn rua Humaytú — K.
dc '_io'....:_'i.*o *, Xão sendo francez c
escusado .-iprc.rntar-se. (3__ __ T.I
*I)1ÍEC1SÂ-SE. para cnsa dc casal,
.1 uma rapariga ue condueta afiaii-
cada, rua Salvndor Corrêa n. Cí,
cnsa --i —Leme. (.'«S Cj K

TjiKEClSA-SE de ttma empregada
.!. para lodo serviço, em casn de
pequena famiüa; prcícre-sc portugrite-
rn; n rua Cotia n, 3S. armazém —
K. do Kocliii. (7"71 C) ^

X>KECtSA-SE de ttm aprendi, com
A (pratica de obro de creança, na
rua Fagundes Varella n. Sg; Est.
Eticantado, eom o sr, Arnaldo.

(6.1S6 D) J

a um cavalheiro tb
innerctu, uma cala mobilada,

com duas sacadas dc frente, sem pen-
s3o, cm casa de familia dc tratamento,
no coatr., da cidade; t rua Kodrifjo
Silva sn, 2" audar. esquina da tua da"
Asscmbica. ____*___ 1!

A r.UGAM-SK bona cpcriptoríos, pa--C\ra advogado ou medico, com tcle-
nhone e logar nara espera c luz; rua
Sete de Setembro :.;; trata-se na
toia, (:10o E) K

A I.l'GAM-Sl\, por soS. 60$, quartos_C._-.para sol-éiros, mobibdos, com servi-
ço, roupa de cama c luz olcctrica;
av. Riu Uranco il, _" and. 7-'C- !CiM

Mm*wsmmax*zczxtiriSMaj*

Juventude
Alexandre

¦Faz com que os cabellos
brancos fiquem pretos, não
queima, não mancha :i pelle.

A Juventude Alexandre des-
envolve o crescimento do ca-
bello c extingue a caspa com
trcs applicaçõcs.

Vcnde-sc eni iodas as per-
fumarias, pliarmacias c droga-
rias. — Preço ,i$ooo. B

________ _______________« ¦"! IIMII.U»

A LUGA-Sl! uma casn, com 2 salas,
-('-..tres tiiiartos, cozinha, pequeno
qiirntnl. jardim, lu: cl.etri-.-i, por
cr...?; run Alonte Ale.re r««; trata-se
íiy sobrado. (299 l'í M

X IiUGAM-SR caslnbas n a
•£&_\vcuidii d,. Glpi-in, vua do
Citttptc 1.211, a\s chaves na ra-
sn 15. Trata-se com -Paulo
Passos & Comp., rua Santa
Luzia n. aoa. G

A "LUC.A-SE 
por 45$. cm casa de fa-

-MLniiüa, um quaito de frente, mobi-
lado. còrh gaz sfe \njupa*--'dc 'coma; na
rua D, Carlos I «n. 94, Cattete.

(Q544 O J
A "LTJGA-SE uma cnsn nova com

X_Ldots quartos, duas salas c mais
ãcconiniodaçQes. luz . electriei.; na rua
de S. João Un«.tidta li. 8S-A; 90$.

('3<>4 G)J

ALUGA-SIv 
a casn assobradada, da

riia I). Marianna n. 67. cm Ho-
tafoiro. Pintada dc novo; ns chaves
110 6%. (!-. COS>

AlLUGA-SE 
por 100$ a cnsa asso-

bradada da rua Dr. Aura n. 17.
Catumby, bonde Coqueiros, tem duas
salas, dois quartos, saleta, cozinho;
quintal c eleelricidade; tratar na rua
GoiK-nlves Dias _o-A. (-3-.'3)'".'»;

A LUGA.Slv a cnsn dn rua Dona
L_-Cccilia 7, com dois quartos, duas

salas, electricidade, -etc,
estão no 9.

As chaves
(7119 

*) j

ALUGA-SE 
um esplendido quarto,

com uu sem mobilia. tendo luz ole-
ctrien. banheiro, jardim ao lado. cie.;
na run Ilnniiu n. mo, casa de pc-
quena íamilia. sem filhos. (69.7 J)M

ALUGA.M-Slv 
boas cnsns. assobra-

dadas, pintadas c forradas dc nn-
vo ptonrias para familia regular, a
75$ c 85$; bondes dc 100 rs.; na rua
.'rei Cniieca 11. 332; trata-se na aveni-
dn Salvador de Sá 114. (____ i) _[

A LUGA-SE «ma boa casn. com
Aduas snlns, trcs quartos, çlc.. 11
travessa «In I.aisoa n. tG (rua 1). Car-
lota); as cliavcs estao ao lado, e tra-
ta-se á rua 1» de Março 9. ™"f°_

Leme Copacabana e Leblon

A LUGA-SE. por 100$, o sobrado dn
X-Li-ua dos Conueiros n. oe. com trcs
quartos duas salas, cozinha, banheiro,
quintal, tanque pnra lavar c mu.ta
asun: as cliavcs. por favo', no nnvi-
mento terreo. ('(.S.t J) J

ALUGA-SIv 
por 61$ a casa IV da

avenida Dcolinda Leite, A r. I-elix
da Cunha. 112. Trata-se com o dr.
Macedo, rua dos Ourives, 133, soh.

(2S K) S

\ LUGAM-SE casas quasi no«
«Silvas a familias de triitaimòh'
to, tendo quatro quartos, o.iti.
ma iiistiillaçiio electrica com
tomada do corrente em todo.
os compartlmentos, banheiro
com agua quente, dois fofoca,
sendo nm a ga~, dois \\'i €.,
bidet, etc. Avenida Pedro lvo
61; -initu-so na casa 3. Dá-se
nm mez de bonificação donois
do 12 «mezes do residiuu-ia.

(6630) li

Ad.UGA-Slv 
o predio dn rua lia-

rão dó Hom Retiro 113. <*oin bom
coiniiiodns c grande quintal; trata-se
no mesmo predio; aluguel i.,--*«ioo:

(61311 D S

ALUGA-SIv 
uni commodo com cn-

Irada independente, a -pessoas sem
creanças, é cnsa de familia; na rua
Haddoeli Lobo, I4J. (=t>3 1^)

ALUGA-SE 
uma casa na rua 'Santo

Henrique n, 103 (casa 111), por
preço razoável; trata-se uo n- ]33-

(73* 1-.) J

dn ru»

HTUIII DOS PULMÕES
Cara rápida com o

PEITOUAL »IA-ilNIIO
Kna 7 do Setembro, ISO

ALUG.-VM-Slv 
os predios

liarão de JI0111 Retiro entre oi
us. 113 c 117, do nu. 2 c 1, com
bons comniodos bom quintal; ns
-hnv-s eslão no 11. 113. onilc >e Ira-
ta; altiRitel 9i$ooo. (I1150 1.) *»

rurv
_-Conselheiro Jobiii ns. -3 c ,19,
com bons comniodos, quintal e jnr-
dim; n< chaves cslão no 11.1 du rua
Barão tio llom Retiro, omlc se trata.

Cf» 1 s 7 L) h

ALUGAM-Slv 
os' prédios da

Com

ALUGA-SE 
uma cnsn. com um

.ttarto, sala. cozinha; rua Barão
ItapaRipc 301. C. rrr; informa-sc no 1,
com o si. 1'aulo; altiBUc! s.ííooo.

(6738 J) J

A LUGA.Slv a boa casa da rua dos
..-.Coqueiros 48. com luz electrica,
optimas uccommodaç/jcs. chaves no 4«>!
tratar, larRO dn Batalha 1. (7in J)R

ALUGA-SE 
a moderna c conforta-

vel casa n. 2. da rua Visconde
dc Cnlw lfrio, muda; chaves na rua
Conde dc 'Bomfim S7^; trata-se nn rivn
Scnndor Euzebio 118. (84 I, JT

A'LUCA-SE 
por 132$ a cnsn 93 da

rua .-Vffanso Penna; cliavcs no
armazem da esquina: trata-sc na run
Senador Euzeliio 118. (83 K) J

ALUGA-SE 
um commodo. com ou

sem pensão, cm casa de familia
['decente; na rua -lalvino Reis 59.

04. K) J

ALUGA-SE 
o 1" sobrado da run do

Rezende 11. 31, para moradia de
fn-.nilia. cmn quatro qunrtos. duns sa-
lar. c mnis dependências, luz electrica
c tjttz; p-ra ver c tratar, das oi|- ás
n da manhã; depois desse hora, na
rua Sete dc Setembro 11. 7.í. 2° andar,
dns 3 ns A dn tarde. (rr,-_ l')K

A LUGA-SE, a uma pessoa seria ou
-ÍXa òrnnrcítàdoB ío conimcrcio, uma
bon snla de frento c irrn quarto, jtintus;
avenida Gomes Freire 1:9. sobrado.

(=74 10 R

ÂiLUGAM-SIv 
confortáveis commo-

.dos n «-«.-.zes solteiro}, por pre-
(os módicos; avenida 'M cm de Sa
3., tendo un parte superior do prç-
dio Um terra.o para todos os jiu|uuUnos, o encarregado de toda a con-
fiança íará a limpesa dos mesmo*.

(63S0 IO J

A LUGA-SE a boa casa d.i run 'Au-
_*__rcn n. .6 (Santa Thereza), toda
reformada, com boas hccomnioclaçGes
para íamilia dc Iratamcnto. A? chaves
110 1/arrncão ao lado c lrata-se na nn _.— Sachet n. l-, sob. (6007 l'"'l li

A I.UGA-S-lr. por preço módico
um espaçoso quarto em casa AU.r.A.SE metade, «lc uni quarto,
do familia; nn rua 1" de ^ '""* s™1","n "¦•"•l-q»c .trabalhe
Março 20, 3" andar. (M30S) 10

¦fora; trata-se na rua Io_-i de AIcii-
car n. :.!, Pau!a «Mattos. (i3 I-*) i{

umo «ira
(NOME REGISTRADO)

BRASIL

AILUGA-SIv 
por rao$ o predio «li

.rua Real Grandeza n. 332, do
lado do Htiicl, tendo trcs quartos, 2
salas cozinha, foirãn a paz, c'cctricí-
dade. etc. As cha ves por favor no
n. 33". Tratar nn run General Po-
Ivdoro 11. _;_, cam Campos Silva
& Comp. (675. G) J

A TJJOAM-SIJ lions con-modos, mo-
-ç&:bi!ndoã ou nàit, c^in muito <"r c
luz. cm casn dc familia, próximo aos
banhos de mar, e só a Bcnto-cria;ru a Dr. Corrêa Dutra 11. 7|.

(323.1 C) S
A rjJGA-Si. a r">rfe terrea do pre--*"rVilio da r-.m da Passagem n. 266,

para um casal ou pequena familia,
com tudo quanto é necessário; trata-
se «ias 3 horas cm deante. (6739COJ

A T,U(_A-SK, por i.j:5. a boa rafa«X-L.la ladeira |<Io Asctirra i.to, Agiiãs
Férreas, com jardim, agua nascente e
pomar; a chave cí.... com o porleirn da
casa cm obrar., ao lado. (_8gG),M

A laVG.V-SE o preilio 14 tia
-íili-tüt do I.ozo, Laranjeiras,
com boas ncconiiuoili!i;ões. Es-
tá nbt'1'to dns 11 dn íiinnliã,
lis 5 da tarde. (M370)G

A laUGA-SE n boa o li.vgicni-
_ta\.a casa da rua X. S. di* Co-

pacabana 10S9, para fainilin
de tratamento, por 350!? men-
saes, fazendo abpt.mento com
contrato; trata-se 110 largo dn
Carioca 13, com o sr. Dnnr-
te Vcliv. »

LÜGA-Slv por i.|»Ç nieiisaçs,.
predio á run ' -•- •- ' —Guriiirir.ics Caipara

11. ul, iC.òpacaliana; trata-se á rua
Dr. Domln.0. Ferreira noa. (731DJ

AILUGA-SR por 100$ exccllente ca-
atlsa com ires quartos c duas salas,
á rua Pereira Passos 11. 38, Copa-
cahann. Informações a avenida Atlau-
tica, 762. (53 "' »

* LUGA-SE a cnsa dn rua Santa
_f_.Ct.ira 31, cru Copncnliaiia, nroxi-
ma do mar, lendo accomnioilacncs

ifamilin «dc 1'raSanicnli.i i»fpr-
no "2. do II) J

¦patía
h.açõca

A LUGA-SE, cm Copncaliana, con-
j\ foi tavel casa. reformada, a familia
«lc tratamento; preço módico; a rua
General Gomes Carneiro 138; trata-sc
á run Rosário 150. 2' andar; chaves
na padaria, ponto dos bondes Ipanema.

(6..I3 ID J

LUGA-SE. a snnlioras. um apo-
sento mohilailo, nn cnsa, dc fami-

lin. nn rua Doiiiinsns Ferreira n. 232,
Copacabana. _£____ "' K
AS;

A TvIiGA-SK boa chácara t cm Jacaré--OLpaguá; informações, á rua LH-
pliim 11. 40 (Botriíoso); telcplione
1C47 Sid. (Í7.39 C.) J

A I/UOAM-Slí quartos c salas, com
-CÜ-pensão. a pessoa, de tratamento;
praia dc Botafogo 186; tci. Sul 2\_\,

(32,2 G) Sr

Apara familia de tratamento, a
N; S. dc Copacabana 013. muito per-
Io do mar; tràla-so na avenida Atlan-
tica 914. onde cr.tão ns chaves; so se
aluga doi- contrato de um mino.

cm Copacabana, umaLUGA-Slv

torio 
"o 

conforto ni_üÍcri,o'; rua I). Paula
Freitas a6; pódc ser vista; . '.(-77° "¦'J
Ac'nna."cò«ii" 4 

"qunrtos." 
3 salas, com

A LUGA-Slv o sobrado da rua Vo-
_í-_.liininrios da Falria 11. 271, Bota-
ío^o; lem cinco quartos, duas salas c
mai.- cor-.nodidadcc para familia; ftr.i-ia-se tia caca dc forra «tens.' (336C)M

PRECISA-SE 
de uma arrumadeira|

na rua Haddoek Lobo n. 203.
_________-'

PRECISA-SE 
de umn bon lavadel-

ru. á rua Dento l.i.bca n. 63.
(.•-oC) R

PRECISA-SE 
de um pratico de

])harniacin. «tire letilia longa ;i:.i-
tica; lrata-se á avenida Passos n. 55*
plirmacia. _!_±_i___.
T>RECISA-SE de um pequeno ate
1 ii nnn-3, para um catai; a rua
Prti.CKte «1= Moraes n, 8» — _Ecr
puintino lloc.iyiivn.

4 LUGAM-Slv*. cm casa de familia,
X-Luma boa sala de frente c uni t.uar-
to, i run do 1'lieatro n. 7 r." andar.

(7-34 L*).. M

A LUGaV-Slv por i.s$, a casa n.:.
_____Lii03 fundos, do predio da rua São
Josí n, 33-A; tem -• falas. 3 qunrtos,
cozinha, quintal, luz electrica e mais
couur.odidndes; lrnta.se 110 mesmo.

(nf«? U) J

m

A Ta U (IA M.SE con for» nveis
^prédios modernos, á rua
I). Sfiti-clniin S7 (SC.OS.) e 91
(SSO.$) o á run da Passagem

11. S3 (25015). (r. 5-15.-.)

4 LUGA.Slv. por i.|-$. a casa n.
_t_..n «Ia rua n-.inrov.c. uo Leme, com
2 nuartos. 3 «Ias; cliavcs na pbnr-
moda. (*"¦->' Il)U

Saude, Praia Formosa
e

A LUGA-SE umn saln do frente
at_.com uni quarto, a rapazes soltei-
ros ou a cnsnl sem filhos; nn rua
nenedicto Hippolyto n. i;f«. •"•''"B"!
do Alcântara. (6pSi|) J

Cliapelaria Colombo |...
Ultimo mez de Liquidação

Chapó-s dc palha ULTIMA- MODA a 5$ü00 — G$000
7^000 — 8ÍÍ000

(«Grande Saldo» do chopdos Palmeira a 5$000

Visitae a Olaaipela-t-itt Colombo
RUA 7 SETEMBRO - Esquina ürngnayana

ALUGAM-Slv 
casas dç 45$ :a 8'?

adiantados

AILUGA-Sli 
por 125$ a boa cnsn da

.rua Pereira -.'unes 11. ipo, com
trcs nunrlos, duru s:i'ns. cópn _ mais
ilcírpnilcnci.-is. As diaves estão na
mesmn rua 137. '1'adaria «ligiion; tra-
ta-se na rua Urt_u.i_-i_t n-, J5.

(6926 1.) J

ALUGA-SIv 
na c.nsn n. J37 da ru»

Coronel Pi.iicira de 'Mello, com
todos os melhoramentos, sem crean-
ças, duns salas parir dentista, atelier
de costuras, ou moradia, c pensão,
querendo. (7167 Li J

A LUG._-I-.__i ns ciisíis dn rna
«AD. Maria 71 (Alileia Cum-
pistn), transversal á rua Pc-
rcira ritmes, novas, com floiti
qunrtos, 2 snlns, cozlnlin, ba-
nheiro c tanque do láyrigem,
todos os commoilos illuniiiia-
dos A luz electrien. As cliavcs
no locnl. Trata-sc nn rua fiou-

calvos Dins 31, próximo <ln cl-
dade, a poucos passos dos
bondes de Aldeia Ciunpistn,
cuia pnssnfçem om duas se-
ccóos ó de 200 rs. Alugueis
IOO!? C 110$000J I

na rua Itapirú'. 3-7-
(7188 J) J

ALU.-A.M-Slv 
bons casas, com quin-

ta! o torio o necessari
íiluRiiel;

310.

c mj.liço
Visconde Sapuealiv

(701Í J) J

A LUGA-Sl. uma boa casinlia, den-
.fütro dc uma cíincara com quarto,
saln dc jniitar, cozinha cnm acua nas-
cente; tia travessa do Navarro n. s-.
nutiüo; infornia.õcs, na mesma Ira-
vessa Si venda, por favor (34_9.)S

A1* snla.LUGA-Sl, uma casinha, com s:
."quarto c cozinha, na rua l-allcíc

11. 2Íi; para informações. "- etnia,
81 da mesma travessa. C.-iao JiS

ALUGA-SU 
uma boa casinha, den-

tro de umn chácara, ocui quarto,
snla de jantar, cozinha, com agui
nascente; na travessa do Navarro 11.
23 antigo; informações nn mcsiiia tra-
vessa 11. Si, venda, por favor.

U71 J) J

A LUGA-Slv umn casinha com, snla,
__-nuarto e cozinha, na rua I-nllcte
n. aS; nara informações, na venda.

(-70 J) S

ALUGAM-Slv 
boas casas, em Ca-

tiiinliy; trata-sc á rua MitRalliacs
11. 2-. (-H J) R

ALU(".A'M-SIv uma 
esplendida sa a

e um bom quarto, cm casn de
familia de tod orespeito; run -Mariz
c Harroâ, soo, (-.17 W p

AiLUGA-SlC 
ou vcndc-se para fa-

milia ile tratamento o prerlio Ja
nm Valparaizn ti. 32, transversal, á
Conric de "Bomfim, o mesmn pódc
ser visto das 7 ás 5 dn tarde; trata-sc
ua run liarão de Ubá 11. 140.

(7103 Kl K

S. Christovão, Andarahy
e Villa Isabel

AQ.UCA-.sk 
por S'i$, l-n,. casa com

grandct animal, electricidade, etc.;
na rtia lísperança n, .Vi, Cha-vc no
n. õ.i' íionde dc S. Januário.

(-101 L) J

AT.UGA.SI., 
barato, a cn«a da rua

Lopes Kcrrâz n
to no I7-A,
Cliristovãor

15; chave c Ira.
Barro Vermelho, São

(«-843 L) J

ATíUGA-SK 
o predio de conslru-

cção moderna, cnm porão habita-
vel; na run Teixeira Juninr 11. 90,
S. Christovão. (43 L) II

ALUGAM-Slv 
quartos, a 20$. _;$.

30$ e 33S; na rua Bomfim n. 08;
tem muita anua c muito terreno. São
Christovão. (.«J43 DR

A r.UGÁM-Sl_ as cisa.1, da rna Bella
-_Tl.de S. João ns. qo c o.:; as cha-
ves-estão; por favor, no n. RS. e trata-— á rua General Câmara .t.í. C5-..5Í-S

AILUCASR 
a casinha n. 13 do

.Boulevard Vinte e Oito lie bc-
tembro 11. =45, em Villa Isabel. Alu-
Kiiel, «3o$ooo. Trata-se no n. e.|?,
botequim. V9 '¦) l<

casa p. ss obra dada da
7 (largo da

«Cancella), eom duas snlns. tre»
quarlos, cozinha c grande quintal.

(713 L) K

AILUGA-Sli.travessa Azevedo n.

ALUGAM-Slv 
uns comniodos, na

casa da rua 11. Cândida n. 31,
uo Barro Vermelho, logar arejado,
muito saudável c lindas vistas, 11»
morro dc S. Kòquc. Bondes dc Jo-
ckcy-Cluh; as chaves ao Indo ou a
uma s«) 'fnmilin. Trntn-se na praia de
S. Christovão 11. 334 ou rua Dr. Sa
-•'reiro 3.1. (7°"5 «) *

A 
«LUGA-Slv o confortável c nov»
predio da rua Paula lírito n. 56,

Andarahy, tem iiistnllnçõcs sanitária e
electrica de primeira ordem. As cha-
ves estão napadari a da rua Barão
dc Mesquita 11. 843, onde se trata.

