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EXPEDIENTE
Devendo ser inaugurada breve-

mente » nova^installaçuoí^o
"Correio <la Manhã", «» c«"f"'°

do largo da Cnrioen n. 13, desde

Já começam a funecionar «11 »

redação o » administração desta

folha.' No prédio antigo, & rua do

Ouvidor n. 162. continuam a fun-

cciòuar as officinas, assim como

uma secção da administração, que
se encarregara apenas de receuer

matéria retribuída.
Hão os seguintes os números dos

nossos appnrelhôs telephonieos:

LARGO DA CARIOCA

Kcdacçf.o. . . 5608 ¦¦ Central

Gerencia. . . 5443- „
Kscriptorio. . 5701-

ouvidor 168
3792 •• XorteEscrlptorio.

Otficlnas. 37-

Intervenção orijjinali
, IQuando os dirigentes consideram a

Situação" do paiz tüo düfficil e jlcri-
gosa, que exige se ajumem e se con-

greguem todos os patriotas paraa

sua salvação, constituindo uma união

sagrada como a da França na guer-

ra; 'quando, portanto, todos os espi-

ritos e energias deviam estar concen-

trados no estudo e solução das me-

didas financeiras que aquella salva-

ção reclama, a Câmara dos Dapu-

lados está-sc oecupando com a inter-

veução cm Alagoas, e consumindo

comella as suas sessões. E' um caso

typiço de intervenção, dizem alguns

dos promotores e defensores da re-

surreição do caso alagoano. Mas o

que cila c, realmente, é uma interven-

ção original ou única no gênero. Sem-

pre que o Congresso tem votado in-

tervenções, é para restabelecer a or-

dom e a tranqüilidade perturbadas

no Estado, para, sob o pretexto de

manter a fôrma republicana íederati-

va, acabar com dualidades de gover-

no, mas sempre por uma razão c

oceorrencias do momento, para atten-

t'er a uma achialidade anormal no

listado. Agora, não. Magoas está

governada lia um anuo c quatro me-

zcs pelo dr. Baptista Accioly, e muito

bem governada, no conceito dos seus

próprios adversários. O governo do

;.. Baptista Accioly é reconhecido c

acatado pela população, acceito como

governo legitimo pelo poder judicia-
rioí Os opposicionistas têm todos os

seus direitos garantidos, c não se

queixam de perseguições c violências.

Por que, pois, intervir no Estado

para destituir esse governador? Por

que esse mesmo Congresso, que, em

relação ao Estado do Rio d.è Janeiro,

procedeu com bom senso, (latia a rc-

líularidadc com que já funecionava,
havia algum tempo, o governo do sr.

i\ilo, e todos os serviços no Estado,

considerando o caso perfeitamente
resolvido pelo próprio Estado, como

tantas vezes já se tem verificado nos

Estados Unidos, agora, relativamente
a Alagoas, ha de assumir altitude di-

versa, contraditória áquclla, inconsc-

quente, votando uma intervenção que
irá levar ao Estado a perturbação e

;\ anarchia, que, estas sim, justifica-
riam a intervenção?

"Por uma simples irregularidade
na organização de um dos ramos do
legislativo, hoje sanada, —¦ observa

nuiito justamente o Jornal de Ala-

goas, cujas 'palavras e conceitos
adopíamos e fazemos nossos, — que-
rerií devotos da Republica, após de-
corrida metade do período governa-
mental, desorganizar toda a vida ad-
tV.inisirativa do Estado, onde o go-
vento mantém relações officiacs com
os ministros da União e com os ou-
tros governos esta'duaes, convindo
lembrar que hospedou o ministro da
Agricultura no'seu palácio; mantém
egualinentc relações com o juiz fe-
(Ural, que tem requisitado a policia
para a execução de seus despachos, c
suas sentenças; mantem-n'as lambem
com o poder judiciário c legislati-
vo cstadtiaes, executando sentenças
idaquelle e as 'eis e orçamentos deste;
conta com o apoio das ,i5 münicipãli-
dades do listado; tem nomeado jui-
zcs, promotores e todos os funceió-
r.t.rios; tem governado sem obsta-
culos"; tem recebido impostos e pago
cm dia o funccionalismo, c concedido

passaportes a estrangeiros. Sempre
com este governo mantiveram rela-

ções as autoridades 'federaes, milita-
res e civis, sendo de notar que no
navio de guerra 

''Benjamin Constant"
foi recebido o depositário desse go-
verno com as honras iproprias de tão
elevado cargo. Tem — e isto
ircrece relevo — pago Ires pres-
lações da divida externa, e feito
trausacções commcrciaes com o es-
trangeiro. Constituiu, o dr, Baptista'
Accioly, como governador, procura-
Vldr 'para defender os direitos do Es-
tado perante o Supremo Tribunal
Federal, que acecitoú a procuração,
reconhecendo: assim a legitimidade
dos pei.leres deste governo, que tem
fido sempre de ordem, de paz. traba-
lho, honestidade e tolerância."

L'm governo destes é que está

snreàçado de deposição, por delibera-
•;ãc do Congresso, exclusivamente
ávpellido pela mais desbragada poli-
ticagem, e sob os auspícios de. um

presidente que afiançara ao paiz que,
no seu qualdriennio, não haveria casos
r-tad.uaes. 1'., afinal, que caso appa-
recc para iUuslrar-thc a historiar!
l.s.-e bateu o recorà, ficou sem rival
como extravagância, como dispara-
te, e ali pelo ridículo! O anno pas-
gado; quando no fim da ultima das
prorogações, surgiu de sopetão o pa-
recer do illustre constitucíonalista mi-
reiro, sr. Joáé Gonçalves, membro da
commissão de Constituição c Justiça,
Concluindo pela intervenção, e que
larecia. pelo açodamento com <\w. o

• aso viera i baila, que o sr. U'en-

cesláo Braz estava empenhado na sua

prompta solução, para entregar Ala-

goas a gente mais do seu peito do

que a que está ali dominando, escre-

vemos o seguinte:
"Evidentemente, a intervenção não

será votada este anno, e para o atvno

6 provável que itm sopro de bom

senso passe pela mente dos 9eus pro-
motores, para que não vingue seme-

lhante despropósito e ridiculo."

Enganámo-nos. Levou tempo para
resurgir o caso, mas resurgiu, por

que? Custa a acreditar, mas é

a verdade. Ai intervenção em

Alagoas, que se pretende votar, é a

primeira das manobras da campanha

para a suecessão do sr, Wen-

cestáo Braz. Em tomo desta sueces-

são, é que gyra toda a machinação
'desse caso alagoano. As correntes

políticas, que se estão formando para
levar este ou aquelle proJhomem da

Republica ao Cattete, disputam a

posse de Alagoas para as suas respe-
ctivas candidaturas. Ainda não tem o

sr. Wencesfáo Braz dois annos de

governo, e já começa a agitação pela
sua suecessão. Isto muito recommen-
da o regimen. Corram-se os grupos
das duas casas do Congresso, oiçam-
se-lhea as conversas, e não se lhes
cscutaHá uma palavra sobre remédios
financeiros, sobre os impostos que se
vão crear, sobre a sorte dos empre-

godos publicas, sobre a situação mili-
tar do paiz em conseqüência das eco-
nomias, ou sobre os problemas nacio-
naes que possam emergir da paz;
nada disto. Só falam, porque é o que
lhes interessa, na's possíveis c prova-
veis combinações c arranjos para for-
talecer este ou aquelle nome para
presidente da Republica. Estão já
entranhaVlos numa intrigalhada in-

grata, estéril e esterilizadora. E é a
essa intrigalhada que deve estar em
scena, na Câmara dos Deputados,
custando caríssima aos contribuintes,'
a intervenção original de Alagoas.

Gil VIOAL

OLloydeocarcâo reputação, que elle parecia querer
conservar como titulo mais honroso

d.o seu governo.

Tópicos & Noticias
O TEMPO

Um dia de meias sombras, de tempera-
turn ngradavel, tivemos Jiontem.

O tliermontelro .r.;ircutt o tiiiiii-.no de iy>
c o mnximo do .13'.

HONTEM
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1Í0JK
Está de serviço na Repartição Centrai de

Policia o 2" delegado auxiliar.

Na Pagadori.i do Thcicim Nacional Tf
Kam-se as seguintes folhas • S-crtiari:,s ilc
listado dn Justiça. Exterior, Viaç.Vj c Agn-
cultura. Caixas do Amortljição e Lohvcr-
fão, Estatlstitca Commcrclal, fiscaes de
liancos, Clubs e Loterias, avulsas de 11-
dos os ministérios, Casa da Moeda, Im-
prensa Nacional c Arcbivo Publico, 1. -N.
de Musica.

A caruo
Para a carne 'lioviiia liosla hoje em

consumo nesta capital foram affixados pelos
marebantes, no entreposto de S. Diogo, os
preços de $7-'o a S7S0, devendo ser co-
luado ao publico o máximo de $980.

¦Carneiro, 2$; porco, i? e vitela, $800.

O ministro da Guerra recebeu hon-
tem um telegramma do general Carlos
de Campos, informando-o de que a si-
tuação em Matto-Grosso está perfeita-
mente normalizada»

Quando uma autoridade como o ge-
nerd Campos, investida de plenos po-
deres para agir, dentro da lei, faz
dessas comnnmicações ao seu superior
hierarchico, deixa realmente prever
que a região cm que exerce a sua au-
toridade está realmente em boas con-
(lições de ordem política e administra-
Uva. ,

Só isso é que se pode admittir. Todo
o Brasil conhece perfeitamente o que
i na achialidade o listado de Matto-
Grosso.* 

Quasi a cair de novo nas garras do
senador Azeredo, elle teve ;i felicidade
de encontrar um presidente que não
pactuou com as negociatas que ali
eram praticadas por obra e graça do
vicr-presuliMitc dn Sdlíldo.

O sr. Azeredo pretendeu, por isso,
depor, o general Caetano. O general
resistiu, e já se noticia que a Assem-
bléa, que procurava dcpòr o presidente
do Dotado, não o pôde levar a effeito,

porque não tem mais numero para
Èi'1'ECTivAR a sua denuncia.

Esperamos que isso se confirme.
O que urge ficar bem forte e bcr.

estabelecido em Matto-Grosso é o go-
verno do general Caetano de Albu-

querque. K' eüc a única força que,
neste momento cm que todo o paiz se
empenha em operar um movimento de
bom e sadio nacionalismo, se oppõe a.

que se esteja a vender grande parte do
território mais fértil de Matto-Grosso
a syndicatos estrangeiros.

lista venda é promovida e patroci-
nada pelo sr. Azeredo que, como inter-
mediano delia, ganha gordas commis-
soes para manter o seu luxo.

Ora. entre o luxo de um senador
que nada faz senão sacrificar o seu
listado e os interesses vitaes desse
listado, não ha que escolher.

De fôrma alguma, o sr. Azeredo pôde
ganhar esta partida.

Em artigo publicado ante-ihontem,

narrámos como 'Servulo Dourado

procurou induzir o sr. Wencesláo a

não consentir na patota Meisel, mos-

trando-lhe as vantagens da confiar

ao Ivloyd, o fornecimento do carvão

á Central. .
Com o seu lúcido espirito de admi-

nistrador e de homem pratico,, Ser-

vulo Dourado vira a conveniência do

Lloyd ficar encarregado daquelles

fornecimentos, mesmo antes da pro-

tecção dispensada pelo presidente da

RepiMca á pretençâo de Meisel ter

forçado o maltogrado director do

Lloyd a intervir, com o intuito de

demover o sr. Wencesláo do seu ne-

fasto propósito.
Na intrdducção ao Relatório, que

Servulo Dourado apresentou, em ju-

nho do corrente anno, ao ministro da

Fazenda, o director commercial_ do

Lloyd, depois de discutir muito intel-

ligentemente as vantagens da manu-

tenção da linlha de vapores para os

Estados Unidos, lembra que j'á havia

anteriormente suggerido ai entrega

ao Lloyd da importação de carvão

para os serviços do Estado.

Esse trecho, que se encontra á pa-

gina 7 da Introducção,"e o seguinte:
"Prevendo essas difficuldities de

futuro, e para maior segiiranea do

serviço da linha da America, se cogi-

tou, ha tempo, 'de commctler ao

Lloyd a importação de todo o carvão

americano a ser consumido nos dif-

ferentes departamentos da União, o

que lhe porporcionaria o ensejo de

ter sempre aqui, ú sua disposição,

ovuliada tonckgcm a ser offcrecida

aos exporhdor.es da producção nacio-

nal, como café, borracha, pclles, ca-

cáo, etc. Sc esta operação houvesse

sido cffechada, teria colhido o Go-

verno todos os resultados previstos,
relativamente ao custo do canão, c o

Lloyd as vantagens provenientes do

considerável augmçnto de tòuelagfín

que poderia então, c ainda' hoje, dis-

pôr para a exportação dos nossos

produetos que se destinam aos F.sla-

dos Unidos."
Proscguindo, notava Servulo Dou-

rad,o que, durante o anno de ipT'5". °

Lloyd importara da America do Nor-

U 1517322 toneladas de carvão das

minas de 1'oca'hontas, da melhor

qualidaUe, no valor total de

7.518.486.04 dollars, ou cm moeda

nacional 6.003:655$ífe. O preço do

carvão variara entre 7-50 dollars c

10.75 dollars.
'Commcntando essas compras, ob-

servava o director d.o Lloyd:
"A cçislciicia desse considerável

deposito, além da grande economia

que nos proporcionou, livrando-nos
da dependência de intermediários,
nos tem permiltido supprír desse
combustível o Ministério da Marinha,

sem o mcitor prejuho para o movi-

incuto dos nossos vapores."
Como se pôde ver por essas passa-

gens da Introducção ao Relatório de

Servulo Dourado, a questão do apro-
veitamento do Lloyd para a obtenção

do combustível necessário ao consu-

mo dos serviços federaes, já era uma

questão estudaUa e conhecida pelo

governo, quando surgiu a proposta
Meisel, apadrinhada pelos advogados
administrativos, de cujos interesses o

sr, Wencesláo se constituiu patrono.
O argumento principal da defesa

apresentada pela Secretaria da Presi-

ciência i que a proposta Meisel era,

não só vantajosa, como necessária,

porque a sua rejeição poderia acarre-

tar a suspensão do traiícgo da Cen-

ti ai. No relatório de Servulo Dou-

nulo temos a resposta cabal a esse

argumento.
Além da economia decorrente do

abatimento de 30 % nos fretes, c que

já seria bastante para fazer com que
a tonelada de carvão chegasse á Cen-

trai com uma reducção no preço de

4.20 dollars, em vez do desconto de

2 dollars especificadd na proposta

Cambio em baixa
GRAVATAS — Lindissimat — ,So na
Casa Mancheiter—Hua Gonçalves Dias 5>

,. «m vm << r.
rarece que desta vez se conseguira

solver esse grave negocio do Contesta-
do. E' verdade que certa corrente pa:
ranaense não vê com bons olhos o ne-

cordo feito entre os governos do Para-

ná e de Sanla Catharina. .
Mas releva notar que a representa-

ção paranaense e o. catharinense no

Congresso Federal ratificam o estabe-
'lecido pelos seus governos, convictos
de que prestam um grande serviço ao

paiz, com liquidar para' sempre esse
diffcrcndmn, que tanto tem custado á
nação.

Esperemos, entretanto, pelas difficul-
dades, que ainda venham a surgir nesse
lamentável emmaranhado de interesses
<jue, francamente, a nação não com-

prchende. - -.
Se se não obtiver nada por agora,

esli claro que só daqui a muitos anuos
se apresentará outra oceasião tão pro-
picia.

As expedições estaduaes e federaes
para ali enviadas têm consumido muito
dinhefro. AWm disso, a permanência
do stattrquo no Contestado é a de-
monstração de que, logo que enfraque-
ça a vigilância da força federal que ali
se encontra, em serviço de manutenção
da ordem, todos os processos de politi-
cagem, que promoveram essa questão,
serão novamente empregados com pre-
juizo do paiz, que custeará de novo
outras expedições, para manter a or-
dem no território litigioso.

Manda a justiça reconhecer que isso
não é sério, porque eqüivale á repeti-
ção de um mal, extraordinariamente
pernicioso á nação, que nada tem que
ver com as antigas animosidades de
dois Estados, que quanto antes devem
procurar harmonizasse.

Liquidando dcs-.lc já essa perlcnga,
Paraná c Sanla Catharina virão de en-
eontro aos interesses nacionaes. Ve-.
lizmente para o Brasil, já muila coisa
foi conseguida.

Resta que cheguemos ao fim.,.

Continuam pesando sobre o com-
mírcio brasileiro as baixíssimas taxas
catrtbiaeis. Havia esperanças de que a
entrada do Banco Uo Brasil no mer-
cado dos cambias tivesse influencia
dteisiva no sentido de se obter atem
saneamento para a nossa moeda,
alBviando-se as praças brasileiras da
oppressão e da incerteza que a esma-
gasn, c que terão reflexamente os
mais deploráveis eiPfeitosj até mesmo
pára o Thesouro.

tA taxa de ia ifc que vigorava
antes de o Banco ter aberto o seu
giríchet de letras sobre o estrangeiro,
era base de uma esperança que sè
consi/ierava muito legitima: a de que,
quando o cambio, pela fatalidade do
abandono a que fora deixado^ não
melhorasse, ao menos se mantivesse
por aquellas alturas com certa firme-
za. Quem tirilia encargos a pagar no
estrangeiro sabia que já soffria não
pequenos prejuízos, mas antes asses
de que outros ainda maiores. Depois,
se o governo se resolvera a designar
um director para a carteira cambial
e se esse director, depois das habi-
tuaes reclames, abria de facto o gui-
chei bancário, e dizia ao commercio:
— cá estou eu para comprar e vender
o ouro necessário para as operações
da praça! — era de prever que a si-
tuação dcsd,e logo se modificasse para
melhor. , ,

Pais bem: decorridas as pouquissi-
mas semanas ou os minguados mezes
sobre a entrada de leão do Banco do
Brasil 110 mercado de câmbios... a
taxa está a 12 1I4 c 12 01,32, isto é,
abaixo das alturas attingidas antes
de o Banco se resolver a operar!

Como é conhecido na praça, o sr.
Custodio de Magalhães, director da
carteira cambial, quasi que se tem li-
mitado a comprar, enchendo-se-assim
de letras cujo destino é desconhecido,
pois que cilas não têm servido, como
seria de esperar, para cobertura de
saques. Assim, o Banco, estabeleceu-
do forte procura, tendo mesmo corre-
tores que para elle especialmente tra-
balham, cm vez de favorecer a alta
estabelece, pelo contrario, a baixa, ao
mesmo tempo que perturba toda a
praça, pela desorientação em que a
lança!

Qualquer commerciante. que, por
inotivos legítimos, peça ao Banco três
ou quatro mil libras, só serli servido
em 20 ou 30 % da quantia pcUida!

Daíii, este facto singular: os toma-

motorneiro da. Lightj onde o vemos,
nunca se lhe ouviu um não dos labioi
amáveis.

— "Menino (ou menina), que t que
você quer?" O menino (ou a menina)

quer apenas que o marechal lhe dê o
Pão de Assucar. S. ex. não demora;
vae para a mesa mais próxima e man-
da por uma carta que se dê o Pão de
Assucar ao modesto pretendente.

Todos os dias, sae do Senado uma
leva de mais de cincoenta candidatos
a empregos, ou á gloria, com as cartas
do sr. Pires Ferreira. As pessoas a

quem ellas são dirigidas diariamente,
nessa alluvião, logo que vêem a assl-

gnatura, «aecodem-n'as para o lado,
Nem o sr. Pires Ferreira ás escreveu

para outra coisa. Mas no dia seguinte,
o marechal escreve novas cartas e
diariamente cresce o numero dos que
o procuram.

Não é positivamente um càs»f

O chefe da nação fez-se representar,
por seu ajudante de ordens, tenente
Pedro Cavalcanti, na festa, realizada
110 theatro Municipal.

CAMISAS—O que ha de melhor e elegan-
te—Casa Manchcster — Gonçalves Dws 5.

NOTICIAS DA GUERRA

Os russos avançam
sobre Lemberg

PUNHOS e collarinhoa — Especialidade
— Casa Manchester — Gonçalves Dias 5.
—.- —.—wai«i<tt».»pw..... .... ..

Segundo informações colhidas no pa-
lacio do governo, desde o dia 24 do
mez findo o presidente da Republica , 

1""l„""1,i„"L^„!.",ll" fiV»^!.'™ 
'r,"Z"u™?nz

não tem recebido noticias do Estado de d°r« 4?; -/aaues^ Pre/jwm^b.ancos
Matto Grosso, solicitando-as do minis-
tro da Guerra, que ainda não as for-
neceu.

Quanto á solução do caso do Contes-
fado, informam-nos, ainda, que o chefe
do 'Estado não recebeu nenhum prn-
testo lendo recebido somente ailhèsúes e
congratulações de todos os pontos do
paiz.

Õ sr. Camillo Prates requereu, hon-
tem, c a Câmara dos Deputados, votou
a publicação de um artigo do sr. Otto
Prazeres, empregado da mesma Cama-
ra, defendendo as câmaras republica-
nas. O sr. Prazeres disse, nesse arti-
go, que as câmaras do. Império foram
muitas vezes prorogadas, ma3..,jTOro-
gadas sem subsidio, devia acerescentar
o zeloso defensor dos seus superiores,
Vae ahi grande diferença i 'entre às
câmaras dos omiiiotos tempos e as de
hoje. O sr. Prazeres citou as convo-
cações extraordinárias, subsidiadas,
como fazendo as vezes das proroga-
ções de hoje. Mas, o «stfenuo defensor: r'oS"as ê valiosas
das Câmaras republicanas esqueceu-ss
de enumerar quantas convocações ex-
traordinarias houve no meio século
que durou o Império, e os motivos
dessas convocações. Foram para at-
tender, a necessidades urgentes, refor.
mas inadiáveis, c não simplesmente
para prolongar os trabalhos parlamcn-
tares com subsidio. Quem se der á
pena de consultar os Annaes se con»
vencerá que o sr. Prazeres foi, não
ha duvida, liim bom defensor. Não
foi, porém, juiz, nem podia scl-o, pois
a causa, em consideração aos réos, era j
para elle jurar suspeição

estrangeiros, pois que o nacional os
rcpelle persistentemente 1

'Constituo tudo isto um plano do sr.
Fandiá? iAssdgura-se que sim, e que
o director da carteira cambial repre-
senta o simples papel de figura de
proa. Atrás do sr," Custodio de Ma-
galhães está o sr, Pandiá. E que a
noticia tem todo o fundamento o sr.
Custodio Ide Magalhães se encarregou
de o assegurar em nota publicada,
pela qual declarava satisfazer a
orientação do ministro dá Fazenda.

Imagine-se o que sairá daqneila
panella assim mexida e remexida
pelo colherão do homem que até hoje,
á írente. das finanças nacionaes, ain-
.da riao deu a menor demonstração de
v/flor e de capacidade!

.':i'Agora', o que nor aJhi vae, no seio
do commercio, que entra no quarto
trimestre do anno com o cambio em
baixa, e que tem deante dos olhos a
perspectiva de taxas ainda mais bai-
xas quando se apnroximar dezembro,
que é o mez clássico das mais nume-

liquidações. Nin-

O acto do governo nomeando para o

cargo de auditor de guerra da a* re-

gião o dr. Mario Pontes mereceu sin-
eeros applausos desta folha. A nomea-

ção recairá num moço do reconhecida
competência e idoneidade para ao fun-

cções que lhe foram commettidas, e em

torno delia não se podiam entretecer
senão louvores.

Entretanto, tivemos foontem conheci-
mento de um facto, que desfaz em

parte 3. boa impressão causadr. pelo
acto do governo.

•Conforme noticiámos no Tegistro das
irregularidades verificadas no concurso
realizado pelo Supremo Tribunal Mili-
tar para ts. classificação dos candidatos
aquelle cargo, diversos concorrentes
recorreram da absurda classificação do
Tribunal para o presidente da Rcpu-
blica. Aliás nenhum destes recursos se
referia á justa collocação, cm a" logar,
do candidato nomeado, que o poderia
ser cm qualquer hypothcse, sem que o
facto de sua nomeação provocasse pro-
testos, nem desgostos. Mas o certo é

que havia os taes recursos, a cuja
consideração o governo não se poderia
furtar, sendo que só depois delles jul-
gados é que cabia ao presidente no-
mear esse ou aquelle candidato.

Aconteceu, porém, que a nomeação
se deu depois de todos os recursos
apresentados, e releva notar, para que
os leitores se edifiquem, as petições e
as minutas dos recursos, com todos os
seus documentos, estão atirados mima
mesa do Ministério da Guerra, cm
embrulhos perdidos, virgens do oihar
do presidente da Republica»

-Publicamos hoje. aa quinta pagina, a
conferência realizada, na Secretaria
Nacional de Agricultura, pelo coronel
Augusto Leivas, sobro credito bancário
c a creação do Banco Pan Americano, a
que se. referiu homem Gil Vidal 110 seu
artigo.

SJ "hrJ-mayor" de Zoiiifés ? 5" QènWal MacVmtosh dherlcm, ím
um hospital, os soldados ferid os, jogando o "wcoa-mitúy"

A PALAVRA 0FF1CIAL
e •

De todas as linhas de
frente

BRANDÃO

No palácio do governo esteve hon-
tem, á tarde, sendo recebido pelo se-
çretario da presidência, o senador Lau-
ro Sodré, que foi despedir-se do pre-
sidente da Republica por ter de partir
amanhã para o Estado do Pará.

Tendo se aggravado, hpntcm; pela
manhã, o estado de saúde de mine.
Wencesláo Braz, os seus médicos assis-
tentes, os professores Miguel Couto c
Fernando de Magalhães, reclamaram
uma conferência, ficando então delilie-
rado uma intervenção cirúrgica, que foi
imniedratamente realizada, á i hora da
tarde, pelos professores Fernando de
Magalhães e Henrique Baptista auxiiia-
dos pelos drs. Fernando Vaz c Nelson
de Miranda.

Após a operação inme, Wencesláo
Braz apresentou sensível melhora no
seu estado geral, não obstante os seus
médicos assistentes declararem que, de-
vido ao enfraquecimento de seu orga-
nismo o seu estado era um tanto me-
lindroso, mantendo, no _ cmtanto, re-
¦erva quanto ao prognostico.

Meisel, temos a notar a diflícrença no

próprio preço do combustível com-

prado por intermédio do Lloyd. Ser-

vulo Dourado notava que, 'durante o

anno passado, o carvão importado

pelo Lloyd aqui chegara por um pre-

ço que variara entre 7.50 dollars e
ie.75 dollars. Tomando em conside-
rc-ção a alta das cotações do carvão
r.os últimos mezes, ainda assim po-
oemos concluir que, se utilizando do
Lloyd, o gov '110 poderia ter forne-
cido á Estrada combustível em ter-
mos tão vantajosos comparativamen-
te com os 'da proposta Meisel, que a

acecitação desta representa uma das

maiores fraudas jamais commettidas
contra o Thesouro.

Se no tocante á questão do preço
estava o governo devidamente intor-

mado de todas as razões que impa-

níianí a realização da compra por
intermédio do Lloyd, também não

ignorava o presidente da Republica

nenhum dos detalhes relativos ás

vantagens econômicas, que resulta-

riam para o paiz da importação do

carvão pelos vapores da nossa grande
empresa de navegação.

Tão claras eram as vantagens da

alternativa, que Servulo Dourad.o —

reiterando argumentos já iformu-

ludos an governo — procurou
òppòr á escandalosissima proposta
advogada pelos negocistas que in-

ílueiiciaram o sr. Wencesláo, que
realmente parece incrível tivesse tido
o presidente da Republica a audácia
ue afírontar a opinião do paiz intei-
ro, mandando sacrificar os interesses
de Thesouro cm bentíí.icio dos auto-
res da ignobilissima patota.

Mas o sr. Wencesláo contava com
o silencio e com o mysterio, em que
esperava poder envolver a trans-
acçáo. Enganou-se o presidente, e
esse engano custou-lhe o sacrifício da

Corria hontent na Câmara que na
sessão de amanhã, ou muito próxima-
mente, ocetipará a tribuna o sr.
Antônio Carlos, Icader da maioria,
afim de defender o sr. Wences-
láo Braz das accusáções articuladas
pelo Correio relativamente aos nego-
cios de fornecimento de carvão á Cen-
trai do Brasil pelo sr. Charles Meisel,
negócios nos quaes se acha pessoal-
mente envolvido o presidente da Rc-
publica.

UMA SENHORA ELEGANTE COMPRA
OS SEUS ARTIGOS na

Casa Nascimento. — 167, Ouvidor.
m * CM »B»

Esteve hontem no palácio Itaniaraíy,
em visita ao ministro Souza Dantas, o
novo enviado extraordinário e ministro
plenipotcnciario da Republica Argenti-
na, sr. Mario Ruiz de los Llanos. que
se. fez acompanhar do sr. Corrêa I.una,
actual encarregado de negócios da-
quella nação.

BENGALAS — Elegantes c^resistenies —
Casn Manchcster — Cíoncalvcs Di;i3 5.g > CO » !¦

Xão obstante a inclusão, na ordem
do dia dos trabalhos da Câmara, do
projecto que autoriza o governo da
Republica a intervir no Estado de Ala-
gôas, facto que provocou a altitude
obstrúccionista dos deputados repre-
sentanles da situação alagoana, aia
sessão de hontem, podemos assegurar
que não se acha afastada ainda a Iiy.
pothcse do accordo pleiteado, sobre-
tudo, pelo sr. Wencesláo Braz. Assim,
é positivamente certo que proseguem
as combinações em torno da solução
amistosa do caso de Alágôãs, devendo,
dentro de curtos dias, ou estabelecer e
firmar-se o accordo ainda em gesta,
ção, ou o projecto interventor ser sub-
mettido á solução do plenário da Ca-
mara e a situação futura do Estado ás
conseqüências dessa solução.

¦n»a m

guem vtí probabilidades de que o
Banco inapeça a qtíéda do cambio a
11 'd. ou a mais baixo ainda. Bffc-
etivamente, comprando o Banco a
taxas baixas as letras que deveriam
serv.ir-lhe de cobertura, não poderá
vender senão com taxas mais baixas
ainda, aliás o prejuízo será grande.

E' por isso que os importadores,
cómmcrciantes ou industriaes, não
oceultam a prcoecupação que sentem,
pela incerteza do dia dè amanhã.

lEmquanto isto suecedo comnosco,
que aliás vemos bem augmentada a
nossa exportação, erfi troca da qual
entra ouro no Brasil em quantidade
superior ás nccessidaUes da importa-
ção, a llespanha, paiz neutral como o
Rrasil, que tem tido a dirigil-a a alta
capacidade dos seus homens públicos,
sob a serena energia de um rei intel-
ligentissimo, vê valorizada sensível-
mente a sua moeda, de sorte que o
franco não vale mais de 0,83 e a
libra esterlina não obtém mais de
23,51 pesetas. E' tão grande o stock
de ouro 110 Banco de Hespanha, que
o prêmio pelos depósitos desceu de
2,40 % a 0,25 %, e nor .fim foi sup-
primilJo, pois o encaixe foi já além
de 1.100 milhões de pesetas, mais de
50 % das notas bancarias em cir-
culaçío!

Nós, embora melhorando sensível-
mente a nossa situação econômica, vi-
vemos acorrentados á fatalidade que
nos opprime. Descem, perante outros
paizes, os valores amoedados da In-
glaterra, da França e da Allemanha;
o próprio Portugal luta desde bá
muito tempo com os 54 % da depre-
ciação da sua moáia, depreciação que
forçosamente ha de ir a peor de mez
para mez. Pois bem: a nossa móedá,
que não é hoje inferior, de facto, á
dos paizes que estão em guerra e
que têm a sua economia interna pro-
fluidamente abalada, a'nossa moeda,
repetimos, c forçada a acompanhar a
dcbacle geral, mas sempre com maior
prejuízo, sempre arrastada pelas ruas
da amargura, sempre explorada por
gregos e troianos.

E não se pense que sairemos deste
atolciro: quem vae ao leme dás.fi:
nanças e da economia nacional é o
sr. Pandiá, o que eqüivale a dizer que
o desastre final será completo c es-
magador.

ROUPAS brancas — Sortimcnto sem cgual
Casa Manchcsttr — Gonçalves Dias 5-
 «IBt» 

ALFAIATE
Av. Ria Branco, 103.

iaa i» ea o «¦»¦
O dr. Souza Dantas", ministro intc-

rino das 'Relações Exteriores, fez-se
representar hontem pelo dr. Sylvio Ro-
méro,\hefe do seu gabinete, na sessão
civica promovida pelo Patronato de
Menores, no theatro Municipn,!', cm
commemoração á Festa da Crcança c
ao desfile dos collegios militarizados
em continência ao presidente da Kepu-
blica.

A administração do Correio da Ma-
uhâ, assim como todos os seus agentes
e viajantes, acceita assignaturas para
s revista portugueza O Rosam, uma
das mais bem feitas pulAicações calho-
licas editadas em Portugal. Anno6$ooo.

O ministro da Fazenda approvou o
concurso de a" entrancia para empre-
gos de 'Fazenda, realizado na Delega-
cia Fiscal no Ceará.

A Reccbedoria do Districto Federal
arrecadou hontem a quantia de réis
142:593$/65.

Chamamos a attenção para a carta
aberta dirigida ao presidente da Repu-
blica c ao ministro da Justiça pelo dr.
Carlos Edmundo Amalio da Silva e que
é hoje publicada na nossa secção livre.

NAO comprem perfumes antes de visitar a
Perfumaria Nunes — I.. S. Francisco 25.

Conspira quem ? D. Luiz ? _
Não. Que ninguém se horrprise :
Com seus preços contra a crise
'Conspira a Casa Muniz.

Banco Nacional Ultramarino
SEDE EM LISBOA—FUNDADO EM 1864
Rio de .Tnneiro—S. Paulo—Santos

Cnnitnl 12.000 contos fortes
SAQUES A' VISTA E A PRAZO

sobre iodos os paizes e todas as opera-
ções bancarias nos seus variados ramos
nas melhores condições do mercado.
R. dn Quitanda esquina Alfândega

Aecnciii, Prncn 11 do Junho.

A' audiência diplomática de hontem,
no palácio Itamaraty, estiveram pre-
sentes os ministros da Allemanha, Ar-
genlina, Bolívia, França, Itaüa e Ja-
pão, e os encarregados de negócios da
Argentina e do Peru.

No Senado ha uns casos muito in-

terçssantes, dignos de registro...
Um delles c o sr. Pires Ferreira.

O senador piauhyense attende diária-

mente, no velho casarão .do conde dos

Arcos, uma clientela extraordinária,
de fazer inveja aos mais procurados
dos nossos políticos. Quem o vê ali, 

j
pelos corredores, arrastando nas abas 

j
do frack cinzento dezenas de cava- 1

lheiros, ou a prestar ouvidos attencio-
sos a uma infinidade de senhoras, que j
lhe solicitam os bons officios para ai

quertões c as pretenções mais dispa. ]
ratada.*,, tem a impressão de que o ve-'
lho marechal é o homem de mais forçi
deste paiz, o chefe máximo, o summo

pontiíiee da política nacional. E onde
o vemos, puxado de um lado para o

outro, numa lufa-hifa dos infernos, a

ouvir o provinciano que lhe pede um

ministério, o soldado que deseja na
estreitas de general por um decreto,
a formosa senhorita que pleiteia uma
cadeira de professora, a velha que so.
licita um augmentosinho na sua pen-
são, o pobre diabo que aspira o assem
to de praça na policia ou o posto de(

Pingos & ispisifõs
Do Jornal da tarde: "A fior, sobretudo

a flor. O animal não passa d»m transito."
Muito bem; e a flor i um... nível;

tanlo assim que umas enfeitam a vida c
outras enfeitam a morte, como lá diz o
poeta,

ti :S
Informa a Noticia que o presidente da

Republica recebendo .0 telegramma enviado
ipelo commando das forças federaes em
líatto Grosso acliou indispensável obter no-
vos, mais minuiciosàs c mais completas in-
formações.

!K' como quem diz: mandem as infor-
rc.-uiõcs por «ária ; daqui a tres mezes
s. e.t. começará a estudar... a rossibi-
lidade de conbccer do caso.

O dia da crcança foi liontom folenniza-
do com gramlc cntliusiasmo.

O ponto não furiccionoii cm varias rc-

pai lições ; e com Ioda razão : todos nós
somos creanças grandes ; o ponto faculta-
tivo é a satulr.de da gaveta do Iwn fífií.r
ternas.

!'í

ÍRcalizou-se em Curityha tini grande
mcclb-.g contra o accordo, ultimamente fir-
-.nado. O povo do Paraná está disrosto
a manter o Contestado.

A população do Ksíado está toda de
accordo neste ponto : — não lia accordo
çiossivel.

Quanto ao Contestado ninguém 'pof li
contesta a necessidade do seu ilo!»o <ivo.
O F.stado de Santa Catharina c que está
a quo no negocio.

O resto do Brasil não oreiítai ainda ;
(."¦orme sobre o cnso.

*¦

« > *
O 7ontol do Commercio publicou ante-

licntem duas paginas de editaes assignados
pilo dr. Buarquc de Lima.