(;o;i L) K

AILUGA-SIv 
por preco moilrcn, uma

cisa, na avenida da traves, a Der*
liy-Club 33. com duas salas, tres bani
nuartos, cozinha, banheiro, electriei-
dade c fogão a gaz. Trata-se na casa
n. II.  ('«4-1" __ J

ALUGA-SIv 
n casn n. 73 da rua

Araújo Lima (Andarahy), com
Ires qunrtos, duas snlns, cozinha, des-
pensa, banheiro, copa. porão habita-
vel, quintal, illuminação electrica; as
chaves estão no n. 75; lrata-se na rua
.Municipal it, 28, escriptorio, com o
sr. Lion. (723S L)iM

bom quarto, com
pensão, a é empresados no

conmiercio on cavalheiros decente* ;
rua «lo Hospicio 174. (60--0 K).l

\LUGA-SE 
um

on èétn pc

A 
LUGA-SK um bom quarto com
duas jancllas, cm casa de familia,

prefere-se rapazes; na run Buenos
•Aires n. ioo, subrado; {6o''^'.) B

Aa-UGAM-SIv,commercio; 1

(jio C) S

T_>1.ECISA'SE dc costureiras e, nj-.-.-
l dantes', aVveriiiiu Gomes 1-reirc

B>1!K,CISA-SE dc uma creada pnra
5 i -¦'.. serviço, que durma uo altl- |
ir:-.-', para casa de pequena familia;
«: . 1.'. l.omana n. 6?, depois tio .1.
Xoolosico. (7180 C) J

A T,UGA-SK o trr.rnde e clnrn, nr-
•AÍ.11..-.ZC!.. da rua Vasco di Cama
n. irp. próprio para varejo. Tara
ver e trni..r ua rua Sachet 11. 1-.
sobrado. (6654 E)R

cavalheiros do
boas salas e quartos,com creado para fazer limpesa, lu-.

electrica, te'c-;t!ii-ine, todos co:n saca-
I das para o jardim da praça Q!.¦••.-ze tli; Novembro, cam bondes de cem

réis pnra todos «r>« p.in-.ot da ciiln-
de; 40?, ^55, 50$, 6o$ e 7'-i$; na r.ta
Clnpp n. 1. (76SS, lv) M

A riUGA-SE na nm (li~S. H«?n-
^.11 JJO. 2" lindar, esquina da
Av. Rio l-i-ant-ii, snla <lc fren-
to e quarto, rom pensão, com
ou sem mobilia, casa ile fa-
milia. (II 1-1) K

{galões S-los ©Sla©s
23100. t.o«aLE-iS Bis piiarma

cíels e clro_iríaa*-lE8jt3
ALTIGAM-SE

NA
Sl-XPAO DK I'lIOPI.n*I)ADl.S

"SUL AMERICA"
Kua do Ouvidor SO

Os seguintes prédios:
As chavrâ 1103 inc?mo9 ott comòT*1

me ii-.dicaçâo iros respectivos carta-
ze-

ÍJ1U.CISA-SE 
«le uma bon empre-

Rada pira to:!o o servido. Quer-
^t* pessoa nutito nsseiada, c de pon*
ci edade; r::a Magalhães Castro n.
¦226—KiachnelD, (8o C) .1

t.:i A-i*C-t-blêa ti

A-Lt.'GA-SK um saIJo por Sr,? e
-.T-ilnis quartos grandes, um por 50$
o putrn por 4;?. c.-r.n dc família; na
rim dn Carioca .., 1" c 2° andarei.

(--.". El

RECISA-SE dc um aprendi- de A Lt;GA-Slv uma sala dc fre
eneiro, com pratica, na_ra.| _fi_.com 0:1 s<-ii mobilia, a mocos

41. (ioij I) II

IJIIECÍSA-SE 
de uni homem com

muita pratica dc jardinciro e clui-
enreiro. 1'.' necessário dar- reii-rrn-
tlss. rv_ . dc Dezembro 102—Vill
NciV.

c.is.-.l que nüo lave nem cozinhe;
na raa d. Riaeliuclo 11. prr. snb,.

(225 1',) s

l LLT.AJ.t-SE botis «
, _¦_.:;:««-' 1? solteiros dc

U75 U) M|rut S; pcjro „,' ,45,

rommodos, pnra
.-10 a .!¦-*¦: in

i», limlvJJ

A IíUÇAM-SIÍ *cxccl!cute3 commodos
Í_____moljÍIado5 com luso c conforto,
a casaes ou cavalheiras, cm morada
da ¦primeira ordem, com banhos
quentes c frios c dc immcrsão, crea*
do á. ordens e teàcphonc; na Vilia
Int.rnncioii-d, á avenida Mem de Sú
12; telephone Central 5030.

(Ul '') 
J

A'LUGA-Slv a boa cisa da rua An-
-CXgusta 11. 25 (Santa Thereza),
com cinco quartos, salas, cozinha, ha-
nheiro, quintal c jardim; os chaves
estão no barracão ao lado o trata-se
na rt:a Sachet tt. t_\ sob. (66ç6F)U

A LUGA-SE qirr.rto cem sala, em cn-
Ü-Sn de casal, a mocos do comiiicr-
cio ou c..S3cs, com ou .sem .f-nsão:
ua rua Cn saiu no 31. ____\__l ~j -

A ILUGA-SE um sobrado á rua do
-flCntietc 11. 146, cru frente no pn-
lacío â> governo, com tn ios os con-
tortos. (7221 G) «M

A ILUGA-SE um bom quarto com
_7XfrentC parn o .innliüi. cnrnpletn-
mente independente, com toda? ns
commodidades; na rua íBrnto Lisboa
ro. cnsn t. Cattete". (7232 G) 'M

A LUCAM-SE umn sala e quarto de
a-tl-frcnlCi para modista oucscriptoríq.
mobilado ou não, cm casa de fami-
lia; rua do Cattete -•?. ((.S^.iG) J

4 iLU(í.\-Sl. um quarto com duas
xijanell.is, nnr -toS c um p^r 20$;
na rua Corrêa Dutra Sj. ("I3-5G) J

ALCi-.A-SIv 
um qunrto independen-

tc, arejado c írc-co, mobilado, com
boa pensão, a dois rapazes decente*;,
tem electricidade e telephone, sendo
95$ cada um ou 120$ para um só;
na rua Visconde dc Paranaguá n.
Il.apn. (.-.,_ .) 

"S

1'arn tr.-.tnr «lns S ás 6 «li tarde.
S. CHRISTOVÃO — Rua Gene-

ml José Christino, 4 1, com mngiriii-
cas accomniodações para família de
tratamento, ];o:ão habitavcl, luz ele-
ctrri-a, grande quintal, etc. -V.u.ucl
.oojoon.

MATTOSO — Rua Campo Alcrrrc
n. 6q, com ma.ni-rrcns accomrmoda-
ções para familia de tratamento, po-
râo liabitavel, lua electrica, grande
quintal, «te. „

ALTO DA -OA VISTA — Tm- ,
vessa da Itoa Visa, co. com 4 quar-! A I.K.A-Plv umn saln de frent
_o?, - snlns, !ur. electrien. etc. _í_-«lcpen lente, bem imribilada,

LAlíA.N.IEIltAS — Run dos La- «pensão, n dois rapazes decentes,
ranjeiras n, 453, com magníficas ac* j electricidade e telephone
camm-tkiçües parn familia «lc tran- • Visconde dc 1'aranaguí,
mento .quintal, ete.; ns cliavcs na
mesma rua n. tio. Aluguel .-1005000.

SANTA THEREZA — Rua «le , A !.l"('AM-Slv ir-.rr_-.-rificos qunrtos c
Santa Christina, 104, com boas oc-1 Xi.abs .bem nio!'i!ados. com luz
comtnodaçGes p^ra grande famHia de : electrica, banhos quentes c frios, tc-
tr-tamento, por2q, qujntal, cie. lephone o todas nrrrin corv.moditindes,
.^ por preços commodos; na Oraía da

\ 
LUGA-SE um bom nrma.em, á i Lapa 48. (60.; **) M

.rua ile S. Pedro n. 175. oroxlino ; 
nn lnrso do Capim. (.11B lv) M 1 A LLGA.SE ur.rn rnln de frente,

[ _j-T3-iT.tn duas jancllas c entrada inde-

con:
tem
rua

A I..T..VS.V um bom quarto, cm ca-
-rt-sa de familia; nn r-.rn Ilamblna
n. iao, Botafogo. (roSo G) R

A IIVUGA-Sl. uma casa r.a rua Ce;.e-
xXral lVydoro n.' jo, sivònida. cnm
dois quartos, duas ralas, cozinha, cie-
ctricidade, etc.; trata-se na rua da
Passagem -S. (;no G) R

A.LUGA-SE a ca-n 11. r-„dn rua
ÀSnra, prnprio pnrn íarrriiin gran-
dc, por ter muitos commodos ,c gran-
des; está limpa; a cliavc esta 110 n.

c traln-sc na rua dos Ourives n
ri; aluguel 1.10S. (5.4S I) .1

í 1 rGA.RE n prctlio n. o! da run
__.l':es:«!c:itc Unrroso; altiRiiel razoa-
vel; bonde úa 100 rs. ____ ___
A'LUGA-SE, por 152

__\Xiscou 
' a casa da rua

ronde';'Sapucahy n. 144. com
«luas csnacõsas salas, quatro, qunrtos,
hon cozinha, installação electrien. çrnn
óc quintal (709.1 D R

ALUGA-SE 
a bon cnsn da rua Ge-

neral Pedra 11. ;o6. a família,
prestando-se, a saln da frente, para sa-
lão «Je turbeiro; trata-se a rua Bcne-
dicto Hvppolito 1,14 (botequim). «I-f
11 1Í5 .1 lioras da tarde. (roo.' _j_K

_A. Balvaçao âos Bezerros
A "FONTE LIMPA"

E' o único remédio veterinário que
cura a diarrhéa destes, c desinfecta os
intestinos do gado vaceum. — Deposita-
rios no Rio: Alfredo de Carvalho & C.
R. i" de Março, 10,

A LUCA-SE a casa «in tua Vnlcnça
jtjLn 11, 2 quartos. 2 salas, cozinha e
bom quintal; a cliave no n. .19. ar-
mazem. (ian J) /

A-,«LUGA.SE un
JLjJas. seis quar

A LUGA1I-SI3 b-ans commodos, com
Àqtiintal c cozinha; i rua Pinto de
Azevedo 11. .lí.  '"""¦' O '

A LUGA-SE pcrt.n dns banhos de
.tT-Lmar. cm caía do familia, um bom
nr-.ario mobilado; na rua Dr. Corrêa
Dutra 2.. (71J7 G) ,1

A LUGA-SE rrr
£t_Ja ladeira do Ar-urra

boa casa
jo, Águas

preç*» no?. I -"-erreis, coni jardim, apua nascente e
(-ò'J 1;) S ; -pomar; a chave está com n vicia da

cnsn cm obr.-.s, ao lado. (7:431**.) .T

\ r_fU-»A-ST_ uva l«m qunrto, com ¦ penuent-?. para moços "Oti casal que
i\janella c pensão, a um cavalheiro | não cozinhe em caía; t-nn luz electri
¦Io tmtamento, cm
JI nlio César C;,
run do Ouvidor.

cnsa de familia; run 1
and., próximo á j

(,14o E).M

âLUGA-SE 
una esplcndii

frente, mobilada, com ou

beco d'j Iiij -¦" (Gloria)
("o .1- io ;

AI.CGA-Si: 
ur Santa '1'licreza. n

câr^a da rua Oriente^ 67 cot. duas 1 ^f^q^rtos,

» "TaUGAlI-SE 
linda sola dc frente,

-f-Uad-ípcndcníe c arejados, quartos a
família c cavalheiros de tratamento;
Carvalho de Sá _•-. larm «1« Ma-
chado. Teleplione _j:i9 Cer-.trr.l.

__(__i Ü1
4 I,UG.\„I-S1, bois. auarlos. a.r:o$,

._r3Lr;$ e ,10$. com Iodas as commo-
didades e prande quintal, com abun-
dancía d*aguá; informa-sc á rua do
Cattete 2i\, arn'.a**e"-;i. (200 f*>) S

A LUGA-SE metade dc umn cnsn, ,a
___iim casal sem filhos ou pcssoas.se-
rins em casa io outra casal; rua Vidal
de Ncgroiros -5. Praia 1;,r*",osi!ri .

(G.SflO 1) J

4 LUGA-SE á rua Visconde de
X_.Iia-.ina n. 9". casn, n.,33, J«*ia
sa'a e quarto cnm direito a coziruia
c grande área. pnr 5;?, em cnsn de
irai casal sem filhos. (74 .) J

AiLÜGA-Slí umn bon cnsa com tn-
-"Vilas as commodidadcs pnra fami-
lia; irm luz electrien, em todos os
comniodos. sitn á rua Presidente Lar-
roso n. DS; trata-se na rrra FcíipPc
Camarão n. i.|5, ensn 3. (- jj

A LUGA-SE por 1.10S. -a cnsn da.rua
_"_.Dr. Aristiites I.ohn n. .181; tem
tres nuartos. mais d-Dcndencias. jardim
c quintal; os apparelhos estão m-.ar-
dados; ns chaves estão 110 lS;. e tratn-
se á run Misericórdia 2. sob,, tel.
333, d- (<*r J) J

AiLUG.VSE 
a cnsn nova dn run do

.-Mattoso So, a fnmilin de traia-
mento, com sete quarto*-, salas e quin-
tal; trata-sc na rua do '.Mattoso 9(3.
onde estão as chaves. (135 i) U

ALUGA-SE, 
na rua Uarão do Ama-

zonas 59, ri cnsn I,, com .1 qunr-
tos, 2 salas, área, cozinha, banheiro
dágua fria, tanque, electricidade. fo-
pão a çaz e pequeno quintal; aluguel
101$: chaves, por fnvor. 110 50; trata-
se Maia Lacerda 1-3. Estacio...

(nio J) M

MOVEIS a PRESTAÇÕES
72 - Quitanda - 72
— A. PIXTO & c. —

ma casa com trcs sa-
quartos, cozinha, despen*

pa, W. •_.., Irauhciro, jardim com
Píiz, electricidade. á rua da Alegria
3.59; bonde á porta. (36 I.) II

A LUGA-Slv o bom predio da rua
XÜLcopoldo 1.1.1 (Ai-.ilamhy). Tem
duas salas, dois quartos, cozinha,
tanque, lua electrica, etc. Ai chavea
cstào na venda no lado. (iúi X*) II

ALUGA.SE 
o predio da rua Jor-

rc Uudgc n. 66, pelo aluguel de
140?, tendo duas salas, quatro quar-
tos. despensa, cozinha, luz electrica,
quintal c mais dependências; a cha-
ve está no 11. 33. (31 L) U

ALUGA-SE 
ta caça com duas salas,

Ires quartos, banheiro, cozinha c
pequeno quintal; na rua General Sil-
va Tclles 11. 2, Andarahy Grande ;
trata-sc com Carrapatoso, na rua Se-
te de Setembro n. 29. (-0 í.) K

A «LUG.VM-SE por nn$ e 100$; ,aJ
__J,oas casas ri rua Nova America
14 c 20, ..drcgullio, seis cominodos,
clcctricitladc e terreno; trata-se l_'ni-
gunynna 116, das"'a án 3. CD

ALUGA-SIv 
unia boa saln a moços

ou casal sem filhos; na rua Ha-
rão de Icuatemy n.|, casn 11. Mnt-
toso. (r___l 1,»I

ALUGA-SE 
por i.|o$ n run Duque

-dc Caxias, o predio n. 127, con-
tendo duas salas, trcs quartos, sala de
juntar, cozinha, despensa c jardim ;
trata-sc na mesma rua n. ii,i.

(?I3'I L) J

A 
LUCA-SE uma boa casa, na ma
Santa Ja-uzia 127; chaves no- 120,

Maracanã, Villa Isabel. (204 Lí S

A LUGA-SE a loja da, rua Bcne-
-J-ilicno Hippolyto n. 223, próprio
pnrn deposito «lc saccos ou bombeiro
hydrniilico, officina de electricidade
ou vidracciro, (73 j,)i;

ALUGA-SE 
um hom quarto, inde-

pendente, com electricidade. para
um casal sem filhos ou dois moços;

nrc;o 2;S; rua Padre Miguclino 45>
Catumby. 

(252 
J) R

4 Ll*GAM.SIv uma snla de frente e
_r_d.«is auartos, juntos ou separados;

nara lavar; run da Saude
(.114 11 Mtêm logar para lavar;

_ com todo conforto!
av. Gomes I-rcire Ijc-A. (_|ulvJ.U

Eemjpcn- | salas, quatro quartos, vista esplendida I

A LUGA.M.SI- confortáveis snlns e
mobilado., c com excellen-

nensão; rrrn Carvalho de Sá 23.e Iwíim ã ir-ru, iraütie ps ¦'-."- "i; 
| f-nx-üra ao :^_a J_ Maéíiõ-le.'..-- f*>9-- b' - (.18 G) J

A LUGA-Slv. na r_„
.ApnÜtn 1S6. casa III. bon morada
pnrn fnmilin: aluguel 6:5. (2..; DR

A LUGA-SE. nor preço bar.-.lo, boa
___-„.„ com dois quartos, dl.ns snlns
c bom quintal; informa-se á rua Cor-
doso Marinho 11. 7, escriptorio. Trará
Formosa, (2S0 I) R

4 I.UGA-SI". pnr preco barato, boa
_ji.cr.ca com dois nuartos. uma snla
c bom quintal; informa-se ri rua Car-
doso Marinho n, 7, escriptorio, Praia
V.rnicsa. OSi I) R

A LUGAM-SE. cm cara de pequena
jT\familia dc todn snccjto. uma boa
saln «lo frente c quarto, itinto-, ou sc-
parados, com ou sem mobília dc quar-
to, para casalJ na rua Frei Caneca n.
s.tr. próximo ao Kstacio de Sá.

(27C J) R

A LUGA-SE um bnm sobrado, pro-
.rt-pri» para regular íamilia. entrada
independente c logar saudável., por
100$ mensaes: r.s chaves. Itapirú 90;
trntr.r. largo de Catumby. esquina dc
Coqueiros, armazém. (340 J) M

ALUGAM-SE 
ns casas novas, da ruaCosta Guimarãc-3 ns. .¦,¦). 41 c 43,cm S. Christovão, próximo á praçaArgentina, bondes dc S. .laniiario.combons acconimodncõP.s para familia re-

guiar: as chaves eslão no armazém dosr. Hrandão, e tratnm-se na rua daAlfândega n. 1:2; alugueis razoáveis.
(5443 D S

A LUGAM-SE cacac. pintadas e for--Tiradas de novo, cam 2 nuartos. 2salas c todas as commodidadcâ na Vil-Ia Sy.-ina, á run Visconde de S. Vi-cinte Si. Andarahy; chaves nn casa I:
prc«;o 7«$ooo. (c4i;4 1.) J

A LUGA-Slv uma boa cnsa. com tre.
__.«iiiartos boas snlns visitas c jau-
tar, W.-C banheiro dentro..- porüo
para arrumação, gaz c electricidadei".Villa I.aura" n. io da run Jorge
lludirc n. -.o. Pó se alupa a pequena
familia de tratamento; altiRucl 1.00$;
trntn.se ú run Hospicio 7;. (L)

A LUGA-Slv umn casinha, i rua th
a_T___l'arque 12, Barro Vermelho, SSo
Christovão; aluguel 60$. (125DJ

A liUGA-Slí a casa da rua S. I.uÍí
._£rV.Gonzaga n. io'. com bons commo-
dos; trata-se na mesma rua n. 197.

(122 I.) J

/V-IVUCA-SE a nova c confortável ca-
j*-l-a da rua Amaral n. 90 (Andam-by). proprin parn ocquena fnmilin dc
tratamento; as cliavcs cem o oncarre-
gmro da avenida, no mesmo loca!;Iratj-s. na rua Sa«.hct n. 12, sobrado.

(«<*.._ L) Ii

A LUGA-SE uma boa casa. sita á
_t_-run Precidcntc Barroso 11. 1)8; tra-
Ia-se r.a rua Felippe (.'amarão n. 145.
cnsa 3- (___ J) M

A T.UGAM-Sk. na rua Maia I.accr-
-ÍA.da 271 tuna hoa sala de frente, e
um quarto, Estacio dc Sá. (202 J) S

A LUGA-SE uma boa loja, com ar-
-f-Lnrncão e 4 vitrinas dc porta, no
Boulevard 2. de Setembro 13S. Villa
Isabel. (C.ái I.) R

A J.U(iA-SI. a metade de uma casa,
-C-Lcomplctamente independente, tendo
1 quarto. 2 salas cozinha e grande
quintal; na rua Nora n. 87, largo do
Podrcgulho; preco razoável. (i8yT,)IÍ

,11.TOA5I.SE cx-rcllontos "ir
-^i-íias para pcqnenas fíiinilitis;
nr. rua líclla <le S. .Tniir. 250.
Rondes ii porta. (1.7072) t
" <•< '..'¦ "¦¦J

SUBÚRBIOS
A IjUGA-SB a chácara á Ks.

t^-i-adii da Covanoa 31, .Ja«
cat-éiiagnií, com casa pintada c
forrada dc novo, luz electrien
o todas as coniiiioi1itlui.es: si-
tuada a dois minutos do boiiile
As chaves cslão ti rua do 11,-ir-
ro Vermelho 24. Xrata-sc A
rua do Ouvidor 9-í. (JilO)Jr

ALUGA-SE. per 2.10Í mensaes, a
cam n. 711 da ;.vcni«!a Maracanã,

com boas accommodaçücs e todo o
conforto, pnra f.-ru-li.-'. dc tratamento;
as chave, no a. 72S 'a mesma avenida.

.(6.91 D R

A LUCAM-SE as novas e boas casas
a-lda run Dr. Dias da Criji "•,,s'"-„,*-
Magalhães Couto n. 11 (Mcyer), te. -
do Cuia uma .1 nuartos. 2 salas cozi-
nha. cona. quarlo para creado, tia.
nheira esmaltada. luz clc-tr.ca. Rar, a
foe.-es e bom qluntal; ns cliavcs estao
Tn.°l3 «Ia run 

"Xtaeulhües, Couto. .
trata-se nn rua Sachet n. ij^sob. _

i-A "LUGA-SE a casa <U ruã Gas-
iVcadura n. ,a:. próximo a esta-
ção, per So$ c 7=5, eom duas sa-
Ias c «bis nuartos. cozinho, iiainer-

(ía-i-Ml M

¦.:>'._*-J_J«!



8 CALCADOS »H TODAS AS QÜAI1IDADB8 .
30, rua da Carioca, 30 — Tel. Central 1700 CORREIO DA MANIU — Segunda-feira, 2 de Outubro de 1916

COLICAS UTERINAS, OVARIOS, FLORES BRANCAS etc,
Cura radical sem o auxilio de remédios e em sua própria re-

sidencia. Consultas, verbaes ou por carta, das 9 da
manhã ás 7 da noite. — DK. M. T. SANDEN

LARGO DA CARIOCA, 12—1- andar—Rio de Janeiro
M 355

| AlLUGA-SE boa casa com, duas sa-
Alas, dois quartos, bom quintal, luz
electrica, dois minutos da estação ao
Meyer, 75$! informa-se com o sr.
'David, quitanda; n. 35 rtta Dias -da
Silva. (7103 __> J

« A I.UGA-SE o predio da rua Goyaz
UrLn. 464, estação da Piedade,. com
duas salas, quatro quartos, cozinha,
quintal e porão habitavel com luz
electrica; para tratar, à rua Adal*
gisa 61. (37 'U)B

IA LUGA-SE uma casa por 40$, na
Arua Itamaíaty ai (Cascàdura);
informar na casa I e tratar na rua
da Quitanda 127. (47 '•») I

A 
«LUGA-SI! por .5$ o magnifico
predio assobradado da rua Para-

Kuay ,1.3, um minuto distante Aa es-
tação do Mcycri chaves na "Padaria
das Familias", -Meyer, (7184M) J

ALUCA-SE 
boa casa por 60$, com

dois quartos, duas salas, cozinha
e maia dependências; na rua de São
Braz 11, 42; trata-se no n. 20, To-
dos os Santos. (58 -M) R

I A LUCA-SE por 70 mcns.-ics uma
jfü-casa com dois quartos, duas «alas,
cozinha, grande quintal e luz electri-
ca; na rua 'Miguel Rangel 186 (atí-
tiga da Estação), Cascàdura. Chaves
no 186. (79 M) B

ALUGA-SE 
um bom quarto, a pes-

soa só ou casal sem filhos; preto
barato; rua Tavares Ferreira n. 66;
Ei do Rocha. (6384 M) J

ALUGA-SE 
uma casinha, na rua

Marangá, esquina da rua Baroneza
36., Jacarêpaguá. (6865 M R

ALUGA-SE. 
por 100$. lindo predio,

á rua Condessa Belmonte 103-A,
Engenho Novo; 3 quartos, 2 salas e
mais dependências, quintal, eloctricida-
de; chaves no 105; trata-se a rua 13
de Maio 4a, armazém, em frente ao
Lyrico. (7038 M) B

LUGA-SE a casa da rua Santa
Clara 34. em Copacabana, próxima

do mar, tendo accommodacões para
famiiia de tratamento; informações 110
11 52. (6163 M)J

ALUGA-SE 
a quem .pague o ali-

guel dc 75$. a loia do sobrado
da rua Saudade 11. 87. em Todos
os Santos, casa hygienica, com tres
quartos, e logar saudável; trata-se na
rua Conselheiro Agostinho n. 57.

ALUGA-SE 
um bom armazém,- com

. nortas de a.o. tendo boas ac.
conimodaçõos para famiiia, luz electri-
ca entrada ao lado; na rua Dr. Leal
n. 84; trata-se no 86, Engenho de
Dentro. (6142 M)S

PARTOANALGINA
Poderoso preparado par» supprimlr as dores do parto

VERDADEIRO ALLIVIO DAS PARTURIENTES*
RIGOROSAMENTE SCIENTIFICO

NKNHTJM PI.IU.IO. *? «.

* Laboratório Paulista de Biologia *
RUA QUINTINO BOCAYUVA N. 24*— SAO PAULO

e em todas as pharmacias drogarias, casas do cirurgia a
no deposito do Rio de Janeiro: R. da Assembléa 7, sob.

IA I.UGA-SE por 56$ hoa casa.com
_fVtrcs quartos, duas salas, cozinha,
banheiro, W. C; as chaves estão na
rua Amalia 72, fundos (Dr. «Fron-
tin), onde sc trata, bonde de Casca-
dura, (81 M) J

I A -LUCA-SE a casa da rua Diamanll-
XXm n. 32, estação do Riachuclo,
própria para famiiia dc tratamento;
as chaves no n. 36. Aluguel, 170$.

(60 M) B

I A LUGA.SE nor go$ a cisa 113 ila
XVrüa Dr. Ferreira Nobre, 'Meyer,
com duas mias. dois quartos, porão
habitavel. Trata-se na rua Rodrigo
Silva n. 10, 2o andar. 'Entre Assem-
bléa e S. José. (7i3íM) 1

h*,ILUGAMiSE as casas da rua Vin-
xVte e Uni de Abril 20, por 40$ e
rua Durão Si, por 40$ e rua Vinte
e Um de Abril 22, por ioo$ooo.

(6038 M) M

! A «LUCA-SE o predio com quatro./iquartos, duas salas, porão habita-
vel, água, gaz, W. C. e grande cha-
cara; na rua Baldraco n. 66, Meyer;
preço razoável; as chaves estão no
-iicsníoT trata-se 110 Boulevard n. 183,
Villa Isabel. (7105'M) J

ALUGA-SE 
a casa da rua do Rocha

n. 73; as chaves no 100, estação
do Rocha. (.134 M) M

A LUGAM-SE optima scasas, por
^4.75$, á pequenas família» de trata-
mento; na rua Barão de Bom Retiro
6_; chaves no local. (6867 M) R

A LUGA.SE uma boa casa com
Aiardim, dois quartos. dua9 salas,
cozinha, quintal, luz electrica, perto
<la «stiçSo príntino (BoJ-ayuv,.; na
rua da Republica n. 93. Aluguel.
61$; trata-se na mesma. (250 M. S

A LUGA-SE a casa da rua Barão de
ABom Retiro n. 30 (entre 11,1 e
119); aluguel 7'$; trata-sc na rua Ba-
rão de Bom Retiro, 113. (M)

ALUCA-SE 
uma esplendida casa,

em centro de jardim e com boas
accomniodações Para famiiia. instai-
lação electrica, banheiro com aquece-
dor, etc; tem grande chácara. E' uma
vivenda cara pessoa de gosto, na rua
Marechal Machado Bittencourt n, ;8,
estação do Riachuclo; trata-se na tra-
vessa do Commercio 34. com Oliveira
Lopes Silva. (7217 M) M

NICTHEROY
ALU(,A-SE 

o ma .niíico predio, com
excullenlc chácara, da rua Marqucz

Paraná 308; trata-se na casa Souza
Marques. Ponte Central. (4988 T)R

.snro._n.Hs A todos
os que sof-

f r e ra de
qualquer
moléstia es-
ia socieda-

. ,- . ., • de envia-ra, livre de qualquer retribuição, os meios de curar-se EN-
VIEM PELO COMEIO, era carta fechada _ nome, morada,syniptonia.. ou manifestações da moléstia — c sello para a re-sposta, que receberão na volta do Correio. Cartas aos INVI-SlvfclS — Caixa do Correio, 1125,

S.*. FV. II.'

i A 'LUGA-SE a casa com dois quar-
_fi.tos, duas salas, cozinha, banheiro
c quiutal, por 55$; na rua Durão, 83.

(fi93SM)'M

IA-LUGA-SE a casa da rua Bar-
XVhosa da Silva n. 10, estação do
Machuelo. (6921 -M) J

ALUCA-SE 
uma boa casa. por 148?,

com tres quartos, duas salas, co-
zinl.ii, quarto dc banho c varanda ao
lado, todos os quartos tem janclla
para a varanda, e bom quiutal; na rua
Lia Barbosa 11. 79. em frente á esta-
Ção do Meyer, com bondes o trens á
porta; está aberta das 9 ás 5 horas.

(287 M) M

ALUGA-SE, 
pan famiiia de tra-

tamento, uma casa asobradada, á
rua Xery ferreira n. 86. pintada c
forrada dc novo, com 5 quartos, 2 sa-
Ias, cozinha, banheiro, quintal porãohabitavel com installaçào electrica; as
cliaves estão na mesma rua, na pada-via defronte; trata-se na rua -tle São
Pedro n, 35, com o sr. Mario Bastos;
u-lep. norte 391S. (5358 M) .1

ALUGA-SE, 
e mNictheroy, 4 ruaNilo Pcçanh» n. 109. uma sala

Ç.om tres janellãs de írente; tem 2linhas do bondes de 100 ís„ perto dosbanhos de mar. 8 minutos; serve paraum senhor sírio 011 duas senhoras;casa de família ;hiformaç5cs á ruaVisconde Inhaúma 70. (7158 T) H

Compra e venda de predios
e terrenos

ViENTKE^SE 
um grande terreno, na

rua Petrocoobino, medindo 44 me*
(roa de frente por 98 d| fundos, ter-
reno plano e prompto a edificar; tra*
ta-se com o .proprietário, á rua Ter-
res Homem n, 274. (J 2772) N

VENDiE-SE 
o predio novo da rua

José Vicente n. 7, Andarahy, bon-
des i porta, com 2 quartos, 3 salas
e quintal murado; trata-se no mes-
mo ou na avenida Sio Branco n. 58,
A. Furlana. (J 6280) N

ViENDE-SE 
uma casa com grande

terreno todo plantado it arvores
e eom um liado jardim na frente e
doi lados, todo cimentado, tem es-

foto 
e muita fartura d'agua; a casa

nova, porém, pequena; tem varan-
da do lado. Preço 8:oooí, na rua
Guineza n. 78, Engenho dc Dentro;
pôde ser vista a qualquer hora.

(S 51 .-O 5»

VENDE-SE 
um terreno na rua Ipa-

nema, próximo á rua 'Dr. Pereira
Passos; tem 12X23,85, Preço 30^0000
o 1112. (R 7070) _N

ViENDE-SlE 
uma casa livre « des-

embaraçada, na rua Vidal de Ne-
greiros n. 29, 2 minutos dos bondes
da Praia Formosa, por 7:200$, ren-
detido 70$ mensaes, com duas salas,
dois quartos, installaçào electrica, pc-
queno terraço para jardim, ogua; tra*
ta-se á rua 'Vidal de Negreiros n. 5?,com o sr.- Monteiro. (R 7098) ,N

VENDE-SE 
uma casa nova, com

dois quartos, duas salas e üTãtS•dependências, com água e luz electri-
ca, na rua Victoria n. 293, estação
de Ramos, Preço de oceasião,

O «716) N

VENDEM-SE 
por 27:000$ duas ca-

sas novas, de solida construcção
moderna, cm frente i estação do
Meyer; informa-se com o sr. Vaz,
construetor, á r. Archias Cordeiro
n. 336, Meyer. CM 288) N

ViENDIE-SE 
por 3:000$ a casa da

travessa João de Mattos si. 31,'Estrada de Santa Cruz, «bondes de
Cascàdura. (,M 295) N

5T.ENDE.SE, em Petropolis, um su-
t penor .terreno «próprio, cora

25,830 1112, a dinheiro 011 ein pres-tações, Aeha-se em capoeirão, égua-
da abundante e superiores nascentes
de ogua potável. Clima magnifico.
Dista 50 minutos a pé. A estrada é
maçadamizada e illuminada a luz ele-
ctrica até á ponte do Torres, quefica distante 20 m. a pé. Brevemente
tera bondes etectricos e a estrada Rio
a Petropolis passará perto. Preço
7:000$; trata-se com Silvino, rua
Westiplialia n. 139. (J 7104) íl

\TENDE-SE 
confortável predio á•rua Lin3 de Vasconcollos^ Boca do'Matto; trata-se & rua ,l»nos Ai-res n. 198. (S 5'-t3) N

¦\TeVDE-9E 
lindo t solido patri*T moino, á rua Visconde de SantaIsabel; informes e tratos ,rua BuenosAires n. 198. (S 5343) N

ViENDiE-SiB 
o predio da rua Condede -Leopoldina n. 159. Rende 500$;ver e tratar rua Buenos Aires, 108.

..  (S 5243) N

VENDE-SE por 12:000$ o predioda rua 'Pedro Américo n. 193,no morro; ver e tratar rua BuenosAires n, 198, das 12 ás 18.
(M 6929} N

VEN.DBM-SE por 8:000$ quatro
.pequenas casas, á <e. Vieira Fer*«ira, .'Bomsuccesso; trata-se rua doHospício n, 198, das <2 ás 18.

^ (M 8929) N

VENDE-SE por ia contos o pre-dio da rua 'Visconde de SantaIsabel n. 63, e por 14:000$ os datravessa Oliveira rs, 20 e 20 A; tra*ta-se r. do Hospicio 198. (M 6j.*.)N

V.l',.\Dl-.-'SE 
uma casa nora, com

. tres quartos, duas salas, boa co-zinha, luz electrica e grande terreno;rua Minas n, 117, Sampaio.
R__..-0 X

\n-„VDEM.9E.dois predios cm Cas-1. cadura, 2 minutoaAlo bonde, coradois quartos, duas salas, cozinha equintal, paredes de uma vez, com pia-trbanda; trata-se á rua Archias Cor-de.ro n. 161 .portas dc aço, «im Frei-tas, das 8 as ir. (.XI 32S) N
TT,lvNDE;SJv um hom terreno, á ruaT Getulio n. 261, 2 minutos do hon-de, com 12XC0; á rua Archias Cor-deiro 11. 161, porlos de aço, com 'Frei-
tas, das 8 ás 11. ('lt ,..-,1 M
."«krií.NUK-SIÍ uma esplendida casa,T em Santa Thereza, logar saúda-vel, preço barato; para tratar na rua«Clapo ns. 47 e 49, Mercado Novo.com o Br. Fontes. (47 N) «M

tem

Vende-se por o contos" bom predio próximoCampo de S. Christovão, ,
bom quintal e entrada ao ...
do; trata-so com o dr. Tolen-
tino, rua Theophilo Otti
n, 83, 1" andar. (M206)

um
ao
om
Ia,

Ottoni
N

m a»-".*. :- .:,.¦;. ._ _'.'*»'¦¦'•¦ ¦"¦. . _* j "*_s_

PHARMACIU

ELEVADORES BRASIL
U. JONCKER

F_A_BRIO_A-KTT_El
Única casa no Brasil especializada ita cotiBtrucção de elevadores mon-

tecargas, planos inclinados
5 TYPOS DB MaCHINAS

Manobras a cabo, manivelas, botão de pressão e botão universal
2*7 ElevadoreB em oouBtru,oçáò

22 Elevadores eaaa. fuxxcoioxLaiian.e]ati(_>
nesta praça, com attestados de satisfações

Conservação mensal;— Transformação. Telephone 1454—Norte
149-RÜA DA SAUDE-149

¦"ífENDEBI-SB lotes de terre-
V nos do 10 por 50 e 10 por

67, por 3509 e 4009, a pres-
tações de 10$ por mez, na es-
tação de Vigário Geral, Estra-
da de Ferro Leopoldina; tem
água do rio d'Ouro canalizada,
35 minutos de viagem, sondo
as passagens de ida e volta
300 rs. No local tem- pessoa
que mostro os terrenos para
tratar das 4 ás 7 horas da tar-
de, na rua 8. Januário 89,
com o proprietário. (1.5352 N

VENDE-SE 
a casa assobradada, com

quatro quartos, duas grandes salas,
entrada por duas ruas, etc., na rua
Senador Euzebio n. 3<58. (M7239.IN

VENDE-SE 
uma ca9a com " <,uar"

tos, 2 salas, cozinha, tanque,
.-Mia com abundância, quintal, Jar-
dtm, horta, etc,, travessa Barreiros
n. 89,'estacio ile Ramos; trata-se na
mesma. (A 6281) N

VENDEM-SE 
sempre, a quem pre-

tenda conservar suas economias,
alguns prédios para renda e moradia,
em todas as localidades e para todos;
r. do Hospicio, 198. (S 615) N

VENDEM-SE 
terrenos a prestaçõesmensaes de z$soo, lotes it 12 i|ã

por 50, ao preço de 95$ cada lote,
terrenos enxutos, meios collinas epla-
nos, prpprios pára agricultura; flori-
cultura e j avicultura, em salubcrrimas
terras dc subúrbio*:, servidos servidos
por duas estradas de ferro, com pas-
sagens de $300 e $600, ida e volta;
no local onde se vende passará a. es*
trada de automóveis do Rio a Petro-
polis: informa-se com o Quirino, rua
da Prainha, 7, telephone, Norte, 4088.

(S 6164) N

Qnereis adquirir nm bom
cofre

A' prova de fogo, arrombamento
e ao alcance de vossa bol«a ?

Ide já, sem demora, ao deposito
dos cofres NASCIMENTO

Rua Uruguayana, 143
(Esquina de Theophilo Ottoni)

Teltphone 3934, Norte

VIENDE-9E 
uma «boa caas com 4

quarta*, duas salas, cozinha e
grande terreno, por 4:000$, no «En*
genho de 'Dentro; trata-se com Qui-
rino, r. da Prainha o. 7, telephone
n. 4.088, Norte. (S 6163) N

VENDE-SE 
por 57 contos um pre*

dio novo, feitio moderno, á tra-
vessa «Derby.Club, rua est «transversal
á de S, Francisco Xavier, próximo ao
Colíegio Militar, assobradado, alto,- no
centro de terreno de 12X45, com 2
janellãs de frente, entrada ao lado,
com varanda corrida, 3 salas, 5 quar*
tos, despensa, cozinha, quarto com
banheiro e bom quintal; trata-se com
Mourão, â rua do Rosário n. 161.

(J 709i) N

VENDEM-SE 
16 predios, em for-

mato de uma grande avenida, á
rua Torres Homem, rua esta paralleloao boulevard Vinte e Oito de Se-
tembro (Villa Isabel), entrada uma
porta larga, com grande portão de
ferro, vm corredor todo cimentado,
com quaitro predios oa frente, de
porta e janella, com 2 salas e um
quarto, e ia predios aos lados, com
porta e janella, com 2 salas, cozinha
e W. C„ rendendo 8:800$ por anno;
trata-se com Mourão, 4 rua Souza
Franco n. 47 ou i rua do Rosário 1.1.

(J 709-*) N
¦ —« a—™ ¦¦¦¦-¦i ..__¦,¦¦¦ ¦¦

ViENDEM-SE 
cinco predios por 30

, contos, em feitio de Villa, com 3
janellãs de frente, entrada ao lado,
s salas, 3 quartos, porão habitavel,
despensa, cozinha, banheiro e W. C;
trata-se com Mourão, á r, do Rosário
n, iíi ou á rua Souza Franco n. 47.

(J 709') -N'

w
AVISOMUITOÜTML!II

<. ,&> _MJL#H»,

'fm arinhos.de linho
VIRADOS OU DIREITOS

3 par 2$-. 6 pou 4$ — 12 por 8|
GOLtARINHOS DE LINHO

M SANTOS DUMONT
3 por 2%mr^ 6 por 5$; 

~M 
12 por 10$

05 ÚNICOS QUE SE
EN60MMANBEH
/IGÜAESAOS
^ESTRANGEIROS

.' A u"_UG.\.SB o predio á rua Ma-
Jitlicus n, 47, junto i estação do'Meyer, com dois quarto... duas sa-
Ias, cozinha, banheiro, água, luz ele-
ctrica, bom quintal c mais commo*
ihdades; tratase na rua loaquim
Meyer 11. 5.. (6936 M) M

(RiOMPRA-SE casa «té 
" 

_:Soo$,~cXI Cascàdura para «liaixo, perto dnsestaçucs; escreva n M. Silva, 011 vc-nha a rua llonorio n. 129 — T. oss«"ll0!l' (6385 N) J

CASA 
— Vende-se uma com tres

quartos, duas salas, casa de ha-nho. cozinha c- la.trina com entradaao lado, com jardim na írente c tan-
que nara lavagem de roupa, com
grande '.terreno, tudo murado, tendoluz e agira. Para ver e tratar na ruaRoberto Silva li. 23, Ramos,

6480 N) J

VENDIvSiF, 
a casa da rua do Caján. 84, com água, luz. jardim e po-mar; trata-se á rua Dr. FerreiraTomes n, 16 A, Penha. (R 7073) N

IMPOTÊNCIA ai*,i..Il-se «> caixa do Correio l¦¦«¦¦ v ¦ bnviH io47 __ Ri0 de Jnneit,0 ___ ¦
Kiiviiimlo o nome, residência o o sello para resposta.—
CURA KAl»in.\ B GARANTI»A — GRÁTIS.

IA íLUfiA-Slí á rua Kèp..._.íca 59,XjLproximo á estação, uaia casa asso-
bradada; com varanda, d iras salas,
dois quartos, cozinha, luz,"agna, quin-tal, etc, por 85$. (6938 M) ,.\I

A l.l,(,AM-Slv os confortáveis pre-Xid.os a rua Anna Ncrv 430 c 41^,ein frente á K. do Rocha; trata-seLeneral Câmara 8q. ' ((_8..|M)J
¦ 4 r.UOAJI-SK, cm frente á estaçãoXJLdo l>. Clara, rua Dr. Frontin n.
79. --.casas para famiiia ou negocio,
c casinhas desde 18$ até 40$ men-s,acs; trata-se com o Sr. Fernando, namesma. (•-.. J[) M

¦4 I.UGA.S1',, por ioo$ mensaes, a<f*-çasa nova, do sobrado, á rua 8de Dezembro 11. 81, tendo, no pavi-mento superior. 4 bons quartos, bom
quarto; dc banho com banheira servi-da por anua quente c fria. lavatorio cW.-C, o no inferior, salas dc visitasc de lantar, cona. cozinha, dispensa,W.-C. c uni quarto; para informações,;i mcsina rua 11. 110. e trata-se á ruallicophilo Üttoni n 45. sobrado.