Hontem, dizia, a propósito, o dcscmlrar-
gador Ciccro Seabr» :

— Vejam só, o Buarqtte eom tanta
ccisa escripta ainda não conseguiu entrar
na Academia! entretanto, tem muito mais
direito que o Ataulplio, que nunca ««cheu
maii de duas columnai.

Cyrano & O.

Fbaxça — Paris, 2 (A. H.) '-Com-
municado official de hontem, á noite:

"Ao norte de Rancourt e a sueste
de Morval tomámos ao inimigo varioa
elementos de trincheiras;

Duellos de artilheria, especialmente
ao sul do Somme.

Na Champagne, ao sul da coluna de
Mesmil e a leste de Tahure, sustamos
vários ataques de surpresa.

A nordeste de Peronnc abalemos um
balão captivo.

Bxcrcito do Oriente:
Os inglezes oecuparam duas aldeias

na estrada de Seres, fazendo ahi cen-
tenas de prisioneiros.

No monte Bcles, escaramuças,
Uin acroplano francez bombardeou

Sofia e aterrou em Bucarcst.
Au.oianha — Berlim, 2 — O qüar-

tel-gcneral commmiiea, em data de 30
de setembro:"Frente da Transylvania: Na parle
septentrionnl desta frente, o segundo
exercito rumaico prrViuinciou contra
nós um ataque na linha Parajd-Szc-
koly-Udvarhely-Togaras, sendo, po-
rém, rechassado. Mais para o sul, mar,
tivemo-nos na defensiva evitando um
ataque, e atacamos, de nossa parte, o
inimigo além do arroio Haar, na rc.
gião meridional de Honndorf. Captu-
ramos ali 11 officiacs e 391 soldados.

Os movimentos envolventes iniciado»
em 25 de setembro, no sector de Iier-
mannstadt, pelas tropas allemãs, sob o
conimando do general von Falkenhayn,
tiveram pleito exito. Fortes secções do
primeiro exercito rumaico foram com-
plctanienle destruídas em violenta luta.
O resto do exercito fugiu em desor-
dem para a região montanhosa que
cerca o Tasso Rothenturm, onde não
ha caminhos .0 Passo já havia sido
oecupado pela manhã do dia 26, pela
retaguarda do inimigo, devido a uma
audaciosa marcha atravéz das monta-
nhas, executada pelas tropas bávaras
do gçneral-tencntc Krafft von . Dellc-
mensingen, que receberam o inimigo
na sua retirada com o fogo devastador.
Um avanço realizado pelo segundo
exercito rumaico, para soecorrer o pri-
meiro, chegou tarde. As nosas tropas
lutaram com um grande ardor, lendo
verificado, durante o seu. avanço, que
os cobardes runiaicos, collaboradore»
da "luta pela civilização e pela Huma-
nidade" haviam Assassinado prisionel-
ros e feridos indefesos. Fizemos ele-
vado numero de prisioneiros, tendo
lambem capturado uni grande botim de
guerra, sobre o qual não temos ainda
pormenores.

Fracassaram os ataques ntmaicos na»
montanhas de Hoctzing c no sector de
Mehadia.

Frente bálkanicá: A situação conll-
nfia inalterada. Varias esquadrilhas de
aeroplanos nossos atacaram com exito
a ponte ferro-viaria de Czçrnavoda,
sobre o Danúbio,, na Dobrudja, e os
acompanhamentos inimigos que se
acham nesta região.

Frente do príncipe Rupprecht. —
Grandes forças britannicas atacaram
as nossas posições entre o Ancro e
Coureelette. Depois de uma lula corpo
a corpo com alternativas, a offcnsiva
foi rechassada por toda a parte. Além
disso, somente pequenos encontros lo-
cães. Aiigmcntou, durante a tarde, a
intensidade dos ditclllos de artilheria
ao norte c em iilguns sectores ao sul
do rio Somme..

Frente <lo príncipe Leopoldo —' No
rio Stochod, nas proximidades de Si-
tewiéze, destacamentos da Legião Pola-
ca realizaram um bem suecedido avari-
ço. A sudoeste de Witenieze, infruti-
feros ataques russos. > Durante . uma
operação levada a effeito com exito na
noite de quinta-feira, na região de
Hukalowezc, ao norte de Zborow,
aprisionámos tres officiacs e 70 sol-
dados.

Frente do archiduque Carlos —Bem
preparados contra-ataques do . general
tenente von Conta, ao sul do Striklau-
sura. no sector de I.udova, e na região
do Coman, obtiveram pleno exilo. Ca-
pairámos no primeiro desses logarcs 4
officiacs e 532 soldados. No sector de
Kirlibaba «fihassamos ataques rus<
sos."

Austiua — Vienna, 2 — O estado,
maior cominumca, em data de 20 de.
setembro:"Continuam os combates nosCarpa-
thos sem que se tenha dado até agora
qualquer mudança na situação.

Na Transylvania rechassámos os rtt>
maicos das proximidades de HeVmann-
stadt, oecupando, após encarniçada lu-
Ia, as alturas ao sul e a sudeste dessa
cidade. A batalha ainda não terminou.

Os italianos submetteram as nossas
posições no planalto do Carso ao vi-
vissimo fogo dos seus canhões e lança,
minas.

Fracassou um ataque do inimigo 110
vallc de Fleims, apezar de ser prote-
gido pelo nevoeiro.

As nossas tropas no Monte Cimonc
conseguiram libertar 7 do officiaes
italianos ali enterrados. Os trabalhos
de salvamento foram executados sob
a3 maiores difficuldadcs c o violento
fogo da artilheria inimiga."

Varias notícias
O caso do Palácio de

Venezia e o protesto
da Santa Sé

líffimr, 2 (A. H.) — A Agencia
Stefani publica uma «vota refutando o
protesto da Santa .Sé conitra a apro-
priação, feita ipeJo governo italiano, do
palácio Venezia, apropriação essa já¦noticiada por jornaes estrangeiros.

A noíía da Agencia Stefani salienta
que o decreto <lle 25 de agosto findo
não íere nenhuma das prerogativas
íipem nenhum dos direitos do Vaticano;
ferie somente a propriedade do listado
inimigo, salvaguardando amiplanicnite os
privilégios dos representantes diploma-
tocos junto ú Corte Pontifícia.

O palácio de Vorfczia, diz a nota.
tinha deixado de ser a residência do
embaixador austríaco ipara ser apenas
um deposito da arcíiivos ie mobiliário.
Se o embaixador tivesse continuado a
residir no palácio poderia ter itoriiado
a propriedade em icriado de .iiimuitiMa-
de. e poderia também csigir maiores
considerações.

Tudo demonstra, conchre a nola, que
o governo italiano cercou ncslte caso a
Santa Sé das mais escrupulpsas aUciv
çõ es.

No 3Iosa e no Somme
Os inglezes haviam

perdido a aldêa de
Eancourt

Londres, 2 — (A. II.) — Anmmcia.
se officialmcnte que as tropas inglezns
reconquistaram hontem a aldeia de líati-
court, bem como novas posições numa
extensão de tres kilometros entre esta
aldeia c a estrada de Bapaume.

Os inglezes fizeram mais de trezentos
prisioneiros.

Paris, 2 — (A. II.) — Xo sector
do Somme, defendido pelos francezes,
a actividade da infanteria, agora soli-
damcnle estabelecida, no território de
suas recentes conquistas, limitou-se a
operações de detalhe que redundaram
todas em sua vantagem, permitlindo
realizar alguns progresso^ em pontos
interessantes, do ponto de vista taclieo.
A artilheria prosegue no seu trabalho
de destruição das defesas inimigas.

Os canhões francezes, dispensando
qualquer outro auxilio, Tcchassarani
para as trincheiras donde tinham parti-
do, as tropas allemãs que tentaram tini
ataque brusco e repentino na Chain-
pagne.

Os inglezes prosegiuram activanven-
te na luta c obtiverainaaa importantes
succcssps. Depois de se terem sueces-
sivamenlc apoderado de pomos extre-
maincntc úteis, taes eomo os reduetos
de "Sluss", "Zoilcrn"_ e "Sclnvabcn",
ampliaram os seus ganhos e avançaram
entre Flcrs e Lc Sars. A tomada de
líaticourt VAbbayc, bem como de nu-
merosas trincheiras entre essa aldeia «.
a estrada de Albcrt a Bapaume torm
muito precária a situação dos allemãe;
em L,e Sars e Lc Transloy, ante-penul
tinia aldeia antes de chegar a B,i.
paume.

O balanço dos trophéus aluados <
bem indicativo dos magníficos resulta-
dos obtidos pelos exércitos francez i
inglcz: o numero total de prisioneiro!
eleva-se a 63.005.

Os jortiacs manifestam a sua satis-
facão pelas boas noticias que vem che-
pando sobre a guerra nas frentes bal-
kanica c russa, e prevêem uma formida-
ve! offcnsiva na direcção geral de Lcm-
herg.

A GUERRA NO AR
Os "Zeppelins" estiveram
novamente em Londres
Londres, 2 >— (A. H.) — F.volui-

ram hontem á noite sobre as proximida-
des desta capital vários dirigiveis alie-
mães typo "Zeppclin". Um delles foi
abatido cm chammas ao norte de Lòn-
d res.

Nos condados de leste também foi
notada a presença de diversos "Zepe-
lins."

Londres, 2 — (A. H.) — Anmtn-
cia-se que a guarnição do "Zeppclin"
abatido honlcm á noite, morreu toda
carbonizada.

Londres, 2 — (Official) — Dez ác-
ronaves inimigas atravessaram a costa
oriental hontem de noite, entre as 21
e 24 horas. Uma deltas approximou-se
do norte de Londres, ás 22 horas mais
ou menos, mas foi rcpellida pelo fogo.
da artilheria c perseguida pelos acro-
planos. Tentou voltar para o nordeste,
mas foi atacada pela artilheria e acro-
planos ea abatida em chammas nas vi-
sinhanças de Poftérshar, pouco antes
da meia noite. Uma segunda aeronave
tentou atacar Londres, por nordeste,'mas foi também rcpellida á I hora mais
ou menos. Diversas bombas foram ati-
radas, mas ainda não foram recebidas
informações sobre os prejuízos causa-
dos. As outras aeronaves erraram so-
bre os condados orientaes c de Lin-
colnshire. As bombas caíram em vários
pontos, mas a maior parte delas parece
ter caido em campo aberto sem ler
causado damnos.

O diriigvel destruído é do ultimo
typo.

A campanha da Rússia
Lemlierg ameaçada pelas tropas

russas

Londres, 2 — (A. A.) — Os russos
apoderaram-se da primeira linhai dos
austro-allemãcs que defende Lemberg.

O avanço russo sobro Lemberg
Noi'a York, 2 — (A. A.) — Embora

seja cada vez maior a resistência dos
austro-aTIomães no sector de Lemberg,
os russos continuam a marchar cm di-
recção a essa praça forte, levando de
vencida w tropas inimiga*.

AS OPERAÇÕES
NOSBALKANS

Os servios completaram a
conquista de Kaima-

ckalan
Londres, 2 - (At H.) -? Telcgr*

pliam de Salonica commumcando que
os servios acabaram de tomar Katma-
ckalan e apresaram ao inimigo uma Da-
teria completa.

Os tento-bnlgaros no vallc de
Gorgeny

Londres, 2 — (A. A.) — Os tent»
búlgaros recuaram de parte do vau*
de Clorfffiiv-

m
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0 caso foAíayoas
A inclusão do projecto

,c interventor
na ordem do dia da

Câmara
' Honlem, no expediente da sessão da
Câmara, o sr. Mendonça Martins re-
metteu á mesa o seguinte requeri-
tnento:"Requeira á Câmara que, por iuter-
hicdio da mesa, sejam requisitados do
governo de Alagoas os livros em que
{foram lavradas as actas das eleições
tminicipacs c estaduacs, realizadas na-
quellc Estado, bem como os livros de
'actas das respectivas juntas apurado-
rasVi nos n.nnos de 1912 e 1914, ficando
suspensa a discussão do projecto nu-
mero 292, de 1915, até que sejam rece
liidas os referidos livros."

Finda a hora do expediente e pas
«ando-se á ordem do do dia, foi an-
jiunéiaida a 2" discussão do projecto
n. 292, de 1915, autorizando' o gòver-
mo federal a intervir tio 'Estado d:
lAl.igoás, com voto vencido do sr. Pru-
dente de Moraes o voto cm separado
do [Br. Caldas Lins. A esse projecto
(apresentou o sr. Gonçalves Maia uma
copia de emendas, determinando, eu-
ire outras coisas, que o interventor
não accumule vencimentos; que lhe
sejam vedadas a recepção de manifes-
Lições com bandas de musica; a re-
cçpção de retratos a óleo e d; carie-
Ias de ouro, para a assignatura de de-
cretos; que, decretada a intervenção,
de toda gestão dos negócios estàdüats
fique, ipso fado, exonerado o mesmo
jEstitdo, para todos os effeitos, d: to
«Ias as responsabilidades por quaes-
<iner compromissos internacionaes ou
empréstimos feitos no estrangeiro, pas-
pando todos os encargos para a União
devendo o ministro das Relações Ex-
ícriores disso informar os respectivos
«ovemos dos paizes estrangeiros, cre-
dores de Alagoas; que, no prazo de
48 lioras depois da decretação da in-
iteryenção, o governo federal deter-
mine a suspensão dos impostos inter-
rstaduaes, mandando restituir, pelo
Tliesouro Nacional, as quantias illegal-
nientc arrecadadas, etc, etc.

Mas, assim que foi annunciada a
discussão do projecto interventor, oc-
«Mipou a attenção da Câmara o sr.
(Mendonça Martins, orador inscriplo.

O sr. Mendonça Martins começou
iana.lysando, com abundantes e copiosas
considerações visivelmente obstrucio-
alistas, o parecer da commissão de
Constituição c Justiça sobre o projecto
interventor.

Para isso, depois de ler vários tre-
clíos do pareccer, que reputou lunii-
»ioso, procurou demonstrar que os re-
quisitos indispensáveis á intervenção,
ide accordo com as próprias declarações
do relator, não os encontrava o ora-
dor 11a situação alagoana. Estão nesse
caso a faltai de tranqüilidade c alte-
ração da ordem, bem como a requisi-
ção prévia dos respectivos governos.
Ora, nada disto existe em Alagoas;
ninguém ainda provou que haja ali ai-
iteração de ordem ou falta de tranquil-
lidado, c, cm direito, deduz o orador,
a prova não se presume, sendo indis-
pénsavel que exista completa, clara,
perfeita c positiva. Desafiava o relator
si provar a existência de desordem
constitucional cm seu Estado. Sabia
«lue o relator poderá quando muito
provar a existência de documentos gra-
ciosos, com entrelinhas de onde re-
isalta transparente má fé. Mesmo que
O orador, para facilitar a argumenta-
ção quizesse admittir a duplicata de
governo, não podia deixar de lembrar
que eminentes constitucionalistas ne-
Bani competência ao governo da União
para derimir questões oriundas de du-
plicatas de governos estaduaes. Nesse
ponto o orador passou a fazer varias
citações, apropositadas a intervenção
He Alagoas. Trazia — declarou — no
idiscttrso a. autoridade de Barbalho. Leu
Itrcclios do voto vencido do deputado
(Prudente de Moraes e não se esqueceu
ide invocar Cooley, nos seus principio3
Ipcracs de direito constitucional, re-
lendo commcntarios c criticas onde se
diz que a autoridade federal só deve
intervir, quando regularmente convida-
Ida a dar protecção contra a violência.

Depois de se mostrar, assim, con-
flrario á intervenção e depois de de-
Sonhar lima tranquillidade paradisíaca
para o seu Estado, o orador disse que
JBabia existir na Câmara uma corrente
palpitante, favorável á intervenção, mas
idcséjava que os gencraes desse movi-
incuto não invocassem a Constituição,
íillerando-lhc os textos no desejo de
[justificar medidas violadoras de di-
rrcito.

Com o seu longo discurso, esgotou
to sr. Mendonça Martins o tempo da
(sessão, motivo por que foi a discussão'do 

projecto interventor adiada para a
Sessão de hoje.

Na ordem do dia. de boje c dos dias
seguintes próximos consta, porem, a
[votação, em 3" discussão, dos orçamen-
Sos, passando a continuação da dis-
Cussão daquellc projecto para a segun-
tia parte da ordem do dia, isto é, para
depois das 5 horas da tarde, o que fa-
iciíita a tarefa obstrucionista do caso
ítlagoano.

Bom Cnfó, Chocolate c Bombons— Só no MOINHO DE OURO. ¦ » «¦ » —U—.
OS VOLUNTÁRIOS DE

MANOBRAS

Os exames terão inicio
no próximo dia 5

¦' O inspector da 5" reeião designou o
dia 5 do corrente para terem inicio
tos exames dos voluntários de mano-
luas. Essas provas começarão ás 7 ho-
rns da manhã.

Para constituírem as commissões de
¦exame, foram nomeados: os capitães
ÍLuiz dos Santos vSarahybaJ, Jacintho
[Leal c Abel Fontoura; os primeiros te-
Hcnlcs José Libanio Ferreira Parga,
Paúlino de Freitas Amaral c Antônio
de Araripc Macedo; segundos tenentes
Manoel Henrique Gomes, loão Augus-
to da Silva Lisboa e Guilherme Para.
cnse, todos do 3" regimento de infan-
itena.

Para inspeccionarem de sattdc 05 vo-
luntarios, á medida que forem sendo
Inabilitados, foram nomeados os seguiu,
tes médicos, que procederão de accor-
do com o disposto no aviso 11. 777 A,
de iq de julho do corrente anuo, ar-t:eo 1», letras a e b:

1" junta — Tenente-coronel dr, Ar-
thur Eduardo Seixas, capitão dr. ller-
mogeneo Pereira de Queiroz e Silva e
1" tenente dr. Armando de Lima Mei-relles.

2» junta — Major dr. Alfredo Men-des Ribeiro, 1" tenente dr, Oscar detastro Loureiro e i° tenente dr. An-
gusto lavares de Souza Vaz.

3" junta — Capitão dr. FranciscoAiUpnio Antunes, 1" tenente dr. Da.rio Ferreira de Aguiar c 1» tenenteor. Utuz de Lima Bittencourt.
4 junta — Capitão dr. Belmiro Fer-"andes Antunes Braga, 1" tenente dr.tAlircdo_ Jesumo Maciel e 1» tenentedr. João de Araújo Campos.

viEstiycram hontem no Ministério da[Fazenda em demorada cotifercncia comto sr. Pandiá Calogeras os srs. Leonol-do de Bulhões, relator do orçamento dareceita 110 Senado Federal, e Ingiez deSouza, presidente do conselho admínis-
trativo da Caixa Econômica desta eapi-

AS IWISSAS DE HOJE
Rezam-sc as wguintes, .por alma de •
Mana C. de Queiroz Itarros, ás o ir*

horas, na matriz de N. S. da Gloria"
Commendador Ferreira de Mello 

'ás

9 1I2 horas, na matriz do S. S.Sa-
jeramenío da Antiga Sé.

¦Maria Nazareth de Athayde Couto,
Ss 7 horas, na egreja de San:.) Af-
fonso.

Guarda-marinha Mario Nazareth iFi-
]ho, ás 9 i|2 horas, na cereja da Can-
Melaria.

Segundo sargento Joaquim de Birros
(Araújo Lima, ás 9 1(2 horas, na nu-
tri* de Santa Rita.

Eugenia Agapito da Veiga, ás o 1I2
fcoras, na egreja de S. Francisco de
'Paula.

iFrancisco Xavier de Souza Queiroz,
Ms 9 horas, na matriz do S. Coração d?
fm».iLodogario Pereira dos Santos, ás 7
fcoras, na egreja da 4í. S. d» Lapa do
Destan*.

A nora embaixa-
da á Argentina
O sr. Mendes de

Almeida censura o
governo

Na sessão de hontem do Senado, á
hora do expediente, conforme noticia-
mos no resumo da mesma sessão, pu-blicada em outro logar, o sr. Mendes
de Almeida tratou da nova embaixada
a Argentina.

De accôrdo com o propósito que feze que tem mantido, de chamar a atten-
çao do Senado e do Poder Executivo
para act09 que mereçam algumas obser-
vaçSes, o orador mais uma vez, cha-
niava a attenção do Senado para um
desses factos.

A Republica argentina teve a genti-¦eza de mandar um navio de guerra
para assistir á posse do presidente da
iíepuWica do Brasil. Camo saibemos,
a posse do presidente da Republica,
coincide com uma data nacional e a
officiaüdade do referido vaso de guer-ra saudou, ao mesmo tempo, o Brasil
e o novo presidente.

Acontece agora que vac tomar possedo cargo Je presidente da Republica
argentina um cidadão, eleito c applau-
dido pelos seus compatricios, o dr. B.
Irigoyenj e, para assistir á sua posse,o presidente da Republica mandou
aprestar uni navio de guerra, com to-
das as formalidades devidas á cortezia
e á^ gentileza reciprocas entre as duas
nações. Mas, além disso, o presidenteda Republica nomeou uma embaixada,
um almirante embaixador, e a essa em-
baixada, reuniu um coronel do Exer-
cito, delegado militar, dois officiaes de
Marinha de posto de capitão-tenente,
um, secretario de legação, que é o queesta Bervindo cm Buenos Aires, cm
summa , constituiu uma embaixada cs-
pecia! para saudar cm sua posse o novo
presidente da Republica visinha.
_0 orador esperou pacientemente que,
já noticiadas pela imprensa, as nomea-
çõts fossem feitas, que a Mensagem,
submettendo á approvação do Senado o
nome do embaixador, também viesse.
Mas viu que já se apresentaram ao pre-sidente da Republica as entidades quecompõem a embaixada, estando até of-
ficialmente dado como completo esse
serviço, sem que o Senado approvasse
o ( nome do embaixador nomeado !'Estou certo, diz, de que o accumuíode
serviço por parte da administração pu-blica terá demorado a remessa da Men-
sagem do presidente da Republica, mas
como já se apresentaram, como perfei-tamente nomeados, 03 cavalheiros quefazem parte dessa embaixada, eu per-
gunto a v. cx, sr. presidente, se a
Mesa já recebeu a Mensagem do presi-
dente da Republica nesse sentido.

; O presidente diz que a Mensagem
ainda não chegou.

Neste caso, termina o orador, coni
estas simples palavras, tenho demon-
strado que o facto merece uma pequena
inadvertencia, para que seja cumprido
um dever constitucional.

Café Globo r C1,°rol»teí b,onb?ns
r • ímos e fantasia de clio-

colate, so de Bhering & C.*, r, 7 Set. ioj.

EM TORNO DO VOTO

A nova qualificação
eleitoral

lEscrevem-nos:
"'Esmo. sr. director do "Correio da.

Manhã". V. ex, que tem sido um dos
mais ardorosos e desinteressados defen-
sores (tos .pobres funecionanios addidos,
ameaçados <le ficarem sem pão para
seus filhos, inóde prestar-lhes mais um
serviço e c isso que tomo a liberdade
de vos pedir. Como se está procedendo
a nova qualificação eleitoral, poderia
v. ex. fazei! pelo seu patriótico
jornal um appello a todos os funecio-
nanios para se qualificarem eleitores,
afim de ipodcreni eleger o ülustre catão
coronel (Barbosa Liana, para depurado
ou senador ao Congresso Federal, nas
futuras 'eleições geraes.

iComprchende v. cx. que não pôde
ficar fora do Congresso Nacional — o
grande patriota que vê "exploração da
imprensa", que defende o pão de nume-
rosas familias, cujos chefes - prestam
lealmente seus scrviç09 ao Estado, c
que não contribuíram directa ou indi-
rectamente para a desastrosa situação
em que se encontra o paiz, creada pc-
los mláos governos c a{ioiadá pelos ca-
lõcs, quando cIFe, o patriota, só tem da-
do provas de seu civismo e de seu accn-
drado patriotismo, chefiando sedições,
em .prejuízo do povo, da nação e do
Tliesouro I

Não dove ficar no ostracismo o he-
rue que vive a gabar a sua coragem,
elle que troca (por cautela e não por
medo), a espada e a farda de official
do exerojto — .pelo habito de irmã de
caridade (tórhadinha), .para melhor dis-
farçado fagir evitando assim ser .preso'!

IClle. o heróe que faa jornalista
inerme engolir .pílulas de jornal, por
que se achava rodeado de asseclas « de
soldados em seu palaoio de P/ernnm-
biteo! , .

A coragem de s. s. ca do leão en-
tre ovelhas!

Grande heróe! ánsigne farçante, 111c-
gualavel gucla. — Um aildido."

VIDA POLUA
0 caso de Fribnrgo

Secehcmo3 o seguinte tetegramma do dr.
Galdino Filho, presidente da Câmara Mu-
nicipal de Friburgo:

"iFnnjunoj, 1 — Acabo de telegrapliar ao
presidente do Supremo Tribunal, relator
do accordão do juiz seccional, protestando
contra o acto do governo remettendo gran-
de contingente de força, e contra a pre-
sença do delegado auxiliar, que impedem
que eu exerça livremente as funeções mu-
uicipaes, garantido -pelos termos claros da
sentença.

.. A 1'retcitura que foi creada posterior-
mente 4 decisão do Supremo Tribunal, no
intuito de burlar os effeitos do haicas-
corfus. installou-se em uma casa 'particular,
fazendo os empregados o seu serviço «conv
mnhados l»r poliççaes, sendo coagidos
meus subordinados. — 6'oWiiio Filho, pre-
siilentc da Câmara."

* * *
Eleições manicipaes em Alagoas

Maceió, - (A. A.) — Os candidatos ás
eleições nuinicipaes de 7 do corrente «s-
tão desenvolvendo grande actividade nesta
capital. Os situacionistas deixaram livre
o terço para a opposição, mas nenhum can-
diòato ainda se apresentou.

w»a«

a numi 00 mm
O discurso do sr. Bethmann

Hollweg

NO INSTITUTO U-1'AVETTH

Educação do caracter
Nacional

Em sua sede, á rua íladoock Lobo, o
Instituto LaJFaycíto dará especial relê-
vo á posse do dr. Pinto da Rocha, no
cargo de seu professor catihèdratico de
instrucção cívica, com uma festa com-
mcinorativa da gloriosa data da desço-
berta da America.

iDando conta da orientação, que se-
guiu, ao calhedratico da cadeira de .in-
slrticção civica, durante o tempo cm que
regeu in/tlerinamenite, 10 iproflíssor La-
Faycttc Cortes falará da educação mo-
ral miivatrada no seu prospero Insti-
tulto e prestará, perante o corpo docente
c os alumnos e os suas respectivas fa-
milias,

ipalará cm seguida o dr. Pinto da
Rocha, inaugurando as suas lições com
uma conferência sobre Colombo e asua
descoberta.

No momento que tanto se fala no
levantamento do |c.irac|'er nacional, é
deveras consolador qualquer acção pa-
ra formar o caracter da .mocidade, 011-
de se assenta toda a vitalidade futura
da nação.

Matto Grosso repelle seus
representantes na assem-

bléa estadual

i-«H

0 corte do funeciona-
lismo

N(\ ASSÒOLAGAÓ DOS iFl.'XCÜIO-' 
NAlRÍOS PÚBLICOS

'TeVe grande importanioia a ultima
reunião do conselho administrativo da
Associação dos Funccionarios Públicos
Civis, cffcctuada em sua sede social,
á Avenida Gomes Vneire.

Após (kclarar aberta a sessão,, o pre-
siden*c, deu soiencia á assemblea: de
que incumbira o dr. Antônio Máximo
Nogueira Penido, netuat procurador, de
promover em noiino dá associação «
perante as autoridades competentes, a
defesa dos legítimos int.crcses do fun-
ecranalismo publico, m geral, inclusive
dos operários da União, diaristas c jor-
nsieirtis. elogiando |ppieHa consooto
oela maneira pela qual tem dado-des-
empenho á semelhante incumbência^

Por unanimidade de votios c no meio
de applausos geraes, foi approvada a re-
BòJimab da idinjõtorta, fcawip assim

ratificados 03 poderes . anteriormente
conferidos ao dr. Nogueira Penido.para
tratar da questão, que ora itao vivanvcn-

agita a classe.
1» i> m

O GENERATJ' CAMPOS COMMU-
NICA-SR COJI O MINISTRO

DA GUERRA
O general Faria, titular da pasta da

Guerra, recebeu um tclegramma do ge.
neral Carlos Campos, inspector da 6'
região, íomiminicando-lhe que, tendo
sido na assemblea legislativa npresen-
lado no dia 24 do mez findo (domin.
go), um projecto reduzindo o numero
de deputados marcados por lei anterior
como necessário para o processo do
responsabilidade que a mesma assem-
bléa vem movendo contra o presidente
do Estado, rebentaram na cidade de
Cuyabá grandes desordens,

Quando se retiravam foram os depu-
tados apupados c vaiados por uma
enorme multidão.

Vendo-se sem garantias, recorreram
03 deputados á autoridade do commán.
dante da força federal. A vista da at<
tittide revolucionaria, fez o general
Campos restabelecer a ordem, tendo
alguns deputados renunciado os seus
mandatos c seis outros pernoitaram
no quartel-general e na segundá-féira,
(25), retiraram-se para Corumbá,

Hontem recebeu o ministro da Guer.
rn, um outro despacho do general
Campos, communiícaudo-lhc que a si-
Inação estava normalizada.

Os despachos a que nos referimos,
foram entregues ao presidente da Re-
publica.

"São Loiíreip" — Cigarros po-
pulares ác fumo

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

O ministro da Viação determinou ao
director dos Telegraphos que dispense o
2o tenente do Exercito Alcides de Souza
Ramos, que está praticando em telegra-
phia na estação de Porto Alegre, con-
forme solicitou o titular da pasta da
Guerra. ,

-—»tc ai »—
OS CASOS POLÍTICOS

Mais um requerimento
sobre o "habeas-

corpas" de Friburgo
Noticiámos, que o juiz seccional do

Estado do Rio. dr. Octavio Kelly, ten-
do duvida se lhe competia executar^ o
accordão do Supremo Tribunal Fe-
deral. que concedeu "habeas-corpus"
ao dr. Galdino do Valle Filho c 0:1-
tros, vereadores da Câmara Municipal
de Friburgo, assegurando-lhes a proro-
pição dos mandatos ate á verificação
de novos poderes, dirigiu ao presidente
do Tribvnal um officio, pedindo as
necessárias instrneções.

Respondendo a esse officio o niinis-
tro Murtinho, no impedimento do pre-
sidente, declarou que competia ao juiz
federal a execução do accordão, de
accordo com • lei 3.0S4, de 1S0S.

O dr. Arnaldo Tavares, advogado
dos pacientes wc conseguiram "ha-
beas-eprpus", requereu ao presidente,
em lon.üa petição, que fosse o accór-
dão, estendendo-se também ao poder
executivo, por ser cr.se poder iliegal e
inconstitucionalmente crendo cm vir-
lude de um decreto do sr. Nilo Peca-
nha dois dias após a concessão do"habeas-corpus", o que é um atten-
tado ás putoridades do município.

Além disso o presidente do Estado,
para lembrar o "habeas-corpus" fez
oecupar militarmente a cidade a pre-
texto de garantir o prefeito nomeado
polo referido decreto.

Est» representação será decidida na
sessão de wianhl.

Eu bobo. tu bobes, ello bebo
CASOATIXHA.. __ 

O nome novo do chefe
de policia

S. Paulo, i de outubro de iqifi. —
De tanto que demorou a apparccer na
Câmara, como projecto, toda a gente
acreditava já que tinha sido posta á
margem a iniciativa governamental,
sobre a reorganização da polic:a civil.
Afinal, o Icadcr Mario Tavares apre-
sentou c fundamentou o projecto.
Como tivemos oceasião de. informar,
era objecto de especial estudo o nome
que devia ler o chefe de policia, cargo
que se vae restabelecer... Chefe de po-
licia não servia. Era demasiado para
o cargo, um pouco diffcrenté do anti-
go. Propuzeram alguns outros qualifi-
cativos: podia chamar-se, por exemplo,
prefeito de policia ou intendente de
policia. Nenhum dos dois teve appro.
vação.

Pelo projecto Mario Tavares, que
c governamental, o superintendente da
policia, sob a direcção superior do se-
cretario da segurança, chaniar-se-á de.
legado geral, com o ordenado animal
de iS contos. Diz-se que o delegado
geral é uma espécie de chefe de po-
licia, tendo funeções mais limitadas.
Além do cargo de delegado geral, o
projecto Mario Tavares instittte os de.
legados regionaes, com sédc em alguns
pontos imoortantes do Estado e judis-
dicção mais ampla, do que a dos dele-
gados actuacs, Afiguram-sc-nos ver-
dadeiros delegados auxiliares. sempre
apparelhados para acudir, com qual-
quer providencia mais prompta, onde
quer que se torne necessária a assis-
tencia de uma autoridade superior.'Quanto ao mais, o projecto não 1110-
difica a actual organização da policia
de carreira, a qual tem dado cxcellen-
tes ^ resultados, comprovados por ex-
periencias de todos os dias. Ii, cnmo
se vê, o que se fez não é bem. como
fora para desejar, a restauração do
cargo de chefe de policia com a sup-
pressão do cargo de secretario da se-
gurança. Este departamento continua,
quando talvez fosse mais acertado, des-
de que se faz uma remodelação adml-
nistrativa, realizar o programma pre-
conizado por um illustrc chefe do par-
tido situacionista: extinguir a secreta,
ria de segurança publica, cujas fun-
cções passariam todas á chefia de po-
licia; fundir as secretarias do interior
e justiça: crear a secretaria da instrr.-
cção publica.

Certamente houve quaesquer razõej
muito ponderáveis para (pie tal alvitre
não fosse adoptacfo. Para o carco de
delegado geral ha já numerosos candi-
datos. Diz-se, porém, que será pronto-
vido a esse cargo um delegado da ca*
pitai, cuja competência se tem paten-
teado cm mais de uma diligencia im-
portanto. Esse delegado é parente dd
um illustrc senador estadual. Não se
pode adeantar mais.

Monumento a Ruy Bar-
bosa

legal

OS TRABALHOS DE PROPAGANDA
Por cs^cs dias, embarcarão para São

Paulo os_ acaldemicos Theophiio Pessoa
e Dcmetrio Iíamànn, que ali vão fazer
algumas conferências cnl propaganda
da ídéa da erâ:','ão de imt mouumonto
a Ruy Barbosa.

Grande item sido o numero de tele-
gnunmas e cartas recebidas na sede da
coinunissão pelo dr. Theophiio Pessoa,
principajmcnte dos Estados de S. Pau-
Io. Paliia, Minas, Espirito Santo, Rio
Granido do Sul. Alagoas, Sergipe. Matto
Grosso, Goyaz e Pernambuco. De todos
clles tem vindo pedidos de listas, q;ie
a commissão remetíerá nor estos dias.
As listas estão assignadüs pelos =c-gtiin-
tes sr-.: deputado Oclacilio Cantará,
Campos de Mdieirns, Dcmetrio lia-
maiin e Tíieophilo Posso.-..

Quem desejar informações dirija-se
á í>dlt' da commissão central, á rua do
Rosário n. 161.

terminando a conservação dos empre-
gados nos seus cargos.

S. cx. disse-nos, então, que esse
ponto era importantíssimo. A proposi-
to, s. cx. estava lavrando um parecer,
que será submetlido âquella commissão
do Senado. Nelle, s. cx. accenluará
bem a jurisprudência do Supremo Tri-
bunal da Repub5;ca, em toda a ampli-
iude dos seus termos. E por elle ver-
sc-á o perigo do alvitre assentado pelacommissão d-; Finanças da Câmara.

Berlim:. 2 — (T. O.) —. O pafía-mento allemão reencetou .os seus íra-
balhos ás 3 horas da tarde de qu.ii]ta-feira. A sala das sessões apresenta-
va o aspecto dòs grandes dias pala-mentares. As galerias estavam replejàs,
achando-se presentes á soIennidade:s.to-
dos os diplomatas "estrangeiros 

qtte^seencontram em.Berlim, quasi' sem elçce-
pção. No discurso inaugural, o prtsi-dente dr. Kaempf disse que a guerta
militar, oconomica e política .attingiu
o seu apogeu. Em todas as frentes tra-
va-se violeuta luta pela decisão final.: A
posição da Aílemanha, porám, é salis-
fatoria debaixo de todos os pontos 

''de
vista. Em seguida o orador fez men-
ção á chegada do submario " Dents-
chland" aos Estados Unidos, e leu: os
telegrammas trocados com o imperador
Guilherme II por oceasião do inicio do
terceiro anno de guerra, ben\ como os
trocados com o presidente do parlamento
búlgaro por oceasião da queda de Tu-
trakan. As palavras do dr. Kaempf fo-
ram acolhidas com grandes applausos.