(7171 M) M
' jí.W-A-SIv a casa da rua Viuva-tillauílio fl/S-A, com dois quarlos,lima sala. cozinha e todas as co.iimo-rtidadçs, pam pniiiena famiiia; tlrnielectrieidade; preço 50$; bonde dc-ascadura. (7,74 J[) J

COMPRA-SE 
um predio pequeno,com porão alto, até _o:ooo$ooo,

próximo aos bondes; não sendo nos•subúrbios. Cartas á rua S. José 11.ei a (pliarmacia). (Í480 N) J
PM pequenas prestarões men-A-snes, ao alcanço do todos,
vcndein-so magnificos lotos
do terrenos em Guaratibn, Io.
gar de grande futuro, ora ser-
vido pela E. P. O. do Brasil,
e, em dezembro, pelos bondes
electriços da Companhia Fer-
ro-Carril Campo Grande á
Guaratibn, Ourives 45, Com-
panhia "Bom Retiro". N

\r.lv.\Dl_-SE 
um predio por 6 con*tos, novo, dc construcção moder-*ja, a travessa José iBonifacio, 51 (l{.de Iodos os Santos), 2 minutos dosbondes assobradado, com 2 janellãsde 'frente, «ítrada ao lado, portãode lerro, varanda corrida na exten-sao do predio, 2 salas, .. quartos,despensa, quarto com banhos, etc;trata-se eom. Mourão, Rosário, 161 oua rua Souza Franco, 47, Villa Isa-•"=¦• 
 (J 70M) X

ViENDEM-SE 
dois predios á ruaGoyaz ns. 8.* c 84 (est. do «E. deuentro), tendo um uma porta larga,com negocio e moradia para famiiia;outro, eom 3 janellãs de frente, en-trada ao lado, cora portão de ferro,2 salas, 3 quartos, cozinha, banheiro,tanque e quinlal; trata-se com Mon-rão, Rosar-o, ifii, (J ;093) N

VlvM>EM-blv por i4 contos dois
prédios á rua Tavares ms. .Mg e221 (if.,. itncantado), novos, feitio mo-derno, assobradados, altos, no centrode terreno, jardim, c gradil de ferrona frente, entrada ao lado, _ salas,

3 quartos, cozinha, despensa, banhei-ro, tanque e W. C; trata-se comMourão, â rua do Kosario 161,
(J 7053) tf

PREDIO 
— Vende-se ocabado dcconstruir, com 2 salas c 2 quar-tos e mais dependências, por preçoa maior offerta; trata-se no mesmo,com o proprietário, á rua Sá n, 81.Encantado, bondes da Piedade. ' 

pro-•limo. (70S. N) R

\lrKN'D15.M.SI'_ 
lotes de terra a di-

nheiro e a prestações, a 4ou$ooo.
450?, 800$ c 1:000$, 11a rua C.rupai-
ty, entre Todos os Santos e 15. de
Dentro; trata-se com o proprietário,na rua Archias Cordeiro n. ü.'.

(R 7085) tf

UTERO-OVARIOS E ANNEXOS
O IOlITHVOIOIi, do Alfredo do Carvalho, é de effeitoswiro na cura das moléstias desses órgãos—Inflamina-

çoes, corrimentos agudos ou chronioos. A' venda em to-das as pharmacias do Rio o dos Estados. Depositários:Alfredo de Carvalho & C. — nua 1» do Março n. 10.

Ar.UGA-SH, 
nor zroS mensaes, nrasa _ da villa á rua S do De-

lembro 11. 85-A, com sala de visitas,«nue tambem pódc servir de quarto, porser independente, sala dc jantar, dois«íuartos, cozinha, W.-C, c banheiro
eom coiiimiiiiicação interna, Ianque pa-ra lava__-.11. luz electrica c quintal;
para informações, á mesma rua n.tio, c trata-se á rua Theophilo Otto-
ni 11. 45. sobrado. (7170 M) J

t I.UGA-SI5 a casa 2 da rua 8 do
XXDczembro n. 70. oor 140S mensaes<e taxa; tem duas salas, cinco quartos«r mais denendencias; ore sta-se nara
duas t familias, com dr.as entradas ;
para informaçCos, á mesma rua n, nq.
e trata-se â rua Theophilo Ottoni n.
45. sobrado, (71Ò9 M)J
¦~A I.UCA-Sl-; por SoS. ã"râ..~i"~i
_X3l1)uiiuc K st rada n. >7. com 2
nuartos, 2 salas, luz electrica. abuii-
danci.i d';.?ua nascente c grande mim-
tal; trata-sc uo n. 40. (61-.. MIS
' 4 I.IT.A-SK. por 100$. a. casa da
¦/Aula Duque Kslrada ...!. Covea, co:n
.1 quartos, 2 salas, luz electrica. cíc;
bondes á porta; trata-sc na mesma.

(61 --? Ml S

A r.UCA-Sl*. uma boa casa. com . 3
_/lquartos. duas salas, jardim quin.
tal, g-fz e luz ei«trica, á rua^ Dr.
J.ino Teixeira J*6. bonde de Casca-
dura; aluftucl iro$. (;oSi M) R

t r.rCA-SK a pequena casa da rua
AVinte de Março 53. a 2 minutos

<!o bonde dc T.ins e Vasconccllos: tra-
U-se á rua Dias da Cruz jS. Meyer;
¦• chave» estão n acasa n. III «a
>Yej_is_i «o laá» Í687< M) R

_f7!ÇN-D.l'.*SE muito baraio uma _ran-» dc -chácara;- na rua Joaquim Silvali. III, Piedade; pódc ser vista a
qualquer hora;, o casa .cm .. quartos,.t salas, 2 cozinhas banheiro, despen-sa e latrina, e com varandas e:n todaa volta, cobertas, c installaçào ele-ctrica; tem mais uma pequena casa
no cimo do terreno e o mesmo mede
44 metros de frente por 136 de fun-
dos; trata-se com o proprietário, Arua iBencdictinos n. 2$, sobrado, das
.0 ás 1- da manhã. (R6_>_.) N

\fJ5N':D,I5M.815 cinco predios á rua
V ;Dr. Ferreira Pontes (Andaraby),sendo um no cc.-itro de terreno, com

3 janellãs. entrada ao lado, com va-randa corrida, 2 salas, .1 quartos, co-zmha, etc., e quatro predios em for-mato de Villa, com 2 salas, 2 quartos,etc, rendendo 440$ mensaes; trata-sc com Mourão, í rua do 'Rosário
n. iiii ou á rua Souza '1'ranco, 47.

(J 709.1) N

VI5XM-SE por 20 contos um hom
predio novo, <le construcção mo-derna, em rua transversal á praçaBarão d cDruinmon (Villa Isabel) cde esquina, em centro dc terrwo,

çom jardim c gradil de ferro 11afrente, com 2 salas, 5 bons quartos,boa cozinha, etc, terreno de 11X44.
Vende-se outro na mesma rua, com
os mesmos commodos, terreno de11X5S, P°r 2 jeoutos; trata-sc com
Mourão, ã rua do Bosario n. i.t.

(J 7093) X

V«1'.NDI'.-S.l'. 
por 14 coutos um pre-dio á rua Major P. Sayão, su-bula pela rua Camcrino, 5 minutos

dos bondes, feitio assobradado, porãohabitavel, tendo 3 janellãs dc frente,entrada ao lado com -"branda, tendo
4 quartos, cozinha; o porão com gran-ile salão na extoisão do predio. Tam-bem se faz uma permuta por um pre-dio em S. Christovão u Villa Isabel;
trata-se com ..Mourão, á rua do Ro-sario n. t.l. (j r00i) X

Oonstipação
Tomo

PEITOKÃL MAiaXHO
Itua 7 de Setembro, 1MC>

\r.rí.M)l-..SIi por prrço muitíssimoV razoável a confortável casa datravessa Cerqueira l.ima 11. :a Kia-chuelo. construida !..i cinco me/cs,com duas salas, cinco quartos, corre-dor, despensa, installações sanitáriasco:n biJct, banheira de asua 'quente
c iria, cozinha, quario para creadoe gmnde terreno; vr c tratar na
mesma, a qualquer hora do dia.

(R 6203) X

VÜXDBMSI! quatro prédios por 20
. contos, i rua Conselheiro Octa

viano (V. Isabel), assobradados, en-trada «ao lado. com 2 salas, 2 quar*tos. etc., rendendo os quatro predios240% mensaes; trata-se com Mourão,
á rua do Rosário, 161 ou á rua Sou-
za 1'ranco n. 47. (J 7003) Uí
"Vri;.\'D15-SE 

por iS contos um pre-1 dio na rua Condessa de lielmon-
tc 015, do ,I5ngenho Novo), 3 niinu-
tos dos bondes de I.Vis dc Vaseoncej.
los, no centro de terreno, jardim e
gradil de ferro na írente, com 3 ja-nellas de frente, entrada ao lado, com
varanda corrida na extensão do pre-dio. 4 salas, 3 quartos, cozinha, quar-to de banhos, etc; trata-se com Mou-
rãíi, á rua do Kosar-o, jííi ou á rua
Souza Franco n. 47, Villa Isabel.

(.1 roo.*'» X

l&tfo aWSaWSÊ CARI0CA.82
V«E6l»TnA^*_WPJ__ffi**^HBSgB|| ~'^<Q "~j
^&ÊmawawaàBMmemmmSSSmaammm&E<bmímmammaan9r

Vende-se uma fazendo bom né-
gocio, por 2:oo«o$ooo. Trata-se
com A. Cons & C, em Santo An-
toniodo Cbiadór, E, dc Minas.(6840 

J

V«JJNDEM-SE 
um guardâ-vestidos,

toilette e cama de peroba branca,
«ovos; av, «Passos n. 32, segundo.

(S 180) O

ViRNDBM-SB 
duas bombas de tres

pois., para vapor e a mão; uma
correia com ajcfm larg. e 20 ms.
de comp.; £00 ks. de cano de ferro
de 21I2; com o sr, J. razão, rua Pri*
meiro de Marco s. 91, sala.

(J 7115) O

Vi$!.I>I5M-S_E 
dois para-fagullias. 1

paulista, privilegiado, c outro na-
cional, e algum metros de chaminé
de ferro; á rua Visconde de Itauna
n. 105. (J 64) O

VBXDE-SB 
um açougue i rua Vin-

te de Novembro n. 84, vendendo
um boi e fazendo bom negocio; trata*,
se com. José Gonçalves Cardoso,

OB 77) O

VF,NM5-S.E 
uma leiteria e bote-

quim, na rua Vinte de Novembro
n, 84, fazendo bom negocio; faz-se
qualquer negocio, por motivo de con*
veniencia; trata-se com José Gonçal*
ves Cardoso. OB 77) O

VI5XDBM-SE 
um sofá-cama austria*

co, para exame medico: no largo
do 'Machado n, 9. das 8 ás n.

(J 7>86> O

VilJXD,E-SE 
um gramopbone "Vi*

ctor" n. s, em perfeito estado,
eom 500 discos, por 90$; na r. Mar-

3ues 
de _,eão n. 56, com o sr. Can-

ido. (J 7119) O

ViEXDE-SB 
um piano "Pleyerem

perfeito estado, por 150$; na rua
Marques de Leão, sS, com o sr.
Cândido, (J 7120)0

VBXDE-SE grande quantidade de
zinco usado, folhas onduladas, por

preç barato; na rua Uns de Vascon-
cellos n, 23, Engenho Novo,

(M 723O O

V;ENI>E-SI? uma bonita machina
photographica 18X24, folie juo*drado, completa; uma dita 13X18,

com chacis a rideaux e lente de
Zais; duas vitrines, duas grandes ba*
nheiras, um rccorlador 24X30 e um
obturador Guerry; na rua do Saia*
do n. 11, com o tr, Manoel.

CM «930) O
"17'EXÜiL.M-SE baratissimos arma*
V (Ses e moveis domésticos, compra-

se toda a qualidade de moveis e ar-
inações; rua do Ílospicio n. 305.

(M 7175) O

\P_NDiEIM.se 
um motor e torno

para dentista, perfeitos e baratos;
rua Sete de Setembro tí. 205.

(J 7124) O

VÍEXDiE-SE 
uma casa de aves,

ovos, carvão e lenha c licença de
quitanda; informa-se por favor á, rua
José dos Rei» n. 3, padaria, Enge-
nho de, 'Dentro. (R «663) O

ITlENaEIM-SE moveis de sala de
T jantar, sala de visitas e quarto,

em casa plarticular, por motivo de
viagem; na rua Tavares n. uj, cs-
tação do Encantado. (J 7146)0

VENDEM-SE 
folha sde zinco; rua

Santa Sophia n. 50. (J 7128) O

VBNDE-SE 
um lindo grupo esto-

fado, com couro, estylo de gosto,
com tres peças completamente novas,
para casa de famiiia de tratamento,
por preço módico, para desoecupar lo-
gar; rua Chile n. 9. i° andar, para
tratar das 10 ás 4. (M 6932) O

VEXDE-9B 
uma armação de luxo,

com espcMio «ao centro; na rua do
Hospicio o. 122 (sobrado). , -

(J C583) O

VENDEM-SE 
cabras com crias, ca-

britos e um bode de boa raça; pa-
ra ver c tratar na rua 'Dr. Dias da
Cruz n, 663, bondes de 'Piedade.

(J O726) O

NEURASTHENIA • FADIGA
PROSTRAÇÃO DE FORÇAS

nu PHOSPHATADA
Do ¦w_E3n_ixr_Eic_____:

Co mais poderoso tônico empresado
contra as moléstias ou excessos, queproduzem esgotamento nervoso

ANEMIA CEREBRAL *•
•• •• PH08PHATÜRIA

PO' DE^RROZ £r0.S:
B A I Bi BI¦ A _n ^r <:ar0. A***
L| #• 11 hcrente,
B|B BB B iricdicinal

^ Tr ^T. e muito
perfumado. Caixa 2$soi>, peloCorreio ,.$200. Vende-se em to-das as Períumarias. Bliairnnaci-Bi
e iDrogarias « no Dopo$3to: Per-
fumaria Lopes, rua Uruguayana,
44 — 'Rio. 'Mediante 100 réis desello enviamosi o catalogo de Coh-
selhos de Belleza. (7801 A)

TRASPASSA-SE 
uma casa de pastoou um botequim. Informa-se na

rua Senhor dos Passos 58. Não sc
faz quesdio que o pretendente tenha
o dinheiro todo. (7558 P)

ACHADOS E PERDIDOS
pACHORRA DESAPARECIDA-
\J Desapareceu uma pequena dc
cor omarella, focinho preto, dando
pelo nome de LYRA. Quem a achar
queira entregar á rua Senad«or Eu-
zebio n. 226, sobrado, que será ge-nerosaniente gratificado. (7108 Q) R

CARTÕES 
DE VISITAS — Cen-

to S«. Ourives n, "6o — Pape
laria. (.-956 S) J
/ 1ART0MANTE e faz qualquer tra-
KJ balho para o bem ,não usar d<
cerimonias em falar no nue deseja-
res e trata de feridas «.irônicas t
outras doenças; rua Oliveira n. 38,fundos da capella do Amparo—Cas-
cadura. (1,-97 S) J

COSIPRA-SE, quer dizer vendem-
se gêneros alimentieios a pre-

ços baratissimos. (Ao Forte Lusita-
noJ—Cattcte n. 1.

COMPRAM-SE pianos de qualquerautor e estado, mandar cartascom autor c preço para A. M„ Coi-xa postal n. 39, (5:158 S) M

CARTOMANTE nortista, descobreo impossível, faz fortes traba-lhos, reza quebrante e máo olhado,tira malefícios c vira para quem fez.Kua Visconde dc Itaborabv, ij2 _.Nictheroy. ,'^.,; g) J

CASAS 
NOVAS ~ Alu_am-se narua Br-aulio Cordeiro 6{», ossoa-

Iludas e forradas, acabadas' de con-
str Trata-se no 71, próximo á
Parada Heredia de Sá, T.inlia Auxi-
Har. ou bonde de Cascàdura, no Ja.care. '(5420 S) S

Acaba de sair á luz e já se acha á
venda a nova edição de 1916

;: - .. DE ¦__ - ¦-'

O C.É1È Popular
zoü r.

T7IEND1JM-SB um bom piano ame-
V ricano. grande formato e perfei-

to; um dito 4 bis, Pleyel, o melhor
formato, por preço módico i rua do
Riachuelo n. 4:3, sob. (J 7Q34) O

VENDEM-SE 
cinco bilhares em

perfeito estado; na rua D. Anna
Ncry n. 258. (J 6503) O

VENDE-SE 
barato 4 rodas de ferro

fortíssimas e mais ferro.velho; cs-
tação de Anchicta, inadeireiro.'

(R 6421) O

ViKXDEM-SH. 
muitas folhas de

zinco t todos os materiaes das
grandes demolições da avenida do Rio
Comprido; á tua IUddock it.obo, 112.

CM 546o) O

VlvNDI-.-SÊ por 23 contos um pre-. . dio de sobrado, á rua .Miguel de
br.as, entre as ruas Visconde de
Itauna e S. Christovão, a um minuto
de diversas linhas dc bondes, com 3
janeilas de frente, sacadas de ferro,
tendo no sobrado 3 salas, 3 quartos,despensa, cozinha, quarto com ba-
nheiro c W. C, grande terraço e
quintal; em baixo, rotula e janella,

4 salas, 3 quartos, cozinha, despensa,
banheiro, tanque, W, C. c pequeno
quintal; trata-se com Mourão, r. do
Rosário n. 161. (J 7092) _.

VIÊNDÉM-Sllv 
sempre, a quem pre-tenda conservar suas economias,

algws predios para renda e moradia,
em todas as localidades c para todos;
rua do Hospicio n, 198. (S 6152) N

Vfl.NDE-91. 
um terreno por 2:500$,

á rua Senador Soares (A. Cam*
pista), medindo 6X.0. próximo á rua
Araujo 'I.iina; trata-se com Mourão,
r. do Rosário 11. 161. (T.ogi)N

VIvNDE-SE 
um terreno á rua Du-

queza de «Bragança (Andarahy), a
um minuto dos bondes que passam
pela rua Barão do Mesquita, com
a_Xa._, todo murado na frente e dos
lados; trata-se com Mourão, r. do Ro-
sano n. 161. (J 7091) N
TTEXOE-SÊ por 25 contos um pre-T dio á praça .liarão de Drummon
(Villa Isabel), eni frente á mesma,

co.11 10X67, novo, feitio moderno, as-
sobradado, alio, no cftntro de terreno,
com 3 janellãs do frente, entrada ao
lado, com 2 salas, 3 quartos, todos
com passagem de um paar outro, des-
pensa, cozinha toda de azulejo, quar-to com banheiro, quarto com W. C,
tondo fura tres quartos, « bom quin*tal; trata-se com Mourão, á rua do
Rosário 11. 1G1 ou á rua Souza Fran-
co n. 47. (J 7091) N
X7II3XOE-9E P«ir S.'50o$ um predioV novo, assobradado, alto, á rual.co-
poldo, com bondes de Andarahy á
porta, com 3 janellãs de frente, en-
traad ao lado, com varanda, com 2
salas, 2 quartos, cozinha, despensa,
banheiro, W, C. c quinlal; trata-se
com Mourão, r. do Rosário n. r6i,
sobrado. (J 7091)

_I7)ENDE-SE o terreno juntoV no predio n. 49, da rua
Palm Pamplona, em canto de
rua, com 22 ni. de frente. As
cliaves estão no mesmo pre-
dio c tratn-se á rua d» Ouvi-
dor n. 94. (3 138) X

TTh,M".EM-S.! por 12 civitos doisv prédios á travessa S. /Diogo, por-ta e janclla, 2 sala?, .1 quartos, corre-
dor, cozinha e quintal cada predio;
tura mais informações com Mourão.
á rua do Rosário 1C1 ou á rua Sou-za Franco n. 4;, y. Isabel.

(.1 ioo.-l X
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hX-DlvSE por io contos um pre-dio á n.a rheodoro da Silva, en-
Souza Franco o Abactc. cm cen-,!e terreno, feitio de chalct, gra-de ferro e jar.li... na frente, 2s. 3 quartos. _ banheiro. Ianque e
C. tendo mais nus f_YidÒ3 urnanha comi uma sala c um quarto,e.10 de h,X.|-; Irala-se c,'"l Motl-

. á rlia do Kosario n. 161 ou á
Souza Franco 47. (J 700^1 X

TJ*15X'DIv&K um predio novo. mo-
V derno, com íiiíuí.ução. clecír*ca,

varanda ao lado. cu-., rua .Mina., 11:,
Sampaio; trata-se no mesmo,

(R ;o_9) -V

T^iENHE-SIi por 13 centos um bom1 pre,li,, ,i rua Bella Yi.ia n. 63,em centro de terreno dc 11XÍ3. com
gradil de ferrp e jardim 11.1 frente,
com .1 janeilas Ac frente, entrada ao
lado, com varanda corrida na e:;tcn-
Sao do «predio. 2 salas, 3 quarto5:.sendo uin destes um salão, «boa eo*
2_viba, deipensa, quarto com banheiro
o \V. C„ electrieidade cm todo o
predio, e boa chaearinlia; trata-sc com
Mourão, r, dq Rímiío i.i. (J,*o.--)M

\7M.XDI'1M-Silv 
dois csccücntes pre-' dios, situados na K. de Todos os

Santos, tendo cada um duas salas, ein-
«do \quartos, bom quin.ai, cm com*
pleto. estado de conservação, dando
magnífica renda. Preço módico; tra-
ta-se na rua do Rosário n. 172, sob.,
sab 2, das 2 ás •., com Xtines.

(J 6443) N
TTiKXiDU-Sli unia casa na rua Oliva

V (Maia n. AC, estação dc Madurcira.
(J 6719) N

¦yriCXDEM-Slí. cm i',. Chri-tovfJa.
T num dos melhores pontos, com

bondes de 100 réi.«. perto, os prédiosassobradados, quasi novos, da rua
Francisco Eugênio ns. 114 c 118; tra-
ta-se á rua da Quitanda n. 83, so-
brado, das 11 ás 5 horas da tarde,
com o sr. Roque. (J 1197) N

GRAVIDEZ
do aa vela3 aiitisepticas, São
inotfensivas, commodas e de ef-
feito seguro .Caixa com 25 ve-
Ias 5$ooo. Pelo Correio mais 600
reis. Depositário! praça Tiradcn-
tes 11. 6-', pliarmacia Áavare..

(1504)

VENDEM-SE 
25 Sãrfs de vinho

Rio Cirande, por 9$ooo. Mel deFlorianópolis, garta. i$ooo. Catteten, 1 — "Forte Lusitano".

VIOXDRM-Sd. por 31 contos quatro
predios á rua .Barão do Hom Re-

tiro, bondes á porta, com jardim nafrente, entrada ao lado, com 2 sa-
Ias, 2 quartos, cozinha c quintal, ren-
dendo tudo 400$ mensaes; Irata-se
com Mourão, á rua do Rosário, i.i
ou á rua Souza íranco n. 47.

(J 7093) N
Tf,ENDEM*SiE alguns palacetcs e ter.

» renos "na avenida Atlântica; jpfor.mes e tratos á lua .Buenos Aires, 198.
to 12 ás 18. (S«i5)N

^rlE.NDE-SE, 
em \S. Christovão, um

1 pa|aeflte recentemente construído,
em logar alto e saudável, por 27:000$,
próprio para famiiia de tratamento;
trata-se a rua do Ouvidor, 130, com
o sr. Coelho, loja de calçado.

(R 209) N

T7,ENDEIM-SE, i rua Dionysio Cer-
? queira, dois lindos predios e um

lote de terreno; informes e tratos á
rua Buenos Aires, 198. (S 613) N"

VENDE-SE 
á rua Dionysio de Cer-

queira dois 'lindos predios e umlote de terreno; informes e tratosr. Buenos Aires. 198. (S Í152) .N

VENDbM-SiE 
alguns lotes de terre-nos na Avenida Atlântica; infor-mes e tratos rua ÚMuenos Aires, 198.

das 12 ás 18. (S .152) N

VENDE-SE 
o confortável predio darua Visconde dc Tocantins. 34,estação de Todos os Santos; trata-seno mesmo. (S 173) N

T71I.XnBM.9l3 lotes de terrenos á
T r. Dr. «Rego 'Lopes (largo da Se-

gunda-Fcira); trata-se á r. do Car-
mo n. 66, 1» andar. (J 7155) N

VENDE-SE por 11:000$ uma casa
nova, á r. Paual e Silva (largoda Cancella); trata-se á r. do Carmo

n. 66, 1° andar. (J 7156) x

A CUBADA SYPHILIS
Adquirida ou hereditária, interna ou externa em to-das as manifestaçõe.: Rhcumatismo, Eczemas, Ulceras,luirnrcs, ,Escrofu1as, Dores musculares e ósseas. Do-res de cabeça nocturnas, Ulceras do Estômago, etc,se consegue com_o
LÜETYL

Poderoso ontisy-
philitico, Elimi-

nador das ihVpu*
rezas c micróbios
do Sangue. Cura
syphilis, tanto cx-
tema (pelle, etc.)
como interna (dos
Pulmões, Coração,
etc). Peçam prós-
pectos. Vende-se :
nas boa*s pTíarma-
cias. Preço 5$.
Dep. geral: Ave-
nida Gomes Freire
00. Tel. 1202, C.

VENDE-SE 
um sitio com uma casa

com .. quartos, 2 salas, cozinha
c mais dependências, com asua en-
canada, em Jacarêpaguá, logar deno-
minado Pechincha, travessa Tindibir-
ba n, 9: para tratar á rua Commen-
dador Teixeira dc Azevedo n. 129,
E. dc Dentro. N. ít.—No logar tem
pessoa habilitada para informações, a
qualquer hora. (J 7117) N

TTiEX-DlvSE b_iralo, com urgência,
V uma casa nova, com- agna c luz

electrica. terreno de 11X40 e grande
pomar, á rua Angélica n. 151, esta-
ção de Olaria. Preço 3:5oo$ot,n. E'
pechincha. (1! 698SI N
\7il>XDE*SE uma chácara com tres

y cnsas, uma grande para moradia
c duas para rendimento, tudo muito
barato: na rua Baronesa, esquina da
rua Marangá, n. .zôo, facarépaguá.

(R 6866) N

\ri':N'ni;.MSi: um chalet e uma ave-
y nida com seii casas; rende 3:700$

por ar.no: r. Clarimi-,ido de Mello
n. :77; trata-se na mesma.

(S ...;o) X
¦\n-:\l)E-SE 

o novo c cxet-l-
*' lento predio, em centro de

terreno, com tres quartos, o
mais commoditlniles para pe-
quena família de tratamento,
sito á rua Zefcrino '28. Todos
os Santos, liondes » porta;
trnln-so no mesmo coni o pro-
prietario. (,r 138) N

"f rÉNDE-SE por 200:000$.. livre e
T desembaraçada, negocio limpo, uma

grande Villa, com ... casas novas, que
dão a magnífica renda dc 36:000$ "fl-
nuaes, recem-acabadas de constru'r,
boa construcção solida, ruas calçadas
a «parellalepipcdos, illuminação electri-
ca, agna abundante c todos 05 re-
quisitos municipaes e federaes: trata-
directamente com o proprietário; es-
tão todas nlugadas; informa-se á tra-
vessa S. 1-rancisco dc Paula, 38. casa
de calçado, ou caria oo sr. Braga.

(>B 67) N

\7IENDE*SR 
por i:;oo$ um terreno' de 1.X66 ms., na K. do Meyer,

bondes à porta, prompto a «cr edi-
ficado: trala-se â rua do Carmo, 66.
i° andar. (J 7150) N

TTlEXDE-gE rôr 7:--3o$ unl terreno
y de iiX.í4 ms., á rua Gonçalves

Crespo; trata-se á r. do Carmo, 66,
i" andar. (J 7131) J.

\7.KXDK-SK o terreno da rua Dr.
V Dias da Crur. junto ao n, 170,

Meyer. tem 11 ms. por -Jo; com o
proprietário, tel-pi:»:?, Vi:ia, 3.1:3.

T7ENM.-S,E por n:ooo$ um predioV novo. estylo pajacetc, em centro
de terreno, junto á r. Pereira Xu-
ues; trata-se i r. do Carmo. 66. i°
andar. (J 715.) X
V^KXDE-SE ,por fi:soo$ um bom

y «predio. á rua ilermengàrdá, jun-to a «K. do Meyer; trata-se á r. do
Carmo. 66, 1" andar. (J 7153) ,X

VENDE-SE 
por 40:000$ um terre-

* íe 11X87 ms., á r. do Caltclet
i6:oou$, um terreno dc 30X33 ms.,
esquina, á r. Jockey-Club; trata-se á
r. do Carmo, 06. 1» andar.

(J 7i..S)N
V7ÍEXDE-SE por 23:000$ u-n predio^ novo, dois pavimentos, em Cop.i-
cabana; t.-ata-sc á r, do Carmo 66.
1° andar.. .(J 7«ó;) ü .

ViENDE-SE pord.o - ¦ • 10:000$ um pre-
... confortável, tm fronte á est.do Engenho Novo; trata-se á r. doCarmo, 66, 1» andar. (J 7159) N

VENDE-SE 
uma casa de seccos e

molhados, sem luvas, bem locaü-zada, próxima ao largo do Machado,
Cattete; para informações í rua da
Alfândega 11. 137, com o sr. ,15uze-
bio Itourenzo. (J 6190) O

VENDEM-SE por 22:000$ dois pre.dios alugados por contrato, reu-
dendo 250$ livres, cm ,frr»ite á dj. dc
Ramos; trata-se á r, do Carmo. 66,
1» andar. (J 7154) x

7$500
Esta quantia representa a

prestação inicial de um esplen-
dido lote de terreno em Guará-
tiba. Adquirindo hoje um lote,
v. s. em dezembro, quando esti-
verem trafegando os bondes
electriços, poderá vendel-o pordez vezes mais. Ourives n. 43.Companhia "B0M-RETIR0".

VENDA DIVERSAS
VENDE.91. por 4$. em qualquer

pharmacia ou drogaria, um fras-
co de ANTIGAI,, do <lr. Machado,
o melhor remédio da actualidade pa*ra curar a syphilis e o rbeumatismo.

O
VTENDE-SK boa «pensão, coni mui-
V tos quartos e optimos pensionistas,dc.xanod de lucro liquido de 500$mensaes, pelo preço de 3:500$, sendo

j:5oo$ em dinheiro e o resto em le-
trás. Negocio __ri. e honesto; cartas
a F. ÍT, X, nesta redacção. (232)

VENDE-SE junto 011 separadamen-
te uma mesa elástica, um guarda-comida, ura guarda-Iouça e meia mo-

bilia de sala de visitas; ver c tratar
á rua V*Vite e Seis de Maio n. 13,
estação do Riachuclo. (-jfii) O
\7iIvNDE-M-SE armações, balcões, có«

.T pas. mesas para botequi.. e utensi-
lios para todos o sne*?ocios, assim
como se faz qualquer armação, q gos-to do freguez c a preoç sem com-
petidor; na rua Senhor dos P-assos, 47.

(S6133) o

VENDEM-SE, 
á r, Haddock Lobo

n. 117, casaes de canários prom-
ptos para reproducção c cães 'Fox-
Tcrrlcr.", puro sangue, (R 5377) O

TTENDEM-SE 
duas estampas para

fazer copinhos de massa para sor-
vete, uma- de eanoinhas e vendem*
se viagens; trata-se com Matheus, á
rua D. Caros I m. 59* (J 5474)0

XfiEXiDEM-SE dois macacos muito
V vivos e intclligcntes, tamanho re-

guiar, com as respectivas casinholas
e mastros para gymnastica; para ver
e tratar á rua Dr. Dias da Cruz, 66*.
bondes do Piedade. (J 6194)O

VEXD.EM-SE 
quarenta patos novos

e multo gordos, juntos ou sepa-
nulos: para ver e tratar na rua Dr,
Dias da Cruz n, 6C3, bondes de Pie-
dade. O ^7-*) °

VENDEM-SE 
armações, balcões, co-

pas, mesas, espelhos, cadeiras, cai-
xões para cercaes, tapa-vistas, moto-
res, maiicaes. caixas registradoras, co*
fres á iprova de fogo, louças, fogões
a gaz, vitrines de todos 03 temos,
bancos para barbeiros; tudo que pre-
cisares nesta casa encontraras pors
1I4 de seu valor: rua Irei Caneca

*i«. 7, 9 e 11, Casa Encyçloped ca.
tcl. 5.092, Central. (S 262) U
¦\7EXD«EM-SE portas e venezianas

V quasi novas: rua da Assuinpção
n. 135, casa 6, Botafogo. (J 5) «

\T-ENDE-SE uma bicycleta "Iliim-
V ber" em perfeito estado, quasi no-

va, por 100$; «ia .Estrada. Kcal de
Srdta Cruz 11. 9< A, aihtm ile_.se*
geiro, Realengo. (a 612-t) u

PERDEU-SE 
tinia apólice do va-Ior de 5oo$ooo. de n. 2361, einit-i.da em 1868, dc juros de 5 »|°, con-vertida cm 1890, cm juro <le 4 oi»,

ouro e; ainda não reconvertido, perten.cente a Gcnoveva Maria de Almeida,solteira. Rio de Janeiro, 12 de se,tembro de 1916. — p.p. Emilio Ed-gard Bokel.

VHXDE-SiE 
«má cabra coni ditas

crias de 3 dias; rua Adelaide
n. 126. «Meyer, (R -77) O

TTEND1.M-S*.IJ machina." de escre-
ver Undcrwood, typos 5 o 3 x 12;

Romincton 11 A e 11 B; Continental,
Mercedes Royal e hrika. portátil;
rua da Alfândega 11, «37,,;; a"l«ar-

(,M 290) O
"ITEXDE-Sl-* um carrinho para. cre-

anca, com luz electrica, arreios c
um cabrito «mestrado ,pára o mesmo;
irata-se tia rua Real Grandeza n, 66,
Botafogo, onde pôde ser visto,

(JI 7215) O
¦*7_ENDE'M-SJ'_ unia serro dc fita das

V maiores, motor electrico dc quatro
cavallos. installaçào electrica complc*
ta, juntamente com munfra. Vende
se imito 011 separado; trata-se na Ks-
trada Real de Santa Cruz 11. 91 A,
ofíiciaa de segeiro, Realengo.

(M 317) O

XTENDE-SE uma boa quitanda, fa-
\ zendo bom , necocio: trata-se das

7 á 1 hora; rua Camcrino n. 1.12.
(317 O) M

TTENDE-SE um piano, quasi novo,
V americano; praia do Flamengo 120,

casa 1. loja. (345 O) M

TRASPASSES
TRASPASSA-SE 

um bom arma-
zem dc seceo? e moinados*, livre

e desembaraçado, fazendo regular ne-
gocio e quasi não paga aluguel; paraver e tratar á rua Real Grandeza ...
11;—Botafogo. (362 D M

TRASPASSA-SE 
o contrato do no-

vo predio da rua Affonso Pen*
na ií..í. com bom armazem e magni*
fico sobrado, com todas os commo-
didades para famiiia; as chaves na
padaria próxima; informa-se com' o
sr. Ramalho, rua do Ouvidor n. 2R.

(2S2 P) R

TRASPASSA-SE 
o contrato com 3

annos; c vi mezes, de 2 .portas
na Avenida Rio llranco, bom ponto,
pagando dc aluguel 250$ mensaes;
para informações: Quitanda .110.

(;o.j P) R

T7EXDE-SE uma boa vitrine de cen-
V tro, com espelhos; rua Frei Co-

neca n. 126. (S 24;) O

TTiENüE-SE um piano em
T bom estado; na rua Pr. Pe

Eraaco a. 87, Eslacio de ?á.

muito'eira

'S 206) o

Tfaenoccn e_o ut" sobrado na1 raspassa-se rua Sele de Sc.
tembro, completamente mobilado c
dividido em escriptorio?, que estão
todos alugados, dando os alugueis
para pagar a renda do mesmo, fican-
do de graça para o alugatario, sala
de espera, quario, sala de jantar, có-
pa, cozinba. dispensa e área, A sala
do jantar h espaçosa podendo servir
para pensão. Motiva este tr,.sivi*;e o
dono retirar-se desta capital. Cartas
a Esperança, neste escriptorio.

(6167 P) J
rpRASPASSA-SE uma quitanda bem
X afreguezdda, fazendo bom negocio

e para melhor acreditar, o pretender.-te pôde informar dias antea. Estação
do Mcj-er: rua Carolina Meyer ;i.

i.24 P) R

Manual completissimo da aríe de cozinhat
e fazer doces

Verdadeira encyclopedia culinária, onde lio receita» para todos 03 ros-
Vt l™ _.T,??T.rfad.x..;r £ie!n .'Ia. "i-eitas est-angeiras, como ERANOE-
pa* PÍ),-.}(F.ÍJ-*ZA,' INCI.-5ZA. AU<EMA, CHINEZA, POLACA. TUR-
^•a. hus&A c dc todos os paizes da terra, com as suas especialida-des, lia lambem a cozinha verdadeiramente brasileira.
„„_.. "z' • 1"'?<»r«is. quitutes baliianos, gênero paulista, iguarias d*
q.t.zer!| 

JarCS SU' Pr"":'I|«',men'«! do R.o tírande. Tudo quanto te

zoT&*U,£rií™tU„':™mJ,¦^ .«"!->«»..-"^«"-«-«u * iahiaria com, leite de coco;zoro3, sarapateis, cangiquinha, etc,
OBRA DIVIDIDA EM CIJÍC0 PARTES A SABER :

r.,í5,I15ÊI^n.fAR?:' 
- •Cozi",'m "«.w™ - Collecç__ complete •

da. eo.i.?h„"?^.?,?_,,?" rc.f ?s da9,, ni!1" «""¦""-"•as e saborosas iguarias
rí „ vSt^ £°n.u.g,uez.' Italiana. Franceza, lngl«a, AHemü, Russa, Tur-
n,.J.,_.í'?' 

•-,rc.c.'-"*a lie "m vocabulário <los termos franceses mas em*p gwrrivncí"Sli!,i*if,?s •<;s-,,.ura",lcs «• "os banquetes.SEGUNDA PARTE. _ Cozinha brasileira — Centenas de variadissl-
sneir.1, tanto de comidas do trivial como de «uar as f«nas »¦ de nrenarnpouco conhecido. jEspecaidadc da arte citlinS {lnminenw. cMrense
l.vVn„e'rnn/Ptar_,,Stí- T liía , '¦, d° .uI do ^^ N3o Se «nhu n oiUro
Brb_i elf» ro.í,„ n iffW-»"-»-"?'* «* «- «om tanto exactidao da Cozinha
gaTãnffi^Txíele^^!'''0 

P^>^.'^?' « ».«itas tóo verdadeiras,

^pf^^^u^j,:? d^ira? las?é.s7t^ell.r;
QUARTA .PARTB. — Manual do Copeiro — Arte de bem servir e

S°r.,_,,4r1eSa' ,a"t0 -ü' °_lsas dc l*a,,i,i,lil como 
°"> 

'-.anquetes, á L. ee".à ona americana, seguida dc uma collecçilo de "menus* á etiropéa e i «lirasi era, em francez c portuguez, deforma n facilitar os "maitres d'ho.tel a organizarem qualquer banquete ; arte de trinchar 09 ass. do. dis ri.5OUIVnvV'_.ARV,-a8 ¦Ji'f/7*.',t» Pa«-'« do banquete, &&&¦QUINTA PARTE. — Inteiramente nova _ Accrescida a esta .diçSo.
0 LIVRO DOS DOCES

Contendo .Vinumeras receitas de. Pães de U, pães leves raieaii*pudins, petits, gateaiw, ti elinbas, bunnuclos, bolos, lunchs 
"áyo. 

1 ais"?galettes, tortas, toninhas, babás, manjares, doces de frutas, crèmV, gíll"'marmeladas, bolinhos, mães bentas, bons bocados, fatias da Cl.ma bôlô
BolTin 

".iiLY0 
ÍT' f 0S dc °V0J* ,abc-fcs' *"*•> «"«"f quciTa-Jiiibas.

»,.__. "LA ,ladios' t"'os ^ amo,r' Vaes nao vens' doc<- de queijo compo^tas de me ao, de cajus, eidras, laranjas, ,-nanaz, morangos, pecegos côio.ameixas, etc..; biscoitos jle vinte qualidades; pudins de vinte oualdades*cremes de vmte qualidades; doces de frutas de todas as qualidades uvas.peras, abóbora, limão, figos, marmelos, etc, etc, etc. «uaina, uvas,
„-

Um grosso volume encadernado, d éj
500 paginas, contendo as cinco

partes reunidas  5$000
AVISO

A Livraria Quaresma ;?™eltS,râ"_i5 in,er!.òr-, "m"i «*¦
despesas eom o CorreioTbastando, táo Knte"^. ar TX? Lt? *
C^0eVVOR^Fa*Al.?ftl",y- 'tffi '"« cÁRVURE^STRADavC&1 Y^Tffi'^0, e,£Wcf rM VWJrr,™ Slk,VSATQAU^

— ¦- II I

1 /"_.',"?«•'_:" *_"•? "^ Tratam-se o?vv papeis civil e relinioso- r„_.Marechal . Floriano Pc" „.ó° n." 29,loja, próximo á avenida Passos.
(44.11 S) S

JOSÉ' 
CAHEN; rua Silva Jardim _nASAMENTO«_ H11. .1. Perdeu«e .. _...„_»i_> ,i_> .. 1 ,._....ti"lyS —*O 11. 3. Perdeu«e

100.000, desta casa.
cautela de n.
(629a Q) S

Gonorrhéa
cura-se cm 3 dias com

[Rna 7 tle Sc.omt.ro, 180

DIVERSOS
ALUGA-SE, quer dizer nüo façam

suas compras sem primeiro, sa-
ber o preço nos Armazéns "Ao For-
te Lusitano"—Cattete n. n.

AJ.UGAM-SE 
andorinhas da Em-

gueza para lavar e engoininar ou
doras" Única que garante bom ser-
viço indemnisaçaò env a.i horas de
qualquer prejuizo. Agencia Central
P. Tiradentcs 39 (Urgo do Rocio)
não confundir com o numero, c o 39.
Tel.ii._8o9 - Central. (6874 S) R

A 
10$, _o$, ,oÇ até 200$, liqui-
dam-se 50 Singer, feitio gabine-te e bancadas dc dez ma chinas com

motor electrico; praça da Republica
n. 195. (S)

Ã GENTES nos Estados, acecitam.¦*¦*¦ 5c na fabrica dc carimbos c gra-vuras, á rua Sachet 18—-Rio. Peçam
condições a José Xavier. Optima
comniissão. (3840 R) J

LLUGAM-SE 
4 tornos nara madei-

ra, ã rua Visconde de Itauna 105.
(63 S) J

APOSENTO 
— Prccis-vse dc um

com peiiRilo e sem mobília paraum cisai, proferindo*» perto do con-
tro da cidade c cm ca-sa dc poucosinquilinos. Cartas a R. Thomaz; rua
do Hospicio 1-3-9, i° and. (25.1 Ê)

CO.MPRA-SE 
qualquer quantidadede jóias velhas, com ou sem pc-dra<9 de qualquer valor e cautelas do

Monte de Soccorro; paça-sc bem;
na n.a Gonçalves Dias 11.37. J0.1ll.e-ria Valentim. Telcph. 994. Central.

(S104 S) S

Corrimentos
Curam-se cm 3 dias com

Injecção Marinho
Rua 1 de Setem!) <>3 180

COBRANÇAS 
— Hbmcm collocado,

proprietário e bon est o, acceita de
alugueis dc «cas-a-s e outras: encarre-
ga-sc dc todos os negócios dc Exmas.
senhoras que possuam beos. Por ia-
vor, Uruguayana n. 116, com Bar-
cellos. (66.0 S) A

CÒNSTRUCÇÕES, 
reíormas, peque,nos rep.iros e pinturas de prodios a preços módicos, e pagamen,-tos em presta.Ses, rom o construetor

Michitski, r.a rua Uruguayana n. 8.
tile-ih, 5336, Cent,,_, 

" 
.(C150 S) I

rjOAlfKA-SE uma secretária antiga,XJ it lacarand.. Tratase com, ò
™_.,„.Íie"'£l<:a do Menezes, pesíoal-mente ou por carta, 110 câltclc 31.¦ C54ao S) J
«JAlllSLI-OS - Já nSo TTpcrJt~™™ °3 «bellos 1 Escreva de-pressa sem demora ao esneciali.t.
7o7e7!?c2°'-t caixa *" »»''»'907, kio de Janeiro, nue ^ralniia-mento vos dará todas <° ffi»Çoes necessárias. (7148 S)J

CURso Propedêutico _ rZXJ da Quitanda n. 20. Director DrWashington Garcia. _' PrcnSratVrio.'exames, vestibulares, concurso, eZ'
ffiS^â^: Aute '"pe«-iS: íSSlixa, 30$ mensaes. (g,4j gj g

SdIdI i>f «SENHORAT^SOá

ris, montou seu atei cr i rua da A%«embléa 3S, i« andar. (105 S)j
rjAÍXA _ 01ferece.se unia mocaXJ para caixa ou datyloccanha niS°uma casa de negocioV T ? a U n.rua do Acre n. 69 - Flora lUtàinl

(«153 S) S
riOMPRA-SE uma casa que tenb,XJ 2 a 3 q,,ar os e mais accomm»dações para íamiiia, e que tenha terreno nunca menos de 40 metros*ato Engenho Novo, lado da Tua ,1
110 ara A. M., aos cu dados deEmílio; rua dia Quitanda 67 Nego'co directo. (./4 fâ%

O w 1 flan<-as ¦,ara cas«*9 maií
V 2.ari>.-0 1>«e noutras partes: ruados Ourives u5, ,o anil, faoi M M
CONFORTÁVEIS .alas de frente eV-> quartos, alugam-se com optimapensão, a rua Carvalho de Sá n as.