Depois de despachar alguns assum-
ptos, o chanceller do Império levantou-
se no meio do silencio geral, dando" co.
meço ao seu discurso, que todos ouvi-
ram com a maior attenção. Tendo tra-
çado em resumo os precedentes diplo-
maticos da declaração de guerra da Ita-
lia e da Rumaniá, o orador recordou
que o embaixador allemão tinha aban-
domado Roma depois da declaração de
guerra da Itália á Austria-Hungria, sa-
lientando que nesta oceasião a Allema-
nha annunciára que os italianos encon-
trariam as tropas germânicas lutando ao
lado dos seus camaradas austro-hunga-
ros na fronteira italiana. E acerescen.
tou: " Assim o estado de guerra existia
praticamente, porém a declaração da
guerra só mais tarde vciu a dar-se. "

Segundo todas as apparcncias, a Ita-
lia temia as funestas conseqüências queiriam soffrer depois da guerra, -as suas
relações econômicas comnosco. De ou-
tro lado, o governo de Roma preferia
que em nós recahisse a responsabilidade
da declaração das hostilidades. Não ha-
via, porém, razão para jogarmos a par-tida da Italia. A nossa tactica foi jus-tificada pelos esforços incessantes da
Entente, 110 sentido de convencer a Ita-
lia de que nos declarasse a guerra.Apezar de tudo, porem, o governo ita-
liano resistiu mais de uin anno. Final-
mente, as medidas da Inglaterra, em-
pregadas com cgual atrevimento contra
os neutros e contra os seus aluados,
tornaram-se demasiado fortes. A guerra
para a Itália está dependente do carvão
e do dinheiro ingiez c foi essa depen-
dencia que a obrigou a obedecer ás im-
posições britantiicas. Não resta duvida
que a decisão do governo italiano foi
provocada pela coacção ingleza. As cs-
peranças italianas nos Dalkans também
exerceram influencia. Como é sabido, a
Itália ambiciona os territórios balkani-
cos que se acham sob a esphera natu-
ral dos austríacos e gregos. Para não
ser abandonada, ella julgou necessário
tomar parte na expedição do generalSerrai]; o que poz novamente frente a
frente as tropas allemãs e italianas ria
Macedonia.

Em seguida, o sr. Bethmann Hollweg
oecupou-se das intrigas da Rumaxia o
da declaração de guerra deste paiz. A
este propósito disse: "As nossas rela-
ções com a Rumaniá, anteriores á guer-ra, bascayain-se num tratado de ailian-
ça, a principio concluído somente en-
tre a Austria-Hungria e a Rumaniá,
mas que depois foi ampliado com a
participação da Aílemanha e da Itália.
Por este tratado, as potências contra-
tanves se comprometteram a prestar-se¦mutuajassistência, no caso de um ata-
que não provocado por parte de uma
terceira potência, contra qualquer dei-
Ias. Quando rebentou a guerra, o rei.
Carol manteve com toda a energia a
sua attitude, pela idea de que a "Ru-
mania devia aos impérios centraes trin-
ta annos de segurança política c
de admirável desenvolvimento eco-
iiomico, e que, por conseqüência,
devia permanecer leal a esses im-
perios, não só .pela letra dos tra-tados, senão também .pela própriahonra do paiz. O fallecido monarcha
considerava uma objecção sophistica
aqtiella segundo a qual a Rumaniá não
havia sido informada pela Áustria-
Hungria acerca do passo por esta dado
relativamente á Servia,, não tendo ao
menos sido consultada sobre elle. Sem.
embargo, no conselho da coroa que de-
cidiu o assttmpto, o velho rei nada con-
seguiu contra o governo, cujo chefe,

A disponibilidade dos
funccionarios

O sr. Eptlacio conibatç i
sob o ponto de v;s':a

e lembra a ji.rispru-
dencia do Supremo

O senador Epitacio Pessoa conver-
sou hontem com um dos nossos com-
panheiro'3 sobre o alvitre assentado
'pela commissão de Finanças da Ca-
ntara, para a disponibilidade dos fun-
ceionarios de mais de 10 annos de ser-
viço, ou de concurso, como providen-
cia de economia orçamentara.

— "Os funccionarios públicos, disse-
nos s. cx-, sob o ponto de vista de
sua estabilidade, dividem-se cm três
classes: os vitalícios, que só podem ser
demittidos em virtude de sentença ju-
diciaria; os demissiveis níf «tifiliii; e
entre estes dois extremos, os que só
pollcm ser exonerados quando incor-
rem cm certas faltas, verificadas cm
processo administrativo, de accordo
com os respectivos regulamentos. Esta
ultima classe comprchendia os emprega-
dos de mais de 10 annos de serviço
c 03 de menos de 10 annos. A lei do
orçamento vigente creou uma nova
modalidade, dando direito ao cargo a
todos os funfôcionarios que coutem
mais de. 10 annos ele-' serviço. Dada
agora a reorganização dos quadros,
está fora de duvida que não podem ser
delles excluídos 03 funccionarios vita-
licios c os de mais de 10 annos. Estes
têm de ser conservados com todas as
vantagens dos seus cargos. O 'arbítrio

do legislador restringe-se aos que con-
tarem menor tempo de serviço, sendo
simples medida de equidade a sua con-
servação. Quanto aos empregados
ladministrativos de concurso, nenhuma
lei os declara vitalícios ou demissiveis
somente cm virtude de processo. As
!eÍ3 de orçamento de 1S04 c 1803 con-
linha»: disposição neste sentido; mas
foram revogadas. De maneira que fica
ao crilerio bem entendido do governo
a manutenção desses funccionarios em
seus cargos. Aliás clles se rccommen-
dam peias provas de capacidade que
deram."

Lembramos ao senador Epitacio a
advertência que s. cx. fizera ultima-
monto á commissão de Legislação c
Justiça, de que é presidente, numa das
'suas reuniões, t-eflativamonte á júris-
prudência do Supremo Tribunal Fe-
deral, que considera como expressão
de vitaliriedade a phr.-.sc — cmquanio
bem servirem — dos regulamentos, de-

_0 intendente Leite Ribeiro, na ses-aão de hontem do Conselho, apresen-
tou um nrojecto considerando feriado
o dia 2 de outubro, consagrado á festa
da creança.

.desprezando o tratado de Alexandria,
sympathizava com as potências da En-
;tente. Pouco depois o rei Carol mor-
ria, em conseqüência das emoções nelle
originadas pela. convicção de que a Ru-
'mania era traidora cos seus aluados.
A política deste paiz, guiada então por
Bratianu, procurou attingir ao cs-plen-
dor sem grandes sacrifícios e a expen-
sas dos helligerantes, que soffressem a
derrota na guerra mundial. 0 problema
principal consistia em consultar o mo-
mento em que um dos grupos bellige-
jantes estivesse prestes a ganhar a «vi-
•ctoria final, afim de não chegar de-
masiado tarde. Ainda durante o primei-
;ro anno de guerra, provavelmente de-
pois da queda de Leireberg, o sr. Bra-
tiAu, mantendo seu soberano na igno-
rancia daquillo que fazia, concluiu um
tratado de neutralidade com a Rússia.
Com a queda de Przcmysl, julgou elle
que tinha soado o momento de entrar
em accordo sobre o prêmio a obter
pela sua traição, só comparável á de
Judas.

As negociações, porém, fracassaram.
A .Rússia queria augmentar o seu vas-
tissimo território com a Bukovina. ao
passo que a Rumaniá não só ambiciona-
va a_-Bukovina, .mas lambem todo o ter-
ritorio húngaro, até ao Theiss. Apezar
deste fracasso, porém, continuou o ora-
dor, a 'neutralidade da Rumama favo-
recia cada voz mai's a Entcnlte. Este
paiz entrou a collaborar 110 plano de
bloqueio ingiez «, nesse propósito, re-
teve os cereaes comprados pela Alte-
manha, até que, imcdiarfte cnergiica
pressão, foram obtidos os respeativos
embarques. Mais uma vez Bratianu va-
cillou, quando os impérios centraes abri-
•ram passagem através da -linha russa
de Gorlice, c se sentiu penpfexo não sa-
benlio se tinha jogado no cavallo ven-
cedor. dítn taes oircumsltancias, as «e-
gQCKições com a Entente quasi cessa-
ram.

A offensiva russa da ultima priin-vc-
ra fez crer a Bratianu que se approxi-
mava a derrota dos impérios centraes.
De maneira que resolveu assegurar sua
pail"e para quando se começasse a sa-
quear o corpo morto. Ao mesmo tempo,
as .potências da Entente se .mostravam
itais liberaes nas suas negociações. A
Servia acháva-se conquistada, e os pro-
tectores dos 'Estados fracos já não se
sentiam obrigados a mostrar nenhuma
consideração rcbliivanrentc aos ante-
«ores desejos servios de annexação.
Podiam, pois, ser mais generosos com
a Rumaniá. lEm meiados de agosto, o
primeiro ministro romeno poz-se de ac-
còitdo com os nossos inimigos, rescr-
vanjo-se coniitído á decisão acerca do
tenioo em que daria inicio ás hpstilida-
desc tratou de fazer depender istodas
condições militares. Até então 9 rei da
Rumaniá nos havia dado repetidas ve-
;:es as mais seguras garantias de que
desejava permanecer neutro, fossem
quacs fossem as circumstancias. Knal-
montei 110 decurso desltc anno, o ira-
nistro rumeno em Berlim, por ordem de
seu rei, fez-mc a declaração formal de
quis soberano desejava manter a neu-
traüdade da Rumama, e que o governo
se achava cm condições de fazel-o. Da
mesma sorte, o sr. Bratianu manifestou
ao ,miniisl:ro' allemão cm Bucarest, ba-
rão de Bussche, que prestava inteira
adhesão á declaração do rei.

Entretanto não estávamos enganados.
Ininterruptamente éramos informados
das negociações de Bratianu durante o
mez de agosto, assim como estávamos
perfeitamente inteirados dã acçãoi do
rei quanto ás intrigas secretas de seu
primeiro ministro. 0 rei por varias
vezes declarou que Bratianu se acha-
va ligado ou se ligava á Entente. Sem
embargo, três dias antes da declaração
de guerra, o rei manifestou ao nosso
ministro que sabia que a esmagadora
maioria da nação rumaica não desejava
a guerra. Para estimar no que valia a
àmisade deste rei, vem a propósito re-
Bordar que nesse njesmo dia elle decla-
rou pela forma a mais categórica, que
não assignaria a ordem de mobilização.
A 26 de agosto, dia que precedeu a_ de-
ciaração de gucra, elle disse ao nunis-
tro da Austria-Hungria que não que-
ria a guerra somente. Cabe-me aceres-
centar, a guiza de illustração, que' si-
multaneamenle Bratianu assegurou ao
representante diplomático austro-iiun-
garo, que tinha decidido manter a neu-
tralidade c que o resultado do consç-
lho da coroa, annttnciado para o dia
seguinte, provaria a verdade de suas
palavras. O chanceller rumaico não de-
via ter declarado a guerra quando o fez.

0SDIKR0SU3UBI80S
A questão do augmen-

to da quota ouro

Us srs. A. Ramalho Orligão, Otlhou
Leonardos e José Vasco R. Ortigão, di-
rectores da Liga do Commereio, que,
por designação do respectivo conselho
administrativo, estão agindo, em com-
missão, no sentido de mais uma vez
representar ao Congresso Nacional con-
tra o acerescimo de 15 °|° na quota
ouro, estiveram reunidos hontem, afim
de tomarem providencias para que a
reunião dos comraerciantcs desta pra-
ça, que se realizará amanhã, ás 2 ho-
ras._ tenha a maior concorrência,

Salbcmos («t(e, nessa ceens ão, será
lida a ropresontação que, reportando-se
á anterior, já entregue, frisará de um
modo claro o faoto do augmcnlo feito
nos impostos de consumo, quando essa
suggestão da Liga foi para que se
adcplassc essa medida, caso o Congres-
so, aflcnldendo a justas ponderações,
desistisse do augmcnlo da quota ouro,
como se vc no seguinte trecho do offi-
cio que acompanhou o parecer:"Aipella, nestes termos, para o ele-
vado critério c , cominroyaido patrioíis-
mo dos illusires meníbros do Congresso
Nacional c pede-lhes que, estudando as
taxáções süggeridás neste parecer parasubstiliur e evitar o migmcnlo da quota
ouro dos direitos de importação, hajam
por bem adoptar esses outros alvitres
que se lhes afigurem acertados, sem
aggravar ainda mais a já e.rccsStra
pauta aduaneira, cuias taxas avúltcUis-
simas, ainda extraordinariamente au-
gmentadas, acabariam por actuar de
modo restrictivo, cstancanUo a mais
copiosa o consistente fonte das rendas
publicas."

Desde que. porém, assim não se pro-
cedeu, julga a Liga de seu dever, como
representante genuíno, que é, do com-
mercio, esclarecer bem esta questão, e
mais uma vez insistir nas criteriosas
rcclanvaçõcs já feitas, para que seja
.posta de parte a idéa do referido ac-
crescimo nos direitos aduaneiros pagosem ouro, mesmo porque c opinião ge-
ral que a importação dccresccrá tanto,
que o Tliesouro não auferirá a renda
que precisa para solver os seus com-
promissos.

Para a reunião do amanhã a L:ga
convidou todos os jornaes desta capi-
tal, bem como todas as associações quetratam dos interesses do conimercio.

As 
mais lindas salas de jantar e os

mais elegantes dormitórios só po-
dérèis cnconSrar na casa LKAXDHO

MARTINS & Ç., á rua do Ouvidor
ns. 93 e 93 e nos antigos armazéns á
rua dos Ourives ns. 39 a 43.

te »-*-s»
O SH. IGREJAS KOI NÀTU-

RAMZADO
Foi naturalizado brasileiro Venancio

Igrejas Lopes, natural da Hespanha c
residente no Amazonas.

—a «a» »m
AMORES INFELIZES

Ingeriu eíher sulphu-
rico

Com a sua fairiiia reside á rua Ge-
neral Câmara n. 335. o sr. José Fer-
nandes de Oliveira. Este moço enamo-
rou-se de v.ma senhorita da visinhança eo drsperzo desta fez com que elle per-desse a cabeça, a j>onto de tentar contra
a existência, ingerindo forte dose de
elher stilphurico.

lA Assistecia foi 'chamada, soecorreu-
o e fei-o recolher cm estado grave á
uma das enfermarias da Santa Cas».

O sr. Souza Dantas
em S. Paulo

Almoço no palácio dos
Campos Elyseos

O sr. Altino Arantes, presidente do
Estado de S. Paulo, offerecea no do-
rniingo, no palácio dos Campos Eiysios,
um almoço ao sr. Souza 'Dantas, niinis-
tro das Relações Exteriores,

s Sentaram-Se á mesa, além do pre-
sidente Altino e o obsequiado, os se-
precários do Estado, os presidentes das
duas casas do Congresso Estadual, os
drs. Sylvio Roméro e Raul de Campos,
e varias sumniidades da política pau-
lista".

•Ao champagne o sr. presidente do
Estado saudou o dr. Souza Dantas,
pronunciando o seguinte discurso:"Esta reunião, em que, aos mais ai-
tos representantes dos poderes esta-
duaes se aluam alguns daquelles a
quem distinguis com os primores da
vossa amizade pessoal, visa significar,
na sua singela, mas suggestiva cloquen-
cia, o graJide apreço em que o gover-no do Estado de S. Paulo tem os vos-
sos méritos pessoaes c os vossos ser-
viços á cauas .publica.

Não sois em verdade um estranho
nem um indifferente para nós.'Herdeiro de um nome respeitável,
que fulgura com brilhante relevo ni
historia da política brasileira, não cm-
pallidecem nem se desdoiram, na vossa
condueta, as gloriosas tradições de in-
telligencia, de honradez e de pátrio-tismo que este mesmo nome compen-
dia.

Na vossa já longa carreira diplo-
matica, cm Petrogrado, em Roma e em
Buenos Aires como cm toda pairte poronde passastes fostes sempre, invaria-
velmentc, o mesmo defensor intransi-
gente e dedicado dos interesses da col-
lectividade brasileira e propugnador in-
defesso do bom nome e do prestigionacionaes.

Na vossa fecunda interinidade, na
pasta das iRelaçõcs Exteriores, conli-
nua.es a manter serena e energicamente
a mesma linha de irrcprehensivel con-
dueta, lutando pelo proseguimento da
sabia política internacional que o ge-nio e o patriotismo do grande barão
do Rio Branco traçaram como uma
trajectoria prophctica para quantos,suecedendo-lhe nas funeções, quizessembem assegurar os interesses continen-
taes da 'Republica 

Brasileira.
A honrosa visita que fazeis a estacda.k tem, ipara nós, sr. ministro, o

grande inerilo de trazer ao vosso espi-
riiío_ attribulado. mas não vencido pelasdifficuldades da tormentosa hora queatravessamos, a segurança de que o Es-tado de S. iPauto, petos órgãos mais
legítimos da sua opinião, acompanha e
appíaitde a sinceridade da política inter-
nacional, que, sob a esclarecida orenta-
ção «Io sr. presidente da 'Republica, cs-
tá sendo por vós desenvolvida na gestão
dos nossos negócios (externos. iPodeis,
alem disso, ficar btm certo que não nos
são desconhecidos os valiosos esforços
que tendes empregado por defender, 110
exterior os importantes interesses de
S. Paulo, os tfuaçs, felizmente para nós,
também coincidem com os intereses na-
cionaes.

Co.ni a 'expressão desse sentimento,
levanto a .minha taça cm vossa honra,
pela vossa felicidade pessoal e pela
prosperidade da vossa carreira."

O sr. Souza Dantas respondeu dizen-
do que não podia c níesmo não sabia
como agradecer aquelia generosa de-
monstração de amizade, que lhe estava
dando o governo de 'S. Paulo, á cuja
frente se encontra um estadista que —
declarou — não se sabe so se quer
mais do que se admira, se se admira
mais do que se quer, porque; na sua per-
sonalidade, não se sabe o que mais nd-
mirar, se o cérebro ou o coração, se a
inteligência 011 a bondade.

8-entia-se profundamente reconhecido
pela honra com que o estava distinguin-
do o governo do grande Estado, que é
o orgulho do Brasil; desvanecia-o essa
honra, porque lhe bastava esse applau-
so, para dar-lhe a certeza de que, em-
bora .modestamente, tem cumprido o seu
dever no posto cm que o collocou a
confiança do sr. prsidente da Repu-
blica.

Bebia a saúde do dr. Altino AranHes,
fazendo os melhores votos pela conti-
huaçãiò da felicidade do seu governo,
pela sua ventura pessoal e dos secreta-
rios de Estado c pela prosperidade de
S. Paulo.

Terminou s. cx. pedindo licença pa-
ra beber a saúde do predecessor do dr.
Altino Arantes. o conselheiro Rodrigutes
Alves, estadista a quem o Brasil inteiro
respeita e venera;

Por ultimo, o dr. Altino Arantes fez
o brinde de honra ao dr. Wencesláo
Braz, presidente da Republica.

Minei M perra
Uma conferência do

sr. Leotte do Rego
Lisboa, 3 (A. H.) — O capitão de

fragata Leotte do Rego, commandanle
da divisão naval, fez uma conferência
no Cchtro Republicano, a propósito da
intervenção de Portugal na guerra eu-
ropéa, e, depois de enaltecer a acção
do governo, atacou os indivíduos que
se tem manifestado cojrtra «lia, quali-
ficando-os de máos patriotas.

O sr. Leotte do Rego leu um do-
cttniento no qual se comprova haver
traidores que na Hespanha avisam os
allemães do que se passa em Portugal.
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CARNES VERDES

O DIA NO SENADO
Compareceram hontem á

sessão 36 senadores
Na sessão do hontem contaram-se

trinta e seis senadores. Era dia de_sub-
sidio e a bolsa do pagador convidava
os pães da pátria.

A' 1 i|s hora, depois de recebido o
s.ubsidio, o sr. Urbano dos Santos as-
sumiu a presidência, dando inicio aos
trabalhos.

Os secretários, srs. Pedro Borges e
José Metello, leram a acta da sessão
anterior, que foi approvada, e_o expe-
diente, que constou de parecere,? das
commissões permanentes, já publicados,
e da proposição da Câmara, que fixa
o effectivo das 'forças armadas para
o exercício de IÇ'1". .

Em seguida, o sr. M. de Almeida
oecupou a tribuna. S. cx. estranhava
que o governo ainda não houvesse sub-
mettido ao Senado o' seu acto nomean-
do o embaixador especial db Brasil nas
festas da posse do novo presidente ar-
gentino.

O sr. Lopes Gonçalves orou depois,
declarando que essas nomeações de em-
baixadores especiaes não se enqua-
dram na disposição constitucional que
submette ao Senado a nomeação de
embaixadores e plenipotenciarios de re-
sidciicia,

O sr. M; de Almeida voltou á tri-
buna. Não era esse o critério do Se-
nado. Ainda na ultima sessão secreta,
para tratar de assumpto de diplomacia,
'ficou 'firmado o critério da opinião do
sr. Lopes Gonçalves. Infelizmente, o
caracter secreto da referida sessão im-
pedia-lhe a explanação de detalhes.

O sr." Pires Ferreira requereu ur-
gencia para a discussão do seu pro-
jecto que manda contar para a com-
pulsoria dos officiaes .graduados a eda-
de da graduação e não a do posto efíe-
divo.

O sr. Victoriuo Monteiro combateu
o pedido do urgência. 'Mas este foi
concedido.

Na ordem dio dia, a casa approvou,
em a" discussão, a proposição da Ca-
inara que adia .para o primeiro domin-
go de abril as eleições para a renova-
ção do Conselho 'Municipal do Distri-
cto Federal.

Por fim, o sr. João Luiz Alves pe-
diu para entrar na ordem do dia§ de
hoje o projecto que trata das ultimas
restricçõçs da amnistia aos revoltosos
de 1897.

O sr. Pires Ferreira combateu esse
requerimento.

Mas o ' requerimento íoi approvado.
E nada mais houve.

FAZENDAS íiiETAS
Pedro S. Queiroz & Irmão

avisam A sim distlnctit o cie-
gante clientela que já recebe»
ram o seu sortimento de ves-
tidos para verão, modelos da
HAUT COÜlüRR, que serão
vendidos n preços módicos pa-
ra justificar o novo systema
adontndo cm seu estabeleci-
mento, dos preços rigorosa-
mente fixos.

141, Av. 1JI0 BRANCO, 1-IS

A nuãNUEHA
E-SE UM T

Na Gamara
A sessão em resumo

Sob a presidência do sr. Collares Mo-
rcira, secretariado pelos srs. Costa Ri-
beiro e Costa Rego, foi hontem aberta
a sossão da Câmara, com a presença
de 70 deputados. A a!cta da sessão an-
terior foi approvada sem observações.

O expediente IUlo constou de offi-
cios do ministro da Yiação, enviando
informações seguidas sobre forneci-
meiítos feitos a estradas de ferro pela
firma Fonseca Machado & C; idem
sobre um requerimento da Cruz Ver-
niclha Portiugucza rcmcttido á Caixa
Nacional de Portos, e autographos do
Senado.

Após a leitura da matéria do exipe-
d:crstc, oocttpou a tribuna o sr.^ Gonçal-
ves Maia, que justificou o projecto rc-
lativo a requisições militares, de que
damos noticia noutro local. Em segui-
da. falou o sr. Camillo Prates sobre o
trabalho do parlamento brasileiro já
110 actual regimen de governo, já no
regimen imperial, a propósito do paga-
mento de subsídios.

O sr. Simões Lopes tratou, seguida-
mente, do custo das obras do porto do
R:o Grantle, respondendo ás observa-
çõos ultimamente feitas c segundo as
quacs as alludidas obras teriam dado
déficit ao governo da União.

Esgotada a hora do expediente, pas-
sou-se á ordem do dia. A lista da por-
ta adensava apenas a presença de 106
deputados no recinto. Foi annunciada
a 2™ discussão do projecto n. 292, mau-
dando intervir no Estado de Alagoas.
A esse projeiclo o sr. Gonçalves Maia
apresentou uma numerosa serie de
emendas. E logo que a sua discussão
foi annunciada. oecupou a tribuna o
sr. Mendonça Martins, que nella s e
conservou até ás 5 horas da tarde,
quando foi levantada a sessão.

O ministro do Interior mandou pu-
bücar o decreto que autoriza a publi-
cação da resolução legislativa que pro-
roga a actual sessão do Congresso Na-
rional até 3 de novembro vindouro.

DE VOLTA DE S. PAULO

O regresso do sr. Souza
Dantas

Pelo noclurno de luxo, regressou
hontem a esta capital, procedente de
S. Paulo, o ministro interino das Rela-
ções Exteriores, sr. Luiz de Souza Dan-
tas, acompanhado do chefe do seu ga-
binete, dr. 'Sylvio Romero Filho.

A gare da Central, á hora cm que
chegou o comboio, estava repleta de
pessoas que foram receber o illustrc
titular, nutando-sc, entre os presentes,
além de outros, numerosos deputados
c senadores, o dr. Galvão Bueno, depu-
tado Nabtico de Gouvêa. commandantc
Penido, commandanle Müller dos Reis,
o cônsul Pedreira, deputado Álvaro de
Carvalho, leaitcr da bancada paulista
na Câmara Federal: deputado Villa-
boim, coronel Benedicto P.ueno. cônsul
de Venezuela; dr. Mario Azevedo, vice-
cônsul do Brasil na Republica Argcn-
tina; dr. Galvão Bueno Filho; dr. Maia
Monteiro, do Ministério das Relações
Exteriores; dr. Luiz de Magalhães Ta-
vares, dr. Alves da Fonseca, dr. An-
tonio de São Clemente, do Ministério
das Relações Exteriores: dr. Edgard
•Romero, Lúcio Silveira, Pio de Car-
valho Azevedo e Belfort de Oliveira,
da "Agencia Americana".

O ministro Dantas, acompanhado dj
muitas das pessoas acima, fez a pé o
trajecto da Central ao Itamaraty, onde,
dep_ois de receber os cumprimentos de
boas vindas, recplheu-se aos seus apo-.
sentos particulares.

O dr. Raul Campo, director da con-
tabilidade do Ministério das Relações
Exteriores, que acompanhou o ministro
Dantas em sua (viagem a S. Pauio, não
regressou hoje, como fora noticàdo.

Os últimos telegrammas noticiam o
advento de um governo provisório na
Grécia, por um triumvirato composto
do sr. Vcnizellos, do general Danglia
e do almirante Coundouriotis.

Está assim triumphantc a revolução
grega, que conseguiu a adhesão dos
melhores c mais fortes elementos do
paiz. Não importa a anárchia que ain.
da impera cm algumas cidade. O novo
governo que substitue o rei Constan-
tino tem a força precisa para suffo-
cal-.i.

O que, porém, os acontecimento»
denunciam, é a próxima entrada da
Grjcia na Grande Guerra.

As indecisões do rei jConsíantino,
sobre a directriz que lhe cumpria to-
mar deante da conflagração, prol ou
contra os aluados, motivaram essa sub-
versão, cujo resultado é a queda do
Tliesouro.

í*í fi **|

O QUE INFORMAM OS TFXE-
GRAMMAS

MATADOURO 1)E SANTA 01! Uí— foram abatidos hontem:
$27 rezes, 6 porcos, 21 carneiros e

48 vitellos.
'Marchantes: Cândido E. de Mello

46 r. c 4 p.; 'Duricch & C„ 13 r.; A.'
Mendes & C, 65 r. e 1 c.; Lima & Fj.
lhos, 22 't, e 6 p.; Francisco V. Cou-
lart, 77 r., 20 p. e 20 v.; João Pinicn.
ta de Abreu, 31 r.; Oliveira Irmã.),
& C, 112 r., 19 p. e 9 v.; Basilio Ta-
vares, 25 r„ 6 p. e 10 v.j C. dos «e-
taJhistas, 12 r.: Portinho & C„ 25 r.;
Edgar de Azevedo, 25 r.; Norbertu
Hcrtz, s r.; d7. P. Oliveira & C„ 14r.; Fernandes & Marcondes, 11 p.; Au-
gusto M; da Motla, 24 r. c 20 c„ f
Alexandre V, Sobrinho, 11 r e 3 p.Foram rejeitados: 12 i]4 i|8 r„ 4p. c s v. '

Foram vendidos: 34 r|a r. c 1I2 p,"Stoefc": Cândido E..-dc Mello, 74
r.; 'Durisch & C, 191; A. Mendes
& C, 568; Lima & Filhos, 321; Fran-
cisco V.'Goulart, 88; C. dos Rctalhis-
tas, 74j João Pimenta de Abreu, 1C3;
Oliveira Irmãos & C, 469; Basilio Ta-
vares, 5; Portinho & C, 45; Edgar d.-
Azevedo, 167; Norberto Hertz, 55; Au-
gusto M. da Motta, 486;.iF. P. Olhei-
ra St C, 185, e Alexandre V. Sobrinho
68. Total, 2.959.

MATADOURO DA PENKA — Fo
ram abatidas hontem 17 rezes.

ENTREPOSTO DE S. DIOGO —
Vigoraram os seguintes preços:
Vacca.  $720 a $780
Carneiro  i$3oo a 2$ooc
Porco  i$ooo
Vitella. ¦¦..... $800

OS AUTOMÓVEIS
Três victimas, urina das

quacs tem morte im-
mediata

A's primeiras horas da manhã, naAvenida Gomes Freire, esquina da ruaOa Kelaçao, Victoriuo Fernandes Caiu-
pos, morador á rua Theophiio Ottonin. 11 o, imprudentemente, pretendeunontem passar do um lado para outroda calçada.

Colhido pelo automóvel n. 93S, ati-
rado de encontro ao asphalto, recebeu
diversos _ ferimentos pelo |oorpo, indo,
cm seguida, curar-sc 110 Posto Central
de Assistência.

O "chauffeur" Álvaro Bento de Mo-
racs, voluntariamente dirigiu-se.á sede
da delegacia do 12" districto policial,onde procurou provar a sua innocencia
n- accidente.

Pouco depois das nove horas da ma-
nhã, na Praça da Republica, o sapatoi-
ro Alipio Gonçalves da Costa, de 12
annos, foi apanhado pôr um carro, dan-
do em resultado ficar ferido na cabeça
e nos joelhos.

Curado na Assistência, foi para sua
casa, á rua Paraná 11. 277.¦' Vindo do Esiado do Rio Grande da
Sul, a passeio, o clinico dr. Dionysic
Cabeda Silverio foi residir á rua Car-
valho de Sá n. 73.

Hontem, a fatalidade o colheu, enlu-
tando-lhc o coração.

Em visita ao capitão Homero Maiso-
nete, • morador cm Villa Isabel, levou
em sua companhia um filhinho de 7annos de edade, de nome Carlos.

Nas travessuras próprias de sua cila-
de, eslava a creança na rua Pereira
Nunes, no trecho comprehendido entre
as ruas dos Artistas e Dona Maria, na
Aldeia Campista, quando, cm vertigi-
nosa carreira, por ali passou o automo-"ei particular que tem o 11. 1.381.

Colhido pelo carro, o pequenino Car-
los recebeu os mais graves ferimentos,
e, sendo apanhado por populares, foi
levado para uma pharmacia, onde veiu
a fallcccr.

O cadáver foi recolhido á casa do
capitão Homero Maisonete, onde, de-
pois de ser examinado pelos médicos
legistas, será embalsamado.

Tomando conhecimento da oceorren-
cia, a policia do 16o districto, está á
procura do desastrado "chauffeur",
após o accidente, fugiu, augmentando a
velocidade com que viajava.'—«¦»»¦

Nomeação do um triumvirato
Athciias, 2 (A. H.) — O órgão of-

ficial do governo provisório publica
um decreto nomeando o general Dan-
glis membro de um triumvirato que su
acaba de formar e do qual também fa.
zom parte osr. Venizclos c o almiranti
Coundouriotis.

Os habitantes da ilha Tenedos iidlic-
riram á revolução.

A cidade de Natiplia nnarcliisnda
Londres. 2 CA. A.) — Telegram.

mas de Athenas informam que reina
completa anárchia na cidade de Nau.
plia, sobre o golfo desse nome, na Mo-
réa. Os anti-venizelistM expulsaram o
prefeito da cidade, saquearam as ca»
sas de negocio e empastollarani os jor.
naes alliadophilos.

Reappareceiii ns ligas
reservistas

do

Londres, 2 (A. A.) — Roapparece.
ram na Grécia as ligas dos reservistas.
Consta que o rei Conslantino ordenara
a dissolução desses centros de resis-
tencia patriótica. Caso isso se venha
a dar, os aluados enviarão ao governo
grego um enérgico protesto.

As negociações para a entrada da
Grécia na guerra

Nova York, 2 (A. H.) — Telegra-
pham de Athenas;"Nos círculos politicos desta capital
acredita-se com certo fundamento, que
já estejam quasi concluídas as nego-
ciações entre o governo grego e os go-
vemos dos paizes aluados para entra-
da definitiva da Grécia na guerra.

Affirma-se mesmo que já se estabe.
Icceu um accordo militar secreto entrv
a Grécia c 05 aluados e que só o act
da "Entente" não querer reconhecer o
ministro Kalogerctpoules, é *que esta
retardando as negociações e tornando
confusa a situação."

O governo republicano da ilha
de Crcta

-Vora York, 2 (A. A.) — Noticia-
se que os governos que constituem a"Entente", estão dispostos a reconhe-
cer como legitimo o governo republl.
cano instaurado na ilha de Creta. e
que obedece á orientação do sr. Ve-
nizclos.

Contra a intervenção da Grécia
na guerra

Londres, 2 (A. A.) — Telegram-
ma3 de Athenas dizem que os reser-
vistas de Piracus (?). resolveram im-
pedir que a Grécia abandone a sua
neutralidade.

Embarca amanhã para o Pará o emi-
neníe senador Lauro Sodró. O motivo
de sua ida presentemente ao seu Estado
é exclusivamente nolitico. O senador
Lauro Sodré vae collocar-se ao lado dos
seus amigos na eleição para suecessão
do sr. Enéas Martins, e, provavelmente,
terá o candidato do seu partido. Ventos
tslernos o conduzam i tua terrt.

A Escola Primaria
Sob o titulo de "A .Escola Prima,

ria", os inspectores escolares do Dis-
tricto Federal iniciaram a publicação
de uma revista, cujo fim, o nome está
a dizel-o, é reunir sob a fôrma de es-
tudos, as opiniões e idéas que todos
os aiffeiçoados do ensino publico, no
Rio, inspectores, professores, médicos-
escolares, tenham formado pela expe-
nencia própria e leitura do quanto se
faz em outros paizes.

A revista, mensal, cujo primeiro nu-
mero surgiu no dia primeiro do cor-,
rente, nos era uma necessidade. Raro
é o inspector escolar que, através uma
peregrinação diária nas escolas prima-rias, não lenha colhido observações
interessantes, e que se desprezam porfalta de um logar onde possam "*?i
resumidas e commentadas.

A iniciativa revela a comprehensão,
da gente que a tomou, de qtie o pro-blcma do ensino i o mais importante
para os .que cuidam do interesse pu-blico.

A apresentação da revista % ícjta
em um artigo do dr. Afranio Peixoto,
ílluslre director da Instrucção, que alitem revelado um novo ifeitio de sua
inteiligencia.

Como bem diz o director da Instru-
cção Publica: "A Escola Primaria" vin-
gará, com tantas nobres empresas de
utilidade reconhecida, a que dá auxilio
a gente boa destajerra do Brasil."

A REFORMA ELEITORAL

A cominissão do Senado cstevft
reunida

Os srs. Bueno de Paiva, A. Gua-
nabara, João Luiz Alves, Augusto de¦Freitas e Alberto Sarmento, presidentee membros da commissão niixta- dereforma eleitoral, estiveram, hontem,
reunidos no Senado.

Ficou deliberado que se imprimissem
as emendas apresentadas no Senado á
reforma, para estudo e discussão.

Ainda esta. semana, a commissão re-
unirá outra vez, discutindo as referi-
das emendas. ~ «Mi

SOCIEDADE B. DE DIREITO
INTERNACIONAL

Está annunciada uma reunião
para hoje

dícune-se hoje, ás 4 112 horas da lar-de, 110 salão da Bibliotiheca Nacional,
a Sociedade Brasileira de Direito In-tcrnacional, afim de continuar a dis-cussão das llieses sobre divoroio. <l»»l»
O novo presidente da

Republica Argentina
IDeixará hoje, ás 8 horas da manhã,

o porto desta capital o cruzador Bar-roso, conduzindo a embaixada, brasilei-
ra que vae assistir á posse do sr. Hip-
polito Irigoyen, novo presidente da
Republica Argentina.

Hontem ns autoridades superiores da
Marinhai passaram revista no cruzador
Barroso.,

Como já informámos a embaixada
compõc-sc dos srs. contra-almirante Pc-dro Max de Frontin, embaixador; co-
ronol Achyilcs Velloso Pederneira';,
delegado militar; capitães-tenentes Ma-noel Ignacio Bric:o Guillon e lorgc
Dodsworlh, e Lucilio da Cunha Bueno,
2" secretario da legação cm BuenoJ
Aires.

 ¦ g » <tt » tin -
UMA QUE NAO PÔDE SER

Uni pedido tfc inposenjt.nloria
indeferido

O ministro da Fazenda indeferiu (i
pedido de aposentadoria feito pelo 2'
escripturario do Tliesouro Nacional
Joaquim de Ccrqueira Lima.

SARGENTO ARBITRÁRIO *

Unia queixa dos moradores de
Cordovil

Para explicações sobre a noticia dl
nossa edição de hontem, sob os tilulos
acima, procurou-nos o sargento da Bri-
gada Policial, Ângelo Leão Brcsciano,
commandaníe do Posto do arraial da
Penha.