(gQ4S S) J
CARTOMANTE mme. Concepcion
XJ— rua Frei Caneca n. iq_. sobra-do. Preço 2$ooo, (..ifl jj) ji

T^I-VHEIRO -Qualquer quantia¦M-J a juros módicos, para hypotbc-cas, antidlircsis. descontos c cauções*compra c venda dc tiredios. terrenos'sítios c fazendas; com J. Pimo. ruado Rosário 134, tabelüão. (6_|Si S) J
TVNIIEF RO — ümpresta-se sobra2\J lyonussorras, moveis c dcinalis
garantias, como tambem se tratade hypothecas, rendaU de prediosetc, com Rodolpho Thomaz, rua doHospício n, 129, i» andar de 1 á-
4 horas. (70-6 g) R
rvENTISTA - Vende-se um vuí-Xf camsador, completamente novo,com do.s muíolos; trata-sc á rua dosAndradas Ss, sob. (720: S) .\f
"TvINIIEIRO - Dá-se sob hypothe-XJ cas, moveis, notas promissórios,caução, inventários e a oificiac. doF.xerr.ito, Policia e Bombeiros! ruado Kosario 172. Seixas Sc Fernandes.

(08 S) J
TWHEinp sob hypothecas, alu.XJ çuci5 d_i cosas, proiriissorias,adeanta-se j-aros do apólices <i ju«ros módicos com G. Pereira, á rua
da Alfândega n. 42, 3" andar, «ala
12 (elevador), (2750 S) R
TVXIIEIRO — Dá-se sol) hypothe.JL/ ras de predio*, co:n todh a
brevfdadé» á rua Archias Cordeiro

das 8 ás iu
ca sa v reus-Tj

.<330.S_. »

X"i«üítS!lfe_;
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y CORREIO DA MANHA — Segunda-feira, 2 de Qutubro de lgl<)> 0

A'-SE um pequeno commodo «ra
morar, a senhora só: rua D.

Ar.» Nery a. 36» - R**J 
gj „

D

TMNHEIKO — Empresta-se
l^sob hypothecas de prcdlos
u juros o condições; p»ra tra-
tar rua Thcophüo Ottoiü 83,
1° nndnr, com o dr. Tolontl-
uo de Campos. (51287) S

j.iill casa de . tamilia, à rua Barão
de Mesquita 11. 0,40. alugam-sc

commodos a çessoas distinctas; com
ou sem pensão. (7131 5) J

SPIRITISMO — Tratamento gra-
ti*, de todas as moléstias. Con-

sullas sobra todos os assumptos;
Acre 69 — "Flora Indigena".

(6:50 S) 5

PENSÃO 
MONTEIRO — B* ,'"•melhor no gênero e também for*

nece a domicilio; Rosário n. 105, i".
(160 S) B

PENSÃO 
— Fornece-se bem icita,

de casa de familia; na rua do
Cattcte 11. 387. (7>3SS) J

PENSÃO 
Naturista e Vegetariana.

Acceita pensionistas e avulsos;
única casa neste gênero para trata-
mento de qualquer enfermidade; co-
zinha de i* ordem, dirigida com co-
nhecimento por ume, Abigail Lima.
rua Chile n. 9, i* andar. (6933 S)'M

PENSÃO 
de primeira ordem—For-

n«ce-se á mesa e a domicilio;
prego* raioaveie, em casa de -íami-
lia; á rua Júlio César n. 65, a" on-
dar. (3SiS) M

Forçada e urgente
LIQUIDAÇÃO FINAL

Uu barateiro cstaboclcimento de AL-
FAIATARIA. fazendas. ROUFAh
FEITAS; chapéos e de outros artigos
para HOMENS. RAPAZES c MEM-
NOS , ,O Rio Tnumphal

Tudo liquida a qualquer preço,'; ín-
iluiudo armações c todos os utensílios.

56—RUA DO OUVIDOR—5°

ITiM 
cs:a de família de iodo o res-

li peito, nluga-sc mna boa sala de
frente, com oti sem pensão; a rua
ilcnlo Lisboa 63. (219 S) R

GRAVIDEZ 
— A salvação das

parturierrtes está na "Obstclrina",
remédio extraído <te um cogumelo.
Deposito: Acre 63 —, "Flora Indi-
6cua". (615a S) S

(10VERNANTE 
— Senhora brasi-

T leira, emprega-sc cm casa de um
senhor sério de tratamento, mesmo
com filhos, faz 6erviços leves; quem
precisar deixe carta nesta redacção,
u* iniciaes D. D. D., ou annuncie
na mesma ifolha, (305 S) M

jfl RAMOPHONE c chapas—Trocam.
VJl se de $500 a 2$. Vendem-se de
$500 a 3$, Coinpram-se usadas, Con-
ccrUun-se gramQphones e vendem-se a
20$, 25$. Compram-se, rua Uru-
sjuapana 135. 1<>S&7 S) R

PENSÃO 
— Uma 50$; meia, «$;

largo do Rosário 3a. »' andar.
Alugam-se quarto*. (257 S)

HYPOTIIECAS 
— Particular «m-

presta até 300:000$, cm diver-
nas hypothecas; Quitanda n. 73, so-
brado — Paulo, (6922 S) J

HYPOTHECAS 
de 5 contos para

cima, qualquer quantia a juros
•Je 9, 10 e 12 °|° ao anno, com rapi-
dez e seriedade, compra e venda de

Srcdios 
e terrenos; tratam-se com

smael Moita, beceo das Canccllas
11. to. (4553 S) F

HYPOTIIECAS 
na cidade, gubur-

'bios, grandes ou pequenas quan-
tias; rapidez e juro módico. Itifor-
ma o sr P.imcnta, rua do Rosário
147, eob., fundos. (6450 S) R

HYFIOTHBCAS, 
empresta-se qual-

quer quantia sob prédios e ter-
8, com Ml-

(48 S) B
mios; Uruguayana
clwilski,

QUEM 
tem cabellos difficeia de se

pentear ? O "Maoiol" alisa, faz
crescer c perfuma. Stíbstitue com
vantagem qualquer brilhantina, 2$;
pelo correio 3$; 119, rua Marecha
Floriano, 119. (5478 S) ti

QUARTOS 
independentes a 18$ e

20$, alugam-se na rua Ceará n.
29—6. Francisco Xavier. (6386 S) J

QUARTO 
— Aluga-se «m magnifi-

co, com 011 sem pensão; na rua
Benjamin Constant 39. (735» S) B.

QUARTO 
— Precisa-se de um de

frente, ou erejado em casa de
tamilia, com ou sem mobília, nas
avenidas: Mem de Sá, Gomes Frei-
re, Passos e ruas Carioca e largo.
Com urgência, cartas * F, B-, ne»-
ta redacção. (199 S) S

QUARTO 
— Aluga-se um com ja-

nellas e pensão, em casa de fa-
milia; rua
2» andar.

General Câmara n. 141.
(3<5 S) M

RUTHE 
— A pessoa que annun-

ciou com este nome nos dias 25
e 26, procure carta noste escriptorio,
A. N. Machado. (S)

SALA 
por mez ou para pouca per-

manimcia, aluga uma senhora que
mora só- perto da Lapa; carta pare
esta foülia, a C. T. (190 S) S

SO' 
faz economia quem comprar

mantimentos de 1* qualidade, que
se vendem nos Dois Mares; largo do
Estacio de Sá n. 70. (4955 S) R

Camisas e Ceroulas
Portuguezas

3 camisas por" 16$. i-$5oo c I9$500
— 3 ceroulas por I4$500 o 16?—Ame-
ricanaa camisas, 3 por 10$ , i4$5°° e
i6$ _ Ceroulas, 3 por ioSouo. Para
lirpiidar * acabar a CASA RIO TRI-
UMPHAL — 56, rua do Ouvidor, 56.

PARTEIBA Mme. Maria
Josephina, di-

,„__ plomad* pela
Falculdade de Medicina de Madrid,
trata de toda* as doenças das senho-
ra* e faz apparecer o incomraodo, por
processo «cientifico e sem dor nem
o menor perigo para • saúde, tra-
talhos garantidos e preços ao alcan-
ce de todos. Avenida Gomes Freire
n. 77, telephone n. 364*1 Central, con-
sultas grátis. Em frente ao theatro
Republica. (S 697)

Partrira Ume. Bar-
f*Acn *-om i'rat'oa da -^a"
lUaU — {arnjda4ie, trata das
moléstias do utero e 'evita a gra-
videz. (Acoeita parturientes em
pensão e atitende a chamados á
qualqufcr hora. Telephone n, 4589,
Central. Rua General jCaMwll nu-
mero 223. (1783 J)

Partos. Mo-
lestias das

Tratamento
dos abortos e
suas conse-

quencias, dos
corrinjentos,

das eólicas utoro-ovananas e das "JTfas
irregulares e prolongadas. Assembléa,
54. das :a ás 18.-Serviço do it.Ptiro
Magalhães. Tolep. 1009. Ctnt. (RJW4

SENHORAS

AC.ADK.MIA 
INTERNACIONAIL

DE ILINGUAS — lEnsino, praü-
co (Mcthodo Berlitz) e theonco de
todas as línguas modernas e antigas,
suecesso garantido. Aulas diurnas_, c
nocturnas, particulares e geraes. Ca-
rioca 43, sob. Telephone Central,
56<3.

SENHORAS 
— Curas garantidas

das moléstias de senhoras e gra-
tis, por medico especialista. Pharraa-
cia "Flora Indígena"; Acre 69.

(6151 S) S

mobilada, muito
independente, aluga-se á

rua do" Lavradio n, '181, próximo á
do Riacbuelo.' (306 S) M

SALA 
de frente

limpa

XTMA costureira cose e corta por
O 'figurino, deseja encontrar uma

casa de ifamilia, para trabalhar, a
preço módico, na rua do Estacio n.
57, cosa a. 1. (3»7 S) M

HYPOTHECAS 
deídc 8 °|», confor-

me localidade e garantia; J. G.
Dart; rua da Quitanda 63, leiteria.

(243 S) S

IMPOTÊNCIA 
— Cura-se com as

garrafas de catu&ba, remédio ve-
gctal, vindo do sertão do Ceará, En-
contrasc na rua de Santo Cbristo n.

(6658 S) Rf±
INFÒRMAOÇES,bre todos os assumptos.
Correio '1827.

investigações so«
Caixa do

(44 S) B

IMPOTÊNCIA 
— Cura-se rápida-

mente, sem remédio a ingerir e
grátis. "Flora Indígena"; Acre 69.

(6149 S) S

INSTITUTO 
de Línguas — Inglez,

írancez; portuguez, allcmSo e la-
tini, ensino rápido; r. S. Pedro 5".
i" andar esquina da rua da Quitan-
da. (337 S) S

UM 
casal, precisa três boas habi-

taçSes com luz e direito a co-
zinhar, em casa de ipouca família, e
seria. Paga-se cem mil réis. Propôs-
tas urgentes a M. R., neste jornal.

(7220 S) M

UMA 
moça franceza ensina o fran-

cez, em casa da* famílias, 20$
por raez; 39, rua da Constituição.

(7113 S) R

UM 
habilitado guarda-livros, tendo

algumas lioraa disponíveis, a«ei-
ta pequenas escriptos de casas com-
merciaes, por t>reço módico j cartas
para A. Santos, rua Antônio Rego
n. 64-Olaria, E. F. L. (6183 S) J

UMA 
moç*. de familia, lecciona

franecz e portuguez, das_ 4 ás
6. Preços módicos. Àv.

5, 2° andar.
Rio Branco
(7«9 S) J

IAUDAULET 
Renz, 8 por 18, em

J perfeito estado; preço de ocea-
sião, vende-se; ver e tratar á rua do
[Rezende n. 21, Garage Lloyd. (S)

I- 
AM INAS GILLETTE — Afiam-

J «e bem. Dúzia i$5oo; travessa
de S. Francisco de Paula n. 28.

(7'°7 
a J

I 
OUÇAS c trens de coziriha, arti-

J guü para caias _ de pasto, bote-
qiitns c uso doméstico, grande sor-
limeuto de pratos, talheres, diicaras,
l'anco.:s, louças de íerro agathe e es-
In.1lt.td0s; preçoí' baratissimo», o
inaior c mais variado sortimento; á
Vua do Rlachuclo n. 425, Cosa Cen-
Irai. (366 S) M

MME. 
BELLIENI, diplomada pela

¦Eaculdadc ile Medicina do Rio
üe Janeiro, cx-intema da M.iternida-
ile da mesma Faculdade, faz partos
tem dor. Res. 1 targo do 'Machado
n. C. Tcl. 5115, Central. 2786 S) J

Ân.VMF. DUHAMEL — Partci-
ra diplomada pelo Real Institu-

to de Florença, acceita chamados a
iQUalquer hora. Telcplionc Villa 3'-0,
rua S. Miguel n. 80 — Tijuco.

(6S90 S) R

de costura e gramo*
Compram-se e con-

bertam-se, qualquer typo de machinas,
kireços inudicos. Ofiicina, praça da
Kepublica n. 195. (CoS.i S) J

mfÀÇHINAS d
^tJ. plionM —

WMASSAGISTA, diplomada na Eu-
roí». Todas as massagení, tr«-

lamcnín especial pira emagrecer —
Copacabana, rua Hilário Gouvêa 85.
,Tcl. =.-39, Sul. (4933 S) R

J\L prestações; á vista grandes aba
limemos; attende a chamados a do-
micilió, pelo telephone Central 1607,
rua da Carioca 55, loja. (6773 S) J

TITME. Clara Couderc
Í3L jicdjcura, massagista

- Mnnicura,
diplomada;

tua S. Clemente 11. 
"105, 

Te!. 1279,
Sul. V.ic a domicilio. Só ás senho-
ra*. (2613 S) S

UM 
ex-negociante desta praça, dan-

do as melhores informações de
sua condueta. e ftador, oiferecc-sc
para fazer cobranças de alugueis de
casas, couta» no Thesouro e Prelei-
tura. Carta, nesta redacção, a Ç. A.

(3231 S) A

Wt2«T TfiQ (COLLEOIO) — A'
tltLLilKJO „,» Souza Franco,
143 (V. Isabel), ponto de $too. In-
ternato desde 55$; externato desde
5$. Bom passodio, bom prédio, bons
professores para todos os cursos.

(6204 S) R

GUSAS PEQUENAS
Alugam-se pequenas- casas, com

dois quartos, duas «alas, cozinha e
quintal, installação electrica, hygie-
nicamente construídas, com bondes
á porta, Jogar saferbre, por módico
aluguel, á Villa Rosa, á rua Bella
de S. -Joio n. 259. As chaves, na
quitanda n. 257, da mesma rua.

(S364 J

XAROPE ADSTRINGENTE da
QUINA, OASOARII/HA e

SIMARVBA
Formula de R. d» Brito, da

Pharmacia Raspall, approra-
da pela Inspcctoria de Hy-
giene.
(ReÃHfaldo ipelos mais abalisados

médicos contra as affecçSes do tu.
ho gastrcVinteiUina'!, Iprincipalmente
contra as diarrhêas rebeldes acompa.
nhadas de eólicas, dysenterias e me-
senterites, diarrhêas da dentiçío e
das Convalescenças das "febres |gra-
ves e das moléstias pulmonares, con-
seguindo sempre maravilhosas curas.
Modo de usar: veja-se no vidro.

PREÇO. 3$ooo. Deposito — Dro-
garia Pacheco, rua dos Andradas 4S>
Fabrica, pharmacia Santos Silva, 4
rua Dr. Aristides Lobo 229. Tel.
1.400, villa, Rio de Janeiro.

UTERINAVourt
médio que cura FLORES.
BRANCAS e o Corrlmento
das Senhoras.

Vende-se nas prinotpaes
pharmaoias e na Drogaria
Araújo Freitas & C

INGLEZ 
 Uma senhora ingleza

ensina cate idioma em aula ou
particularmente;
andar.

rua S. José 79, a»
(7123 S) J

TNGLE7,......... FRANCEZ e PORTU-
GUEZ, pelos professores: Rodger

Henri (methodo Berlitz); preço
módico; rua da Alfândega n.ig?;
sobrado. (346 S) M

INGLEZ pratico, Mr.
Petcr garan-
te ensinar

cm seis tnezes, Largo de S. Francis-
co 36 e rua da Carioca $2, i° andar.
Vae a domicilio, por preços módicos.

(6859 S) J

PROFESSORA 
U Piano e

ria —
theo-

iiéccioru^peio inethodo do
Instituto de ÍMusica a io_$ooo men-
saes; á rua S. (Francisco Xavier, 838-

(J <745)

PROFESSORA 
— ILecciona, fran-

cez, musica, piano e bandolim, por
preço módico. Avenida Passos 73 5
75, sobrado. (7'*> ) J

Ternos de Roupa
de superiores casemiras inglezas, pretas,
azues e de cor. pura 15, a 30$.. 35$>
40$, 50$ e 5SÍ- Ternos de hnm de
linho branco, pardo e de cor ou de su-
perior tussor. a 18$. 20», 22$, 24Í,
26$, 28$ o 3o$ooo. Ternos de casaca,
sobrecasaca, fraque ou smocking, a
130$, ioo$, 90$ e 8o$ooo. Costumes
de brim branco e pardo, de dolman ou
paletot. a 10$, 12$ e M$ooo, Para ter-
minar com seu negocio a

Casa Rio Triumphal
56-RUA DO OUVIDOR-56

rTIOFESSORA 
de canto, piano e

solfejo, Lecciona particularmente
e em curso; roa da Carioca n. 40.
2o andar. 3So S) M

Dfp DO ÃPP1I Dl-
GESTIVO E DO SYSTEMA NER-
unCfl DR. RENATOlüOy DE SOUZA LO
PES, docente na Fm'
cuidado. Exames no-
loa ralos X, do esto-
mago, Intestinos, 00*
ração, pulmões, ato.
Oura da asthma. —
Rua S. José 39, de 2
às4, (menos ás quartas-
feiras). Grátis aos no-
ores às 12 horas. (,\w

GLYCOLINA
EOtRIMUljA OE t. at.DE

BRUTTO
Approvoda e premiada com meia-

lha ie ouro nas exposições
de hygiene'Excellente preparado da antiga

Pharmacia Rag>aal, dniuregado
com «recesso nas cnipúigens, co-
mioliòtes, ílíeiras, d'at||hros, àetté,
panno®, aapereza e irritação da
cutis, rugas, suores fétidos « to-
das as moléstias «oidermlcas.

'Deposito: iDrogaría Pacheco, a
nu dos Andradas, 45; á rua i*
de Março 10 e 3:, e á rua Sete
de Setembro, 81 e 00. Fabrica:
¦Pharmatcia Santos Silvai á mia
Dr. Aristides I<obo 2129, telepho-
ne, 1400, Villa.

Senhoras nervosas
fracas, anêmicas; as de vida se
dentaria, as sangüíneas, sujeitas a
apoplexias, — usem o CHA' Da
SAUDEI — Caixa 2$soo, pelo cor-
reio, i$ooo; em todas as pharma-
cias, á rua Uruguayana n. 37, «
no deposito geral: avenida Passos
n. 106. (M 213)

PAPEIS PINTADOS
Linda collecção desde 400 réis a

peça, estes preços só na conhecida
Casa Brandão, rua Ascsmbléa, 87.
Próximo á Avenida. (J 96

•li*

A NQTRE-DAME DE PARIS
GRANDE» SALDOS KM IODAS AS SEOÇÕBS A PREÇOS

SEM PRECEDENTES

ICARApT PHARMACIA
Precisa-se de tinia.' confortável

casa mobiliada, para pequena famí-
lia, nas" immediaçoei da praia de
Icaraby. Cartas a A. A., rua Fe-
lix da Cunha, S9- Hio. (J 89 i

Vende-se uma no centro da cida»
de, ponto de muito movimento, li'
vre e desembaraçada- trata-se com
o sr. Jorge, avenida Passos 55.

S 245

«ltHT«6EII DOS GIUBS E' TER MUITOS SORTEIOS
Com uma só prestação tem-se 6 sorteios por semana

e direito a repetição
COOPERATITA CHRONOMETRICA

O maior eo mais antigo estabelecimento
no gênero, Olubs do Jotas, relógios, gramo-
phones o dlsooo, tornos do roupa, calçado,
louça, moveis, Guarda-ohuva com oasiâo
eargollnha de prato o muitos outros artigos
de utilidade.

Resultado das extrações para todos
ns plunossegunda-feira 488 e

» terça-feira . 878 e
• - quarta-feira 073 e
> quinta-feira 504 e
» sexta-feira 009 e
» sabbado 139 e
DR. ANN1BAL BESSONE.

Rio de Janeiro, 30 de setembro de 1016
Barbosa e Mello

Accoitam-se agentes na Capital e nos
Estados.

Grande PensSo Canabarro
Acaba de passar, por uma refor-

ma que offerecc ás exmas. fanii-
lias e cavalheiros o maior conforto
possível. Só acceita gente de íiuo
trato. Para isso dispBe de com-
modos de primeira ordem. Tem
lindo parque, enorme salão de bai-
le e esplendido salão de bilhares.
Além de .tudo possuo «m; perito co-
zinheiro. Máximo respeito e con-
forto. Rua General Canabarro, 371.
Pensão a domicilio. T. 121a Villa.

ÍR 7107

XMPOXEXOIA
nenraslhcnia. fraqiieia cm geral —
cura radical e efficaz com o um oo
Ifiíwir Vital de Maropnama e Yom.
bina Composto — 'Milhares de attes-
tados de distinetos médicos provam
0 seu alto valor. Este elixir pôde
ser usado em quilquer edade c sem o
menor receio, pois na sua composi-
cJo não entram Cant/iarW«, Pitos-
fhoro, Strychnma e não affecta o ce-
lebro. Está licenciado pela 

'Saúde
Publica. 'Em todas as pharmacia* e
drogarias. Deposito geral : Kua da

Suitanda 
tao, 3o andar. 'Vidro, 5$ooo.

ruguayana a. 33. (6934 1)

SS da Set.
26 . .
87 » ..
88 > >
29 • >
30

RUA BUENOS AYRBSN.154 -(Antiga ma do Hospício)
Tel. 15ÍÍO, Norle-Prtteuto n. 7.-BARBOSA & MÍSLLO

CONSULTÓRIO I Parte de um escrlptorlo
Aluga-se utn grande, excellente,

hygienico, arejado, com salas de
espera, telephone e clectricidade,
por preço módico; na rua 7 de
Setembro, 133, sobrado. (M 310)

Aluga-se parte de um escnpto-
rio por 25$ooo mensaes, á rua da
lAlfandega, 1293, isohrado. próprio
para advogado, despachante ou
guarda-livros. (M 330)

COLLARINHOS E PUNHOS DE
UNHO DA ACREDITADA

FABHIiCA PORTUGUEZA, DE
RAMIRO LEÃO & C.» DE

LISBOA
Os mais especiaes collarlnltos e pu-

ulios que so vendem nesta capital.
A Casa Rio Triumphal. á rua ,do

Ouvidor 56, acaba de receber um iiu-
portante e variado sortimento dos co.
peciaes collariuhos e punhos de linho
porluituezra, c vende-os a oreços bj-
ratissimos. para liquidar, até 31 00
corrente mez. Roupas feitas, roupas
brancas. CHAPÊOS e mais artigos na-
ra HOMENS, RAPAZES e MENI-
NOS. ücrá eguatnente liquidado a
todo o ureço. para acabar e terminar
com o negocio da casa Rio Triuniplial.

— RUA LARGA —

CASA ATHAYDE
Fumos, papelaria e cartões

postaes. (R 16)

Cinturão Electrico "8ANDEN"
Para moléstias nervosas, impotência, neurastlienia,dyspe«

psia, prisão de ventre, etc.
Consultas vorbaes ou por cartas, das 0 da manha ás 7 da noits

Dr. M. T. SSandeia
LARGO DA CARIOCA 13, i- andar — Rio. M XA

ACTOS FÚNEBRES

t
Attilio Boselli

(6" MEZ)
A viuva e filhos de AT-

T1LIO BOSELLI. farão re-
zar uma missa pela alma de
seu pranteado chefe, na
egreja da Lapa dos Merca-

dores, Filas 9 'Ia horas, hoje, se-
gunda-feira, a do corrente, sexto
mez de seu passamento, e pedem
o compareciinenlo de todos os na-
rentes e pessoas de sua amizade.

J io-í

Joaquim da Silva Júlio
Os parentes e amigos-d»

finado JOAQUIM DA S1L-
VA JÚLIO convidam para
à missa de trigesimo dia do
seu fallecimento; que man.

dam celebrar na matriz do Enge-
nho de Dentro, hoje, segunda-
feira, a do corrente, ás 9 horas,
cònfèssánüo-sc desde já agradeci-
dos. ' J 93

t

Loterias da til Federal

U1MA senhora deseja criar uma
ça, cm sua cosa, tomando

maior cuidado; é pessoa séria, com
leite n> meios; quom precisar dirl-
ja-«e A rua Visconde da Gávea n.
33, loja. (334 S) M

TI881
Tomo PEITORAL «MA-

UINH0
Kua 7 tle Sotombro 180

ÚLTIMOS ANNUNGIOS

tafoRO.
no 65.

casa assobradada,
ciar

pintada de novo;

da
ALUOA-SIC 

._
rua D. Marciana n, 07, oni Bo.¦ ¦ ¦ as cluves

(iga r.) s

Miguel Brasa,
tracçap de caílos

especialista em ex-
e unhas encravadas.

sem dor, etc, r. Ouvidor 1Ú5, sob.
T. N. 1595. Aos domingos attende
chamados a domicilio. Tel. Norte
2059.

ACCUMUORES
Prccisa-sc de alguns elementos

para illunrinação, ua rua dos Ouri-
ves, 42. Telephone 1S85 Norte.

(61S0 J

Pensão Englisii Hotel
Rua do Cattetc 176, 'telephone

n. 2.008, bons aposentos, com to-
do o conforto para famílias e ca.
valheiros, grande chácara, trata,
mento de primeira ordem, preços
reduzidos, perto dos banhos de
mar, tudo reformado. M 6405

Casa na Avenida Atlântica
Aluga-se, por prazo determina»

do, boa casa mobilada para fami-
lia de tratamento. Informações
na rua N. S. de Copacabana nu-
mero 1.057, das 14 ás 17 horas.

. NOTAS DA CAIXA
Compram-se e vendem-se letras

do Thesouro, prat»Le nickel. Rua
Candelária, 32, casa Reis.' (6193 J

Companhia de Loterias Nacionaes do Brasil
Extracofos publicas aobaflscallaaçftedo governo

federal ás 2 H2 e aos sabbados* ás 3 horas, á
Rua visconde fleltaborahy N. 45
HOJE ; HOJE

333-30'

16:000$000
Por I90oo em meios

341-18'

2o:ooo$ooo
Por IS600 em meios

tape Peitoral de Deses-
sartz e Alcatrão da

Guarda-marinha Mario
Nazareth Filho

NAUFRÁGIO DO "GUARANY'
(30 onuivertario)

O engenheiro Mario Na-
zareth fará celebrar uma
missa ás g i|a horas, ama-
nhi, terça-feira, 3 do cor-
rente, no altar-mor da egre-

ja da Candelária, por alma de seu
idolatrado e modelar filho, guarda-
marinha MARIO NAZARETH FI-
LHO, infame e egoisticamente sa-
crificado pelo servilismo e inépcia
de «eus dirigentes. Para esse acto
de religião convida os seus paren-
tes e amigos. (J "6

t

fi$a,t3t>£Ldo, *7 do corrente
A's 3 horas da tarde-NOVO PLANO

348 - X'
# GRANDE E EXTRAORDINÁRIA LOTERIA #

2oo;ooo$ooo
Em 4 prêmios de 50:000$000

; For 14$000, om vigésimos

Os pcdiflos de bilhetes do interior devem ser "fompa-
«liados do maisíTOO rs. para o.porte do Correio e dirigidos
âos agentes gr«cs NAZARETH \ O.. RUA DO OUVIDOR
N. 94, CAIXA N, 81T. Teleg. MISVEL, o na casa F. GUI-
MARAES, RUA DO ROSÁRIO 71, esquina do beco das Can-
cdlas — Caixa do Correio n. 1.S73. ^_

FORMULA DE BRITO
Açprovado pela Inspcctoria de

Hygiene e premiado com medalha
de ouro na Exposição Nacional de
1908. Este maravilhoso peitoral
cura radicalmente bronchites, ca-
tarrltos chronicos, coqueluche, as-
tfoma, tosse, tisica pulmonar, dores
de peito, pneumonias, tosse nervo-
sas, constipações, -rouquidão, suffo-
cações, doenças de garganta, la-
rynge, defluxo asthmatico, etc.
Vidto, i$5oo. — Depósitos: Dro-
garias Pacheco, rua dos Andradas
n. 45! Carvalho, á rua Primeiro
de Março, 10 e 31; á rua 'Sete de
Setembro, 81 e 99, e á rua da As-
sembiéa n. 34, Fabrica: Pharma-
cia Santos Silva, rua Dr. Arísri-
des Lobo n. 229, telephone 1.400,
Villa.

, Cura da Tuberculose
DR. A. DANTAS DE QUEIROZ

Modernos niethodos de tratamen-
to medico e cirúrgico, conforme a
melhor indicação. Cons. Das 8 ás
11 da manhã. Rua Uruguayana,43.

(B 3280

ConunaÉiario ou Sócio
Precisa-se um, cem capital de

15 a ao contes, para desenvolver
uma industria muito conhecida e
lucrativa o de grande acceitação.
A fabrica está funecionando cm
pequena escala e tem cucommciu
das sufficicntes para o alarga-
mento da fabricação. Carlas a
A. M. 104, no escriptorio desta
Jornal. (333 M)

Naufrágio do Gua-

i . rany"
(3* ANNIVERSARIO)

O engenheiro Mario Na-
zareth e filhos íarão ceie.
brar uma missa ás 9 t|a ho-
ras, amanhã, terça-feira, 3
do corrente, na capella do

Santíssimo da egreja da Candeia-
ria, por alma dos collcgas e jnais
companheiros de seu desventurado
filho, guarda-marinha MARIO NA-
ZARlvTH FILHO, vilmcnte sacri-
ficado pelo servilismo e inépcia de
seus dirigente», Para esse acto de
religião convidam os seus parentes
e amigos. (J "7

Ioías de bronze
BUSTOS, MEDALHÕES, LE-

TRÁS o nttributos fúnebres
para monumentos

PUND1ÇUO INDÍGENA
150, rua Camcrlno — RIO

2o sargento Joaquim de
Barros Araújo Lima

í Sub-officiacs, e_ inferiu-
res do encouraçado " São
Paulo", agradecem penho-
radissimos ás pessoas que
acompanharam á ultima

morada do 2° SARGENTO JO.V
QU.IM DE BARROS ARAÚJO
LIMA e novamente convidam para
assistirem á missa que >por sua
alma será celebrada, amanhã, terça-
feira, 3 de outubro de 1916, ás
9 iU horas da manhã, na matriz
de Santa Rita, «saivssaudo-se
desde_ já_agradccido>. (M 29.')

D. Maria Claudina
Schaar de Oliveira

Cecília Simas de So-?,'i .¦.
seu filho i» tenente Nelson
Simas de Souza, Eiiüiio u.i
Silva Simas, sua senhora e
filhos, Luiz Rodrigues Vá-

reiro, sua senhora e filhos, e José
Ribeiro de Araújo e senhora, par-
ticipam a seus parentes e amigos
o fallecimento de sua prezada tia
e comadre MARPA CLAUDINA
SCHA'iAlR DE OLIVEIRA, oc-
corrido hontem, e convidam a
comparecer ao seu cnterrainentb,
hoje, às 14 horas, sahindo o fere-
tro da rua Pereira Nunes n. 105,
para o cemitério de S. Francisco
Xavier, antecipando os seus agra-
decimentos. (M 372)

í

i

I

TINTURARIA

Advogado — Acçõcs, cobran-
ças de natas pro*

missorias, fallencias, concordatas, re-
gistro de marcha de fabrica e de
commcrcior privilégios, inventários,
despejos, penhoras, minutas de con-
tratos o dfetractos divórcios, etc.
Com o dr, Poncio í-eal, rua da Qui*
tauda, 50, sala 6. (6862 S) A

Cimauria — d"™ "õnsS-
pações com febre, bronchites c
asihma. Preço i$ooo. Deposito :
Plíármaqía iRodlnigues, rua Mane-
chal iFioiriano n. 99. (2281 fi)

MACUtNA 
de escrever

iSn$, systema -preferido
:<:siçnon »

cm to-
<lo o mundo! Jlaii Informações. Cai-
xa postal 138S— Kio de Janeiro.

C6SB4 S) R

MACHINA 
de escrever Ecminffton,

em Iram ctado. Vende-se barn-
«.issimi». Ver e tratar com o sr. Va-
lente; rua do Hospício n. i3j.

(.152 S) M

3rOTOUES 
clectricos de i|2, 1, 2

.1 e 12 III*.; 2 moinhos electri;
co? para café; balança decimal ate
Suo Icifos; vendem-se; praça da Re-
liublica n. 105.

MODISTA 
de cliap-os,

uma para dar lições em casa de
ímnilUi,a;, e. Otíectas com

F., neste jornal.

procura-se
a cisa

condições
(7.-53 S) M

ilti de uni logar para trabalhar em
iOns.1 de costureira ou colletetra, no
«entro da cidade; cartas com o pre-
çn. « I'. D. neste jornal. (198 S) S

MOVEIS 
«sados — Compram-se ca-

s;i3 mobiladas, nvta!so3, objectos
«le orle, niovea de escriptorio, etc;
irua do Ro=ario n. 145. (6144 S) S

i.UGAXt-SE,
e ..

José n. 1. i" andar
Autra''saVaV'.ipbinctc; rua dç.São

casa de família;•ua de São
(346 E) M

ALUGA-SE 
uma boa sala. a empre-

gados no commcrcio; á rua ca
Carioca 11. 48; trata-se na loja.

(,'147 E)

OFFERECE-SE um rapaz de 2%
ninios, portuguez, p*ra trabalhar

ho interior de padaria; não faz quês-
Uo do ordenado, tem carta de con-
«meta. Sabe ler; rua America, 245.

(363 D) M
)—' ¦ ' ™— ~~

Orobó, frescos Pcmba e
Pimenta da Costa e figas <1=

rnaiicira de <üversoí tamanhos, ven-
dese. rua Seniidor Euzebio n. _2to,
príiça ii de Junho. (-73 S) R

0BV

3JUECISASE 
de roupa para lavar

c cngommar; quem precisar uó>
Üe procurar á rua Club Atihleiíco n.'56, casa 4. (>5' S) B

ÍOIANOS — Con'.prjm-se de qual-
X fi'uer autor e estado, mandar
partas com amor c preço, para A.
St. Caixa poauil 30. (5J53 S) M

PAIN*A 
DE SEDA -

rua 1° de Março
dar.

- Vendi:-se na
n. 3t, 1" an-

(7041 S) B

5>EXSAO 
de casa de familia—Ac

cfttam-sc pensionistas do niesa
* manda a domicilio. Avulsos i$joo,
iia da Quitanda 10;. sob. (303 SIM

DOMADA 'FELIZÍNA, amaein a
cutis c faz dcsãpparecer radical-

.-•,• as manchas e pannos r.o ros-
Deposito: tYorica Esperança.

,: .,, 5, Amostras Bnt«. 
g) j(

ORES que qucreís bons ma*
baratoá, ide á rua do
•_•:, Casa Central. a!'.i

: mais variado
de qualtdadci

rcços sem competidores
C367 S) M

reis o tnntor

Kornece-sc
«si mrant,

Uid Bra

farta e va-
por preços

1;.
C:.- ;¦-.
Sofim
fi:.'-'

|S; _
[rjllX.-ÃO — Fornece-se á mcsi c
J .- domicilio, farta c \ariada. Cor-
té,' D-.itra 7C-C.1f.eU'. (373 SI M

r:\S.\0 

--- Fornece-se A tue-a ou
li domicilio, cm ca>:i de familia

tralãmento; tia r'.:;i Senador Ditv
n. J5. 1..U.Í S) M

(369

MOLÉSTIAS DA URETHRA
Cura rapidr com a

ISJECÇÃO MARINHO
Kua 1 «le Setembro, 188

"SedTcoT
para o diaf-nostt-
co e tratamento

das doenças do es-
tomago, intestinos,
fígado, pulmões,

coração, rins, ossos, ele., pelo
DR. RENATO DE SOUZA LO-
PES. Preços módicos. Rua Sío
José, 3g, das 2 ás i (menos ás
quartas-feiras).  A 203

RAIOS X

DR. ALV1N0 AGUIAR
JlOliESXIAS IXTERXAS
ESTÔMAGO — FÍGADO —

INTESTINOS — RINS — PUL-
MÕES, etc. Consultório: rua Ro-
drigo Silva n. 5. Tcleph. 1.271,
cia: tr,ive59a Torres n. 17. Tcl.
Ccnt. Das 2 ás 4 horafl. Residen-
4.2O5, Central. (J 8592)

C0L0RINA, Tintura
rjairautida,

ideal
para

rostítuir ao cabdlüo a sua cõr, om-
ginal iprleta ou castanha. — Pre-
ço io$ooo, pelo 'Correio, aii« 2$.
Deposito geral rua 7 de Scse.m-
bro n. 127. 'R- KAINITZ".

Casamentos. $ no ei-
vil e 20$
rei igioso ,

om ou
Eera cer..

tidões e em 24 horas, todos os dias,
para provar quanto esta casa ó féria;
só pagam depois dos papeis prom-
ptos; trata-se á rua Barbara de Al-
varenga n. 24, cm ¦frente á 2' 1'rc-
toria, próximo ao Thesouro, com Ca-
pitão Silva.  (7265S) J

Concurso para o Banco
do Brasil r Pessoa com1pct?"-
fluencia, prepara candidatos c garan-
te opprovnção. Aulas diurnas e no-
cturnas. Preços com modos. Vae a
domicilio; rua Alegre n. 45 — Al-
deia Campista. (7066 S) R

Comichai

DENTISTAS
DENTISTA

R. Knltlns Von Plnnckensteln
F.sp. cm obturações a ouro, pia.

tina. esmalte e extracçoes com-
"'etamente sem dôr; colloca den-

tes com ou sem chapas, a preços
reduzidos. Garante todo e qual-
quer trabalho e acceita pagamen-
tos parccllados. Das S da manhã,
ás 6 da noite. Aos domingos só
alô ia 3 horas. Rua Marechal FIo«
riauo Peixoto n. 41 (sobrado),
próximo á rua Uruguayana;

PARTEIRAS
PARTEIRA » MADAME

PALMYRA
—Co:n lemía pratica, trata de moles-
lias de seniinrn* c suspensão, por um
processo rápido c gíir.iraido. Acceita
narturientes em sua residência, á rua
Camerino n. 105- Tcl. 4128. N'or:c.

(J 152)

$>m m

Í>EXSAO 

—
sioniíttas c

>a da Carioca

Fan
para

('7

peiv

s> s

c iiioiestias
li- mulher, o
1)U. II. DE

ANDKADA cura corrimentos. hemor-
rluiiçias e susptiuíès; rfc modo sim-
pies evita a gravidez nos casos indi-
cados. fazendo apparecer o Incotnnto-
do í*.:ii provocar fccmorraaiía. tendo
como enfermeira mme. JuSKPUINA
<",.\!.i.t.\rii>. parreira Ai Hospital
Clinico de Barcelona: consultas ^lia-rias. grátis aoi pni>re>. Acceita chen-
tes cm pensão. Consultório e resu
delicia: rua tio Lavradio n, :u, so-
brado. <3u .1)

«»_ dárthros, empin-
gens, oezemas,
frieiras, sarnas,
brotoejas, etc,
d «s a pipa recém

fácil e completamente com o
DERMICURA. (Não é pomada).
Vende-se em todas as drogaria»
do Rio e Nicthcroy. Deposito ge-
ral: Pharmacia Acre, rua Acre,
n, 38. Tel. Xortc, 3265. Preço
2$000.

Traspassa-se uma afreguezada,
em muito bom ponto e centro com-
mercialj o motivo i o proprietário
precisar ausentar-se para o inte-
rior, por moléstia de pessoa da fa-
milia; trata-se na rua. 7 de Setein-
bro n. t6S, (R 7102

COPACABANA

coliíií
platina, q«alqurf,^.*aíhdade; ^ pa-platina, .
ga-se bem, Av Branco,. 105

(R-70S7
* 

Dr. Bengué. «7. Ru» siariche; Paris.

rm\lVlt BtNGUt
Wí CURftTOTALM&Ni a.

ESCRIPTORIO V. Ex. não quer mobilar sua
" Alu«á-se o sobrado da rua da | ' ¦ '¦. ¦

St- ale. dT»i «sã sem gastar dinheiro?
Grande Manufaotura P«f«r Ptel. jj> 0 qile póde consCgUir facü.

OM 6929 ntente, por aluguel mensal e modi-
co, todos os moveis; rua do Ria-

Vcndc-sc um botequim )ivre . e
desembaraçado, ponto de futuro,
por motivo do dono ter de retirar-
se; ver c tratar á ma Nossa Se-
nhora de- Copacabana n. 667.

(6S41 J

OHAWjOS dk feltro, oas.
tor e lebre, i/indos e

modernos feitios
A 5$, 7$. 9* e 11 $000!

Para terminação de negocio da

Casa Rio Triumphal
56-RUA DO OUVIDOR—56

HYPXO-MAGXETISMO
Se quizerdes adquirir estes po-

iHeres, rapidamente, procurae vos
inscrever no Curso do Professor-
"KADIR", á rua Mariz e Barros
n. S7. Pelo seu mcthodo de en-
sino, com S lições já podeis in-
fluenciar e dominar os outros.
Faz trabalhos de Somnambulismo
e outros, sobre diversos assumptos
da vida, 6983 J

NEVRALGIAS
Venda emtodasasPharmacias

chticlo
os moveis;

n. 7, Casa Progresso.

ALTO THEREZOPOLIS
Vende ou aluga-se uma casa, com

jardim, horta e pomar, a 2 munu-
tos da estação. Quitanda, 73, so-
brado, Paulo. (J 69=3

VENDEDORES
Precisa-se de bons vendedores

á commissão, para cereaes e ou.
tros artigos. Cartas a S. S. neste
jornal. J "

tos t rata-se
com bre-
vida de,
mesmo-

sem certidões, civil. 25$, e reli-
gioso, eo$, ein 24 horas na forma
da lei, inventários e jus:ificnç5cs,
etc, com Bruno Schcgue, á rua
Visconde do Rio Branco, 32. so.
brado. Todos os dias, domingos
e feriados. Attendcm-sc a chama-
dos a qualquer hora. Telephone
n. 4.5-12. Central. A 1138

Mme. Ciei — Cario-
n-rmtc—D;z
ii'io com
clareza o

que se de-
ja saber, realiza trabalhos por mais
difüceia iiue sejam amigavelmente, á
rua General Câmara ^48, •eo't-

(137 S) J

e suas conse-
quencias. Cura
radical, Injccçõcs

completamente
INDOLOEES,

dc sua .preparação. ¦¦ Appl, 606 c 914.
Assembléa n. 54, tias 12 ;is iS ho-
ras, =ervii-n dn Ilr. PEDRO MA3A-
LHAES. Telephone 1000, C.

tR 9243)

SYPHIÜS

cliro-
nicas

centea.
li

poucos
com

icrece
nega ti

rariicaimcnte curado et
Froctirae informações

eijo, q«o gratuitamente ns of-
não cfiTi!iece;vio caso nenhum

rua Theophilb QUorti
mi

' 
LEGHORN BRANCA

Compra-se toda e qualquer quãh-
tidade de gallinhas (novas). Tra-
tar com "Azevedo", rua Visíonde
do iRio Branco n. 803 — Nicthe-
roy. (6p8o J

FABRICA DE CERVEJA
Utensílios completos, vende-se

com o sr. Frazão, rua Primeiro
de Março n. 91, sobrado. J "127

Komoeopathicos videntes
A todos que sotfrèm de qual-

quer moléstia, esta sociedade be-
neficente fornece, GRATUITA-
M'ENTE, diagnostico da moléstia.
Só mandar o nome, edade, resi-
dencia e profissão. Caixa postal
n. 1.027, Rio de Janeiro. Sello
para a resposla. J 7i'<>

MOVEIS E COLCHÕES
Vende-se tudo, pertencente a

este ramo, por preços razoáveis;
reformam-se colchões na officina c
deposito, á rua Conde Leopoldina
n. 84, casa Machado, Pão Chris-
tovão. J 7003

Ouro a 1S850 a grama
1*Í,.\T!XA A 7í!200

Prata, brilhantes c no;as da Cai-
xn de Conversão; compra-se á Av.
Rio Branco. 105. Roberto & C.