Restabelecendo a verdade, af firmou
haver mandado a requisição do agente
da estação de Cordovil, dois dos seu»
commandados, por isso que o referidafunccionario da Lcopoldina Railway
havia desconfiado de dois indivíduos
que ali se achavam pensando-os des-classificados.

Trazidos elles á sua pre^-noa. v.-ri-
ficou que «m era seu conhecido, com»
homem trabalhador, emquanto o outro
provou ser empregado na cidade dePetropohs.

Em taes condições cumpriu o sou de-ver, restituindo-lhes a. liberdod.»
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As extraordinárias

Realizaram-se hontem as festas organizadas
pelo Patronato dos Menores

o

do Supremo
11 —; /'-a* ' 

(t ,f

Uma boa serie de
revisões

Ú T1R0JAVAL
Foram hontem identificados no-

tos reservistas da Marinha

Mo alto, um aspecto da Maison Mo dente, 1, 'em bal.ro, as creanças que tomaram farte na {ata do 'Iheatro

Municipal;. No. medalhão, uma dama ida commissão do Passeio Publico, distribuindo uma das melhores
coisas deste mundo fará os metidos — biscoitos, • te

(Realizou-se hotitcní, conforme eslava
fennunciado, a primeira festa da ònean-
<yi, no Brasil. Era a primeira etapa
nle unia canipnulia digna de incondicio-
áiil apoio, mas dada a apatMa que tem
o nosso ipovo pelas coisas qtíc começam
seria natural não desperrassa a idéa
.maior cnlhusiàsmo da concorrência.
Como excopção á regra essa terftat.iva
foi, cinlanto, coroada de estilo rclatt-
vo, conseguindo interessar íiellai algu-
mas centenas de famílias e unia boa
parle do publico.

¦l'or esse interesse ipodc-sd esperar
que, •dentro de ipoucos annos entre no
rol das nossas coisas habituaes essa
Bympathica iniciativa <la lfesla da Crc-
anca, (pie merece não só das famílias,
com também dos ippderes públicos todo
o possível auxliio e protecção.

¦Graças a essa iniciativa as ruas da
cidade povoaram-se lionlem de petizes
alegres e travessos, que encheram de
vivacidade os logradouros públicos, os
cinemas, ar, confeitarias, as bomboniie-
lies; otc. . , ,'Mcrcceni, pois, os íniciadores dessa
linda festa, não só os applausos a que
j;i tinham feito jus lançando a semente
<la mimosa festa couto as felicitações
<le toda gente pelo exilo alcançado logo
á primeira manifestação pratica de sua
iniciativa.

O PÉSTlVAfc REÀMBÁDO XO
PASSEIO rtuiiioo

á entrada organizou festejos especiaes,
a que não faltaram applausos tia ale-
gre .e coucorrida assistência, .

Onde mais brilho le\'e a festa
eieauça foi no Passeio 'Publico

da
As

nlainedas do' bello parque de;-mestre
Valenltiin encheram-se de garolinhos e
espertas meninas de todas as edades,
creanças .protegidas pelo 'Patronato de
Menores, cujos dircotores solicitamente
dirigiam as fesias; creanças do Jardim
«Ia Infância do campo de Sant Anua e
creanças das escolas municipaes, todas
ellas ptitrioticámehte decoradas de lact-
uhos vcvdc-amarcllos, confraternizaram-
ali durante tres horas felizes, diver-
itindo-se com os mesmos brincos, numa
tstoiiteadora alacridadc.

No theatrinho do parque fez-se a rc-
jiiVsenlação da Gala Borralheira e ses-
.soes repetidas de Cuignol, coiii graiule
<• manifesto agrado da pe-tizada, a qual
foram distribuídos, logo a seguir a essa
jiarte do prngramma, doces. liiscoutos,
bonbons e rcft'cscos em profusão.

iDurantc a festa tocaram <luas bandas
<lc musica do Kxcrcito, sendo as peças
«xccittadcisi deli'ar\U»Mr||e, aplaudidas
jiclos pequeniios. . .,

Foi, portanto, conforme asoiguaia-
mos acima, a festa do Passeio Pttbli-
co a mais animada de qunnlas se rea-
li/srant hontem •.m homenagem ã crean-
ça o pelo suecesso mereceu iiicondi-
ciónaes louvores as senhoras do Pa-
tronato de Menores.
OS K.SPIíCTAGUIjOS DO S. .TOSE'

K NA M.V1SOX JlOÇMltNK
'Ássociando-se ri iniciativa da festa

da ereriuça, a empresa PasclioaV Sç-
>'.rc.o deu tainbcm "íiiatiuécs" iniantis
un parque Maisor Moderno e no
Iheatro S. José, sendo ambas essas_ca-
sas de espectaculos muito concorridas
pelas creanças. No primeiro desses
centros de diversões as creanpas tilili-
r.arani-se de todos os divertimentos,
sendo-lhcs servidos biscoitos e " liou-
bons".

No í. José a matinée." infantil co-
nieçoii ás" -• i].' da tarde, represcritau-
;lo a respectiva companhia nacional a
comedia em um acio " A viuva das
camelias"; houve um intermédio' pelos
uriistas Alfredo Silva, Pcpa Delgado/
Carlos 'forres. Beatriz Martins, Can-
dida Leal, Cecília Porto, Beriiardino
Machado c outros, o uma parte de ei-
iicmn. li o cspcctaculo terminou com
a canção "O luar do sertão",- pelo te-
um- Vicente Celestino, acompanhado
p.los cotos da companhia.

AS EMPKRSAS CIXKM.VIO.
(JltAlMUCAS

As empresas cinematograpliicas da
Avenida <• algumas dos arrabaldes
franquearain seus salões á petizada. o
mesmo fazendo a direeção do Jardim
Zoológico, que além de lhes franquear
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A fiómiiíissão que serviu no Pas~
seio Público

O FESTIVAL ItKAIAZADO XO
TU13ATKO MUXICtlVUi

¦Realizou-se hontcin, ás 3 j|j horas
da tarde, a grande festa civica, pro-
movida pelo Patronato de Menores,
comparecendo o representante do pre-
sidente da Republica, " ministro da
Justiça, o prefeito municipal, c o chefe
de poiicia.

A encantadora festa teve inicio com
um discurso do dr. Pimo da Rocha,
seguindo-se o hymno "O Passarinho ,
do maestro Knrico Bórgongino, can-
tado por 1.100 creanças das escolas
municipaes, hymno que foi de um effci-
to admirável, provocando enthusiasiuo
na numerosa assisictíciá.

Em seguida foi cantado o hymno na-
cional, sob a regência do maestro lior-
gongjiio. A platéa, toda de pé, fez uma
verdadeira ovaçâo ás creanças e ao de-
dieado regente.

O adcnnliulo da hora não pe.rmittiii
fosse cumprido todo o programma, dei-
x.mdo de se realizar o concurso de Jicl-
ieza.

Depois da festa, que foi 'realmente
encantadora, os altuunos das escolas
municipaes. assistiram ao desfile dos
Collcgio Militar, Pio Americano, Es-
cola dos Menores Abandonados, Collé-
gio I). Pedro li e Escola Quinze de
Novembro.

O sr. Carlos Maximiliano. ministro
da Justiça, assistiu ao desfile da sa-
cada do iheatro .Municipal.

* * *
O QUE FOI O EXCOXTRO !l.\-

FAXXIIi DE I'00'rnAI,L

Do prograimua das festas de hontein
constou um encontro infantil de fdòt-
bali,

iKealizou-se no campo do l'liuuineine,
á rua Guanabara, o interessante tor-
neio, organizado pelo Patronato de
Menores.

Esse concurso foi brilhantemente lc-
cintado pelo Fluminense Football Club,
cuja "equipe" infantil agiu admirável-
mente, inostraiido-se á altura da vido-
ria conquistada.

¦A assistência diminuta, tendo cm
vista o dia útil, appláudiu com calor a
pequenada, que altestou um grande fu-
turo no belíj gênero de desporto.

Perante Os representantes dos clubs
interessados, .procedeu-se, ^ á i i|2 da
tarde, ao sorteio das preliminares.•Este sorteio deu o seguinte resul-
tado: '¦'¦¦

iu encontro —i Palmeiras "verstts'
America. „ „a" encontro — Carioca "versus" ria-
inengo,

3" encontro, — Fluminense "versus'
Botafogo,

4o encontro (scmi-final) — Vence-
dor do i" encontro "versus" vencedor
do a" encontro.
5° encontro {final) — Vencedor do 4o
encontro "versus" vencedor do 3" eu-
contro.

Os "teams" infantis se apiescnl.v' ¦
disciplinados e com grande apuro
uniforme,

'Infulizmicnte, o Botafogo, oevido a
não ter coi.scguido reunir o seu "team"
— a maioria de seus jogadores estava
¦nas escolas, que, a despeito do dia,
não deram saida aos mesmos — não
compareceu ao torneio.

A-ssim, os "itcanis" que se enfrenta-
ram foram os seguintes:
Palmeiras

Ismar
Alfredo — Orlando

Goncalo — Borges — Bento
Aguinaldo — Rubem — Leopoldo —

KcynaMo — 'Euiuianoel.
America

J. Martins
Loureiro — Pinto

Amorini — Antenor — Filgtieiras
Alves — Brandão — Murray — No-

vaes — 'Santos.
Carioca

Joveniano.
Arnaldo — Leonel

Garcia — Liborio —• Oclacilio
Santos — João — Dias — José —

Waldeniar'.'
rlamcngo

Jorge
Frederico — Peixoto

Amaral — Seabra — Dino
Jurumenha— João — Flores — Ame-
„, rico — Loca.
vlumincnsc

iRamos
Jocl — Uozadas

Oscar — Júlio — Travezctlo
Nogueira — C. Augusto — Francisco

— Nilo — Paulo,
«o Io encontro venceu o Palmeiras

com facilidade pelo "score" de 3"goals" a 1, actuando como juiz 0 sr.
Galvão Bticno, do Flamengo.

O 2° encontro teve como vencedor
o Flamengo, que derrotou o Carioca
por 1 "comer" a favor. Serviu de
juiz o sr. Orlando Ramos, do Fluiiii-
nense.

Em, 3" encontro deviam bater-se oFluminense e o Botafogo.
O "team" do Fluminense laprcsen-

tou-se em campo,^ sob as ordens do
juiz sr. Couto Souza, do Flamengo.
Não tendo comparecido o Botafogo, oFluminense foi considerado vencedor,
limitando-se a leverilar hurralis 'ao
ausente."

A sum-fmal foi disputada entre
o Palmeiras e o Flamengo. Áqúélleconseguiu vencer o ultimo por 1 "cor.
ner a favor. Serviu de juiz o sr.Mi Pollo, do Fluminense.

O Fluminense e o Palmeiras eiifrcn..taram-se na "Final".
Actuou como juiz o sr. Tasso Bar-bosa, do Botafogo.
A jianida desenroloit-se emocionan-

te. O Fluminense conseguiu marcardois goals, sendo um de penalty-kicl.-,c obter dois "corners" a favor.
O Palmeiras marcou um único goal.Assuii o Fluminense Football Club

conquistou o torneio, seguido pelo Pai-
nieiras.

O primeiro recebeu a "Taça" offe..reculo pelo Patronato e o segundo aoffcreclda pelo Cliiquinho de "O Tico-iicp .
Ambos os prêmios, delicados cliosos, foram muito apreciados.
Os prêmios for„in entregues aos ca.

pites dos vencedores por ínesdauies
Coelho Netto e Queiroz.

Durante a festa tocou a banda demusica da Casa dos Expostos, que foimuito applaudida .

'AUDACIOSO FURTO

Na pensão Americana
O sr. Antônio Ferreira Júnior é

comniissario conuncrcial c está hospe-
dado na Pensão Americana, na praça
da Republica 11. 17o. Montem aquelle
senhor procurou a policia, do 4" dis-
iriclo e queixòu-üo de cjue lhe haviam
furtado do quarto, quando no banho,
a importância de ; :Soo$oop.

A poiicia foi ao local, investigou,
mis não conseguiu descobrir o autor
«Io furto. O caso está affccto ao Corpo
de Segurança, que procura o ladrão.

Só XA CASA POlUTGriiSE ,10E*
Rua Asscmbléa, 40 — é que se en-

contra manteiga fresca mineira supe-
rior: liilo, 3SÍ00.

inC§^EMTO^:s;. _
Tcloiiliüüi; 8S-I, Central. —.- Una

Santa liir/.ia 202
— PAULO PASSOS & V. —

O COHPO 1)1' SEGUUAXÇA JíM|
ACTIVIDAOE

AltSEXAL DE GüEHRA

O directov intciiiio
Partilílo para IBitMios Aires, como

membro da (jm'i>;iixad;i (jul* vac repre-
sentai' o Brasil na cerimonia da posse
do novo presidente da 'Republica Ar-
géntiua, o coronel Veíloso Pederneiras,
•passou lionlem o cargo de dipector do
Arsenal de Guerra desta capital ao ma-
jor Borges Fortes, \° ajudante.

Ternos sob medida pelos ul-
timos figurinos de casemira
de cór, azul ou preto. Teci-
cidos Inglczes Old-England.
22 — URUGUAVANA — 22

ixti:m)extes militaues

«* AH

A PECLAPil.V

Vários promiiicintlos presos
Agentes do Corpo de Segurança Pu-

hlica prender:ini hbnleni Alipio ou |
Olympio Aquino, pronunciado pelo juiz | 110j;
d.i ;,:l vara criminal, como incurso nas
penas dos arls. 356 e 35$ do Código;
Antônio Nunes da Silva, "chauífcur",

pronunciado pelo juiz da 4' pretoria
criminal, como incurso nas penas do
art. 306, e José lísteves Gomes, pro-
inundado por crime de tentativa de
morte. To.los clica foram removidos
para a 'Detenção,
*—— —— ¦j-Tra^xavQ.t-sM 1 ¦

Aós bebemos, vós bobeis, elles
bebem HASSEATfC \.—««a-sxaKx»-**— ««

O DESPACHO COLLECT1VO

Os decretos íln pasta aa Guerra'¦So d.s;!,ielio còííccivo de ainanliã,
fíiíiç outros decrçti s <!:: pasta da¦Cr.eria. serão assignados os de reforma
dos primeiros tenentes Arnaldo Ornei-
to e Jesuiao Camilo, ambos de infan-
ttv

Vma conferência do dr. Octuvio
Carneiro

No salão de conferências da Biblio-
tbeca Nacional, amanhã, ás 8 horas da

, o dr. Octavio Carneiro fará a
sua aiuniriciadn ctinfercncia sobre: —
"A Pecuária na Argentina c no Lrru-
ge.ay c o Refinamento, da Pecuária
Brasileira".

Promoveu cssa interessante palestra
a Sociedade Nacional d': Agricultura.

O concurso do Ministério da
Guerra

,*a próxima quinta-feira serão iui-ciadas na 5" região militar as provasdo concurso para habilitação <h sargen-tos ao posto de 2" tenente intenedeiille,
devendo a prova escripta srr prestaáa
pe.-aiíie uma cãnimissão presidida pelocoronel Dias de Oliveira.

As provas oraes serão feilas depois,
no estado-maior do Exercito.'Inscreveram-se neste concurso cerca
de 100 sargentos.

Hontem, dia primeiro do mez, foi
ainda obedecida no mais alto tribunal
do paiz, a praxe ultimamente inaugu-
rada.

Os ministros resolveram julgar uni
bom numero de revisões crimina.es
accumuladas. '

Dentre ellas algumas lia de bastante
interesse; outras revelam apenas mais
um recurso extremo, usado por crinii-
nosos condemtiados.

No numero das primeiras figurou
um verdadeiro, caso de erro judiciário,
perfeitamente digno de figurar ao lado
dos que Novroven e Guilhermet re-
uniram nos seus livros tão conhecidos,

Foi o caso que o tribunal do Jury
da comarca de Cachoeiro, no Rio. Grau-
de do Sul, condemnou Eugênio Corrêa
Gomes a 30 anno3 de prisão, junta-
mente com Fclippe Nery Charão, como
autores do assassinato do italiano Do-
mingos Fontani, oceorrido ha 14 annos,
com o movei de roubar a victima.

Passado esse grande lapso de tempo,
requereram os condemnados revisão de
seu processo ao Supremo Tribunal Fe-
deral, allegando serem victimas de um
erro judiciário. Instruíram o recurso,
além de outros documentos, com o
depoimento de João Antônio da Cunha,
feito em 11 de julho de 15:1, quando
este, ferido e cm risco de vida, con-
fessou ser o autor daquella morte, pela
qual estavam soffrcndo dois inuocen-
tes.

Hontem foram os autos relatados
pelo ministro Oliveira Ribeiro, que leu
longos depoimentos de testemunhas, in-
clusive do juiz que presidiu ao jury,
todos favoráveis aos peticionarios. En-
tende que, dcante do depoimento do
presidente do Jury e do presidente da
Relação, de que 03 peticionarios são
innocctites, não se pôde deixar de
acceitar os motivos allegados de nulli-
dade do plenário, em vista de preteri-
ção de formulas essenciacs, para que
os acctisados sejam submettidos a novo
jury, onde poderão demonstrar a sua
innoccncia, constatada agora por esses
tlopoimcntos raliosissimos. Dava, por-
tanto, provimento ao recurso paira se-
rem os peticionarios levados a novo
julgamento. Com este voto, aliás de
accordo com o próprio parecer do pro-
curador geral da Republica, votou todo
o Tribunal.

Uma. outra:
'Francisco de Medeiros foi* processa-

do e condemnado. pelo crime de intro-
ducção dolosa de moeda falsa, a oito
annos de prisão.

Passada em julgado a sentença, rc-
quereu o condemnado' ao Supremo Tri-
btinal Federal a revisão de seu pro-
cesso, pleiteando a desclassificação
para o art. 22 da lei 2.110, de igoo,
que pune a posse de moeda íaísa para
fins criminosos.

Argumenta que a prova de tentativa
pela qual foi punido é falha, visto
como foram agentes de policia que
serviram de intermediários nesse nego-
cio, sendo elle, portanto, impossível de
ser consumniado.

Relatados os autos pelo ministro
Murtinh foi confirmada a sentença
contra os votos dos srs. relator e
Coelho c Campos.

Outra ainda:
¦Em 3 de janeiro de 1916, 110 largo

da Concórdia, cidade de S. 'Paulo, lsi-
doro de Oliveira, assassinou Ângelo de
tal, sendo processado c submettidò a
julgamento pelo Tribunal do Jury, que
o condemnou a i.; annos de prisão,
gráo minimo, do crime de morte, do
art. 294, paragraplio 1", do Código Pe-
nal.

Allegando ter assassinado a victima
em legitima defesa, o que não foi re-
conhecido pelo Jury, requerei ao Sn-
premo Tribunal Federal revisão de seu
processo. Relatados os autos pelo mi-
nistro Pedro Lcssa, foi negada a re-
visão, de accordo com o parecer do
procurador geral da Republica.

Ainda uma outra:
Um official do Exercito foi proces-

sado e condemnado á pena disciplinar
pelo vicio freqüente de embriaguez.

Passada em julgado a sentença do
Tribunal Militar, reqtiereu elle ao Stt-
premo Tribunal Federal a revisão do
seu processo, allegando nullidade do
mesmo não ter sido a pena imposta
de accordo com a lei, Relatados os
autos, pelo ministro Manoel Muriinho,
entendia este que preliminarmente o
processo era null.o por ser incoiistitu-
cional o Código Criminal Militar.

Como, porém, ha uma disposição rc-
cente, convertendo em lei esse Código,
— "de nierilis" nega a revisão, por
ter ficado patente a embriaguez habi-
tirai do recorrente.

O Tribunal voiou, unanimemente
accordo,

•E mais algumas.
iFranklin Rodrigues de Almeida

processado « condemnado á prisão per-
petua na vigência do Código de 1S30,
conto responsável pela .morte barbara
do varias ipcssoas, ipor nieio woléníp,
além do incêndio propositadamente pos-
to ás suas propriedades.'EnteitJett-se porém, com direito a ter
alterada a pena da prisão em que se
converteu legalmente aquella do Codi-
go am'eriov.

E pediu a revisão «Io seu processo
ao Svi.ire.mo Tribunal, recurso a que 110-
íijinahneiilic se) ci;.i,nize:iani hontem |os
ministros.

— João Laranjeira, condemnado tatu-
bem pelo tribunal pupular. pediu a re-
visão.allcgando (pie havia incongruência
entre a sentença proferida pelo jiiia e
a resposta dada aos quesitos pelos ju-
rados,'

O relator do feito mostrou porém
que não ha tal. Apenas os jurados, em
dois quesitos, referindo-se sempre á
mesma attienimnte, confundem o para-
grapho do Código.

¦Por ís-t> foi " ívtvto denegailo.
 Sobre cgual fundamento foi pe

dido também a revisão 110 .processo 0111
que foi condemnado Arllnvr Braz Car-
dos.i, a seis iuez.es de nrisão.

E como a ã!tender, foi .lambem efta
negada contra os votos dos _ministros
Enéas Galvão e Canttlo Saraiva.

Além dessas revisões cri.minacs o S'.l-
premo Tribunal julgou ainda embargos
iprciiostos ao seu accordãò pelo dr. Ucr-
nardo Gonçalves Peixolo, medico, re-
sidente cm S. iPaulo e processado por
tentativa de intiroducçáo de moeda íal-
sa cm circulação. _..- ...¦;•

Por proposta do ministro Pedro Les-
sa, rrlato-r dos embargos, foram estes
desprezados pelos .uiiiiisfros, confirmai!-

¦do-se assim a sentença condemnato-
ria.

imi I n tr
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O capitão de. cometa dr. 
'Augtts-

to Imbassahy e alguns dos re-
tenistas que se vimlijicaram

hontem

E' verdadeiramente animadora a ma
, neira como a mocidade brasileira tem

respondido ao appello que lhes foi dl-
rigido com o fim de preparar a defesa
nacional com o maior numero de re-
servas que proporcionalmente ix nossa
população possa dar. , ,

Ainda está bem vivo na memória üe
todos os cnlliusiasiiio verdadeiramente
louvável e promissor com que os mo-
ços accorreram ás fileiras do Exercito,
afim de fazerem o seu estagio por
meio do voluntariado especial, tendo
o numero de candidatos excedido em
muito ao que era pertnittido pelo rc-
gulamento.

As sociedades de tiro hoje estao-se
reorganizando, voltando a ter o des«
envolvimento alcançado nos primeiros
tempos.

Também á nossa marinha de guerra
os nossos patrícios vão levar o seu
concurso valioso, prestando o serviço
necessária para que possam ser cias-
sificados cm sua reserva.

Segue-se o apoio prestado pelos nos.
sos rotrcTí, que espontaneamente se
apresentaram para constituir as p_rj-
meiras reservas da Armada, apoio nao
menos espontâneo e não menos entlitt-
siaslico que o daqucllcs milhares de
moços que se instruem nos -quartel»

para a defesa terrestre do Brasil cm
qualquer emergência difficil.

Diariamente o numero de voltuira-
rios do Tiro Naval Brasileiro augnicn-
ta animadoramente;

Tendo sido convidados boje a com-
parecer ao Arsenal de Marinha, afim
de serem identificados, compareceram
hontem, ás 10 horas da manhã, aquel-
le estabelecimento, os seguintes volun-
larios; Alipio Vieira Santos Werueck,
P.alihazar Ignacio de Araújo, _ Carlos
Horròt- Rodrigues, Carlos Vieira de
Ângelo, Claudino Pinto Caetano, Ca-
niilio Maranhão, Francisco Brandão,
Filho, Eugênio Delpech, Eugênio j La.
bre, Joaquim Marques Barbosa, Euge-
hio de Almeida Paiva ¦e Antônio de
Oliveira Lima.

Hontein, novos voluntários se ápre-
ntarain na sóde do Tiro, á rua Sete

109, 2° andar.
1» «^

O CASO DO MENOR MAURMIÜ

Furtou o dinheiro da
velha e a mulher

do amigo
Ha' dias foi o sr. Leon Róüsseliéres

procurado por d. Celsa Maurell, resi-
dente á mia 'Paula e Silva n. 35, que
pediu o sua intervenção num caso em
que a ipoíicia apenas podia envolver-se
particularmente, A referida senhora
queria que o Io delegado telegraphasse
para 'S. Paulo, solicitando a prfeão do
filho Nelson Maurell, menor de 17 an-
no9, que para ali fugira levando-lhe a
quantia de 3:000$, e a esposa do sr.
Oscar Moreira iPacs, è. Felismina de
Aragão. O sr. Leon telegraphou á po-
Kcia ipauKsta e pouco depois recebia a
resposta de que os fugitivos haviam si-
do pnesos, devendo .para aqui embarcar.

iDe faoto, iNelson e d. Felisiiiina
aqui chegaram hontem.

Interrogado pelo delegado auxiliar
da policia paulista, Nelson declarou que
fugira levando o que era seu, pois sua
família queria lesal-o, accresoentniido
que fora o próprio sr. Osciir quem o
encarregara de acompanhar Sinhá (dp;
na iFelisníina), alé Pelotas, Rio Grande
do Sul, onde pretendia .estabelecer-se.

tDisse mais que a Oscar entregara a
quantia de um conto de réis e a d. Si-
nhá quantia idêntica; resiando-llie :i;ie-
nas 1:4oo$, o que foi apprehendrdo cui
seu poder, .,

iNclson e d. Sinha estão recolhidos
ao Cotipo de Segurança, andando a po-
lioia no encalço d:e Oscar Moreira Paes,
quem melhor poderá exclarecer toda
essa historia. ¦

A G ATASTROPHE DO ííEMMMJ"
coccooooocooooceocoooooeooooeiõOõoooeoooooooaoooBceo

GUARDA-.UARINHA MARIO XAZA-
RliTH FIUIO

taçríficado por sem ilirigçii/fi na ca-
tastrofhi di> "Ciiariiiiy"

MOVEIS A PRESTAÇÕES

S. JOSÉ' 72
M. GOMES DE ANDRADE

O Étniii iltoral
O que vae por ahi á

procura da
carteira de identidade

senti
de Setembro 11.

MÜNCHENSTADT .
RESTAURANT AO AR LIVRE

ALMOÇOS, JANTARES E CEIAS
ALMOÇO :

Mão' de vitella ú portiigucza.
JAXIÚIl:

Cabrito assado.
CEIA :

Grande ceia no terraço no ar
livre, único lognr no Kio,

onde se come no ar livre!

EXCEMiEXTKS GA111XE1US

de

fui

V.1'

1 — PRAÇA T1IUDENTES — 1
Tclcphono 6G5, Central

O proprietário,
A. MOXTA BASTOS.

Bordados á machina e á
mao — Ponto á jour e picot — Passa-

manaria. CASA VIANNA, Largo
dc S. Francisco 14, 1" andur.

l-Ult.MI(.:i)A 1*ASCM0AD — O
maior amigo da lavoura; encontra-se
e'n todas .-u casas de primeira ordem,
fiV-ta cmiít.! * (le toijns r.-; F.s*;lr!ns.

O dircclor da Despesa do Thesouro
Nacional communicou ao administra-
dor dos Correios do Kstado do Rio,
que o Tribunal de Contas na sua ul-
tinia sessão, resolveu registrar, como
credito distribuido á referida reparti-
ção, a quantia de 145 M9t.$3PO, por
conta da verba "Cotreios", do excr-
cicio de 1916, para de^pesis do pes-
suai e material.

O ministro da Fazenda, despachando
o requerimento em que o 2a escriptu-
ra.rio do Thesouro Nacional . Verano
Gomes Aionso de Almeida faz decla-
ragões exigidas para solução dum pe-
dido de certidão, declarou que nenhuma
obrigação resultando do 'Regulamento
do Thesouro, quanto á promoções, por
antigüidade, não ha que deferir.

SAlífcJfsf contra os carrapatos 110ot\s\n\i&* gldo Vendc.s-C na' Hor.
tulania; rua do Ouvidor, 77.—— «gs-o-cgs^O" Ba—i ¦ - ..-¦ ¦¦

EM EXPOSIÇÃO
TinTrmiinruiwiii 1 niwim.ai uai—11

Xa Casa Le Mobilier.á rua Chile, 31.
o que lia de bello em moveis. Preços
únicos. Condições facilimas de paga-
ntenio.

O director geral do gabinete do Mi-
nisterio da Fazenda, devolveu ao in-
spector <h Alfândega dcsla capital, o
processo relativo ao recurso interposto
por Manoel Francisco dc Brito, da de-
cisão do mesmo inspector. afim dc queseja intimado o recorrente a fazer o
deposito da multa para ser apreciado

o recurso, sob pena dc suspensão.

SOMBRINHAS ELEGANTES
5$Ò00

RECLAME DA

CASA COLOMBO

EM ALAGOAS

Pagamento do funccloiinlisino
Maceió, 2 (A. A.1 — O Thesouro

estadual paga hoje os vencimentos do3
secretários do governo, da ^ Reparação
de Ilygicne e da Guarda Civil.

DIPLOMACIA ARGENTINA

O sr. Lucas Ayarragnrny em
viagem pura ltoma

Buenos Aires, 2 (A. A.) — A bordo
do paquete "Victoria. Eugenia" segue
para a Knropa, com sua familia, o dr.
Llicas Ayarragaray, ex-ministro da Re-
publica Argculina 110 Rio de Janeiro,
e recentemente removido para Roma.

Contra o CALOR
Usar os refrigerantes filtros,

Migiion, 2 litros, á 10$; Pastem',
á «0$; Garros, á «0$; Delicia, á
S0$; Derkefcld; ú 40$; Mallié, ú
50^, 11 Fiel, a 100$.

Xa CASA MIXIZ—Ouvidor 71
. ngn-<»-sgfrO»»" '

O ÇlílMU EM S. PAULO

Um assassinato cujos
detalhes são escla-

recidos
..?. Paulo, 2 (A. A.) — Durante a

sua permanência em Taquaratinga, de
onde acaba dc regressar, o dr. Acca-
cio Nogueira, delegado de capturas,
conseguiu esclarecer completamente o
mysterioso crime ali oceorrido.. A 21
de maio ultimo, foi encontrado morto
a tiros e facadas, na estrada que liga
Taquaratinga á Jurema, uni indivíduo
cie nome Albano Tozzi, proprietário d»
um sitio; ao lado do cadáver havia
duas tocaias, do que se concluía ter si-
do o crime perpetrado de emboscada.

O dr. Nogueira, lendo reatado o fio
do inquérito e tomando novas declara,
ções de um filho da victima Desiderio
Tozzi. ali residente, pode _ encontrar
uma pistola segura por meio da qual
chegou a elucidar o crime completa-
mente.

Albano Tozzi tivera, dias antes, 11111.1
desavença com os empreiteiros Caetano
Fernandes Camargo, de 36 annos dc
edade, c Christiano Rangel, de 25 an-
nos de edade, também casado, residen-
tes ambos no mesmo sitio. ^Fernandes
e Rangel exploravam um engenho, íur-
tavam a canna das propriedades dc
Albano que, por esse motivo os cha-
niou á ordem, ameaçando castigal-os ca-
so continuassem si arrazar-lhe o can-
navial. De inquirições em inquirições,
o dr. Accacio Nogueira pude apurar
a culpa dos dois proprietários do en.
genho, que se achavam foragidos. Re-
querida a prisão preventiva dos nies-
mos e obtida, o delegado de captoras
pude effcciuar. quatro dias depois, 110
loiiar denominado Santa Krncstinn cia
Apparecida, a prisão dos dois indicia,
dos que, hoje á tarde, deverão chegar
a esta capital.

raa» O * ¦"

Cidadãos quasi eleitores, já um*
tiiiòs da carkirai

O novo processo de alistamento clet-
toral, entre outras coisas niais ou me-
nos iprescrvadoras da verdade do voto,
exige, pereniptorianiente, a carteira de
idenílíficalção ido eleitor, 11» Jiioincnto
da votação,

H eom o alistamento que ora se pro-
cede, a expedição de carteiras pelo Ga-
tóriete de Identificação, tem sido 11111
traballio considerável, ali.

Ainda hontein, a horas tantas, era
grande o movimento de .pessoas, que
procuravain obter as carteiras, para re-
ceberom, posteriormente, Oá respectivos
títulos jeleitoraés.

(Esse agglomcrado de gente anciosa
por obter os meios com os quaes pudes-
se cumprir o "dever republicano" do vo-
to offtíneõia um aspecto singularmente
bizarro.

Era, de facto, «straragante ver aquel-
les cidadãos todos acotovelando-se 110
desejo vchenvente de se habilitarem
para concorrcr_ ás -urnas, afim de der-
ro'!ar, nos comicios eleitoraes deste dis-
tricto, os "correligioniMios" do finado
rr.padutismo .e dos demais ''.partidos"

políticos dcs:a cãpitalj habitantes cter-
nos todos elles — os ''correligionários"
e não os "paitiMos" — dos logarcs pie-
dosos dos campos santos...

Dahi, a solida razão justificativa de
um cidadão correligionário do conlie-
cido coronel Francisco 'Rozendo da
Conceição, cabo elei.ior.-il, o qual com-
íuentava, com resignação enérgica, dc-
ante da ouccleação no despacho das
carteiras por parte 'do Gabinete de
Identificação: . ,_ Vocês devem convoncer-sç, minha
gente, de que a união faz a força, vo-
to é voto, e 110 dia em que todos os
brasileiros tiverem a ncfjcia vencSica
da sua força moral c força a «M/W; c
ainda a foiça da avalanche material das
cédulas, ncsi:e dia haverá a reoéifit dos
pliosphòrbs e dia iplidsplio.resçtmçia, ¦ em-
brulhado tudo isso nas actas iaisas. lv
só dar tempo ao tempo^

Hygienic Rainproof
(Capas impermeáveis

sem borracha) Espccia-
lidade da "Casa Ingleza"'
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V$l SANTOS

Fallecinicnto de uni escrevente
do cartório

Santos, 2 (A. A.) - Fallceeu rc.

pcnlinameiite o sr. Pedro de Almeida,
escrevente do cartório de protestos do
Jury da Comarca, pessoa geralmente
estimada aqui.

m * » * ^

Ao íiuMico c a meus amigos.
Ainda uma vez venho no dia do hoje

recordar um doa mata tristes c commo-
vcJortà episódios da nossa marinha de
guerra — a catástrofe da "Cuarai^" —•
na qual, com os seus bons e estimados
compiiMheiroa foi o meu idolatrado, ities-
qvécjve! e inode'ar filho guarda-marinha¦Srpria Xazarclh Filho, vil, indigna o in-
ftimcmcnto sacrificado pelo ministro da
>larinlia, ninn gesto dc subserviência e ser-
vilismo, para satisíazer o maiá inconscíen*
to a imbecil desejo do incííavel e.vmrcsi-
dento da Kepubiiea de (luem foi aquelle
titular humilde, obediente o convencido
servo."Como (|tie vejo estampado ante meus
¦tlíios o oiiadro horrível desse sinistro e,
tle envolta com a amarga e cruel dor quemu tortura <pc;a separação et-erna de meu
r.ilorado filho, ouço as vo.ics plúngciitcs via-
ijin-lks que, pioiestando contra a íuinum-
doile (I04 criminosos supplicaiii da Justiç»Divina jara esséí sceptik'uá da honra iwc-
recido e_ ituiiea ilcraasiaJo castigo."

A accAo enérgica do tempo em sua vo-
ragcin coiiíiuiiidora ó imiioteiite .para apa-
liar ou einpallidecer sequer o quadro lior-rivel desse sinistro, 110 qual, fascinados
pela perspectiva enganadora de unia lição«me llits era proniettida — rumo ao mar,— em grandes manobras no pleno occíino,
um punhado de jovens de uma turma deouro, Icvadcs pelo cntranlmdo amor á cias-se que atracaram foi ineptamente sacrifi-cada 1

Organizado que foi estrondosa o pomposa-ir.ent,; j plano dcíías grandes manobrai
em o qual se dizia quo o titular da Má-
ruína viria firmar a sua grande couipc*
tencia tecliniea, oriunda do seu genial la-
lento, .profunda o variada illustração, —
nelle introduzindo tudo quanto de mais
proveitoso, da mais moderno colhera daexperiência d;,.-; grandes nações navaes, não
era demais que os guardasníarinlia, íasci-nados i>ela grandiosidade de tão prometi!-dos ensinamentos se sentissem naturalmen-te arrastados e desejosns de ncllas tomarem
parte, li asim o pediram, scmlo-llics po-reMitt concedida apenas autorização fora as-
íirtir a essas manobra», sem entretanto
nellas tomarem parte. Para o seu eiubar-
que lhes foi indicado o "Carlos Gomes",
no qual, como niéras figuras decorativas dc-
veriam engrossar o séquito quo o Alml-
rantado preparara para o cortejo do prt-moroso ex-presidente da Republica.'Moços e dos mais dignos, caracteres ro-
bustecidos pela sua fina cultura e pelossonhos; de um futuro dos mais risonlios
desaffeitos d corteznnia ; almas genuínas è
puras traballiadas pelos ideaes de bem ser-
virem á Pátria com o compostura de lio-
niens confortado! pela «ilida comprcliensão
do bem e do digno, sentiram-se humilha-
dos, diminuidos c ainesquiíiliados em fa-
zer parte de uma cotntnissüo meramente
decorativa e tlicatr.il, requintada no _ gos-
to e proveito do humilde ministro ávido
da interesseiras provas do affecto ao vai-

. doso ex-presidente, já então franco e lou-
co alvo das satyras o chacotas e de uni
ridículo como jamais so observou.