(R 7096

m Energil poderoso tônico
»às Novo antiTheJJmatico
t*a Energll depurativo agradável
jgeí Rei dos laxativos
55 Grande remédio da mulher
1—1 Integra a força do homem
fc—i Licor o mais saboroso

A' venda nas drogarias J. M. Pacheco
Grasaado & C. e Araújo Freitas & O.,

e todas as boas pharmacias J 59,

ENHA EU TOCOS PARA
FOGÕES ECONÔMICOS

jCASA TORRES
RUA DA CARIOCA 19'Telephone, Villa 709

' 
Moveis a prestações

Querem comprar inoveis a pres-
facões por preços baratissimos, en-
tregando-se na i* prestação, sem
íiador, visitem a Casa Sion, na r.
Senador Euzebio, 117-119. Tele-
phone 5209 Norte. (S 179'

FABRICA DE SABÃO
Vende-se uma para grande prodtt-

cção contrato longo e pequeno alu-
gue'.'; informa-se á rua General Ca-

mara n, 343. (J it+

CINEMA
Vendem-se um apparelho Fart"-"'

muitas cadeiras e grandes espelhos,
¦muito 'barato. iR.ua Frei Caneca,
números 7 a 11. (M' fi034

Casa de calçados
Vende-se uma casa de calçados, ;

com boa freguezia, em bom ponto.
Trata-se na avenida Salvador de |
Sá, 30. (M 2U)

GONOCIDINA
Cura radicalmente o corri-

mento das senhoras c a «onor-
ria-a aguda ou chronica.
N',\0 PRODUZ DOR NF,M

ESTREITAMENTO
A' venda cm todi a pirte.

DL'i)05Ítarios: Granado & Filhos
01 —RUA UUüGUAYANA—91

Rio -de TíinrÍ'-o

Antônio de Carvalho
Felix Pereira Villar, Isa.

bel de Carvalho Villar, Ja-
cintho de Carvalho e faml-
lia, Manoel de Carvalho «
familia, Francisco de Car

valho, Antônio Gonçalves Barbosa
e familia, pénhorados; agradecem
a todos nue acompanharam os res-
tos mortaes dc seu sogro, pae, ir-
mão, cunhado e tio, e de novo con.
vidam para assistir ú missa de se
limo dia tine, pelo eterno repouso
dc sua alma, mandam celebrar
hoje, ás 8 i|2 horas, na -matriz de
S. João Baplista da Lagoa.

359

José Dias Cardoso
(30° DIA)

D. Maria da Conceição
Cardoso, dr. Balthazar Dias,
nora, netos, irmãs (ausen-
te3), participam a seus ami-
gos e parentes que a missa

dc 30" dia pelo descanso eterno de
sua alma, será hoje, segunda-
feira, 2 do corrente, ás 8 horas,
na matriz de N. S. de Lourdes,
em Villa Isabel, e desde já ante-
cipam seus agradecimentos.

(J 6924

Eugenia Agapito dc
Veiga

'Francisco .'H?aplito d»
Veiga e senhora, Eugenia
Agapito da Veiga, I.uii
Agapito da Veiga, Alfredo
Agapito da Veiga e Álvaro

Agapito da Veiga, convidam aos
parentes e amigos a assistirem á
missa de trigessimo dia por alma
de sua mãe, a. rcalisar-se ás 9,30
da manhã de 3 do corrente, em
S. Francisco de Paula. (M 377)

Naufrágio do "Gua-

I rany
A turma de guardas-m»

rittha de 1913, manda ceie-
brar, terça-feira, 3 do cor-
rente, ás 9 horas, no altar-
inór da Candelária, uma

missa poi) lalma dos isldus cqUe-
gas e dos demais companheiros
victimados no naufrágio do "Gua-
rany". Para a referida missa con-
vida os seus parentes c amigos.

(M 
370)

Francisco Xavier de
Souza Queiroz

A viuva de FRANCISCO
XAVUER DE SOUZA
QÜBIKOZ, convida aos pa-
tentes c amigos deste, a
comparecerem á missa mie

manda rezar na matriz do S. Co-
ração de Jesus, no dia 3, ás 9
horas. (M286)

1
Josephina Soares Vian-

na ou Dias
rPrecisa-se falar a esta senhora,

ou ter noticias suas para negocio
de seu interesse, á rua Borges Reis
154, casa V, antiga 23 de Março.

(M 348)
mim

í

José Borrajo Vas-
quês Ozorio

t(.FATjUHOIÍDO BM PORTUOAI,)
Joaquim Borrajo Vas-

quês Ozorio, sua esposa
Eugenia Souza de Oliveira
Ozorio, e filho José, fifflto,
nora c «Veto do fallecido

JO.SE' EORiRAJO VASQUES
OZORIO, conyidalm as -pessoas de
«ita'3 relaçõí-s e amisade para as-
sistlilr á missa do trigesimo dia,
hoje, segunda-feira, 2 do cor-
rente, rníe será rezada ás 9 112
hqras na egreja de São José, Jiélo" ' "' 

pMthoradamBMeqü|3 desde áá
agradecem. (J

D. Maria C. de Quei-
roz Barros

f

B£33XTZOI3NT
Para o embelezamento do

rosto e das mãoo, ftfrcsca a
pelle irritada pela navalha.

Vidro 4$ooo. Pelo Correio,
S$ooo. Perfumaria ÜR-
LANDO RANGEL,

Curso de preparatórios
MENRVUlDvUDK. a'ã$ooo

Professores do Pedro 11; rua
Sete de Setembro n. 101. 1" an-
dar. S. 523a.

PENSÃO
Vendc-sc. com 16 quartos, jap

dilm, fltutntal ie Jniaia ;cjqpetulen-
cias. Trata-se na praça Josó da
Alencar a. vi. R. 7084.

PIANO, VIOLINO, BANDOMM
E THBORIA

20$ooo mensaes, duas vezes por
semana. Assenvbléa 69, 2" andar.

J. 5402.

VENDE-SE

Abreu
SobrinhoPILÜLÂ8 DE CAFERAM

OURAI»!
SezõcR-Maleltas

Febres palustr.es
Intí*rmitteKíes

ISevraltçlaB
Multo entdado com «a Imltnçôe» e rolslllcnçôe»

OniGos depositários, Bragança Cid & C.-R. ao Hospício 9

OFFICINA DE SEGEIRO
Precisa-se de um bom fabnean-

te de rodas de carros; na ruíi
Krei n. 35, Companhia Fornece-
ti ora de Matcriaes, J

CÉSAR CANTU
Vende-se tuna Historia Uni-

versai deste autor, cm perfeito es.
tado, á rua Barão dc Bom Retiro

i2S|n. 710. Andarahy. C901 J

Bexiga, rins, próstata e nrethra
A UROFORMINA cura a insuffieicncia. renal, _as cystites, pyctitcs,

nct>!i--'i-= urctlirites eatarrho da bexiga, inflmnniaçao do próstata. Dis-
solve as' a.-»r.s c 05 cálculos dc ocido unco c "ratos.

Nas boas pharmaclas - Ru a V de Março 17-Dsposito
Collarinhos e Punhos

de Linho
$000 cCollarinhos, /luzia.

Punhos, diizta. .
P.tra liauítiar

ttS6io
1 líOOO

a CASA RIO TRIUMPHAL
-RUA 'i OUVIDOR—56

S) J

GOEM-SE
iiveiuma talança de precisão,

a otooi c {> rr.th-ivas Je j:;r.co, usa-
da, cm perfeito estado. Caria e
preço .1 A. S. Bragança Cid ffc C.
Rua do Hospício, 9 — Rio. M361

MOBÍLIA de gosto
Vènde-sc unia para dormitório,

e:n peroba clara, c?tylo inglez,
tendo o armário de ,1 corpos, os-
pelhos formando três faces, com
uso apenas <k- dais mezes. Para
ver c tratar ¦' "lu Senador Dan-
tas, 45, térrea, I K 71^4

CANGB0S VENEREOS
Garan:'.'-se a cara sem dõr, crrni

o uso de um só vidro da "CAN-

0R0r\'A LÚUVAIN*". Encontra-
se á verj.i eni iodas as pharma-
cias e drogarias. Deposito: Drn-
gatia Pacheco, rua .lo.s Andradas,
45 e 47. Preço do vidro: 2$ooo.

(S 220

VERA
Núo

e Titi
coprèhendi. \*em á casa

1. Saudades do teu.
Nelson.

(M 370

thoca de
Celebres

PENSÃO MINEIRA
E' com prazer que convido a v.

cx. para visitar o meu estabelecimen*
to denominado "Pensão Miweira", á
Avenida Rio Branco n. 15, sobrado.

Possue esta p=ns5o conforta%-eis
aposentos elegantemente mobilados;
lavatorios com água corrente em to-
dus os quartos, banhos frios c quen-
tes, luz electrica e telephcoe (3679.
Norte). Almoço ou jantar 1S5CO. Dia-
rias de 5$ooo c 6§ooo — Lauro de
Sá. (M 363)

ALUGA-SE XO CENTRO
ÍDA CIOADE

Aluga-se o espaçoso 1" andar do

prédio novo da rua da Quitanda
n. 24, com um grande salão e seis
salas para escriptorios. Trata-se
no armazém. S 6147

OURO
Trata, brilhantes, cautelas do

Monte de Soccorro, compram-se;
na praça Tiradentcs, 64, Casa
Garcia. .

CASA
Vcnd^-se uma com ou sem mo-

bilia, ' rua André Pinto n. 138,
distant. da eslação de Ramos 2
minutos, com 2 quartos, 2 _ salas,
c»zinha com fogão econômico c
pia, muita agu-i, illuminada a luz
electrica, jardim, grande terreno
todo murado, preço S :ooü$ooo mo-
bilada e 6:5oo?ooo sem mobília;
trata-se na mesma, com o propric;
tario, a qualquer hora do dia. h
de preferencia vende-se com os
moveis que a guarnecem. por moti-
vo de retirada dos donos. (F7201

O dr. 'C. de Queiroz
Barros, ic família, agradecem
penhorados a todns as pes-
soas que coinpaiièóerãnt ao
entlerro de sua prezada irmã

iMÁiRlDA C. .DE QUEIROZ BAR-
ROS, e os convidam ipara assistir
ás raissas qite pelo repouso e-ter-
-no dle sua alma serão cielebradas
na matriz de N. S. da Gloria
(Larga áo AIachado)i ás 9 i|z
horas, do dia 3 de outubro, con-
fessando-se desde já muito agra-
dt-cidos. ¦¦¦¦— 1Ü2

CommSiaador Fer-
reira de Mello

ÍMelina 

Oeoilia Ferr-çj*
de Mello; dr. Octavio Fer-
reira de Mello; Junbia
Ferreira de Mello Golze,
esposo e filhos; Aura Fer-

reira de Mello Fernandes" c seu
esposo e Hebe Ferreira de Mello
Macieira, seu esposo e filha, par-
ticipam o fallecimento oceorndo
em Santos, do seu querido1 esposo,

pae, sogro c avô, FRANCISCO
AUGUSTO FERREIRA DE MEL-
LO, e convidam aos seus _ paren-
tes c amigos para assistir á missa
de sétimo dia, pelo repouso eterno
de sua alma, que será celebrada
terça-feira, 3 do corrente, ás o '|2
hora3, na matriz do S. S. Sacra,
mento da Antiga Sé, agradecendo
á todos por esse acto de religião.

7161 B

ou ahiga-se, com contraio, um pre-
dio recentemente iconsllruido e de
estyfo moderno, rtendo: duas sa-
tas, dois. quartos, varanda e mais
diopendendias, jardim na frente c
grande terreno, collocada ao cen-
tro; á rua 28 de Agosto n. 126,
Ipanema. Trata-se á< rua S. Cie-
menlte n. 87, loja. 

' 
J. 6244.

BOTEQUIM
Vende-se um, de segunda classe.

casa decente, com boa fregueziu.
Trata-se na ma (Francisco Beirai-
rio n. 62, antiga rua dos Arcos.

J. 6/53•

NEURASTHENIA
!Eu soffri horrivelmente desie

mal durante muitos anhos, itoman-
do tudo quanto me indicaram, sem
ter um pequeno allivio. Hoje.
acho-me perfeitamente boa, graças
a um remeJio que uma ctsunlida-
de me fez conhecer. Em agradeci-
mento indicarei aos que soffrcm
das conseqüências deste mal, co-
mo sejam: anemia, moléstias ncr-
vosas, ipaípütações do coração, etc,
como podem recuperar a saúde.
Escrever a D. AmeWa C, á cai-
xa do Correio n. 335, Rio dc Ja
ndiro.

t

Do
branca

PYJAMAS
zepltyr e mòtisclüne l>éjo

e fjnhclifl. a r~ S?5oo,

L'r.ra arahãr.

Vcndc-se . um
vros, completa,
c de qualidade
V.' encadernada

1 celfccçãó de li-
inteiramente nova

superior, por 200?.
em Ro.rbttrgh. —

Custou 450?. Propostas, por carta,
a Antônio. po?ia resianie do '"Cor-

reio da Manhã".

na CASA RIO WM
s6—RUA D(l OtiVÍBÒS.—£6

5EJIEXTES BK CAPIM CiOR-
DllíA ROXO B JARAGUA'
Vende-se qualquer f]::.tUl:Jade, ?c-

mentes novas c garantidas. Na casa
iPi-iU. l.o;«;s & C, commissaria -le
cm1, manteiga c cereaes. Rua Ma*
iccliai lT;lnririno Pi-ixolo 174. Tele-
puone Norte 300S. (J J297)

SITIO
-se um

plano e
F.m S. Gonçalo, vend

sitio com grande terreno
uma pequena capoeira, muitas ar-,
vores frutíferas e uma bella casa

prestes a concluir. Tem bonde á

porta da Trannvay Rural Flumi-
nense, passando proxin'0 luz ele-
ctrica e o encanamento gera! das
águas. Ver e tratar, rua Nilo Pe-
çanha, 34 A, com o ^proprietário
Antônio Soares, em S. Gonçalo
de Nicthero". J 6233

Antônio Romulo
Sub-official, mecânico da

Armada, no couraçado Mi-
nas Geraes. Carlos Romulo
e familia, A. IA. Teixeira
Rego, pai e avó, summa-

mente agradecidos aos distinetos
collcgas, e ás demais pessoas
e amigos, que se dignaram acom-
panhar os restos mortaes de seu
sempre chorado filho e netto, aos
mesmos convidam para assistir a
missa de 7° dia, no dia 5 do cor-
rente, ás 9 horas na Matriz de
Santa Anna, ficando a todos mui-
to graio^ (M 207)

Maria de Nazareth de

tAthayde 

Couto
(Sua familia .manda

Paletots de Alpaca
a g$ e n$ooo

Paletots de Reps
a 3*300

Pyjamas diversos
a 7$500, 8$500 e üíjoo

Costumes de brim
branco

e pardo, de Dolman ou Paletots
a 10$, 12$ e i4$ooo

Todos os outros artigos deste rama
da negocio serão liquidados a nreçui
lurtissimos. para terminação de ne.
gocto, até 31 do corrente mez, na casi
Rio Triumphal.
na Casa Rio Triumphal

56-RUA DO OUVIDOR-56

tuna
.feira,

egreja de Santo
horns.

mis sai
3 do

rezar
amanhã, terça-

corrente, na
Aífonso, ás 7

M. 3«-.

CASA MOBILADA
Aluga-se em Nicthcroy uma casa

situada c;n logar saudável, com 3
salas. 4 quartos, cozinha, optimo
banheiro, \V. C. um grande po-
rão. Uni grande quintal nos fundos,
jardim na frc:i'e e luz electrica.

Coin todo o conforto oar.-. famí-
lia de tratamento. Ir.tor.v.açõçs
com o sr. Crnconi. Avenida Rio
Branco n3, 4" andar, edifício da
Associação doi Empregados no
Commercio. • - . («384 J

Agradecimento
Pedro dos Santos Paranhos, cs-

posa e filhos. Francisco Antônio
Vieira, esposa e filhos, agradecem
pénhorados a todos nquelles que
se dignaram acompanhar os restos
mortaes dc seu irmão, cunhado e
tio LUIZ GONZAGA VIEIRA.
convidando todas as pessoas ami-
gas e parentes a assistirem a
missa dc setimo dia, a rezar-se
terça-feira, 3 do corrente, ás 8 i|a
horas na matriz de S. Cliristovão,
pelo que ce confessam antecipada-
mente gratos, ¦_„, - - (B a7t)

Doenças da pelle e ve-
nereas—Physiothe-

rapia
IDn. J. J. Vieira Filho, funda-

dor e director do Instituto Dcrmor
therapico do Porto (iPórtirgal) —
TratamerJ'.o das doenças da pelia
e syiphidí-ticaSíA^çilicação *los agen-
tes iphysieo-naturacs l(elec'.ricid:i-
de, raio X, radium, calor, etc),
no tralãmento das moléstias chro-
nicas e nervosas, con.s.: rua da
Alfândega n. 05, das 2 ás 4 ho-
ras.

JOÃO ABKEU.
,3 horas

n*s. Cnra radical
n e rarptdoâ.
Djs S is n e

iii, rua <le S,

Dr.

Pt>

AUTOMÓVEL
Vende-se um doúblc-phaeton.

próprio para particular. Ru».81^
\j&. Gonzaga a. 43$. . («Ws J
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Romance sensacional, enredo passional, de GÍOVANNI VERGA — Film da
artística fabrica «Itala-Film », em 6 actos arrebatadores

NO

ODEON
COMPANHIA CINEMATOGRAPHICA BRASILEIRA

Pli ffllCiELLI
éa6 o astro refulgente anto cuja luz dosappareccm os satellitcs

artista sem rival — 6 a soberana incontestável
dacinematographia — éa mais baila, amais scductora, a mais

admirável c admirada entre Iodas as estrelias do palco
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AVISO í Funccionando alternadamente
os dois salões obedecerão ao seguinte
horário:

SaliSo SETE DE SETEMBRO Salão AVENIDA

1 hora
2,5
3,10
4,15
5,20

6,25
7,30
8,33
1/.40

10,45

1.30
2,35
3,40
4,45
5.50

6,55
8 horas
9,5

10,10

Eo ODEON desafia que, no mundo inteiro,
se «presente um trabalho igual.

Superier, seria impossível, e egual é
diffficil

Só no ODEON
•et

E a condessa P'afka escreveu a Jorge i |
«Amo-to, amo-te, confesso-t'o ajforii que nunca

mais te verei; digo-to para qno se te grave esta
palavra no coração, como a tua imagem se era-
vou no meu. Mas ouve, agora que te digo Isfo,
agora que mio me verás mais : jamais lias de me
esquecer, nenhuma outra paixão da tua alma
será minha rival; o amor, o jogo, a ambição» tudo
te será mesquinho ao te lembrares dnqnella de
quem nem um dedo beijaste. Eis como quero ser
amada; se me tivesse tornado tua amante, forço-
samente acabaríamos por nos voltarmos as coslas,
sem um adeus; cada dia que passássemos juntos
nos roubaria uma illusilo. O objecto do meu amor
deve ser superior a qualquer outro. Quero pensar
em ti, sempre, nas grandes dores, na solidão,
nas amarguras que me esperam. Quero pensar
que me amará» como coisa superior a ti; que me
procurarás por toda a parte eom o pensamento,
mesmo depois de morta. Oondemno-te a pensarem mim, condemno-te a adorar-me em espirito,
como uma divindade, porque eu a mo-te l Bem
sabes que me restam poucos dias de vida, mas eu
quero sobreviver em ti. Adens, Jorge I Faço-te
uma promessa: virei morrer perto de ti; mas não
te verei, terei torças para morrer em silencio,
mnspensarásem mim, não é verdade? Dlrás...
neste momento talvez que ella esteja a morrer...
Olha! Eu ehoro, e juro-te que isto não me sue-
cede sempre. Quereria chorar sobre teu? joelhos».

—-^immKmmmmdmZS; ¦-

Mais um film de grande arte -r»
e invejável suecesso J— J

mi PTTT TíS TI A "RFT T ¥*7 A estudo psychologico da mulher, extraido do romance de Anatolio KamenskyUU UUlilU XJtX DCilrflAuAiAy -Namulher, abellezadaformaé um dòmuquese deve admirar e, qualFhrynéa, a mulher se desnuda para que a humanidade se extasie na contemplação da estatuaria viva...
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§ O CINEMA
DA MODA NE ^^^¦^ J ^| .^1 ^M

HOJE .-*«&*-'OQomo Matinée et Soirée manches —Dia ãe encontro do mundo elegante carioca
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«a ttssiâ?BH
A bella e consagrada artista, que tanto suecesso alcançou no desem- \

I empenho do papel de MARGARIDA GAUTHIER em DAMA DAS CAME- jj
1 LIAS, é a protagonista deste forte drama de amor e aventuras.

¦ Jg ¦
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Empolgante - Sensacional - Emocionante - Soberbo - Artístico

; Uma descoberta scientifíca é a causa d'um crime mysterioso, commettido \i| não por um rival despeitado e interesseiro, mas por aquelles a quem a desço-
ii berta viria causar a ruina. I^ESPERIA, a noiva amantissima não conformada \
í| com a morte brusca e mysteriosa de seu noivo, decide-se a pesquisar o facto S' por suspeitar um crime.

A astucia, a coragem e a dedicação de HESS*ERIA depois de algum
| tempo dão-lhe os mais satisfactorios resultados, como verão òs espectadores no \
I decorrer deste arrebatador film dividido em 7 grandiosas partes, sublime con-
I cepção da Tiber-Fiim.

O AMOR, A SCIENCIA E A ASTUCIA são os três grandes themas,
as três grandes phases deste monumento artístico que o PALAIS apresenta
aos seus cultos habitues como mais um dos films, de suecesso, promettidos.

Mise-en-scene hors-ligne, desempenho artístico irreprèhensivel, photogra
phia esmerada e nítida.

U ' W.T A E' UM NOME POR DEMAIS CONHECIDO DO NOSSO PUBLICO, TORNANDO SE ENFADONHA A APOLOGIA DE UMA" I IAI I *3m = ARTISTA CONHP.mnA R FIP. RP.r.nNHF.nnn mriTDTm^ «rw»-v»w«. «*-, wwirt
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mavera

ARTISTA CONHECIDA E DE RECONHECIDO MÉRITO

VEJAM OS ANNUNCIOS DOS CINEMAS E THEATROS NA 4a PAGINA
*íà
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