! Num justo c explicável sentimento de rc-
; volta» com a inexperiência da edade e
; sem medir as conseqüência? de sua pre-

tenção, preferiram, á comiíioda mas pou-
ca airosa cummissão que lhes era dada —
seguir no rebocador "(uiarauy", de onde,
á vontade, assistiriam ás manobras l'ara
is;o porém «precisa era a licença do di-
Mector da Kserjla Nav.ll contuttnuuirante
Francisco de 'Mattos, que, inepta, louca
e lamcntavcbucnto a deu, com a .iggra-
vante da' entrega da conuuando a um
simples primeiro tenente, sem critério, um
verdadeiro louco, como se confirmou com
tãn horrenda catastropíia 1

Ijsse rebocador, que não comportava te-
galmcnte nem a quarta >partc da tripulação
que se lhe ip'.Tiníttiu, seguiu isoladamente
barra fora, offrontando uni mar revolto
8 a inclemencia' de uma tempestade, em
busca da Tapeta, onde chegou á noite de
¦ de outubro.

Que fora unia aventura temerosa » de
conseqüências que o espirito menos perspi-
ca2, _ menos prevenido bem as devera [ ter
previsto e evitado, é o facto que o dire-
ctor da Escola, o primeiro e grande res-
(ponsavcl r»or esse grande sinistro, dirigiu-
se para bordo do "Guarany" logo após a
chegada deste á Tapera, onde, verificando
as tiessimas condições em que estavam in*
stallados 09 guardas-marinha s o grande
abatimento pliysica quo nestes observara,
resultante da penosa, trabalhosa e arris-
«adissima travessia Que havi:imt feito lhes dc-
ciaiou, que não lhes pcrmittiría mais vot*
tarem ao Rio nesse rebocador, ficando
ipara esse fim de se entender com a mi-
nistro da iMarinlin para que fossem cllcs
passados para o "Carlos Contes".

Kczaiii os jornaes e nãq; foi desmentido
tibJ| 4:1^03 oopiosa refeição na ii«:il 'se
regalaram o venturas» c.\-clicfo da Nação
c seus mais tenazes c resolutos convivas,
s. e.w, sem. duvida com o coração in*
quieto a palpitar de amor e levado ^pcloscaprichos de sua ignorância, manifestara o
desejo de se precipitarem os manobras,
tcrniinando-aa nessa mesma noite,

Esquecidas já tão cedo nessu^ alegre
festim as condições -em qüe< haviam sido
encontrados 03 guardas-marinha; menos-
pre.-ada a cireuhistancia dc que lhes fora
apenas 'permittido assistir ás manobras, foi
o "Gtiarany", onde, aggloincrados, privados
de 11111 tudo e até de dormida estavam
o1! mais novos reprcvenVautea e as mais
fagueiras esperanças da Armada, o índi-
cado. ; o sem protesto formal do director
lia díscola, o acecilo, ipara portador da
ordem maldita, surgida da copíosa refeição
em que, com o timitr d;is taças, entre
os mais alegres risos o estridentes gar-
galhadas que desnfiavam o sibillar ruidoso
do vendável diíáfeitd então rcinaut<! =«
bannuctcnvam os dcsi>reuccupados o ale-
grei almirantes, fulvos de contentamento
leia grandiloqua honra que a oceasião lhes
proporcionava do ouvir, de envolta com a
mágica e apocalyptica palavra do seu mi
nisiro as expressões apoplitcgmaticas do hi-
lariante ex-presidente,

Tralova-se, é certo, de levar célere, á
pai te da esquadra cm alto mar a ordem
para que esta viesse atacar a outra parte
então em S. Sebastião. Para cs-u mister
se requeria do navio 'Portad.ur chi ordem,
muita ¦vvlodiiV.dc g não força, e assim
sendo, racional seria que .se buscasse uma
torpédêíra dc grande velocidade o não um
rebocador de grande joixa. IV qae a me-
carica do ministro ainda >c governa pelottiiipotdas noções do Jíezoút, em <iuc os
conhccimeiitoa eram estafantes quando cite*
gavarn ás alturas do parellelogramma das
força3, ü algumas tocz&s do principio, de
que : o que se gaulia em força perde-se
cm velocidade,

1—^m—w^m

|H H^';;:

Vestidos de voilo 50!? e 551?

Vestidos de linlio 50 o 60$

VLT1MAS OREAÇÕES 1MHA
O VERÃO

CASA COLOMBO

O coxhf.cido conunerciante Frederi-
co J. Luiigren. proprietário de varias"Casas Pernambucanas", nos listados
de Minas, Uio^ de Janeiro, Espirito
Santo, Paraná, Santa Catliarina c Rio
Grande do Sul, acaba dc inaugurar mais
uma filial á rua Senador linzebio, 154.
O novo estabelecimento está montado
caprichosamente, contendo o seu slock
o que lia de superior no ramo eoniuier-
ciai que explora.

NA CENTRAI 1)10 TOLICI.V.

Adoeceu no xadrez da policia
A' disposição de um dos delegados

attxiliares foi recolhido liòntent ao xa-
drez da Central de Policia o indivi-
duo de nome Constantino de Souza.
Hontem este^ infeliz sentiu-se muito
doente e pediu a presença de um me-
dico. Compareceu o facultativo', que
verificou ur Constantino uma hérnia
estrangulada^

Em estado grave foi çile reniovido
paia a Saiu; £+*>¦ ^

HOTEL GUANABARA
RUA DA I.APA. 103

Escellentes accommodaçõcs para fami-
lias. Explcndida vista para o mar.. Com-
pletamente reformado c com mobiliário mo-
demo. Cozinha de 1» o-dem. Situado no
melhor ponto do capital.

^a ? a> » — 
CONGRESSO DE JIEBICINA NA

ARGENTINA

O regresso dos médicos brasileiros
Buenos Aires, 2 (A. A.) — A bordo

do paquete "Darro" seguiram para es-
sa capiial os médicos brasileiros dres.
Aloysio de Castro, director da Facul-
dado de Medicina do Rio de Janeiro;
Bruno I.obo, director do Museu Xa.
cional; Thompson Motta c O. da Fon.
seca, que aqui vieram tomar parle no
Congresso Nacional de Medicina.

Ao embarque dos médicos brasileiros
compareceram o encarregado de Xé\
gocios do Brasil, secretários da lega-
cão. cônsul do Brasil, drs. Arthur Xei-
va, Carlos Chagas, Juliano Moreira,
Krausc Cabred, Araoz Alfaro c muitos
outros nieüivjs brasileiros e aigciltl-
nos.

OS COADJUVANTES I)E ENSINO

Mais unia reunião convocada
pára hoje

Realiza-se boje uma grande reunião
de professores dc escolas nocturnus e
coadjuvantes, ás 2 horas da. tarde, na
Sociedade Brasileira Beneficente, a
rua Sele de Setembro 11. 233.

Pede o compareciiiicnto de todos os
collegas a conuuissão composta dos
srs.: Hüario Piiucntcl, Fortunato Leite,
AÍcibiades Guimarães, André Pagani,
Carlos Menezes e Franklin Severo.

11 ¦» • —
DOÉXÇAS BO li5TO\r.\ÜO. SYPHI-

J.IS — Cura rápida e radical. Ur. D_. O.
Battendicri. Chre 9. 10 ás 12 — = as 4;

(A n?)

MENOR QUE DESAPPARECE

Pedido dc providencia ú policia
O sr. Octavio Francisco da Rosa,

residente á rua do Estacio n. 43, pro-
curou hontem a policia do 9° districto
e queixou-se de que o seu filho menor
de 5 annos Adelino Francisco dai Ro-
sa íiavia desapparecido, Que destino
teria tomado o menor? E' o que a po-
licia procura saber.

DlT"ALBERTO DO REGO LOPES —
Do llosiiital da Misericórdia. Vins uri-
naria?, operações em gcrr.l.
DR. APRIGIO DO REGO LOPES —

Do Hospital da Misericórdia. Moléstias da
garganta, n^rii e ouvidos.

DR. OCTAVIO DO REGO LOPES -
Oculirta, proí. d.i Faculdade de Medicina.
Consultório; rua Sete de Setembro u. 99.

(A &!1>J)

Póde-ss imaginar com que assomo* de
cólera e indignação foi recebida pelos
guardas.-iuarinlia a ordem de sair e cor-Ircr a horas mortal* do uma noite cs-
cura, tenebrosa _e tempestuosa, em busca

J da esquadra, affrontando os vagalhões quese teuciiediam hm assainbroiêas aluir as .e
Tugiiido estrondosamente se despedaçavam
de encontro ao costado da frágil embar-
fcição, air.eaçat'^rameute, cjotno que para
despertar 03 seus tripulantes de tão teme-
raria empresa I Uni doi guardas-marinha,
bramindo de coleea, chegou a protestar
junto a seus cjfllugas nela indignidade,
pf-la infâmia, pela deshumanidade, pela per.fidia. 'pelo atteutado dessa ordem c peloesquecimento e abandono em que os dei-
xára o seu director, elle que os vira ex-
haustoS, semi-iuortoa da fadiga ! Km suá
alma de moto não lhe faltavam o cuco-
rajamento c as energias precisas para ar-
íronlar difficuldiides, mas para essa louca
empresa tinha elle a visão perfeita e se-
giirà da sua morte e com esta o anui-
quilamcntó de sua pobre e honrada faiui-
lia da qual era elle o único arriino I Ülas,
num gesto desvairado dc abnegação que
tittingc por suas proporções ás raias do in-
concebivcl, seus collegas, em Íntima c ra-
pida coufabulação, accórdem em expròbár
o_ descaso do seus superiores pe'as suas
vidas, resolvem num súbito e yltruistico
desprelícnduncnto appellar junto aj seu
collcga para os seus bellos sentimentos dc
brio militar que oí impelliu por espirito
di disciplina a obedecer.

Sublime e edificante exemplo que os ai-
rczcs e pérfidos «participantes do mon-
struoso crime do "tíúarany" não têm a
hombridade dc reconhecer, de respeitar e
enaltecer, mas que a historia futuramente
o exaltará como um dos maia be.los exem-
ploí dc devotumento á disciplina.

lüt podia, pelos detalhes que tenho da
desastrada derrota que lhe deu o seu lou-
Ko commandaníe ao "Ciun_r;myn, o qual,
errante, á èabra-céga, subindo e descen*
do serras da mar,; procurava, sem orien-
taçiúo. em uma noite escura e tenebrosa
em que os dois ooderosos elementos-, mar
c vento, se debatiam numa fúria indoma-
vel ; eu poderia recordar, para gozo dos
inconscientes que lhe tragaram o funesto
o diabólico roteiro da morte, oi peripe-cias c erros graves de officio dos quaes,
por ultimo, a perseguição ao "Borborema"
ao qual loucamente se quiz cortar .1 proa
dando c:u resultado a horrível catastrophe
na qual pereceram com meu idolatrado (i-
Iho trinta dos mais abnegados servidores
da Armada Nacional "cada qual cm sua
esphcra dc acção o t mais prestante, todos
por egual necessários e em sua maior'parte 'indisiimsaveis ás suas desventura,
das e aíiüclas famílias deixadas em incom*
paràvel abandono pela mais crucianto po-¦breza e que. com o corlejo das mais du-
ras e prementes angustias, transidas de dor
por tão incomparavel infortúnio amaldiçoam
os causadores de sua desgraça."

As monstruosidades que então se com-
metteram : O ''Borborema" só tardiamen.
te vindo prestar íoceorroí que eram pos-"Espagne!'

O mmtSolèo ido inditoso (jttaiviú*
marinha Mario Nasatvth PilIio'i\

lioiitain inaugurado, ,;^
galavam vorazmente em rasgar e diluce»
far os sagrados corpos das infelizes einfesesas victimas, não deixando dellas a
menor _ parcella quo demonstrasse a quemlhe dera tão soierba e regia farturj u
sua saciedade agradecida, seguia, desde-
nlioso, arrogante c tra.iMilliuiii.qa o mii
nistro da Marinha 110 á>catlnjwilit "São
Paulo" com destino a Santos, an.l.i eniioii
esse navio, "não de bandeiras em íuneraj
que traduziriam o sentimento dc '.'tspei-
tosa dòr de unia nação inteira, nus liem
ao contrario, com èllas bem topejad.is, des*
afiando os sentimentas de hiuiuui lide, do
religião e de caridale de uni (ovo, en»
busca da vaidade senãi do mais sórdido
interesse pelo cumprimento dc um ecrimo..
nial" por cujos assombrosos benefícios pcs>
soaes se tornou elle inadiável.

lira preciso desviar a attenção do pu-
blico fazendo ; persuadil-o de um.i cásiiti-
lidado no sinistro, que não houve, para
afastar assim a cumplicidade! a respjíti
sabilidade duquelles que, dírecta ou iudbi
rectamente nelle tiveram parte.

t Descarte, a insistência em mui ti pias t \niii
niíestaçúcs du -solidariedade e dc caritiHb»
quer do publico como dos sobreviventes
dessa catastrophe, um c outros pródigos!em encontrar o meio de suavisar a sorto
de muitas dessas famiüai dcixad.11 nu
maior penúria, er^ irritítntemente recebidtt
H>elas autoridades da Armada interessadas:
cm esconder o seu crime.

Dessas autoridades não receberam aJ
victimas a mais ligeira prova de eiu vul-
gar sentimento dc affeição ou de solida-
ríedade, salvo a celebração da* exéquias.'
feitas aliás precipitadamente; antes tlaj 3a
dias costumados, para dar mais rapifc ctu
Irada â celebre t "matinée" do ''S. ? iilo"*.
na qual o ministro, num requinte de bit- ¦
julação, desdenhando, antes, aiirontando o
ridículo da sua subserviência apresentou
solennemcnte aos seus^ convidado:! e com-
iiititidado?, com a estiva u envergadura dá
farda com quo o presenteara, o Sogra da
presidente •

Pelo que venho de narrar não era do
esperar portanto outra comtüctn sçilfnj a
que teve o ministro, fazendo archivar as
poucas -peças dc um descuidado ínqucritb
militar que se antepôs ao conselho de iii—
vcsttgação. Não fora eu, por um requeri-
mento circumstanciado forçai.o á nomeaçSpi
dc conselho dc investigação c até esta fio-
r,i nem sequer essa formalidade, preliminar;
indispensável e exigivcl em lei c sempre
cumprida teria «ida observada.

15 certo, e não podia eu esperar outrri
coisa, que esse conselho seria formado Si
imagem do ministro : espelho em que n
refleetiriam os seus sentimentos ipcssciics, o;
egoísmo dos seus interesses c a majestade]
dc seu ódio e de suas más paixões.

De direito a composição desse conselho!
foi mdla j o menos que dclle se pôde di- .
zer ó que, pelos mais comcsin!to> senti-
ir.entos de brio e do dignidade, aquclIcM
de seus membros que nelle tinham intei
resse pelas relações de dependência com o
principal aceusado não deveriam no mes-
mo tonrat parte.

Tornar-mc-ta prolixo se entrasse em de-:
talhes .para referir o descaso desses jul-
gadores já com a falta dc formalidade^'
processuacs, já deixando dc inquirir teste-
niiuilias cujos depoimentos tsnragadorcs fa-
riam condemnar o aceusado. lv para coroar
a vergonhosa absolvição do louco e inepln'
commanldante do "Guarany", Sobre quem.
recaem as mais fortes e esmagadoras pro-
vai dc negligencia c incompetência, com ;i
maior offcnsa aos brios e á memória das
santas victimas do "tíúarany", o chefe dn
Kstado-Maior, interessado lambem junto ao
aceusado,, não se pejou _ de tralisformar-sè
cai eonniventc dessa decisão, conformando-
se com a absolvição do aceusado. Ali I uv'' i
que elle bem sabia que, levados os aceusa-
dos ao # conselho de guerra, lá cstariaiuoa
todos nós, victimas também para, animados
e confortados pela grandeza dos nossos di-
rcitos, rebustecidos pela nossa fé, com os
olhos fitos em Deus a reclamar a punição
de todos 03 cúmplices dessa malfadada em-
presa da qual resultou paia sempre o
afastamento de nossos entes queridos : —•
sepulchro aberto aos nossos corações, mar-
tyrio do nosso perenne e_ perpetuo^ soffrcr ;
morte dos nossus santos ideaes ! ^Crtíel des.. •
illusão, amarga e tormentosa -dôr que sú' .
pode bem sentir quem desgraçadamente «
experimentou :tI

lilás não t tí tudo. Recordo ao publico o.
a meus amigos para que julguem ilus sen-
limemos dc dignidade dc um liomem, quo
o ministro da ;Marinhu, ntim; gesto depri-
mente dc desdém c dc indiffcrença ¦pcltvj
opinião publica, numa affronta itisttltupsa,
a mais desrespeitosa c eãcarnccedora á me- ,inoria de suas respeitáveis victimas, galar-,
doou aquelle que por não saber, item tia-
icgar, nem manobrar com o seu navio cau-.
sárá á morte de 30 pessoas, galardoou, rt-.
pito, com o honroso cargo dc confiança, —
imaginem de que ! —, de professor da
manobras c dc navegação da líscolã Na-
vai !

t Não 1 Paira bem alta a memória tio meu'
fÜlio e a de seus qtierÍdosi collegas e com-
penheiros para que as atiinja esse vomito
que recáe inteiro sobre as faces descora-
das c éncarquilhadas de ctueiu teve a aUi
dacia de o lançar !

..Mas, continuemos o no-so protesto,
Era do mais rigoroso dever que o go'

verno, pelo ministro da Marinha procuras,
se ir em auxílio ás famílias desamparadas
daqucllcs que succtimbiram 110 naufrágio,
O decreto 10S-A dc 30 de dezembro de
1S89 ipermitte a_ promoção depois dt: mor-
to quando o official suecumbir tor dcsàstro\
oceorrido em serviço. No próprio quadrien-:
nio passado, no qual esse ministro oeeupouj
li mesma 'pasta, 'não aó o kispirautc a'
official lí cm vindo Freire — equiparado uai
posto aos guardas-marinha, como diversos
inferiores, sariíentos do Kxcrcito, que mor-
rcram 110 Contestado, foram, fundados na!
í.ei acima cilada, promovidos depois doi
mortos ao posto dc 20 tenente, Jí cssei
maldoso ministro não enxergou (no procc-i
dimento úo -Departamento da Guerra mo*
tivos que despertassem ar suat attenção^
que affastasscm as suas más paixões o oi-
rar.cor por suas pobres victimas c que oi
levassem a imital-o senão como rigorosa
justiça ao menos por espirito dc solida-i
aicdade _ dc classe, líntretanto, teve elle
a audácia c petulância dc levar a despa-
cho c obter do ex-presidente a promoçaai
depois de morto, a capitão de fragata, da
uni capitão de corveta que estava cm com.,
¦missão na Kuropa, cuja morte não fú3
por desastre oceorrido cm serviço, com a.
circumsíancia dc não haver vaga para ess^
promoção e de não ter o promovido tem-
po dc embarque, fí isso foi feito porque
esse official era amigo do ex-presidente t
inliguo c nauseante 1

No benemérito governo Rodrigues Alverf^
Iojío (pie se deu o desastre do "Aquída-;
bati" dirigiu-se s. -ex. cm mensagem aoi
Congresso, que votou proinptiatncntc uma!
Lei, que se fez extensiva aos náufragos
do "Javary" e ipela qual ficaram ampara,
das suas famílias.

Para o "Guarany", nada, absolutamente!
nada ! Dos amados sobreviventes dessa ca-
t.istroplie, auxiliados por alguns bondosos!"
deputados, apenas foi conseguida a apre-
sentação e approvação dc um projtcto, ser
melhantc ao _ do "Aquidabau" que dorme,
talvez .proposital e bondosamente esquecido)
pelos dignos senadores, fugindo temeroso á!
sanha rancorosa e prepotente de quem sa
constituiu perpetuo algoz c Perseguidor dei
suas pobres c innocentes victimas. _Agora vós thuriferavios do omnipotcntõ
gestor, que pretendeis cm monumento im-
morializar o autor dc taes façanhas, ahi
tendes nos factos ora apontados mais ai-
«uns elementos caracteri-ticos para compo-
sição da onocentaurica 'figura cujo sonhai
idealisaste I Confiac a seguro e hábil ar-
lista a sua execução, dac-lhe a plástica 4
cheirosa matéria para que o modele e cira
seu pedestal inscrevei para a contempla-
ção dos seus admiradores a historia -Jay
suas atrocidades I

Dois factos cada qual da maior crn.vS»
dade e de conseqüências as mais desastre-
sas fizeram enlutar a "Marinha Nacional
no quadrienmo passado : Um, o levante
dos marinheiros, em virtude do 'l'':d I crc-
ceram heroicamente alçuns dos niaís va-
lentes, dedicados e distíncloà dc «essosi
oíficiacs que, em brava rc-sistencia salva-
ram o nrestisio de sua classe ameaçada pelasivt.s e exigiveis ; o "Kspajsne" que ...,

pequena distancia passava, esquivando-se de indisciplina de ?cus cornniandádosj
cttender ás ardentes e an>;u-liosai suppli- o naufrágio do "Guarany" no qual perece-cr,s que lhe dirigiam os infelizes nauíra- ram as mais fafrueiras esperanças da '.Ma,
pes que loucamente se debatiam com rinha, as quaes, aiu i.i que com n mais
n-.ir que os subjujjva e tudo :i ais quinto nítida impressão de que em cumprirem a
er.ião se fez ris i:icri,-el maldade, só terá ordem maldita iam encontrar a morte,
o tempo feito esquecer áquclles cujo ca- preferiram-na em uma homenagem de

COXSKLtlO MUX1CIPAL

A sessfio do hontem
IA íessão dc lioríem foi quasi toda

occujiada pelo sr. 'Mendes Tavares, que
nrosegúiü na defesa do prefeito muni-
capai,

A orú-m do dia foi tgda aíprovâdí.

racter se tiver contaminado pelo germendi hjrpocristã, do intcres;e, da su')S;ívÍt*n-
cia e drs rr.ás paixões que lavram ostén-
tosa c assustadoramente, corroendo co.-.i a

coníprchendida disciplina, evitando dessa;
r,rte i m lioriiecl de£i--trc sem duvida
aii^da dc maiores ccr.seiucncias qual seria
o cumprimento da ordem do ministro paru,
que, tei unia noite crciira, tenq i..,i:iosa,

rifèntcs di vida nácioial. em"suasi niultl-1 tenebrosa, viesse, a p-.rie da esquadra ni
elas modalidades o irs.inisr.o depauperado, mar alto. cm sitio perigoso, respaldando
inerte e in ltfeso de uma sjsitdr.ils em exolhos fazer o ataque
:.-.ir,:Tt dissolução, I esquadra. Apparolosa .e

feq-«r.t9 si Bjintrjj marinbu le re- deu;.;:, hoxeaieem i*

ta mdiíierença cumplicij.idc dos alies

outra pane da
pomposamente r*n.

Ví*i*.!«Í.Uí>aitói.-'.-:*.*.í**»l-li." j.
.';.-.ÍÍ.;--ivv..:..*ÍS-~. ;Oè*i
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.iftnuclla, mas deixa-se no profundo csque.
leirocnto os 'hcroes desta não'menos penosa
.jornada. ,
jo-Não c- que «a generosos senliincntos <Ic
•il feição c de piedade chrislã • se hajam des>
lOrrtiida c vibrado com mais intensidade
e,n favor daquelles do que destes. Não !
jÃli, procura-se na recordação bem osten-
tosa <ic uma pagina cruel de nossa vida
rnilitnr despertar um facto que nossa sh
melar 'Perante a opinião publica, um des-
Itse, uni dcslustrc, uma imprcviiiencia de
(ina administração que se 'procura a todo

_tansò diminuir c que se operou nos mol-
ides da honradez, da lealdade, da dignnla-
d'.' e da bondade, sem espcclaciilosidade,
«rim uma rigorosa disciplina e harmonia
<lc unia classe. Aqui, ao contrario, no
«cio dessas .pobres creanças, pagina si™'-
me de abnegação c civismo, lia o ¦dcliuc-
radò interesse de oceultar, de desmerecer,
de fazer esquecer essa dolorosa catastroplic,
visãu de um remorso que a Justiça Ui-
vina fatalmente 'fará .pesar sobre 05 seus
causadores! . .

Oli ! Creio sim amente que tempo vira
éiü que a altiva e fienerosa Armada Ura-
fileira, núcleo de bondade e de fidalgos
«entimentos, livre das garras e dos pro.
çessos inqui6id<*res -de '. tfilrm ti ^tração que
a torturam e a infelicitam, -possa» cm li-
vre expansão, num Resto de altiva no-
breza e de dignificáhtc solidariedade, vir.
jib dia cpte' hoje se recorda, render tanibcin
tini. ouito -de respeitosa tiòrnçnagçni aos
naitfr.TRüs do 'íCuarany". líntão, á falta
flÇ] um monumento que rec3.*-!c tão liór-
rivel «lesgraçu, Ide «amados .companheiros
ç no mais modesto cerimonial, dèsfòlhae
c lançai no MAR uni 'punhado de saúda-
três, syinWlicas c cxp.ltssivas flores de
vosso abençoado coração « num gesto de
saudosa lembrança pedi, a elle que abateu
<: tragou esses santos corpos que con-
dilza essas flores, com um derradeiro c
ter.no abraço, • ás .profundezas do vasto
oceano cm que 05 sepultou !

A mim, resta ainda uma vez _ repetir
IrfUé. i»or muito que me custe, não pôde
ficar isto no meu indiífcreiitismo." R' em nome da sagrada c santa metno.
ria de meu adorado fÍlho_ e, pelas suas
pctigriiias virtudes, inexccdivcl filho ; em
.«clne de seus estimados, bons e (Hstmclos
collcg.is, c 110 de feus companheiros de
infortúnio, cujos parentes me acompanha-
rSo neste Rrito de dor e de angustiar.;
com os olhos razos de ardentes lagrimas c
tom a mais profunda .•saudade, qvu> eu
venho lavrar ainda uma vez este protesto
jiclu indifiíercnça com que se perpetuou
eSBe crime, sepultando-o, -sem mais crite-
rio-o exame, sem a menor -punição aos
eeus causadores ou cúmplices — antes a
«jlés ncoroçoando com a manutenção de
fiit.us -posições — c levando-o para o rol
dos factos coii5uniinados ; sublime ulirage
c escàriteo, ás suas mnocentès c cada vez
mais respeitáveis victimas 1""Sei que nos tempos que correm, pata
knamitciwlo de iposiçõcs. no desvariq e
desregramento das ambições, o servilismo
itonscicittc não vi humilhações que s::ti;-
façam aos seus desejos ! Tara esíes o meu
protesto será indifíerente ; -apaello, -porém,
para os homens de bem que me acompanha-
rão no cesto de indignação com que. sem
demasias de liuRustíem, mas no cumpri-
ntento de um sagrado dever o venho 0Í1V
rêcer á Nação."" K vós factores do crime, dcsdcnliEC
cl.i Justiça Divina, mas não vos esqueçaes
que no brilho dos vossos* bordados, que
tanto vos seduz -e inebria, se rcflecltrá
fltr.r:i fempre a_ hecatombe do "ÍJuarany"
vem a perversidade do vosso descaso e
vossa repugnante iridlffcrença I""Ao cerrardes. definitivamente os vossa»
nlhos, quando então humÜimos vos render-

r.ilcs a Deus c vos cnpaçttar.des dç yoása
jieqiicnci:, cm vossas ipu-pillas cflará <tese-
adiado o quadro horrível <les:o memora-
vei naufrágio c, ¦ acompanhando vosso ul-
tímo suspiro, ouvircis cm voz unisona e
liem clara, com o clamor de vossas victi-
mas, o grito derradeiro daquelles que, no
desespero ' cm que lutavam r,om o mar
bravio e com os monstros que os viriam
riu breve devorar, com os corações transi-
dos de dôr e pensando nos seus mais ar-
dentes nffectos", Bupplicavam : Soccórro ! I
Soecorro í"

ftÍARtO N.VZAttíTH.

m
Emulsã© de Scott

Não coniem drogas nociva»
Não contem óleo adulterado
Não contem álcool

Mais sim contem, todos
os elementos necessários
para dar saúde e robustez

jr Conservas Alimenticias.
•-— — a <w-*i ¦

A CHXTKO-OKSTE DA BAHIA

A revisão tio contrato
O ministro da Viação dirigiu o se-

{(tinte aviso ao Rovernador da Iialiia:
"De referencia ao caso da encampa-

;ão d:i estrada de ferro Centro Oeslc
da Baíli.i, de que tratou o ofíicio da
Sccrelnria da Viação desse listado,
li. 506, de i.i de junho próximo passa-
lio, cabe-me seientificar-vos que, aclian-
tlo-se o governo da União autorizado
pelo Congresso Nacional a entrar em
uccordo com a "Compagnie des Clie-
uiins de i''cr Védératix de l'Est Krá-
silictv", empreiteira d;i constntcção o
arrendatária da rede de viação baliia-
na., ora procede aos necessários estudos
liara ;i hypotlicse da revisão do respe-
rtivo contrato, sobre a base. entre ou-
Iras, da incorporação da dita linha cs-
raduiiJ e a ligação, pelo prolonpamcnto
[lesta, das estradas Central da Bahia e l
llahia jio S. Francisco, lal como esta-
lielccera o paragrapho 5" ' da cláusula
primeira do mencionado contraio, que,
naqurlla parte, não pode ler execução
10 devido tempo."

FLUMINENSE-HOTEL
Iloformtulo sob nova direcção

«: Aposentos liarn 200 nrssons ;•:
ü que mais convém nos passnsci-

ros tio interior. — Preços:
ijtiartos com pensão 7$ c 88000

diários. Quartos sem pensão
4$000 e 5S000 diários.

Rrncjii da Republica 207—ISio de
Janeiro. Km frente no Campo de
KinifAniiii e no lado da V.. F. O.

/.Mi CASCADURA

Um menor caiu de um
trem

Mais tini, entre os muitos desastres de
Iriím motivados por imprudência das pro-
prlas victimas. acaba açora de registrar-se.

Jlontem, pela manhã, na estação de Cas-
cadura, um menor de i2< nnnos. tendo que
vir ú cidade, acliava-sc á esnera tio trem,
que pouco demorou. Como o menor, não
ia acompanhado, ao cliepar o comboio á es-
tação, o pequeno quiz fazer uma bravata,
lisncrou a liora da saida. Quando o com-

líóió se achava om movimento o menor pro-
partut-sc para subir a um dos carros, mas
tendo falseado 11 nê. nerdeu o esciiiilibriò e
caiu sobre n nlatafôrma da estadão.

Na nuéda, o menor, aue se cliama lin-
berto Colon c é filho do sr. ltoberto Colon,
residente á rua I). Anua Télles 11. 111,
recebeu alguns Üiiciros fo;Ímentos pelo cor-
po c fractura da noriia esquerda,

A Assistência foi chamada c mediam-o,
rèmovcndo-o dctioisMiara a Paula Caso.

Quem qv.izer ler sempre as ultimas
novidades é só na casa Ura?. Latiria,
Kgentc coral da ATi,AN'TH)A.

78, RUA GONÇALVES DIAS. ;S
Kntrp Onvidnr c Rosário

"«S<H5t ?!!»"
TJm terrível ladrão do

mar
À policia prende o"Cadir"

"Cadu"' é o vulgo do ladrão do mar
MaiioiJi l\'uJ;írio *dos ISai^tos, ntte líi
inuilo vinha sendo iprociirado pela 510-
ileia. listo larapio, que é natural de
Kiíllteroy, furtara ha dias quatro mo-
toros de uma lancha, além de outros
obj-edlos que arrebanhou numa embar-
cação da Policia •Maritinia.

'flcuilem, foi elie .preso ipor um agente
na cnsa u. .143,«da rua de ?. Cttri^to-
\fm c nian.Vido epresentar ao 2° delega-
il.i auxiliar, cf.te o esiá 'processando,»mk-ii» a —

AS ACÇÕKS CONTllA A l.MAl)

Uma circular do ministro da
Viação

O sr. Tavares de l.yra dirigiu hon-'tem a seguinte circular aos chefes de
iodos as repartições dependentes do Mi-
riislcrio da Viação :" Recommcndo-vos providencieis no
setitúlo de serem tramuniltidas a este
Ministério, com a maior urgência, as
informações que vos forem pedidas,
afim de habilitar a Procuradoria da
Kr-ttblica a defender 05 intereses da
íinião em acções contra c:-!a prospos-
Ias, devendo ser sempre devidamente
apurada, para 05 fins convenientes, a
responsabilidade daquelles a quem cou-
Ler, pela demora desse expediente".

OS DESESPERADOS

O corretor Lobo suici-
da-se com um tiro

no craneo
Kão se sabe ao certo qual o motivo

que levou ao suicídio o corretor Theo-
doro de Souza Lobo, facto que tinprcs-
sionou vivamente a todos quantos com
elle privavam. ,0 certo é que pouco
depois das 10 horas da manhã de hon-
tem, um tiro ecoou no vasto salão da
Associação Commcrcial, dispertando n
atícnção de toda gente que enchia o
edifício da Bolsa, mal começavam as
transacções.

Accudindo ao local coretores diver-
sos, empregados de bancos, negociantes
c populares que por ali passavam, en-
contrarám todos, eaido junto a pedra
onde são afixados boletins de cambio,
em decubito dorsal, braços semi aber-
tos, ao lado um chapéo e um revólver,
o sr. Theodoro Lobo. Agonizava rc
chamada a Assistência esta nada mais
pôde lazer, pois o encontrou já cada-
ver.

O sr. Lobo desfechara uni tiro no
craneo e o fumo desprendido chamus-
cou-lhe desla forma o rosto, que só
pelas iniciacs do cha-péo conseguiu rc-
conhccel-o o coronel Pedro Paulo Uer-
Ia, sen companheiro de escriptorio.

Inteirada do caso a policia compare-
ceu ao local, fez photograpiiar o cada-
ver e em seguida o removeu para o
Necrotério. Nos seus bolsos foram ap-
prehcndas uma carta deixada a esposa,
d. Deolinda Lobo, professora publica,
com quem ha pouco se casara c que
se acha em estado interessante, um en-
veloppc com chaves diversas destina-
das ao sr. Paulo Berla, uma carteira
para cigarros c a quantia de CÇaoo cm
dinheiro.

Km torno do suicídio do sr. Lobo
formularam-se os mais estranhos com-
mentarios. Uns diziam ser um negocio
ultimamente realizado e desvantajosò
para elle fora a causa, outros uma que-
stão de vendas de apólices da divida
publica, transacção que se cffectuou
com graves prejuízos. _ O corretor esti-
vera no seu escriptorio, á rua da Al-
fandega, n. 7, ás 7 horas da manhã.
Dali se Ungiu ao 11. 14 da mesma rua
estabelecimento do sr. José da Cosia,
onde indagou se tinha contas a pagar,
retirando-se depois rumo da Associação
Commercial. O sr. Lobo fora visto,
contra os seus hábitos a beber nos bo-
tequins próximos. Foi talvez para não
desanimar 110 momento trágico.

A policia apprebendeu o revólver por
elle utilizado um "Velo-Dog" ainda
novo. ,

A' tarde um boato correu sobre a
causa do seu trcsloucado acto. Diz-se
que o sr. Theodoro Lobo, incumbido
de iniciar transacções com apólices da
Municipalidade de liello Horizonte, fez
oíficialniente, a venda de 33° dessas
apólices, de ;oo$ooo cada uma a razão
de 1405:000. Mas tarde, e isso. officio-
sanientc recebeu mais mil apólices que
negociou nas mesmas condições, pas-
sando, um recibo provisório, de respon-
sabilidade, enviando!, o dinheiro para
llelo Horizonte, de onde depois vinham
as apólices e os termos de transferen-
cia. .

De uma das remessas nao vieram as
apólices, ficando o corretor responsável
pelo desvio do dinheiro. Diz-se mais
que muitos intermediários tem ido a
Bello Horizonte verificar a validade de
taes apólices. Isso preoccupott muito o
corrector que se julgou perdido c em-
brulhado por outrem, resolvendo então
matar-se, o que fez da maneira acima
descripta. , , ,

O sr. Lobo foi nomeado pelo de-
creio n. =.475. de 23 de janeiro deste
anno, tomando posse em fevereiro. _

O sen cadáver, a pedido da família
foi á noite, removido para a casa nu-
mero 3. da Chácara da Floresta, de
onde sairá hoje pela manhã o enterro,
par o cemitério de S. João Bnpttsta.
O sr. Lobo residia á rua Itapagtpe nu-
mero S.l. , ,.

(1 enterro do desditoso corretor sai-
rã boje da chácara da Floresta ,11.^ 3.
ás 10 horas, para o cemitério de bao
Juão Baptista.

Audácia de gatunos
MESMO NtA ÕÃÕÜA PRAMOAfM'

lEiSIlBLLiaNíATO
S. Paulo, 2 (A. A.) — A' cadeia ipu-ouça, nos prinaJpios do corrente mez,

foi 'recolhido, com guia do 50 delegado
Francisco de IRezenid?„ w negociante
Miguel Lopes da Silva, estabelecido na
rua da iMoóca, o qual, influenciado poramigos mãos,, roubara .varias barrica.3
de cimento, do deposito da Rcipaitição
de Águas, naqttella rua.

Oligttel Lopes veiu a conhecer no car-
cere trez refinados larápios, Theodoro
Soriáno, Francisco Conte e iFrancisco
Ellcins ou ainda IFranklin EHiins e Leo-
nando Nardelli, autores do furto que ne-
centemente foi victinui numa casa de
bilhares 'Mario Motta, escrivão no juízo
federal,

Os espertalhões, com .mttita lábia, ex-
Iplicarani ao negociante que poderdam
lhe conseguir a liberdade por meio de
um "habeas-conpus" no Tribunal de
Justiça, Encheram o necessário reque-
rimenío em que Soriaii> seria poníador
pois estava nas vésperas de ser sollo.
Arranjaram as coisas de tal geito que
Miguel Lopes, cm vez de assignar o
requerimento, assignoii o verso de uma
loira em branco no togar ehí que se faz
o endosso. A escamoteação foi feita e
consiinimada com habilidade de mtoào
i|ttc 'Miguel Lopes ficou certo de que
havia posto a firma e a data no reque-
rimento que lhe devia rcstttuir a liber-
dade.

Alguns dias depois, loutros presos,
que já haviam desconfiado, procuraram
abrir os oiJios de Miguel, contando que
se havia metlklo eonii três refinados
gatunos. Tanto encheram os ou\ítlos
de Mjgitel Lopes, que ,este, 'Pntdenite-
niente, levou o caso ao éonliccimnto do
diretor da eadeia|, itcndo sido aberta
syndicancia sobue o case. A esse 'tem-
po, chegava ás mãos do direciior do
estabelecimento um bilhete «serijilo a
iaflis ipor Theodoro Sopiano a 'Francisco
Conte, cm que, o 'primeiro dizia que este
enviasse a letra com as devidas .car.r.e-
Ias, ,por intermédio do amigo, iponiue
achara comprador para'ella, o dr. Tei-
xeira'inilnto, que ipagaria 12:500$. O
direotor da cadeia, tratar.do de mescla-
recer o imbróglio, iprocnrou primeiro
obter a letra a que o bilhete ss referia
e cnoonCrou-a effeclivamnt cm i)o:ler
de 'Conte. Era um documento no valor
de 15:240$, passado por Seràohim An-
tonto Dias e accciío iper Cario Lanze-
lotti, (dojs nomes suroostos) c endossa-
da pelo 

"negociante' 
Miguel Lopes, com

data de 24 de setembro.
O df. Eloy Chaves, secretario da Jus-

tiça e 'Segurança Publica, foi scientiifi-
cado do que se ipassava e encarregou
o dr. Accaaio Nogueira de dirigir o in-
quenito ipoKcial. Essa autoridade, em
conseqüência de inte.lligentes investiga-
çõos, ievou a tarefa a Ixim êxito, che-
ganido a 'obter no inquérito a confissão
de culna dos aceusados. Xo juizo crimi;
nal, para onde o inquérito passou, fei
requerida :|:t nyrisrt^' ipil>vcr.itivn dos
aceusados, ¦témfo sido a ordem conce-
d ida.

D caso do capitão

de ficado de bacalháo
SEM OTjTSO

O minislro da Fazenda devolveu ao
seu coilega da Marinha, afim de ser
satisfeita 11 exigência da Dircctoria da
Despesa Publica, o processo relativo
ao pagamento de exercícios findos de
5 :S50$9Õ3, á Brazilianische Gcsellschaít
de serviços tclephonicos em 1911.

¦ -¦ -—-^^hT^^tr^-^-y^-"—'

QUEREM FÍCÀ-H ADDlDOS

O niiliistrp da Viarão nconscllia o
recurso para o poder judiciário
ti cx-confercntc da connnissão Fis-

r.;I e Administrativa das Obras do
Porto desla capital, Álvaro da Cosia
Pinheiro, Guilherme Cardoso de Souza
Araújo e Paulino Antônio Carneiro,
dirigiram um requerimento ao ministro
da Viação, reclamando contra essas
dispensas c pedindo para ficarem addi-
dos á Inspcctoria de Portos.

O sr. Tavares de Lyra deu o seguin-
Ic despacho nesse requerimento :

Se houve lesão de direitos. nada
impedi' que os requerentes recorram,
querendo, no Poder Judiciário".

EM EKAZ DE FI.XXA

Um iroubo avulíado
iDcu-se no dia .« do mez próximo

passado, á rua José Ignacio 11, 13. na
estação de Buz de Pinna, tini roubo
avitltado" em casa do sargento IKuri-
que Xavier Baptista.

O mais curioso é que a policia pren-
octt o ladrão... mas, não se sabe por-
que, soiíou-o pouco depois!

Par.i o fticto chamamos a atícnção
tio respectivo delegado.

Quem perdeu?
N*n bonde da linha de Lins de Yas-

conceitos fui encontrado hontem um
ptarda-chuva do sciiltora.

Aqui fica, á disposição de sua legi-
Mina proprietária.

— Temos cm norso poder tinia, cor-
frente com duas chaves, encontrada
fiiKii;.*u tu cataçís dà B. ?. Cecírii

/v\jlissa; .'lllllivli
-DE —

Ernesto 5ouza
Inappeteiicia,

Bi) Hálito, Mas Dijeslõti;
Dores de Mt[i,

fi.33áa íll]31«l3Í0,
Urinas Turvas,

Palpilatíti da Csiaçíal
TÔNICO DO SYSTEMA

HERVOSO)

GERVAO

ANIZ
GHSNUDOaC-riicMQiml1!

"•T»o-cE--o-r-'
IIXCCIOXAKIOS KJI FJÜRIA

Dói-; direcioves do Tlicsotiro vão
doscnnsav 110 mesmo tempo

Entram hoje ei-.' rozo de férias os
sr3. Jovita 'Éloy, director da iDcspcsa
Publica, e Elpidio da Boamorte, dire-
;tòr da Reccbcdoria de Oistricto Fe-
ierhl,

Hsfes funecionarios serão substitui-'.os 
.reípectivamentc, pelos sub-dire-

2torcs Carlos Kaylor Júnior e Ifran-¦ieco de PatiUt Osório.
Assumirá interinamente a chefia, da

1" s;ib-t'irec'or:a da Despesa o t" < ¦•
iripiúrario Elias Souto, acíua» cicrivãe
ds. 1* pr.sEdcro da Tbewnro.

A !
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RHUM

¦DE -

Ernesto Souza
Com lodo,

Glycerinn c Hypo-
phosphitos cie Cal-

cio e Sódio
BRONCHITES,

Astlima, Tubcr-
culose pulmonar,

Rachitismo
TÔNICO PODEROSO

GHRHAQD S C.-l.° de ffinrço. R

OH! DECEPÇÃO!

Um casamento desfei-
to porque os papeis

I eram falsos
A sala do juiz da 3a prclorb foi

hoiilem transformada em palco para a
representação de uma comedia que fez
rir a muita gente c entristeceu baslan-
te os seus principaes personairens. Ia
realizar-se um caasmento. O noivo,
muito pallido (a emoção talvez), bem
junto da noiva, cabeça baixa, mal po-
(lendo encarar os presentes. A senho-
rita está mais viva. Sorri, satisfeita.
O juiz, dr. Álvaro Belfort, vac ca-
sal-os. 'Pergunta á noiva o nome. Ella,
com uma voz doce, responde: Bcrtha
Ilazem. O noivo, com voz tremula:
Acher I-cvy.

Pergunta o magistrado se os pães da
noiva estão presentes.

— Xão os tenho — responde Ber-
lha.

ü juiz estremece, folheia 03 autos c
chama Leon Levy, que assignára o
consentimento a rogo da mãe da me-
nor. Leon mal se explica cm portu-
guez. Apenas pode dizer que aásigilára
11111 papel qualquer, que lhe dera uni
sr. coronel Nunes, á rua Visconde do
Rio Branco n. sr. O juiz annuneia
que o casamento não se realizaria, por-
que os papeis eram falsos, «lauda rc-
duzir a termo as declarações de Leon
Levy e fal-o apresentar com 03 noivos
ao chefe de policia. A sctíhorita Ber-
tha, até então risonha, chora. U noivo,
Acher Levy, fica indignado. Mas que
comedia fora nquella? Explicam-lhe: os
papeis não estavam legalizados, mas o
caso não era de grande importância,
porque mais tarde o casamento se eífc-
ditaria..

De posse do ofíicio do juiz o dr.
Aiirelino determinou que o í" delegado
iniciasse inquérito sobre o caso. Hon-
tem mesmo, o dr. Leon tRoussouliéres
iniciou, o inquérito, ouvindo os uni-
vos c o sr. Leon Levy, tio c tutor de
Bcrtha.

Hoje será ouvido o tal coronel, ar-
ranjadòr de papeis para casamentos.

MlXISTEIilO DA FAZENDA

O sr. Calogeras indefe-
re vários reqweri-

mentos
O ministro da Fazenda indeferiu

hontem os seguintes requerimentos:
da " Compagnie Attxiliairc de Che-

11 is de 'Fer atl ílrcsil", pedindo isen-
ção de direitos jvtra o material exclui-
,!o da relação que acompanhou a or-
dòm da Dircctoria do Gabinete á De-
legaeia Fiscal 110 Rio Grande do Sul J

de Augusta Emitia Vróes da Motta,
viuva do 1" tenente do F.xercito Luiz
da Motta Ribeiro, pedindo revisão do
seu processo de habilitação;

de Joaquim Alves de Alhaydc, pe-
dindo pagamento de diiíerença de pcu-
são a que Se julga com direito:

de Deolinda da 'Silva I.uiza. outr'ora
Deolinda Bernardes <\,\ Silva, pedindo
expedição de titulo de pensão;

de Antônio Vida] da Silva, pedindo
aiinullação de divi 'as de um prédio
arrematado em hasta publica do Jiiizo
dos Feitos da Fazenda Municipal.

OS TABEI/IflOXAitOS DO ACUE

Viu tnbcllião do Scnnn Madurcira
não quor assumir o lognr

O minislro do Interior, respondendo
uma consulta do presidente do Trilm-
nal de Appéllacão de Senna Madu-
rcira, no Acre. declarou que o tabeilião
do i° termo Octavio Muniz de Souza
deve ser in'imado, por editaes, a nssth
mir o respectivo exercicio, sob. pena de
preceder-se contra elle no termo do
art. eu do Código Penal.

os A.rrnAXTKs oro "citatjf-
FKUí.S" VÃO S13R MA-

TIÍiriL.VDOS
O actuaJ inspector geral de vchi-

culos, dr. Domingos Bernardes, para
acabar com 05 abusos dos ajudantes de" chiutffeur", 'resolveu matriculal-os
nos respectivos carros.

Para isso foi-lhes concedido uni
praso.

mt«o<-e>. qBfrM6"{
C;iiATIFlC.V('õi;s adoicioxaes

l"tna noticia ngrndarol para
funecionarios da Central

O ministro da Fazenda communicou
to seu colíega dx Viação ter autorizado

o pagamento de gratificacf.es addieio-
naes a diversos fuaccioiiaties da Cv.n-
i.-al do Bra:U

Recebemos a seguinte carta: _|"Exmo. sr. redactor-chcfc do "Cor-
reio da Manhã". — O "Correio dá Ma-
nliã" publicou em seu numero de 27
de setembro ultimo uma correspondeu-'
cia da lEuropá intituloda A' margem
da guerra, U caso do comiuaitdanla
Fryatt, datada de 17 de agosto e as-;
signada por X. Nessa correspondência
o sr. X aceusa a Allemanha de haver
counnettido Um crime mandando fusi-
lar o commandaute ingez Fryatt, qua-
lificando de irregular o Conselho de
Guerra que o condemnott.

Sc esse correspondente tivesse a in-'
tolerância habitual dos germanopho-
bos que, entre nós, fingem de impren-
sa neutra em proveito dos aluados,
não escreveríamos esta carta, sr. re-
dactor. Mas o sr. X, nas suas corres-
pendências que tem enviado, mostrou
sempre ser uni homem sério, um jor
nalista honesto, um observador des-
apaixonado e justo, como é indispen-
savel que seja um informante nas suas
condições. Ainda nesta carta, atacan-
do a Allemanha por^ haver esta fusi-
lado Fryatt, o sr. X escreve coinpa-
rando o caso com a execução de Miss
Cavéll, a celebre enfermeira de Bru-
xeilas que se serviu da sua missão
para realisar a fuga c regresso ás
trincheiras de numerosíssimos soldados
aluados, como confessou:"O caso de jiiijj Cawell, por exent-
pio, cm torno de que se consumiu tan-
ta tinta, pelo facto de tratar-se do
supplicio de uma mulher, não se com-
para, a meu ver, com o do commanadn-
te Fryatt. Miss Cawell, escondendo em
sua casa c dando escapula a mais de
tini soldado, commetteu um crime pes-
sivel das mais severas penas militares.
Commutando o seu fuzilamento num
outro castigo mais attenuado, o impe-
rador Guilherme II teria, sem duvida,
dado uma prova de generosidade digna
de applattso. Mas. agindo como fez e
deixando que a fuzilassem, estava no
seu direito. Miss Cawell, embora mu-
lher, merecia ser castigada. E sempre
me pareceu absurdo que considerassem
o governo aliemão criminoso por ter
consentido na sua punição, que, se foi'
cruel, não deixava por isso de ser lc-
gitima."

A trantgcripção acima é snffieiente
para deixar ver que o sr. X., 110 meio
de nossa intolerância gcrmanophoba, i
um homem que, como o seu jornal,
não só compreende o. direito sagrado
da legitima defesa, conio ainda permit-
tira que tal direito seja exercido, mes-
1110 quando se trate de uma ^ecusação
sua.

Como o sr. X. descreve o miiic que
a Allemanha commetcu, mandando
executar o commandaute Fryatt? Da
seguinte maneira, textual:" Fryatt coniniandava um barco na
marinha mercante ing]eza. No correr
de uma viagem o navio por elle con-
dttzido foi avistado por uni submarino
aliemão. Descoberto pela embarcação
de guerra inimiga recebeu do conunan-
dante da mesma uni signal para inter-
romper a miarcha do seu vapor. Jul-
gando, pofáin, que lhe sobravam meios,
espaço e tempo para escapar ao inimi-
go que se oppunha á continuação do
seu roteiro, resolveu, de accordo com
as instrucções que trazia, não obede-
cer á intimáção de eslacar para ser
destruído. E, a partir de então, come-
çoti a ser perseguido.

Em dado momento, todavia, [Fryatt
compreendeu que catava perdido se
não se defendesse encrgicamenle. Ag.
gredido cada vez de mais de perto, de-
cidiu também alacar. Travou-se o

combatei Xo correr da lula o seu bar-
co sossobrou e elle, como era inevita-
vcl. foi aprisionado.

Feito prisioneiro, intcrnaramVo na
Allemanha. Passado algum tempo foi
submeítitlo a um conselho de guerra,
depois do que o governo aliemão deu
a conhecer a noticia do seu fuzila-
mento."

Dispensanio-nos de discutir sobre se
o commandaute de um navio merçanie
intimado a parar, no exercicio de uni
direito, por uni navio de guerra inimi-
go, pode. 110 exercicio de outro di-
reito. fugir e, por fim, resistir á bala
ao navio de guerra; não é desla cs-
pecie o caso presente.

O sr. X. escreveu da França onde
a Censura Offieial, como em todos' os
paizes aluados, dá uma 'physiónoinia
nova a todas as noticias da guerra.
E, por isso. a própria narrativa do sr.
X. é o melhor arguiuiiito contra a sua jaceusação, é a sua escusa completa:!
essa narrativa nem sequer c verdadei- jra nos seus factos principaes, mostran-1
do assim que o seu autor agiu illudi-
do na sua Ijôa fé. Leia-se este tele-
granuna 'publicado nos jornaes de 30
de julho ultimo:" T. O. — lJrugcs, 29. — A 27 de
julho o tribunal marcial do Corpo |
Naval (Aliemão, proferiu a sentença
no processo movido contra Charles jFryatt, commandanle do vapor inglcz |"Briissels", que foi apresado pelas;
forças navaes allcmãs c conduzido ao!
porto de Zeebrugge. j

O capilão Fryatt foi sentenciado,:
porque não 'pertencendo ás forças ar- j
niadas, procurou metter proa 110 subma-;
rino aliemão V. 3,i. a eS de outubro'
de 101 í. nas alturas do navio-pharol"Maas". I

Fryatt é o primeiro official-engc-1
nhòiro do "Brussels" receberam do ai-1
mirantádo inglcz relógios de ouro em j
prêmio da sua "brava contlucta" como'
tcxtuálmenlc foi declarado. Egtialmen-1
te clles foram mencionados na Câmara :
dos Comr.iuns. |

O submarino V. 3.1 tinha ordenado 1
ao vapor inglez que mostrasse a bar.- j
deira t* une- parasse. Porém o capitão
Fryatt não fez signal algum, e longe:
de (parar lançou seu r.aviò a toda ,a:]
força sobre o submarino, que somente
ponde escapar subníergindo-sc immc- j
dihtaiuenfe, estando o vapor apenas a
distancia de poucos metros.

Fryatt confessou ler seguido as in-
trucções do aimirantádo inglcz. A sen-1
tença foi confirmada e Fryatt foi exe-
colado por crime de franco atirador
contra forças navaes allcmãs."

Como se vê. ao sr. X. chegou a no-
lieia do fuzilamento Fryatt, dando o|
coiiimandante inglez como aprisionado
lia oeeasiiio em que atacou o submarino,
em outubro de- 1015. Ora, não só o te-
legramma da '/'. O., como os da. fíavas,
e de todas as agencias c correspondentes
dos aluados são concordes cm affir-
mar que Fryatt escapou como o seu
navio cm 101; c somente foi aprisiona-
do cm 101ÍÍ, tendo sido cr.i 1913, na
Inglaterra, premiado, condecorado ç elo-
giado na primeira Câmara dos Com-
niiins. Em julho, n!nda, o-, te'egram-
mas de Paris publicados na imprensa
do Rio, accentuavam que. para evitar
pedidos de graça dos Estados Unidos
011 da Hespanlta, o governo aliemão ha-
via julgado o comniandanle Fryatt, cm
pouco dias e logo depois de sua pri-
são.

•Da niesni 1 fôrma que o sr. X. foi evi-
dentdiicnte illudido neslc ponto do ea-
so Fryatt. foi s.s. enganado quanto ao
ponto essencial, á acção do comman-
dante inglez que não exerceu um di-
reito qualquer de defesa, mas commct-
teu o crime de, navio tucftante, atacar
de surpresa um linr/o dç gucrra, 0
aimirantádo aliemão em data de 3 de
agosto cxnlicn períeitanicnle o caso:

"Segundo informa a Agencia Reuler,
n ministro das Relações Exteriores da
Inglaterra, conde Grey, apresentou este
ca=o de tal maneira que não permitic
ver na altitude do commandantc Fryatt
senão uma simplcstentativa de defesa
contra o inesperado ataque de um sul)-
ma ri 11 o aliemão, cffectuado sem prévio
aviso. Eílta expíceação contradiz fia-
granlemente tá própria coníissão de
Fryatt, de que o submarino cm questão
veiu á tona dágua, na oceasião. dando
ao seu navio n signal previsto pelas rc-
gras internacionhes l«ra que parasse;
confissão na qual o commandantc áe-
clara que tentou esporear o submarino,
assim que o pequeno vaso de guerra se
approximou para fazer a vistoria do
costume.

HVal.vse, portanto, rão de uma me-
dida de defesa, mas de um ataque cm-
prchendido com surpreza, de maneira
pérfida e contraria ao direito das gen-
les. O conselho de guerra, que condem-
nòlt o commandantc do "Brussels" á
pena de moric, baseou-se numa investi-
gação minuciosa c tomou cm conside-
ração todas as circttmstancias aggravan-
tes e attenuantes. 'Xão podia, também
o conselho olvidar a circumstahcia de
não ser n caso do "Brussils", um fa-
elo isolado. Durante a presente guerra,
nada menos de 38 violações semelhnn-
tes do direito das gentes .devido etn
parle, sem duvida a ter o aimirantádo
lirtannico instituído prêmios cm dinhet-
ro para 03 navios mercantes que des-
trnissem os submarinos allciriãcs. Qitctu
como o co:u;v.:iii;lan!e 'Fryatt, ataca as
forças navaes do adversário sem per-
lencer também ás forças jrniadas de

seu próprio paiz, deve ser considerado
franco-atirador e punido como tal."

Depois da exposição serena e sim-
pies dos facto3, sr. redactor, não temos
o direito de abusar do espaço do " Cor-
reio" nem da atlenção d ev. ex, e dos
seus leitores .Que estes, v. ex. e o sr.
X., com mator isenção de espirito e o
exclusivo propósito de justiça julguem
agora o fusilalnento do comntandante
Fryatr.

.Com os nossos agradecimentos, de
v. ex. '
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Â GUERRA I HOJE E sempre
Sociaes

DAÍ AS INTIMAS
Kesteja hoje seu nátalicio o sr. Do-

ntingos Vaçaula Carciso, digno c activo
gerente da Marcenaria Brasileira.

Estimado, como ó, pelo seu gênio affa*
vcl c pelos seus elevados dotes de espi-
rito e de coração, o anniversariaute ver-
sc-á hoje cercado das mais significativas
demonstrações de apreço c estima de que
c digno.

>:=
Tasta hoje o aniiiversario nátalicio do

dr. itaut-do Souza àlarüns, y.úz federal da
Ja vara civil desta capital.

Fazem annos hoje :
A senliiirita Zelia Afíoitro Silva, filha

Uo; coronel Jtento Affonso cia Silva, pro-
prictario e negociante em Nictiicroy ;

o menino Cid, filluúho do dr. Bra*
silino Fonseca c tle d. Kuridice Uodo-
piano da ¦ Fonseca ;a senhorila Cândida Rodrigues Mar-
tlns, irmão do capitão Ignacio Rodrigues
íMcrtins. continuo do Senado 'Federal ;

o menino 'Mario Pinto, filho do dr.
Adelino da Silva Pinto, c neto do coro-
siel Alfredo José Atirantes ;o bacharelando pela Faculdade I.ivrc
de Direito, Augusto Accioly Carneiro;

a senhorila Clarice Faria, que ssrá
muito cumprimentada idas suas ainiguiJ
nlias;

o capitalista José Gabriel ; Iíòpes de
Almeida, soeio da 'firma Almeida Filho
»S* .'Comp.;

a senhoríta Afaria Amélia de Oli-
veia, distineta pianis-ta do Club Recreativo
íii ter nacional ;

Fez annos hontem a senhoríta Or-
lauda Carlos .'Magno, filha do negociante
si\ Nicoláo Carlos Magno.

*é* •*• *fi

CASAMENTOS
O sr. Ricardo Monteiro 'Victorio Santos

Cardoso c d. l^aurinda cVhrilette iLima de
(Macedo Cardoso iparticipam-rios o seu ca-
samento.

Realizou-se a 28 do mez próximo pas-
sado. na 6" pretoria, o casamento do sr.
Octacilio Torres da Cunha com a senho-
rita Argentina da Silva Pedreira, filha da
viuva l.ourenço Gonçalves Pedreira.

Serviram de testemunhas os srs. Anto-
nio da Silva Pedreira Filho e Guilherme
de Aguiar Rezende.

$ tt «<
CONFEIIEXCIAS

Na Jlihliothcca Nacional realiza-sa ama-
«lha. ás' 8 horas da noite, a -conferência
do dr. Octavio Carneiro, flue dissírtará
sohrc MA Pecuária na Argentina c no Uru-
puay", tonferencia esai que ipcrtence ói
série organizada em boa hora pela Socieda-
de Nacional de Agricultura.

SjS v íjí
FESTAS

O major João de Araújo Góes, agente
do Correio na listação Central foi alvo de
uma manifestação do «preço, tio dia do
seu nátalicio, pelo pessoal dai referida
Agencia, scnuo-Ihc offerccido o seu retrato
ã "cravou", pelo ipràticante Antônio líar-
bosa, que interpretou os sentimentos dos
seus collcgas..

O homenageado, bastante ; sensibilisado,
agradeceu esta prova de estima que lhe
acabavam de dar os seus dedicados au-
xiliares.

O actor João da Silva Ayrcs vae reali-
zár neste mez a sua festa artística, que
está sendo promovida por um grupo de ra-
pazes do eommercio, constituídos em com-
missão promotora.

Esta íeíta é dedicada ao dr. Azevedo
Sodré; perfeito do Uistricto Federal, e de
seu produeto se retirará uma parte desti-
nada oi auxiliar as caixas escolares. ,\

í? Ü'. *
BEirNIõES

iltealiza-sc hoje, ás 3 lioras da -tarde, na
súde da Sociedade Nacional de ¦ Agricultu-
ra, a sessão semanal du dircctoria daquella
instituição.

«T; 
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VIAJANTES
De regresso de sua viagem do Santuário

de Apparecida do Norte, onde se reali-
zoi: o seu casamento, chegaram hontem,
lielo nocturno de luxo, a. esta capital, o
dr. Antônio Alves Almeida Júnior c sua
espofa, a professora municipal'ti. Tatiana
de Magalllãcs Almeida.

A nave achava-se repleta de parentes e
aniigos do casal, que foram levar-llic as
boas vindas. »**

Regressa amanhã do Estado da Bahia,
a bordo do "Bahia", o barão Ilomcni de
IMcVOf acom«panliado por sua esi»osa. O
liarão' Homem de 'Mello foi áque'.Íe listado
•presidir a sessão de inauguração do Con-
«resío do Geographia.

íS
Regressou de 'Poços de 'Caídas o dr.

Mario Nazaretli, provedor da Irmandade do
fiautissimo Sacramento da Candelária, e
que alii fez uma cura de repouso, acom-
lunliadu po: sem filhos.

A's 8 horas, a gare da Central estava
repleta dp amigos. O dr. Mario de Na*
zareth foi recebido com alegria, tpor cnirc
os abraços de centenas de amigos, inclu-
sive todos os ?eus companheiros de odmi-
distração, tendo á frente o deputado dr.
Prudente de iMoracs iFiJho, vtee-provedor.
Terminada a recepção, o provedor passou
r,>elã frente de uma extensa ala, constitui-
<h de todas as -educatidas do Asylo Con-
Çalvcs de Araújo, acompanhadas tpclo seu
director, barão de Ramíz Galvão, as qtiacso cobriram de pétalas de- flores durante a
sui passagem, em que acariciou a todas
ás galantes meninas.

, Tocou durante esse acto a banda de mu-
sica do Corpo de líombéiros.

Notámos entre os presentes : Irmanda-
de do Satltissimò Sacramento da Candeia-
ria, representada ipor sua administração:
(Confraria de Nossa Senhora das Dores, rc-
wc;eriirada ix;lo juiz Sabiuo i\c Almeida
.Maüalliücs; ailaiinislracão do Hospital dos
X,azaras, ^administração do Asylo Gonçalves
de Araújo; vigário da 'freguezia da Cau-
delaria, padre. Francisco de Almeida; sa-
cerdotes do Curo da Cande'aria, Associação
Commcrcial dr> Rio de Janeiro, represou-
tada iptlo sr. Francisco Ivngenio Leal, etc.

HEMCilOSAS 
"

Na matriz de Inhaúma, rc.iüzou-sc ante-
homem, cotii grande Iirilhantisiuo, a fesla
de Nosra Senhora do Rosário, havendo
cnmmunlião Remi. mis:a solcnnc. á^ S i|j
horas, benção das rosas c exposição.

Ao livatiRclho, pregou o çoncgo J. T!a-lista Lesar, que, orador flutntr, de pala-
y.-,i fácil e coiiimuiiicativa, (pronunciou uma
btllissima oração, rcplela de edificantes en-smamentos;

O distineto orador, sempre cm eslylo
elevado, numa linguagem rcvcladora da sua
ér.-.udc cn!turh, discorreu largamente sn-hre o tlicma rçüidoso que escolhera, dei-xando no espirito de quantos o ouviram
a mais agradável das impressões.

Si * «s
FAIiMíCDIEXTOS

; Em coiiseqiicncia de um lamentável ae-
çidcntc, falleccu, antc-liontcm, cm Livras
diamantinas, Bahia o enj-enheiro civildr. Joik 1'ires de Souza e Silva, victimnua CjçpiOíão de uma mina, para cuja ex-
ploraçSo daqui havia ipartido cm abril docorrente anuo.

A sua morte deixa certamente conster-nniloi todos que o conheceram; pois oextuicto era muito estimado pela sua boa-dade e fino trato.

Apis alguns meires de grave enfermida-uc, fiitlcccu lioniem, cm Nicthcroy, o sr.1-ratiçisco da Silveira Barros, estimadoauxilur. de eseript! ,h Companhia Na-cional de Navegação Costeira.
O seu cnterranieuto terá lojar hoje ásS horas 110 cemilerio de Maruhy, saindooferetro do Daldéador.

O contrabando de boi-
sas de prata

PÒi 'PBITA HOXTBM
... . A iAlVAUAÍÇÃiO
INao é tao sem importância co,mo a

prin="'pio se jntfiOit na Alfandeija, o
contrabando constante de bolsas de pra-ta ipara nickeis, trazido 'porJoséManjues
Loureiro. passa(jciro do vapor "Orle-
ga", entrado a 24 do mez passado, cm
fundos 'faisos de quatro malas de sua
bagagem, conforme noticiámos.

Procedendo hontem, <i classificação e
avaliação do contrabando, os escrtptura-
ries rta Alfamleua lAiigtwto <!e Altn/iJa
e Alberto Coimbra, verificaram que o
mesmo se oon<põe de nada menos de
So U 400 srrammas d;' bolsas de prata,
na valor offieial de io:;2ofooo.'Caso. ipois, í.oureiro conseguisse pas-
sar a "muamba", Jezaría o fisco cm
cerca ide 4:500?. (pie é a quanto mon-
tam os direitos das bolsas.

!'J\-ii(lo-se, .poréiTí, <L':!:nÍKTtí>, como
se licscobrin; o seu "arranjo", inver-
ierani-se ns palpeis.

¦O (proveito, assim, sirá -todo da Al-
faniega, qwc, além de firnr com as
bolsas jiara . vender etr, leilão, arrce.i-
dando 30 "j" do seu 'produeto, ainda
rxiç'™ de Loureiro 50 "i" do valor
ofiiei.il «ias mesmas. <)i Loureiro Ivrá
a peior para. si. sobre tudo isso, o fa-
cta de ser mctjitlç na. cadeia.

As operações no Mose
e no Somme

lonires, 2 (A. H.) — Commitnicado
das it horas:"Ao sul do Ancre, quebramos, dttran-
te a noite, tnn ataque do inimigo as
nossas posições avançadas, a leste «\
Eattcourt-1'Abbaye. Estabelecemos ali a
nossa 'frente e expulsámos o inimigo
de algumas casas de Eaucourt-lVVbbayc.
Mais a oeste, estabelecemos as nossas
linhas, de um determinado .iionto,. a
1.200 jarilas ao norte de CottrcclWlc.
Um contra-ataque do inimigo obrigou-
nos a ceder parte da trincheira "Re-

gina", que .havíamos conquistado mais
ao norte c onde o inimigo nos tinha
atacado cncarniçadanieníe durante viu-
te e rjuatro horas."

Paris, 2 (A. H.) — Coninumicado
das 3 horas:"Ao norte do Soinine, uma ope-
ração de detalhe permiltiu-nos tomar
uma trincheira a lésle de liouchaves-
nes. fazendo também prisioneiros.

No resto da linha de frente houve
calma.

Aviação— O sargento-ajudante Blocli
abateu um balão caplivo, alictnfip, a
leste de IJapaume. Jí' o quinto balão
que abate esse aviador.

Exército do Oriente — ;No Strtima,
os inglezes repellir.-im vários contra-
ataques ás suas novas ((posições conintis-
tadas no sabbado. Os tirôá^de barragem
e o 'fogo das metralhadoras ceifaram
as vagas de soldados búlgaros enviadas
ao assalto. Os búlgaros dispersaram,
deixando numerosos cadáveres 110 caiV
po.

A .leste de 'Ceína, hontem, os ser-
vios progrediram dois kiloinetros ao
norte do monte Kaimaokálam. Além
de uma bateria completa de que os
servios se apoderaram, reconquistaram
clles dois canhões de trincheira que
haviam perdido durante os violentos
contra-ataques de quinta c sexla-íciras
ultimas. Os servios fizeram também
mais .-de cincoeula prisioneiros buiga-
ros.

Na nossa ala esquerda, canltoncio
intermittenle, sem nenhuma acção de
infanteria.

O nevoeiro tem entravado mtiilo as
operações." *'Os rumaicos continuam a

ganhar terreno
Nova York, 2 — (A. II.) — Radio-

graplíam de Berlim:"O comtmuiicaklo offic:al publicado
agora á noite annuneia que as tropas
ruinaicas tomaram pé na niargem direi-
Ia do Danúbio, ao sul de Bucarest, já
cm território búlgaro.

Confessa eguatme.nte que os rumai-
cos, ganhariam terreno na Transylvania,
nas duas margens do rio Grande-Kokel,
e ao norte de Eogaras."

W
O ministério grego ter-

se-ia demittido ?
Londres, s — (A. H.) — Os jornaes

publicam telegranvmtis de Aíheuas an-
nmiciando, cm fôrma de boato, que o
ministério Calogeropoulos pediu demis-

Commandantes de navios
gregos destituídos

Arom York, 2 —• (Al A.) — Aroiútn-
ciam de Berlim que o rei Constanlino
da Clrecia, cm conseqüência da contra-
revolução que estalou cm Atihenas,
destituiu dos respectivos cargos os
coiiiiinanldantes dos vasos de guerra da
mariiiiha nacional grega "Killcls"' c"Averoff", por haverem os mesmos se
declarado partidários da causa aliiada.

Os allemães concentram
fortes elementos em

Halicz
Londres, 2 — (A. A.) — Informam

de IVtrogrado que os ..'allemães estão
coiiccntrar.Ho fortes elementos em Ha-
liez,, no intuito de impedir a qttédadessa praça' forte em poder das.tropas
moscovitas. Estas, lentamente, têm rea-
lizado novos avanços naquella região,
sendo que a artillieria de grosso cali-
bre não tem deixado <lo fundeionar,
inutilizando as mais importantes obras
de defesa do inimigo,

O novo sub-chefe do esta-
do-maior búlgaro

Londres, 2 — (A. A.) — Para sub-
stiluir o fallecido general búlgaro Jos-
toff, foi nomeado stib-Oliefe do estado-
maior do exercito do mesmo paiz o co-
ronel LukotJf.

to
VESTIDOS MOO ELOS?..
LaMaison Nouvelle

9, IlUA GONÇALVES DIAS, O

Os teuto-bulgaros retiram-
se de Kavala

Loitdrcs, 2 —•¦ (A. H.) — O Almi-
rantndo recebeu conimtinicaçfto de que,
cm conseqüência do bombardeio da es-
quadra, as forças inimigas evacuaram'
Kavala.

A infantaria de marinha está ope-
rando um desembarque nas costas bul-
garas naquellc ponto.

Cl

A "black list" no Parla-
mento argentino

Buenos Aires, 2 — (A. A.) — A Ca-
mara dos Deputados, na sessão noctur-
na havida sabbado ultimo, rejeitou a
informação da Connnissão de Legislação
da "black list".

A Câmara, na mesma sessão, appro-
vou uma moção do sr. Molina, para a
constituição de uma connnissão de cinco
membros, destinada a estudar os pre-
jítizos que oceasiona á producção nacio-
nal a applicação da "'black list".

«:
As guarnições gregas da
Macedonia entregam-se

aos búlgaros
Xova York. 2 — (A. A.) — Tclc-

gratnmas aqui recebidos informam que
as guarnições gregas da Macedonia es-
tão se entregando voluntariamente aos'
búlgaros, logo que estes se approximam
dos pontos pelas mesmas oecupadas.

O ultimo "raid" dos "Zep-
ins" á Inglaterra

a Ummik LUVA PRETA
Serre bem e Tende barato

34, FRACA TIRADEMTES, 34

peli
Londres, 2 — (A. M.) — Noticias

recebidas via Ainsíerdam e procedentes
de tuna fonlc autorizada dizem que a
rccenle destruição de um dirigivcl zep-
pelin, por oceasião do ultimo raid, cau-
sou tuna grande surpresa e um pro-
fundo abatimento na Allemanha, fa-
zendo com que es tcehnicos se abalan-
cem a conjecturas as mais extravagan-
tes sobre a natureza das novas defe-
•as inglezas contra as machiuas aercas.

Marinheiros allemães
aprisionados no Somme
Londres. 2 — (A. II.) — O quar-

tel general britannico na Trança infor-
ma que entre 03 prisioneiros captura-
dos durante a noite no Somme foram
encontrados diversos marinheiros per-
teric.erites á Segunda Divisão Naval
Aliemão. ^55' a primeira vez que os marinheiros
allemães combaiem íóra do território da
Bélgica.

O capitão Thiers Fleming
embarca para o Rio

Curitiba. 2 (A. A.l — Regressou
hoje ao R.io o capitão de fragata Thiers
Fleming, sub-chefe da casa militar do
presidente da Republica, que fora por-
taâor de unia missão do dr. Wencesláo
junto ao dr. Affonso Camargo, presi-
dente do Estado, sobre o accordo que
decidiu a questão de limites entre este
Estado e o de Santa 'Cátharina.

Ao seu embarque, que eseve muito
concorrido, compareceram o dr. Affon-
so Camargo, o; secretários do governe,
políticos e grande íie.:r:cro de pcssjas.

Ainda a questão dos
pilotos da Costeira

REUNIU-SE HONTEM MAIS UMA
ATEZ A ASSOOraçlAO 3ÍENE-"

FIOENTE DOS PILOTOS MA-
RITIMOS

Reuniu-se hontem, mais uma vez, cm
sua sédc, no largo de S. Francisco da
Prainha, a Associação Beneficente dos
Pilotos Jlaritimos. -

Na sessão anterior tinham os sócios
deliberado convidar para assistir á de
-hontem o almirante José Carlos de Car-
valho. ,

O convite dirigido ao almirante José
Carlos, estava redigido nos seguintes
termos:"lA Associação Beneficente dos Pilo-
tos Marítimos resolveu solicitar a pre-
sença do almirante José Carlos de Car-
valho, coino patrono que sempre foi, da
marinha mercante nacional e propaga-
dor dos interesses da navegação de ca-
botagcni, para comparecer á reunião que
se etüectuará hoje ás 20 horas, na sede
da Associação, nomeando para ir bus-
car s. ex. á sua residência uma com-
missão composta do presidente, advo-
gado e 1" secretario. Rio, 2 de outubro
de 1916." '

Ao chegar a commissão acompanhada
<do almirante José Carlos á sede da as-
sociaçfio, inimediatamente foi aberta a
sessão que por s. s. foi presidida, se-
cretariada pelo dr. Elyseo César, ad-
vogado da associação, e J. B. Duchini,
1" presidente da mesma.

Ao ser aberta a sessão foi dada a pa-
lavra ao dr. 'Elyseo César, que com mi-
inicia expoz ao presidente o motivo do
convile e no mesmo tempo convidou a
ser o patrono daquelles que se manti-
nliani em greve, não por questão de sa-
lario, mas cm defesa de uma questão
de valor puramente moral.

Em seguida, o almirante José Carlos,
após ter agradecido as referencias elo-
giosas que lhe tinham sido feitas pelo
advogado da Associação, fez tuna
longa demonstração do erro em que in-
corria a companhia, entregando os seus
navios, a- meros taifeiros, da noite -para.
o dia transformados em officiaes de
bordo.

Terminou o almirante o seu <Iis-
curso, ^agradecendo a incumbência que
lhe davam seus "camaradas", promet-
tendo que delia se desempenharia <da
melhor fôrma possível.

Voltou a falar o sr. Elyscu César
que declarou não quererem os seus con-
stituintes levar a causa para o terreno
judiciário, mas siln resolvel-a dajuclhor
fôrma possível, com honra para'ambas
as parles .

Terminando o dr. 'Elyscu o seu dis-
curso, pediu-lhe o almirante José Car-
los que solicitasse da Companhia Cos-
teira uma audiência, na qual elle, como
patrono que era, pudesse se ¦entender
com os srs. Lage & Irmão.

Em seguida foi levantada a sessão.

O primeiro espetáculo
da senhoríta Car-

jnen Lydia
1E0Í um cspectaculo original, soli

todos os pontos de vista, o de hontem,
110 Municipal.

iFaltaram (como sompre) os ¦ poetas
Tiaaonaes qua deviam preencher a"parte literária"; e faltaram também
os aotores que tiniram de representar
o. Oráculo, de Arthur Azevedo...

Nestas condições, a seivhorita Car-
men Lydia uão teve outro remédio se-
não entreter o publico com os seus
passos de arte choreographica.

E precisamos corsfessar que n joven
artista se saiu perfeitamente da iricuni.
bencia, dansando com graça e talento
a valsa lenta "Coppelia", de Dclibesj
o "Primteintps", de 'Meritlclsshòh; e a"Dtinsa das Horas", da "GioconJa", de
Ponchielli.

Como tivessem brilhado pela ausen-
cia os representantes do nosso Parnaso,
a senhorila Carnien Lydia dansou ainda
tuit bailado synvbólico, intiiulaklo "A
morte do cysné», om que revelou pre-
ciosas qualidades dramáticas.

De Portugal
Lisboa, 2 — (A, ti.) — Commemo-

rando o annivcrsario da proclamação da
Republica, o dr. iBernardino Machado
assignará amanhã um decreto iudullan-
do 125 rcos de crimes conununs.

Lisboa, 2 — (A. H.) — O ministro
da Guerra, sr. Norton de Mattos, está
visitando o campo de concentração das
forças mobilizadas.

Lisboa, 2 — (A, (A.)-— Fàlleceü o
sr. Augusto Sotlomaior, irmão do sr.
Cândido Sotlomaior, sendo sua morte
aqui bastante sentida.

A contra-revolução na
Grécia

Nova York, 2 — (A. A.) =ü Um
radiogramma de Berlim annuneia queestalou a contra-revolução na Grécia.

Segundo essa informação, o estado de
coisas naquellc paiz é cada vez mais
afflictivo, encontrando-sc o .mesmo cm
perfeita anarchia.

O professorado municipal
agita-se

VAE SER DIRIGIDO UM MÉM0-
R1AL AO COXSKIiHO MU-

KICn>ATi
INa sâdle do Centro de (Professores

Primários iMuhMpaos, A rua Buenos
Aires n. 187, reunem-so quinta-feira,
proxilma, ás 2 horas da tarde, os pro-
fessores adjitulos diurnos das 2a c 3*
classes.

Essa reunião tem por fim discutir-se
os 'termos do memorial que esses profes-
sores prcllendem dirigir ao ¦ Conselho
.Municipal, pugnando pelo estabeleci-
mento ido artigo 95 do decreto n. 83S,
de 20 de outubro de iom; o qual, cm
sua alínea a dctcnminava obedeces-
sem as promoções ao critério de um
terço por 'antigüidade c dois terços por
merecimento.

Ao ipil-ifeito pecÜirão 09 profesosres
seus bons ofíicios para a 'reivindicação
desse direito.

V

Os soberanos hespanhoes
regressam a Madrid

Madri:!, 2 — (A. H.) — Os sobe-
ranos regressaram hoje a esla capital,
depois de terem passado mais de um
mez em San Sebastian.

O rei d. Affonso, logo depois da sua
chegada 'foi visitar o conde de Roma-
noiics, presidente do conselho de minis-
tros. que ainda se encontra enfermo.

FUXDAÇUO DOS OURSOS ME-
ÍUCOS XO BRASIL

Uma Rossfio conimcmoratlva
V,1 hoje, :i noite, que se realiza, no sa-

lão du conferências da líibliòthcca Naciò*
nal, a nniiunctuda sessão magna da Asso-
ciação 'Brasileira de Estudantes, coiiimemo-
rtitíva <lo annivcrsario da fundação k\os
cursos meiücoi no lírasil.

Presidirá 05 trabalhos o professor dr.
'Miguel Conto, f]ne dará a palavra, ao ora-
dor offieial, «professor dr. Fernando Ma*
isalhãcs, o qual fará uma conferência allu-
nvu á maj;::a data.

Tara essa sessão não houve convites es-
peciãeá, sendo franca n «ntrada.

«1KP » —

Eleições de deputados na
Bahia

,9,7(7 Salvador, 2 — (A. A.) — Rea-
lizaram-sc hontem nesta capital as elei-
ções para o preenchimento das vagas de
deputados pelo segundo e terceiro dis-
'.ridos.

¦Chegaram os resultados dos seguintes
collegios: Seabra. Porto Seguro, 345;
Trancoso, 27; Villa Verde, S; Mucury,
158; Viçosa, 2eo; Cannaviciras, inçom-
pleto, 887 ; Caravellas, 293 ; Alcobaça,
275; Santa Cruz de Barccllos, 150; Ta-
peroá, 433; Belmonte, incompleto, 130;
Cachoeira, incompleto, 42G; Lage, 475;
Nazareth, 424; Areia, 905; Jequirica,
442; Amargosa. i.toS; S, Miguel, 514;
S. Felix, incompleto, 451; Jlaragogipc,
37S; Santo Amaro, incompleto, 527;
Cruz das Almas, 540.

Terceiro districto, Raul Alves, Villa
^"ova, 543; Itaberába, 3--

NAO %* AFFLIJAM

tnoi
Dá saúde "e 

cria forca

Zeballos profana a memo-
ria de Rio Bianco

: Buenos Aires, 2 (A. A.) — O dr.
Estanislau Zcbaios publicou, no ultima
numero da "Revista dei Dereeho", de
que c director, hontem apparecido, uma
violenta objurgatoria contra a politicqinternacional seguida .pelo barão do iRio
Branco.

Vi.\l MARECHAL HERMES

Um inquilino aggride um
senhorio

Na estação do 'Marechal Hermes, no I»
far 

denominada Portugal Pequeno, na riu'tcvisoria; reside Ottilin Pavão em umacasa de iiropriedade de João do Couto.Ottilio ou atrazou-se 011 entendeu quanão <dcvla niagar mais o aluguel da casa.
João do 'Couto resolveu ir cobrar o qualhe era devido, nras feio cm termos as.iperos que desagradaram o inquilino. 15 data^ forma Otlilio cxasperou.se com a ma-neira |»r que o tratou Couto, que rc?ol.vcu tirar ura destorço.
Assim, arinaiido-so da um pão, investit'¦contra iLoilto, vibrando-lhe diversas nan.cadas.
ICouto 'ficou alguma coisa ferido na ca.ueça c foi medicado.
U innuclino ngurcssor, depois de .pratt

cado o seu acto, iPOz-se em fusa para evltar a acção da policia, do 3» districto, ou/dí tudo foi informada.

olFÕiraÃLL »
Uma reunião importante

da Liga
Promovida pelo dr." Álvaro Zamith,realiza-se amanhã, ás 8 horas da noite,na sede da Liga, uma reunião de pre-sidçntes dos clubs filiados, afim dedeliberarem sobre a chapa a seu apre-sentada para a nova dircctoria c ott-tros interesses u vitaes da Mctropoli-tatta.

AUTO QUE MATA
^„?ir• llcnri(llle Oiümarães. medico, tinha
Vftivesi mie crçou desde, pequena. Hontem,o <lr. Guimarães foi visitar uma íainilia.res dento a rua do Estaeio ti. ,( ,atravessar a rua. á menor Jarina foi colhi.
ferS,1! aut0"">vcl, que a matou instan.idiieaniemc.
..Verificado o desastre, o ehauffeiir nua
d.,!"1"1 "¦,,od:l velocidade,'abriu ,'c ea-pa!

ál n.,„r'"and0 ilssim 1"c s» »'e Pressaao menos ver o numero.
n„v?,.; foi lc.vil.do ,ao eonhecimento dapolicia, que Dormittm ficasse o cadáver naprópria residência daouelle facultativo.**~

NÃO R13SP13ITÒU SÉQ013B O
DIA UE HOXTEM

Aggrcdiu nm mcnnr de. oito nnnos
IVa policia do 10o difricto foi hontempreso, ua Ivstrada Velha da 1'aviuia 11. opi,erancisco dos Slntos. preto, rcfiétnte nacasa onde o encontrou a policia,Ks^c indivíduo fui ureso nor ter ascredi-do 111:1 meor de cito annos do cdade donotne João Manoel Vieira.
Jo;".n íiii incumbido nor uma pesroa de

procurar um cavallo, que havia fugido cdevia andar pastando naquellas redondezas.O pienor tanto orocurnu. 0110 foi dar como animal 3 pMtar cm terrenos do aggressor.
Quando o menor se nrcoarava uara levar

o cavallo, todo satisfeito dc o haver en-catitrado, apparcccu í-"antos que começou a
gritar, O menor nuiz correr, mas nfio o
podia fnzer sem deixar o anima!. Kntão o
preto chegou-sc, o, Hrthando-se de um páo,deu uma sova tremenda cm João. A pobre
creauçà, ciprcsctitando ferimentos nas pernaso cm nutras partes do corpo foi medicada
c mandada nara a sua residência,'

O aggressor foi oréso em flagrante e con-
duzido para a dcU.caria do iç° districto,
onde o còuiroijsario dc dia o autoou, . |

SOB UMA PONTE DA CENTRAL
E' encontrado o cadáver

de um desconhecido
districto, foi informada de que. sob umipont.lhão existente entre os «taeO« 

"

Í.n0de°ar(h,ver. 
1{'Card° ^^^""mir^exis.i,

renUn'^" 1 illf?r"'t'í°' ;»'™»c*at«raonte cor.
«1H i'ÜMl ¦ m"Mdo o commisMrio d«
con ro.1 ,tS!tÔ, d° í3°- U .cl«=Si»ldo, en"
<nè 11o „ r "' "°, pomo 'wtamente in-«içado, o cadáver de um pobre homem,de çor branca, devendo ter approxiinàdímenle uns 30, annos de edíd* ,À-po iciiet con rou lambei, fl0 seu lado um cl"peo de palha a velho e um par de ta-mancos tudo isso junto do cadiive".
rum ,P°S """""¦ 'm;"e!li'1t"s providencias
? íc ,1 ,':Cl.l""líl' Assim, atem de rcqul-sitar da pobeia central um medico legis-
Ideniif ",,.J,'l'0l"gr','1''110 , do Gabinete d.""C»', affolon diversas testemunhai,«llte, foram a tarde ouvidas na delcgaciii.
,",,'3''''' «eglindo tf que observaram
íeri'Sí-A-1' "at> aPrPFC«'«'a o menor.r incuto. Acl,av.vse estirado sob o pon-

a se de",,,,;"" •S'8"al V d="otasse tr*iar-sc de uni crime.Acreditam» as, autoridades nue o casafoi occdental. O pobre homem od.avas!naturalmente cmhrlagado; ,„ois flue o «,',aspçolo deinonslrava ser o de um ébriòe. 110 momento cm m,e passava o Dontl;
vlnd'b 

"'a° 
(nít "°''í:"d" WeSflHbiír, "eíiu,

auída: " 
C"1 co"sc1«'»cia dessa

A opinião do medico lcEi=ta dr Elvsio
focaMÍv^.T maiS lard<-- --'omparec u" ao
ml 'n ílnáo ° m'° de «»nie é a mes-
jna. O homem, que era gordo de èití.

fcalca I?lA !'ar,,;l lralaJos' vc'5li'-' »»>a

|>/m Seo-;1 rsürn?. asa
«n^pa^^eií0^ ÍSJJ J^Xoíoro^

de metal araarçllo. O relógio esta?." 5?rado, marcando .10 lis. e 20 niinuiòs hír.a que, 6Uppoe.se, deve ter-se- dada n ou™da que priginotra morte do infeliz. q

terío tlld"). 
í0' 'm"^° "™ » N=«o.

Varias pessoas 'reconheceram no mortoum indivíduo de nacionalidade iXSque se oecupava cm vender "bicho" V b*!lhetes, mas cujo nome é ignorado, a^siincomo a sua residência. ™'¦»¦¦

FACUI/DÁDE DE SIEIMC1XA.
Os nrndcmieos e a rcccpçiio d»

dl'. Aloysio dc (Jastío
_'Convida-se todos os alwnnos da 6aserie mediou para uma reunião, ama-nhã, 4 do corrente, ás n. i|a lioras, 110Pavilhão Migitel Couto, afim de se de-liberar a maneira como «leve ser tccc-bido, nesta capital, o dr. Aloysio daCastro, director da FacnldaMe.

O ULTIMO ESCÂNDALO POSTAü

O inquérito policial sobro os
desfalques dtis ngcneius

O a' dlelegado auxiliar preocetepou-s»
ontem apenas com o caso do desfal-
(liic da agencia da Avenida, que cuoiita
em 101 :ooo$ooc. Foram ouvidas cm
segredo as CestemtmJiás Noemia 'Naza-
reUt Casiro V.ianiia, Violeta Queiroz
Santos, ©dina Pcídernciras de Almeida
e Maria Wajuigard.

XO MORKO DE SAXTO AXTO.MO

iPcrido a golpes dp navalha
A Assfeer.eia L\liinie:.pal soecorrett.

lioaliem, no morro de Santo Antônio.í
o ,prcto 'Manoel de llír.rros, de ae annos,''
siliciro e residente á rua da Miscri-'
cordia rt. 55. Bawos apresentava ícri-'-
niciitos no braço (.air.erdo e no liemi-'
thorax do nvesnío lado, produzidos por
navalha. A policia toSo tomou conbeci-1
m::i:o d;-s« fáoto.

•; tf.
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BANCOS DE CREDITO NO BRASIL
E A GRISE FINANCEIRA

A PECUAniA E A A6RIGULTURA — O CAPITAL, AS
EMISSÕES FIOU Cl A RIAS E O CAMBIO ,

Conferência realizada nu Sociedade Nacional do Agricultura,
pelo sr. coronel Augusto Lciv as, cm 26 do setembro de 1916

te maior de
Vou fazer

vo iprojecto

Exmo. sr. presidente — Meus
consocios — Meus Senhores:

: Sirito-hie verdadeiramente lison-
jeudo com a honra ijuc se me oífe-
réce de diilgir-vòs pela primeiravez a palavra, o que faço guiadosomente pelo meu longo tirocinio
coiumcrcial, e confiante na benc-
vplehcia desla iMuslre assembléa.

Obscuro desconhecido, permit-"tnin-nic uma ligeira apresentação,
necessária -para justificar a minha
presença nesta tribuna, solennidit-
<lc a que não estou habituado e porisso, sinceramente f atando, sem
ser por modéstia c não tendo pre-snmipção de orador ou de escrip-
tor. , antecipo pedindo desculpas
pelas faltas .que commctíer.

INattiral dó" Rio Cirande do Sul,
aili empreguei a minha actividade
no co.tnmerclo e em varias-indus-
trias. mas, embora na minha obs-
curidade, jamais fui indiffcrcnte
aos destinos de minha Pátria:
sempre acompanhei com especial•gosto, a parte econômica do nosso
fiaiz c. 'principalmeiifc, nestes til-
timos annos, quando ainda mesmo
com exíguo -preparo instruetivo,
publiquei na imprensa iiléás e im-
pressões -sobre economia e finan-
ças;

_ iNo/.anno -próximo -passado, desc-
joso de concorrer -por qualquerforma no eiiiprehcnclimentb pátrio-tico dc crear estabelecimentos tle
credito para impulsionai' a necua-
ria e a agricultura, for.mulei um
iprojecto bancário, indicando algu-
mas outras medidas que nie ijiare-
ciam dc utilidade ao -paiz c apre-
sentei-o á Câmara dos Deputados,
diste projecto consistia na funda-
ção de um banco hypotlieeario com
cnipit.il exclusivo (Ia nação, sobre
mu processo especial, que em ,ini-
nha humilde opinião satisfaria pie-
nnisichte o fim almejado. Infeliz-
incute não mereceu nem ser iputbli-
c/ido no "Diário Official". Koi
assim, quando a criso financeira
iniiiidi.il que affccta também a
nossa Pátria, seriamente preoc-
copando o governo, ao Congres-
so Nacional, ao commercio, ás in-
dustrias e a todas as classes so-
ciaes, todos em busca dos meios
de solvcr esta situação angústiosn',
quando surgem ftpipelios ao pátrio-
lismo dos brasileiros até mesmo
dos .mais obscuros, como patenteou
cm seu opplaudido discurso na Ca-
tnara o eminente estadista dr.
Carlos Peixoto, quando, em mo*
mento do taií.a magnitude se ap-
ipçllá ipara um augniento de i.iuipos-
to, classificando este augníeniòl
imposto de honra -para solvcr o
credicto nacional, entendi, ainda
iuesmo co.ni a minha iriicowpetch-
«ia (seguindo exemplos- da grande'Republica Americana do Norte,
onde não se desprezam sem exa-
mie quaesquer idéas, ainda mesmo
aqucltas oriundas dos homens do
liovo) que seria faltar a um dever
de consciência s de 'patriotismo,
se calasse uma outra concepção
íJnanccirn, desproteiíeioso traba-

llio, que se não tiver o mérito que
presumo, terá, entretanto, o teste-
iiuinlio dc minha boa intenção.

Kslc piano, senhores, (|ue con-
siste na formação de um banco
com grande capital estrangeiro,
iperinittirá empréstimos em ouro ao
governo em condições convenien-
tes, póde-se dizer sem juros c sem
ônus nlgum, como demonstrarei.
Corresponderá ás inspirações ma-
infestadas pelo próprio governo,
nelo Congresso Nacional, pelos
crincipaes órgãos da imprensa em
geral, notadaniente por esta bene-
merita sociedade e por todos cm-
fim t|uc reconhecem a necessidade
inadiável c urgente de estabeleci-
mcillos de credito, que, como este,
constituirão o mais poderoso ele-
mento para o progresso econômico
e para o engrandeciinchto da Na-
ção pelo conseqüente desenvolvi-
incuto das innumcras industrias
disseminadas pelo nosso uberriinò
solo e que formam a sua fon-

rifHicza.
leitura tio rCDftccti-

: das justificativas
correlaJa-s que apresentei ao exino.
ar. presidente da Republica, sen-
lindo não ler conseguido conhecer
as impressões e opinião de s. ex,

-BANCO IWN-A.MIORICANO

(llASliS)
Augusto C. ile I.eivas, cidadão

brasileiro, natural do 'Rio Grande
<1d Sul, conituercianle e industria-
lista, propõe-se, eoir.o iniciador de
uni banco a fundar-se nos Estados
Unidos da America do Norte, for-
uecer^ ao governo da Republica
dos Listados Uuklos do Hrasíl um
empréstimo cm ouro dc seis mi-
lües de libras esterlinas, sob as se-
gujntes condições:

i") — O 'proponente ou a soeie-
tlairlc anònyma que se organizar
terá auturuac.fio legal para fundar
um banco, que denominará " Banco
'Pan-«.\inerieai:iOM.

;") — O capital do llaiico será
de ile: milhões ile libras esterlinas.

,i"i — Após a promulgação da
lei autorizando o funccionaiucu-to
do llnnco, será dentro dc um anuo
realizado um empréstimo em ouro,
;io go terno, equivalente a seis mi-
Vives tie libras esterlinas, fazendo-
te o pagamento em Nova Vòrk, ou
onde o governo determinar, co.m a
dtfíèrenea dc cambio relativo á
praça da entrega.

.|") — Serão fins do Banco fazer
Ioda a classe d-c operações banca-
rias no ipaiz e uo estrangeiros bem
como incrementar as industrias do
Urasil, holatlamenie ;i da pecuária
c :t agrícola.

5") — O Banco terá sua sede
nesta Cap-ital, bem como filiais o;t
representantes em todos os Esta-
dos da União.

6a) — O empréstimo de (;;:'.> tra-
ia a cláusula 3? ser.i feito ao íyon
de... c .10 juro de 6 "|" ao aiino,
gwgavel semestralmente,

;") — O eniiprêsVMno será amor-
tizado annualmvntc c totalmente
resgatado no -prazo de 50 antios.
na proporção de uo.ooo libras ;:or
atino.

S-i) — O governo poderá lambem
antecipar entregas -pelas suas nl-
fàhdegas no p.iiz. com a cobrança
do imposto cm ouro, recebeiido-aí
directamente as caix,is do Banco,
vencendo esses adiantamentos o
juro dc 3 o|o ao anil o'.

O') — Depois de ultimado, le-
g;ilizado c feito o empréstimo em
ouro ao governo, este (.irá ao Bati-
co um empréstimo em moeda papel
no valor de rcnio e vinte mil cru-
ins de ríis, si-b a garantia do con-
trato ou dos documentes dc divida
que o governo tiver assiguadò »;>ov
oceasião de receber o proditctò li-
qtiido do empréstimo a c"c feito
jielo Banco.

10) — O empréstimo de que tra-
-Ia a cláusula 9" vencerá os juros
de 3 e|° (três por ccntol ao atino,
pagos semestralmente, c será amor-
tizado e resgatado nas mesmas
condições, na -mesma -proporção c
cm egttaes datas do empréstimo em
ouro feito ao governo, como iudi-
ca a cláusula ',".

,1) _ O Banco prestará aiixilic-S
ao commcroio, á lavoura, á pecua
jia e n outras industrias nacionaes
com empréstimos sob condições 011c
satisfarão as necessidades do pa:z.
sendo os que forem feitos com a
garanoia de hyipochc.cas d? bens de
raiz até ;<> o'o do seu valor, sen-
do a avaliação na base da renda
provável, t: nquellcs sob penher
lliercantil de mercadurias nacionaes
* estrangeiras ou dc quaesquer pvo-

^tretos do paíz, todos'até 70 o|p
do seu valor desde que se achem

Ím 
deposites de fiscalização do go-

erno ou em armazéns do R.tnej.
lá) — As taxai de juro;, sobre

fmí>res'inios de rjualquet espécie
•trio convencionaes, a juízo do
flvuQ. n5o podendo, entretanto,

exceder de o o|ò (nove por cento)
ao anno. •-

•13)—Os prazos para amortiza-
ção e resgate dos ciuprestimos_ so-
bre immoveis poderão ser até 20
annos; os prazos dos contratos so-
bre mercadorias ou produetos do
paiz serão de um anno no maxi-
mo, excepto sobre café ou outros
produetos não sujeitos a fácil dc-
terioraçõo, que poderão ser por
maior prazo.

14) — O Banco emitlirá letras
hvpolhecarias relativas .1 cada cm-
ipres-iimo o correspondentes aos
prazos convencionaes com os mu-
tuarios, que serão accei-tas -pelos
mesmos e inscriptas no registro
de hyipothocas <las respectivas co-
marcas.

15) — O governo manterá com
o Banto uma conta cor-rcnte.cuja
taxa dc juros será de 3 °|" (três
por cento) ao anno capitalizados
semestralmente, sendo facultado ao
Banco 11111 credito até cem mil-con-
tos dc reis om moeda -piupel duran-
te a vigência deste contrato, o
qual será garantido -pelas letras hy-
-pothccarias a que se refere a çlatt-
sida antecedente, 011 com deposito
no Thesouro de moeda ouro da
soiiiinm equivalente, á discripção
do Banco.

16) — O credito fornecido pelo
governo, ds que trata a cláusula
antecedente, não será aproveitado
de poupe, e sim paicelladainçrite,
de fôrma que não trará difficuída-
des nem inconveniente algum; á
moeda fiduciaria, nem influencia-
rá sobre o cambio, e virá concor-
rer de manoira'; proveitosíssima p.v
ra o desenvolvimento das indus-
tnras e.m geral.

,I?) — As retiradas pelo Banco
por conta deste credito serão fei-
tas com sessenta dias de aviso c
effcctuadas seiraire que existam
cm caução no Thesouro Nacional
letras hjipoihecarias ou valor em
ouro que cubram o saldo devedor
do Banco.

18) — o Banco destinara em
seus estatutos 5 °l" (cinco por cen-
to) sobro todos os dividendos dis-
tribuidos a seus accionistas, para
amortização e resgate do papel
moeda emittido, crçditarfdo-se sob

titulo de Fundo de Conversão,
que annuiümente serão entregues
ao governo. . , ,

19) — O Banco potlçra fazer a
amortização do empréstimo e das
letras hypothecarias; bem como pa-
gar os juros relativos aos mesmos,
não só em moeda corrente como
também cm apólices da divida pu-
blica.

-•0) — Km todos os empréstimos
feitos pelo Banco, garantidos por
hypotliecas ou. penhor mercantil, o
Banco deduzirá a commissão dc

0|0 (um por cento) sobre os va-
lorcs respectivos, que será também
levado a credito da conta " Fundo
de Conversão", com o mesmo Um
c nas condições da cláusula 18a. _

21) — Quando firmado o resi-
men metallico com o recolhimento
ou substituição de todo o papel m-
conversível, a renda de que tratam
as cláusulas ns. iS* c 20" terá a
applicação que o governo deternu-
nar. . , . ,

22) — O praso dc duração do
Banco PaiwAmericano, cujos esta-
tutos serão sujeitos á approvação
do Governo, será de 50 annos.

;1) _ o Banco, constituído sob
a forma constante das cláusulas
acima, de caracter contratual, terá
concessão exclusiva durante o tem-
po de sua duração.'Rio de Janeiro, 2 de acosto de
i9i(5. — Atlguslo C. dc Lciyas.

(coN'Sin;-.ti.\çõi:s gerãiís)

!A! formação do "Banco Pan-
Americano", como se vè do projç-
cto em separado, com o capital dc
dez milhões de libras esterlinas,
destinado a operar na Republica
dos Estados Unidos do Brasil e no
estrangeiro, com sédc na Capital
Federal e filiaes ou agencias cm
todos os listados, a nosso vêr chega
em momento opporluno para solvcr
a crise financeira do Thesouro Na.
cional e para incrementar o desen-
volvimento de todas as forças pro-
duetoras do paiz.

Propondo-se a realizar um cm-
prcsiimo dc seis milhões de libras
esterlinas ao governo, com amorti-
zação a longo praso, este Banco
apresenta a solução almejada para
solver ns compromissos 110 exterior,
que devem forçosamente ser reco-
meçados cm meados do anno pro-
ximo. Esta operação financeira,
que parecia impossível dc reali;
z;ir-se. como todos opinam, só o c
de facto pela forma indicada na
proposta c pela confiança que, me-
didás dc economia postas em prati-
ca pelo aclual quadriennio governa-
mental e pelo Congresso Nacional,
deverão inspirar.

Passado o momento das apertu-
ras, é de presumir que o incre-
mento da producçãa nacional em
todos os ramos de actividade tenha
maior desenvolvimento, sobretudo
com as faciiid.tdes de credito que
\ae fornecer o "Banco Tan Ame-
ric.1110", c que as arrecadações
publicas presieam em sua marcha
ascendente, perciittindo que sejam
solvidos em dia os paganientos do
Thesouro Nacional.

Realizado o empréstimo ao go-
verno, o Banco começará onerando
nas praças nacionaes, servindo de
preferencia ás classes agrícolas,
pastoris e induslriaes, ntio ora In-
iam com as maiores difticulJndes,
sobretudo as duas primeiras, mie
não encontram t;s facilidades de
credito, nem mesmo sobre hypplhe-
cas de valores rcaes. Fa?.: tulo essa:
operações, o Banco habilitará to
dos i\v:' tiverem elementos básicos
a desenvolver á pr.oducção, com as
necessárias cautelas para impedir a
valorização fantástica dos bens c
produetos.

Offcreccndg ao governo uni cm-
prestimo em ouro e caitcicnahdo
os mesmos títulos tecebidos cm
troca de um eiuprêstiuio papel para
o movimento interno, dirão que
essa emissão de papel virá centri-
buir para a baixa do cambio; no
ctniánto não é assim, porque de fa-
cto a emissão é sobre base ouro,
unia vez que os titules do einprcs-
tinto ouro ficam garantindo o em-
prestimo papei entregue cin notas
pelo governo ao Banco. E, ven-
cendo este empréstimo papel o ju-
10 de ,i"|É' (lies por cento) açon-
tece ficar reduzida dessa quantia o
iuro do empréstimo ouio contrai-
do peio governo, senão mais, por-
que o governo terá uma perceiita-
gem de 5"|" (cinco por cento), so-
bre os dividendos do Banco c mais
uma commissão de i "iy (uni por
cento) sobre as operações liypd-
thecarias feitas pelo Banco. Além
disso, com a conta corrente de que
traia a cláusula 15'. sóbre garan-
tia de letras hypotllcc.lriàs ou dc
lastro ouro, perceberá o governo o
juro de 3 V (três por cento), bem
como com as antecipações em eje
a que se refere a cláusula S", as-
sim podendo fazer desapparecer
por completo o ônus de juros no
empréstimo em o'.iro.

Tudo Í?'.o demonstra, que as van-
ía^ens offcrecidas sno patentes e
que as operações á realizar-se são
feitas sobre base-S seguras para .11:1-
bas os partes.

Está reconhecida a insufficiçn-
ci.i de estabelecimentos bancários
em nosso paiz e a restricção com
que nclles são feitas as operações,
por cujo motivo a fundação do
Pan-Ainciicano \em satisfazer as
asiiiraçõts nacionaes, visto como
vae. operar iaigamente, servindo ás
classes que juàtaineme mais preci-
saiu do seu auxilio c que não o ti-
ve.-ani até agora, jicrquc os aetnaes
estabelecimentos bancário.-, geral-
meníe, só se limitam a traiisacçües
:obre dcsco.ntos de letras s wm-

bíaes, ou àpena» sobre mercado-
rias.

Innumcras vezes alguns dos nos-
sos estabelecimentos bancários têm
sido autorizados a emittir .letras
hypothecarias com o fim de auxi-
liar a agricultura e a pecuária, mas
nunca chegaram a prestar o con-
curso esperado, pela falta de nu-
merario para satisfazer os empres-
timos ás taxas que eram limita-
dase por terem applicação de seus
capitães em outras operações mais
lucrativas.

Em geral, esses estabelecimentos
de credito têm consignado em seus
Uslatutos a prohibição expressa,
inclusive o Banco do Brasil, de fa-
zer empréstimos sobre penhor de
bens de raiz, chegando ao absur-
do de recusar abrir créditos, mes-
1110 temporários, com real e solida
garantia de immoveis. De fôrma
que a classe mais rica e solida do
paiz, constituída pelos proprieta-
rios, fazendeiros e criadores, são
os que mais difficujdades encon-
tram para obter créditos banca-
rios, mesmo possuindo uma fortu-
ria em bens desembaraçados, só o
conseguindo de particulares e a ju-
ro muito elevado que não dão mar-
gem de lucro para essas classes tra-
balhadoras. Assim, porém, - não
acontece na Republica Argentina c
mesmo na do Uruguay, onde os es-
tabeleciincntos bancários, além de
mais abundantes, fazem todas as
operações c criam todas as facili-
dades, donde emana o prodigioso
desenvolvimento dé"ssas Republicas
em comparação com a nossa.

Seja-nos permittido a suecinta
comparação que vamos fazer para
mais exuberantemente justificar-
mos a idea que nos sugeriu a fun-
dação deste Banco. •

Km todo o nosso paiz, a esta-
tistica do movimento bancário, cm
31 de dezembro dc 1915, segundo.
o Retrospecto do Jornal do Com-
niercio, foi ;

Contos
Depósitos 713.243
Letras descontadas e

empréstimos cm c|c . 632.361
Dinheiro em caixa . . 341.183

. No • cmtanto, na Republica Ar-
gentina, somente o Banco dc Ia
Nacion, na mcsn.a data, apresenta
o seguinte balanço, ao cambio
actual:

Preciso por isso tornar bem claro
que no meu projecto. descortino
uma fôrma inteiramente differente,

¦N5o tínhamos. ;í: certo, circulan-
do no paiz muito - -papel moeda;
mas, também o ouro não o vinha

Às letras hypothecarias relativas subsütúirj porque, como agora,
aos empréstimos feitos sobre' bens era uma verdadeira, mercadoria de
de raiz ou produetos do paiz são movimentado negocio, sujeita ás

Depósitos ,
Descontos

tos , ,
Caixa

e redescon-

Contos
•1/5-797

564.436
623.044

Isto som contar a sua conta cm
ouro, a qual avulta no seu acti-
vo em 48.500.(100 pesos, inclusive
361.46S dc descontos e redescon-
tos na «mesma moeda.

O montante das operações ef-
fectuadas por esse Banco, duran-
te o anno findo, foi dc 402.124
contos dc empréstimos e descon-
tos aos agricultores c fazendeiros;
e de 496.303 contos aos indus-
trialistas, commcrcianlcs e outras
classes; sendo de notar que .nesse
mesmo anno houve um decréscimo
de 320.933 contos, cm rcíação ao
ar.no anterior, e que a taxa do
Banco foi de 7 °|" (apezar da cri-
se actual), o que impediu o enca-
recimento do dinheiro. Estas opc-
rações foram feitas pela casa ma-
triz e suas 158 succtirsacs. disse-
minadas em todo o paiz, prestan-
do os maiores serviços á agricul-

1 tura c á pecuária, notadaniente os
I empréstimos sobre colheitas c so-
. bre penhor mercantil dos produ-
I ctos em geral, acautelando assim
I prejuízos com vendas forçadas por
Icirctimstancias de momento.
| Esta acção do Banco de Ia Na-
Içion Argentina tem servido de

fórriía relevante a todo o paiz, evi-
lando quebras conimerciacs e par-
ticulares, como verdadeiro regula-
dor do credito e dos negócios,
desenvolvendo todos 05 ramos de

| actividade, dignos de amparo, c
garantindo os produetos contra as

! eventualidades c perigos, seja paratas plantações, seja nas colheitas,
; seja no melhoramento 'das fazen-
j das, seja na profícua exploração
! das industrias pecuárias e corre-
latas.

Pelo exposto, vé-sc o gráo dc
! desenvolvimento nttingido pelo

Banco de Ia Nacion Argentina e
que o seu auxilio muito tem con-
tribuido para o progresso do paiz.

Pois bem, é ao nicsino gráo de
desenvolvimento que pretende che-
gar o Banco Pan-Americario, tuna
vez que sejam acceilas as bases
propostas, que o habilitarão dc rc-
cursos para facilitar as operações
a que se destina, vindo preencher a
grande ladina que todos sentem, e
como mais uma vez acaba de ma-
nifestar-se o cxmo. sr. ministro
da Agricultura cm seu Relatório,
pugnando pelo estabelecimento dc
bancos emissores,

K, lembrando o mesmo sr. mi-
uistro o exemplo dc -São Paulo, Mi-
nas Geraes c Espirito Santo, con-

| cita os demais Estados á fundação
I de estabelecimentos bancários que
; concorram directa ou iiidirectanien-
! te, mas de maneira cfficaz, para o
! desenvolvimento da vida economi-
| ca, mesmo com possíveis prejui-

zos que seriam cobertos com vau-
-tngcns.de Ioda ordem. S. ex. pa-

i lenteia dc fôrma cabal e exuberan-
¦ te a necessidade urgente que a
nossa maior fonte de riqueza, a
agricultura e pecuária, tem deste
elemento de vida, dispensando-nos
dc estendermos em mais considera-
ções para provar a relevância des-
te tcntaiiicn.

Falando também na abundância
da circulação e na íixidez da inoe-
da, desenvolve acertadas pondera-
ções, coiroborando com a opinião
do emérito financista dr. Angus-
to Ramos, que as oscillaçõcs do
cambio e a insufiicieiicia do meio
circulante tem produzido resulta-
dos deprimentes, inconcebíveis para

nosso paiz.
, Vem a propósito constatar que a

circulação fiduciaria na Republica
Argentina attingc a um milhão
sciscenlos e cincoenta c dois mil
contos dc réis, emmianlo que a nos-
sa é de 760.000 contos dc.réis. Tam-
bom é interessante mencionar que
a Caixa dc Conversão naqüella Rc-
publica nccitsott em caixa, em ouro,
em 31. dc dezembro de 1915 de
um milhão cento o sessenta e ciii-
co mil contos dc réis, segundo o
cambio actual. sem contar 34.000
coutos fornecidos ao Banco da Na-
ção, que este já poz á sua dispo-
siçãol

Tudo que deixamos exposto vem
demonstrar a urgência da funda-
«;âo do líanco projectãdo, o qual,
;i'éni dos seus recursos cm ouro

j adquirido no estrangeiro, podendo
diipov das emissões dc que trata a
cláusula 15a sob garantia dc bens
hypclhecarios ou de lastro, ouro,
teta elementos para alargar as suas
traiisaeçõcs e impulsionar grande-
mente a riqueza do só'o brasileiro,
sem ônus e sem risco algum para o
governo.

Cumpre acerescentár que o Ban-
co Pan-Americano, proporcionando
empréstimo cm ouro, pela fôrma
indicada, não .oceasionará .-.3 pre-
iudieiacs oscillaçõcs dc cambio,
tão perturbadoras da marcha nor-
mal des negócios, como tem sue-
cedido com todos os empréstimos
anteriores, e, isso porque o capi-
tal do B.tncn é todo sobre base me-
tallicã e nenhuma operação de cam-
bio precisa fazer para effectuar o
empréstimo.

Finalmente, concedendo, o E.m-
co projectãdo a commissão de

°j" (por cento) ao governo, so-
bre os valores das transacções hy-
pothccarias, bem como a percenta-
gem de 5 "i" (cinco por cento) so-
bre os seus dividendos, para a
amortização e resgate do papel
moeda cm circulação, concorrerá
poderosamente e gradativamente
para a sua reducção e conseqüente
v.ilo-.-i/ação dessa moeda.

Entregando,- pois, ao estudo do
governo 11 projecto do Banco Pan-
Americano, aguardo o julgamento
de sua opportunidaüc c utilidade.

Sr. preside/de, muito desvaneci*
do e pvnhor.vlo com o ensejo que
se me offcreeeu desta conferência,
tenho a honra dc subiuettcr á apre-
ciaçã.i e julgamento da prestimosa
Sociedade Nacional de Agricultura,
que dignamente v. cx. dirige, este
projecto, e aproveito a opportü-
nidade para expender mais algumas
cnnsidsraçõi s. embora abusando
talvez da complacência dos que me
distinguem com a sua aitenção.

Já demonstrei que nenhum resul-
tado cfficaz tem s:do colhido com
,1 autorização dada ôcs Bjucos de
emittir. letras hypothecarias e que05 mutuários, recebemlo-as em pa-
ganiento das hyppthecas, têm eu-
frchtadó difficuldãdes insuperáveis,
para discoutal-as, a não ser com
taxas onerosas, anuullando por
completo o proveito das operações.

emittidas pilo próprio Banco, acei-
tas pelos Mutuários e pagas ao par,
ficando cm carteira, para servirem
dc caução c garantia da conta cor-
rente de oredito a que se refere o
projecto. Esta conta corrente, além
dos lucros que proporcionará ao
governo com os juros pagos pelo
Banco, trará um poderoso concur-
so, permittindo ao Banco prestar
relevantes serviços ás classes pro-
duetoras, e, movidas conveniente-
mente, seu desenvolvimento pôde
ser muito grande e utilissimo.

Os srs. financistas, contrários ás
emissões de papel-moeda, objecta-
rão talvez que a emissão originada
do projecto virá concorrer para a
baixa do cambio. E' preciso ficar
bem constatado que o "-Banco Pan
Americano" não adquirirá ouro
com a mocda-papel recebida do
governo, visto que este empréstimo
que o governo lhe fará só será
realizado depois dc feito o empres-
timo cm ouro; portanto aquella
emissão c feita sobre base dc 11111
lastro em ouro nas mãos do go-
verno. Além disto, a emissão im-
mediata á fundação do Banco será
somente de :2o mil contos, norque
a emissão para o credito. de~ cem
mil contos, a que se refere a clau-
sua 15*, será parccllada e talvez
nem seja necessária, desde que se
aproveite, econômica c habilmente,
o possível movimento da conta com
o Thesouro Nacional.

Meus srs., sou completamente
contrario nos injustificáveis temo-
res das baixas de cambio origina-
das pelas .emissões, maximé quando
estas emissões são necessárias e in-
dispensáveis para satisfazer com-
promissos atrazados e "deficits"
antigos, ou impulsionar as suas
fontes de renda.

O cambio não deve ser o espnn-
talho para as emissões. O cambio
sóbc ou desic, obedecendo sempre
á lei da offerta c da procura de
cambiaes. baseada na importação e
exportação. O recurso das emis-
soes como medida salvadora para
solver a crise financeira dclle se
soeconem todas as nações, sendo
indubitavelmente preferível este
expediente ás moratórias, ás prole-lações dós compromissos, ás inter-
rupções dc obras encetadas, cuja
continuação evitaria mal maior,'
com a deterioração de mátcriacs c
prejuízos com trabalhos já feitos,
tudo de muito mais alcance eco-
nomico que a supposta dcsvalori-
zação da fortuna publica com o te-
mor da baixa do cambio.

Devemos agir como se estivesse-
mos em guerra no paiz, quando
cessariam todos os escrúpulos para
fazer dinheiro, porque não haveria
onde ir busca!-o. Prevenir é evi-
tar.

A poderosa Inglaterra solucionou
grandes crises com emissões. Re-
correndo-se aos precedentes histo-
ricos, encontram-se as crises .de
1697 c 1792, debelladas com emis-
soes dc £ 5.000.000 de bônus do
Thesouro em papel liberatorio. O
regimén posteriormente seguido
pelo Banco da Inglaterra, que 1110-
dificou successivamcntc contratos
na parle relativa a emissões, per-
mittiu que crises futuras fossem
por elle próprio debelladas, sempre
com o apoio do governo inglez,
sendo memorável a crise de 1S25,
durante a qual cm dois dias criiit-
liu cinco milhões de libras em no-
Ias, fazendo desaparecer o pânico.
A crise cm 1847 foi também solvi-
da com a resolução do governo in-
glcz mandando fazer emissões mes-
mo além do que estabelecia a lei,
o que trouxe completa Iraiiquillida-
de publica. O inçu dislineto amigo
c eminente patrício, dr. Augusto
Ramos, nosso operoso consoçio,
com incontestável competência tem
extensamente, em substanciosos ar-
tigos publicados 110 Jornal do Com-
mercio, mostrado de fôrma cabal,
com argumentos e com algarismos
irrefutáveis, como são errôneas as
opiniões dos que pensam que o go-
verno com estas emissões abalará
a fortuna publica coní a imniediata
baixa dc cambio, e accrcsccnta,

oscillaçõcs do cambio c que com
taxas altas, produzindo pouco pa-
pel, não offercciam cubiça aos
seus possuidores desfazerem-se de
seus 'stocks", que os retinham
esperando épocas mais auspiciosas
para reduzil-os a moeda corrente.

Havia absoluta, e sensível falta
dc numerário; o desenvolvimento
das industrias e do commercio era
muito lento.

Os capitães estrangeiros não cn-
travam e os nacionaes emigravam,
certos estes de obte-em compensa-
ção vantajossissima com as oscil-
lações cambiaes.

Do estrangeiro só vinham os em-
prestimos que mantinham o cambio
alto, mas sem estabilidade, não
permittindo por isso a exploração
das nossas muitas riquezas, cujo
capitai nellas empregado teriam e
terão sempre lucros incomparaveis.

As taxas dc juros eram excessi-
vãmente altas, pslo retraimeiuo
dos capitães.

Em Jaguarão, lugar que preferi
rc: para exemplificar esta expo-
sição por ser onde encetei a minha
actividade no commercio, havia um
estabelecimento ' bancário, sob a
firma em commandita de Silva.
Souza & C, que operava tendo por
base taxas de 18 "f" ao anno!

A valorização da propriedade, e,
como conseqüência, o augniento do
capital, data da reforma notável
da proclamação da Republica, muito
para isso tendo concorrido os cam-
bios baixos.

Desde o inicio de minha carrei-
ra commeicial, sempre mantive
uma secção cambial, constituindo
um dos negócios preferenciados de
minha casa; por isto, acompanhei
sempre as oscillaçõcs do cambio e
os movimentos bancários, não só
do paiz, como os das Republicas
vizinhas, com quem estávamos cm
constantes negociações e onde as
especulações com o cambio sobre o
Brasil são avultadissimas e consc-
quentemente concorrendo bastante
para violentas oscillações.

Já disse que no dia da procla-
inação da Republica o cambio es-
tava a 27 i|2 d., em cuja taxa
com pequenas alterações se man-
teve até dezembro do mesmo
anno; desceu 110 mez seguinte a -26,
em fevereiro a 24 i|z e conservou-
se durante todo o anno dc 1S90 cn-
tre 21 e 23, havendo somente no
mez dc novembro atlingido a 24
5jS." baixando em seguida.

Em 1S91 começou por 20 1 [2 c
veiu descendo, fechando o anno
com 12 i|2. Em 1892 e 1893 os-
cillou de 12 i|2 a 10 i|8. Em
1894 até 1896 as oscillações foram
de 9 3)4 a 8 i|.f, tendo cm alguns
mezes voltado a subir até 12 1I2.
Em 1897 até janeiro de 1900 foi a
transição mais apprehensiva e de
cambio mais baixo. A taxa niaxl-
ma foi dc 8 3I4 e a niinima de j
5 i|2, equivalente uma libra ester-
lina a 43$6oo j

Desde então voltou o cambio .1
subir progressivamente, ainda que
com muitas oscillações, sendo a
taxa máxima cm 1900 de u 3116,
notando-se nos annos subsequentes
subida constante, até a taxa de 17
3IS em fevereiro de 1906. ^ Neste
mesmo anno foi estabelecida a
Caixa de Conversão, medida acer-
tadissima, que manteve proveitosa
estabilidade do cambio entre 15 e
16, concluiu com as especulações
nesse sentido e trouxe uma phase
de calma c dc confiança.

Manteve-se essa auspiciosa phase
até ser interrompida pela lanien-
tavel crise que se procura vencer,
infelizmente com um exemplo per-
nicioso, pela suspensão dc paga-
menlo das cédulas convertiveis
pelo ouro que naqüella caixa fora
depositado.

Como se vè, não podiam ser mais
violentas as alterações cambiaes,
nem mais movimentadas as avulta-
dissimas operações que se desen-
volveram, ,

Nãp obstante, essas sensncionaes
transições, cm vez de concorrerem
para a desvalorização do capital, o
augmcrilaram consideraveímente!

Entretanto a massa de papel

- Essa iniciativa tomou grande in-
cremento, estendendo-se por todo o
município, mesmo entre os peque-
nos agricultores; as terras em ge-
ral se valorizam; o melhoramento
da raça dos gados era freqüente
com a importação de reprodueto-
res finos, que, lapezair Boa Ipre-
juízos soffridos com a falta dc ac-
climatação, não arrefeceu o en-
thusiasmo do seu proprietário que,
insistindo com constância no aper-
feiçoamento de seus rebanhos, ai-
cançou afinal a merecida compen-
sação de seus esforços, vendendo
essa fazenda com as suas niachinas
e quatro mil cabeças de gado por
mil c duzentos contos de réis.

Esta bella fazenda- pertence hoje
ao sr. coronel João Baptista da

do juros traz uma economia de
42.g67:25o$ooo,

Todavia, a responsabilidade do
Thesouro Nacional é idêntica nes-
tas duas classes de divida, sendo
que numa, cuja maior parte é com-
posta de apólices, a nação é onc-
rada, e na outra beneficiada.

A divida externa é grande, não
ha duvida; vem dc longe; mas,
ainda assim, sommada á interna e
comparada com as de outras na-
ções mais antigas e das mais po-
derosas da velha Europa, é muito
pequena e muito menor, na propor-
ção relativa a cada habitante da-
quelles paizes em época normal.
Essa proporção, antes da guerra,
era de 800 a mil francos, ao pas-so que a da nossa Pátria, também

França Mascarenhas e a outras I por' habitante, segundo recente cs
pessoas dc sua familia, que têm ' ' ' 1--1--
continuado melhorando os seus
gados,

Esta exposição tem por fim tra-
zer o estimulo ao aproveitamento
dc grande! pântanos abandonados
que drenados com valas relativa-
mente pouco dispendiosas, princi-
paiinente sendo feitas com arados-
especiaes para esse fim, podem se
tornar pastagens de superior quali-
dade. Será ouro de fácil explora-
ção que jás enterrado no lodo.

Assim temos centenas de léguas
cm todos os Estados, principal-
mente no Rio Grande do Sul, onde
possuímos lindíssimas planícies c
campos de diversas conformações,
que por falta de capitães não têm
sido beneficiados, nem cercados,
nem povoados.

A ultima estatística do gado bo-
vino no meu Estado registrou
cerca de oito milhões de cabeças,
podendo 

' asseverar-vos que temos
campos para mais dc dez milhões.

As vantagens que a pecuária cm
nosso paiz pódc trazer-nos, outros

latistica, é de 2oo$ooo redondos.
Voltando a tratar da deficiência

de estabelecimentos dc credito ban-
cario, o sr. ministro da Agricultu-
ra, mostrando-se interessado no
desenvolvimento destas instituições,
sob uma fôrma pratica, patenteou
a necessidade oe medidas econo-
micas e de real efficacia e tran-
screveu o judicioso confronto feito
pelo nosso labutador consoçio dr.
Augusto Ramos, entre o nosso paiz
e a Republica Argentina, sendo rc-
almente com pezar forçados a rc-
conhecer a preponderância daquelle
paiz, nas estradas de ferro, na pc-
cuaria, na agricultura, na pujança
do seu commercio c nos seus nu-
merosos estabelecimentos dc ban-
cos de credito, onde eslão as bases
do seu progresso e do seu engran-
decimento.

Na Argentina existem 550 ban-
cos nacionaes e estrangeiros, in-
clusive neste numero as filiaes,
sendo que na Capital de Buenos
Ai

rhema da minha conferência, jna-
nifestou com a sua applaudida
competência, na entrevista com o
Jornal do Commercio sobre algo-
dão — o ouro branco — o desani-
1110 • do agricultor e do industria-
lista- ante a-falta de capital.

Tanibem o nosso disliuclo paln-
íio dr.~ Carlos d« Vasconccllos,
em carta aberta que diiigiu de
Londres a v. ex., publicada em
seu livro patriótico 

,,Pró-Patna_,
consagrou merecidos louvores as
suas idéas e acções, no intuito de
implantar no paiz o mais profi-
cuo desenvolvimento econômico.

Peço permissão para ler alguns
tópicos da referida entrevista e
daquella • carta do dr. Vasconcel-
tos, por terem muita relação com
esta '¦onferencia.

Terminando, agradeço a atten-
ção benevolente com que esta se-
lecta assembléa me honrou e fico
nutrindo -a esperança do que fc
honrado governo que dirige os
destinos do paiz, bem como o Con-
gresso Nacional, agirão de fôrma
a restabelecer e conquistar a con-
fiança publica, normalizando a
marcha dos negócios, impulsionan-
do a producção nacional, incre-
mentando as industrias bem com-
prehendidas, cuja matéria primanecessária se encontra abundante-
mente 110 paiz; facilitando as in-
sfitiiiçõcs de credito bancário, ga-
rantido com leis suininarias a pe-
cuaria c a agricultura, que, pesa
dizer, ainda não tem um código rii-
ral; creando leis liberaes, prote-
ctoras do copimercio e das indus-
trias; modificando o prcjniiHal
syslema de nossas alfandeiMs cotn
armazenagens prohibiiivas e com a
obrigação forçada dos despachos
englobados, que oneram o imporia-
dor com grandes empates, c per-
nutrindo assim o direito dos des-

c municípios; ao passo que
sil lemos somente 6q, segundo a es

com mais eloqüência as têm de-
nionstrado, entre estes, o sr. dr.
Ciiicinato Braga, que em discurso, .-. -- .,-.-,.
proferido, fundamentando um pro-: taj.istica comniercial, inclusive as
jecto para que o governo fosse au- j f'1'aes, sendo que na capital exis-
torizado a despender sessenta mil I tem apenas 22. _,,.„.
contos dc réis no periodo de dez ! Mesmo jl pequena Republica Ori

...res contam-se 221 com casa ma- ,
triz ou agencia c 329 nos Estados pachos paicelladatucnte com arma
e municípios; ao passo que no Bra- zeuagens razoáveis, o que facilita

annos, com o fim exclusivo de au-
xiliar o desenvolvimento dessa po-
derosa industria, que o digno rc-
presentante dc São Paulo com a
sua respeitada competência disse
que a exportação do gado dc todas
as raças c de seus produetos, po-
deria se tornar de mais valor e dc

cntal do Uruguay, com referencia
ao credito bancário, se ostenta rç-
lativamcntc superior ao Brasil, pois
ali se contam 48 estabelecimentos
bancários, inclusas- neste numero
trinta filiaes do Banco da Repu-
blica.

E\ portanto, indubitavelmente a

rã o desenvolvimento do comuier-
cio com a reexportação possível
neste caso, á semelhança dos pai-
zes vizinhos em plena prosnerida-
de; harmonizando os interesses
do fisco com os do commercio e
da industria; finalmente, concor-
rendo por todos os meios patrioti-
cos e econômicos, sem paixões po-
liticas nem despeitos, para, com a
evolução de nossas producçõesi e
com sabias leis financeiras, ir-se
recolhendo a moeda fiduciaria em

I circulação, para • assim podermosmais importância que talvez a da falta do credito bancário no nosso 1 o(ner J 
' ;g nossas próprias for

tinv^nnkn .-* « r A m.w-tll n >tl'll.> Ma min ' «,>1.. n /nllrt ^l,h ntiiitn^ri^NS AH 'III* • .' *borracha c até mesmo mais do que I paiz, a falta de numerário, ou a\v
a do café. tes, a exagerada restricção do

Outro elemento poderoso, se>ii I credito a causa primordial da crise
duvida alguma o principal, foi o ! assustadora que estamos soffrendo.
augniento de numerário, que pre-1 As innumeras fabricas de diver-
ciso salientar cm defesa das idéas j sas industrias que falliram e ou-
que venho sustentando, insistindo j trás que se acham paradas por de-
pelas emissões de papel moeda. j ficiencia de capitães, encarecendo

Em 1889, nessa data memorável,! a producção e tornando a vida dif-
quando surgiu uma nova phase dc. ficil, tèm muito concorrido para
progresso c engrandecimento para augnienlar esta crise, repercutindo
a nossa Pátria, o numero dc insti-1 os seus prejudiciaes ef feitos no
tuições bancarias no paiz era mui-1 credito nacional,
to restricto, por isso, tainbeni o | Os bancos nacionaes c eslran-
credito era muito limitado e ainda ! geiros mantêm retraiinento de ca-
por esta razão, como já referi, os! pitaes, fundados em exagerada des-
negócios eram desenvolvidos com j confiança. Conheço faclos que
muito maior difficuldade. | corroboram este retraimento con-

Também será com o Rio Gran-. dcmnavel. e que é mais uma dc-
de do Sul, que vou fazer a com-1 monstração calai da urgente neces-
paração precisa, para mostrar como: sidade de medidas que amparem as
era diminuto o numero de insti-1 industrias do paiz, aniquiladas

provando exuberantemente, que moclla „-0 havi:l .limimtido.
sobre o ponto dc vista financeiro ym, t,.azcr como -exemplo e
dircclo eummedialo a União me- como justificativa cab„l da minha
ihor equilibra os seus orçamentos ássèfçãó o Estado do Rio Grande
com um cambio Baixo que com o do ,Suli onJe tcllil0 convivido,
cambio alto, e exemplifica os seus acompanhando todas as suas evo-
cálculos na base dos câmbios de j{,çõès,
'-„c ,'6.í , Citarei,' ligeiramente, o progres-

Senhores, a alta momentânea do sivo desenvolvimento- de sua prin-
cambio sem estabilidade é mais pre- cjp:,[ riqueza, a industria pecuária,
judicial do que útil c não valorisa e destacarei alguns exemplos, Iam-
o capital; é aproveitada com con- uem relativos aos mais Estados.
tentamento c interessa bastante o será ainda Jaguarão, minha ter-
capitalista, que no estrangeiro goza ra natal, onde fundei e mantive
a renda do capital adquirido no por inúitos annos-. a minha huniil-
Brasil.- il0 tenda de trabalho, que servirá

Vou fazer uni resumo de uma para a apreciação que vou desen-
das minhas publicações .sobre as j volver e que terá a respectiva re-
emissões de moeda papel e a va-: (atividade nos mais municípios do

Norização do capital, transcrevendo Estado e da União..
alguns tópicos que tem muita rela- j Campos ali situados, não dos

! ção com o desenvolvimento opera-' mcüiores do Estado, posso affir-
j do na pecuária c na agricultura, mar, foram transferidos, pouco an-
I Dizem os que são contrários ás tes da Republica, a sessenta c oi-

guatenta contos de réis a 1
Esses mesmos campos, que ia j

tuições bancarias no paiz c que a
maior parle das que existem, sur-
giram depois da Republica e todas
por iniciativa particular.

Em 1889, funceionavam no Es-
tado somente dois bancos o London
& Brasilian Bank, fundado cm
1863, e o Província, em 1858, aquel-
1c com filiaes no Rio Grande e
cm Porto Alegre, c este somente

com falia dc numerário para man
tel-as e movimentalas.

E' digno de menção um facto
que vou relatar:

Um compatriota pretendeu, rc-
centémente, um credito bancário
de cincoenta contos de réis, oífe-
recendo como garantia duzentos
contos em lctias do Thesouro, mais
conhecidas por sabinas, não _ cn

matriz.
Em 1890 e 1891, o Província

abriu filiaes cm Pelotas c na cida-
de do. Rio Grande.

Como conseqüência do novo rc-
gimen, .veiu o Banco Emissor do
Sul, suecedido pelo Banco dos Es-

naqüella capital, onde tem a sua I contrando um banco que acceitasse
a transaeção! O Banco da Pro-
vincia do Rio Grande do Sul foi 1
o único que propoz consultar á |
sua matriz, se poderia fazer a
transaeção com .1 taxa de 10 °|°,
mas não sei se foi acceita..

Entretanto, os depósitos nos ban-
lados Unidos do Brasil, os quaes.Icos-íaViiu^mícye^ãsVsüàí-caixas
infelizmente foram extinetos com |
grande pczar geral, porque presta-
vam relevantes serviços,

Eundarani-se depois o Banco

registram grossas sommas em exis-
tencia. Vem a propósito, mostrar

ças c com o desvendar da riqueza
do nosso solo, o ouro que necessi-
tamos. para chegarmos ciuiim ao
almejado desideratuni do regiihcn
metallico. \

Embarque de reservistas
do Exercito

Seguiram para as localidades
abaixo, os seguintes reservistas:

Para a Bahia — Thomé Macha-
do Alves, do 2o regimento de in-
fantaria; Emygdio Romão dos
Santos, do 3o grupo dc obuzes;
Matcionilo Pereira dc Carvalho, do
2" regimento dc infantaria.

Para Maceió — Luiz José Pc-
reira da Costa, do 56o do caçado-
res; Antônio Joaquim de Medeiros,
do 10o regimento de infantaria;
João Baptista dos Sant03 Eirmeiro,
do 8o regimento de infantaria.

Para Recife — João Alves da
Silva, do 1" regimento de infanta-
ria; João Pereira Callado, do 52°
de caçadores; Manoel Ccsario
Netto, do íi" de caçadores; Ailol-
pho T.uiz "feixeira Faria, do 52° de
caçadores; Elias Nunes da Silva,
do 2o regimento de infantaria; Vi-
cente Alexandre da Costa, do 10o
regimento dc infantaria; Pedro AL
ves da Silva, do 56" de caçadores;
Alfredo Marcolino Bezerra do
Amaral, do 3" regimento de infan-
laria; Scvèririo Barbosa_ Uma. da

dos: oSo;da"báncada^RÍí;Grandè " Militar; Luiz.. Paulo dos

„ . , do ! do Sul, indicando um imposto so- s?ní0*- "° ' rogimenlp de artilha-
Commercio cm 1900, o 1 clotciise I ,)rc os deposito,. nos bancos, queein 1906, o Brasiliamsc 1 Bank íur! alóm de S(,r mais rcndOSo e muito
Dcutsçhland mais tarde e uHima-, jllsti(i(;avcl seria mais Cquilativo
nciitcvo Cojnmcrcial hranco-Brast- do 0 ;mposto soi,re hvpothccas,
eiro, instituições! todas do reconnc-1 n0].nue llc é mida scm nrn.pro

dadocido" credito,'sólidas c bem dirigi- j veííòTcmquanlo f,ne CS|e
das, que tem prestado ao comuier-. com Yaluagcns reciprocas,
cio e ás industrias reacs serviços 1 .. , . .--..\T '¦•¦•; - . „„
c de valor incalculável Na Anteriça do Norte mio c per-

Os Bancos da Província, Com- «"""Io aos bancos estrangeiros r,e:
Pelotense tem estendido ! ceberciu depósitos; este direito emercio

ramificações pelo Estado o fora
dèile; com grande proveito para to-
das as localidades.' Todos esses estabelecimentos, se-
ja dito em homenagem á justiça,
são os principaes faclores do pro-
gresso, c engrandeaimento do nos-
so Estado, a par dos governos ho-
ncslos c bem intencionados, que
temos sempre possuído.

Devemos stippôr, como se depre-
hende claramente, que os câmbios
baixos fizeram voltar ao paiz os
capitães emigrados e que do es-
traíigciro lambem aqui acudiram
confiantes na volta das vaccas r/or-
das, esperança perfeitamente jusii-
ficavcl, num paiz rico e poderoso
como o nosso.

Desfartc baixaram as laxas de

¦cservado aos nacionaes
Aqui, os bancos estrangeiros

têm o capital nacional como prin-
cipal elemento para as suas trans-
acções.

Outra medida proveitosa cm dc-
fesa das classes proletárias cm

Para o Pará — Antônio Gomes
Filho, do 52° de caçadores.

Para Cnbedello — Oclavio Pc-
reira dá Cosia, do S" regimento de
infantaria; Joaquim Manoel de
Sant'Anna, do 5° regimento de in
fantaria.

Para o Natal — 'Antônio Castello
Branco ,do 5° grupo de obuzes.

Para o Pará — Florentino dos
Santos Martins, da 4° companhia
dc infantaria; Daniel da Concci-
ção Miranda, do 4° regimento de
infantaria;'Para Recife — Manoel Pereira
do Nascimento, do 3" regimento de

de Avellar, do 7? regimento de'1í0<
fantaria. ,

Para Recife — Severino Felippí
Santiago, do 4* companhia de iny
fantaria; Manoel Duarte da Silvai
Barros, do 3° regimento de infan-
laria; Eloy de Souza Monteiro, dai
1" regimento de cavallaria; Auto1
nio Joaquim do Nascimento, da 1»
companhia de metralhadoras; José)
-Malaquias da Cruz, do 50 regi-
mento de infantaria; José Vicente
Ferreira, do 30 corpo de trem; An-
tonio Lopes da Costa, do i° regi-
mento dc infantaria; Ludgcro ,1'e-
reira Mendes, do i" regimento da
infantaria.

Para Maceió — José Gomes da
Araújo, do 3° regimento de infan-'
taria; José Marques da Silva Bar-
ros, do 5" regimento de artilharia;

Para o Maranhão — Pedro de
Souza Mendes, do 3° regimento do
infantaria j Nazcano Josta, do 3*
regimento de infantaria.

Para a Victoria — Emiliano da
Almeida, do 20 batalhão de arti-
lharia.

Para o Pará — Manoel Hcnri:
que de Souza, da 4'1 companhia de
metralhadoras; Arlliur José Trin-
dade. do 3" regimento iTc infan-*
taria.

Ptra Manáos — Feiiciano Cae-
lano de SanCAnna. do 3" régimen-
to de infantaria; Vicente Estillae'
Cardoso, do 3° regimento dc infan-
taria.

'Piri o Natal — João Dyonisiôi
Filho, do i.i° regimento de infan-
taria.

Para GtVdcIlo — •Aninho dd
Souza, úo 4" regimento dc artw
Ih.via.. _ 

O DIA NAS ESCOLAS
_ CURSO PROPEDÊUTICO —

Foi hontcni conferido ao alumno
do "Curso Propedêutico" sr. Ar-
licntnr Siqueira; o prêmio relativo
ao mez dc setembro findo.

COLLEGIO PAULA FREITAS
— O Collegio Paula Freilas. com-
memora hoje o seu 24" aniversa-
rio. A's 11 horas da manhã, rca-
lizar-sc-á a distribuiçí» de pre-
mios dc applicação e w condticlaí
aos alumnos dos difíerentes eur-
sos, A's 4 horas da tarde, o bata-
lhão escolar percorrerá ás ruas do
bairro.

A's 3 horas, realizar-se-á um"match" amistoso entre os i°s"Icains" deste collegio c do üym-
nasip Anglo Brasileiro.

MUSEU NACroXAL

A fvoqncnciit (In srinnmi \
ultima '

Estatística dos visitantes do Mií-
seu Nacional, durante a semana
finda :

Terça-feira 26, 103; Quarta-
feira 27, 111; Quinta-feira 28,-
22S; Sexta-feira, 29, 110; Sabba-
do 30, 103; Domingo 1, 2.425; to-
tal 3.080 pessoas.

UMA CRKAXÇA KM 1'ERIGO

Salva pov um transeunte
Quando hontem, atravessava *

rua Pedro Américo, uma crcanç.í,
ia sendo victima de um clcclrico,
que por aii seguia, cm grande mar-
eha. Quando, porém, o menino iai
soffrer um inevitável csmaganien-
to, surge um cavalheiro, que sobre
elle se atira, salvando-o. Esse ca-
valhciro foi o sr, Joaquim de Oli-
veira, A scena, que foi iiiiprcssió-
nante para quantos a assistiram,
nos foi narrada pelo sr. Almeida
Castro, testemunha ocular do loij-
vávcl feito do sr. Joaquim dc Oli-
veira.

A Light, facilmente, podia pro-i
videnciar, 110 sentido de evitar taei
excessos dc velocidade dc seus 1110

torneiros, ¦!¦«»

gor naqüella Republica é a pro-1 infantaria; Porphirio da Silva, do
hibição dc transacções com juros í^o de. caçadores; Luiz Pereira de

I emissões de papel moeda qv.c o go-
j verno deve resistir a todo transe  ..... ...
ic por todos os meios ás solicita- passaram a outros proprietários,; juros, que poderiam ser mais 1.1-
i ções cada vez ninis instantes dos | li.iu-.se elevado de valor, excedendo ' zoaveis, se não fosse ainda .nisuf;
! que reclamam que se ampliem cs- á espcçtaliva, sendo cotados desde [fiçiente o numerário em circula-
| sas emissões: e limitam-se a in- ' alguns annos por quatrocentos e ção. , .
j diear que se resrrinjani o mais pos-j cincoenta contos de réis a lcguad I 1'.' uni excesso dc pessimismo,

sivcl as despesas publicas, como se j 'lv' fora de duvida que a mclhõ- ¦ embora com fundamento, o temor'o 
governo pudesse de prompto, só- 1 ra das raças dos gados, promovida de uma bancarrota de um paiz

mente com as economias, solver os | em todo o Estado por meio das; como o Brasil, que pos.-ne riquc-
'seus 

grandes compromissos. Ne- sociedades pastoris c agrícolas,;zas naliiracs como nenhum uo
Inhiuna situação mais diffie.il nem com suas exposições regionaes, mundo, com todos os climas c com
i crise mais apprehensiva que a da sendo uma das primeiras n de Ja-
I netualidadc. iguarão, e todas impulsionadas c ¦"'

superiores a nove por cento
anno, com penas na lei.

No nosso paiz, até mesmo nesta
capital, explora-se o necessitado,
com juros até vinte por cento ao

| mez riu adiantamento de venci-
mentos!

di' muito conumim,. qualro c
cinco por cento ao mez, mesmo em
casas que se denominam bancos!

V. ex., sr. presidente, não só
como ministro, cargo que oecupou
com tanta distineção, como Iam-
bem ua qualidade de presidente
desta sociedade, corroborando o

1 Nunca o debito consolidado da
! nação foi lão grande, nem lão in-
quietadoras as obrigações íluclu-

I ames a pagar.
! Teme-se com as novas emissões

a baixa do cambio c o áugmeiilo
I da falta dc confiança, pelas suas
| oscillações c pela desvalorização
| do capital.
I Aconselham o governo a fechar
j os ouvidos, absolutamente c com-
•pletaincnle ás indticções, no senti-

! do de tributar, ainda que levémen-
j Ic, o capital, essa pequena massa

de riqueza c dc economias accitmu-
I ladas, existentes 110 paiz.
I D:scordo por completo dessas
; idéas c demonstrarei como cilas
me parecem erradas.

| Esquecem que a protelação dos
] pagamentos por parle do governo,1 além dc Se ser vexatória, dcseqni-
I libra a marcha dos negócios dos
jseus credores e mantém a pertur-
Ibação de que. affccta reíalivamcn-

te o comniercio c as industrias,
: Ninguém ignora que o governo
transacto procurou conseguir um

empréstimo externo, mas a con-
| flagração citiopca impediu a sua
realização, c o recurso da "funil-

\ i-ng-loan" cffcctuádo se impoz,
para assim harmonizar os compro-
misses a solver 110 exterior.

Para satisfazer as obrigações in-
ternas, 'fez-se a emissão de 250 mil' contos tle róis, insuficiente para

1 correspomlcr ;'is neccssif-huli-s.
; I,am;nda css.i emissão no mo-
mento em que surgiu a guerra, o
cambio, não somente pelo effeiío
relativo, mas. principalmente, devi-

! do áquella hecatombe, desceu re-
pentinamente alijo d., voltando

I a subir em seguida, attjngindo a
j 14 1I4 d., comprovando este phe-
j nomeno que não foi a emissão
que concorreu para estas oscilla-'ções.

: Além destas causas, a paralysa-I ção dos negócios e a diminuição
i do trabalho das fabricas, hiiiilás
j dellas fechadas e outras forçadas
ia reduzir a sua producção, foram
: nttributos que bastante concorre-' rani para as oscUlacões do cambio.
I Apezar dc tudo isto, apezar dc
atravessarmos uma crise como não

I ha exemplo desde a proclamação
Ida Republica, apezar de lutarmos
jcom difficuldãdes que jamais fo-
j ram tão calamitosa?, ainda assim'o cambio não desceu ás propor-
I ções de épocas passadas, nem creio
I que assim sueceda; mas. se uma
| fatalidade produzisse essa baixa,
Ia desvalorização do capital, que
tanto se teme, será transitória; ou.
se encararmos sob unia phase dif-
fercnle, os effeitos serão contra-

j rios, como temos cxenmlo com a
evolução da mudança do regimen: m-1iiarcliic-i para a 'Republica, como

| vou demonstrar. ,
I Em 15 de novembro dc 1SS9.
• quando se proclamou o regimen re-
Dublicano no Brasil, o cambio esta-
\.i .1 27 1I2 d. c unia libra ester-

i lina valia S'$Soo 1
! Não havia nor isso mais ab-.m-
j dancia dc dinheiro nem essa pha-'se indicava mais prosperidade; ao
contrario, o progresso do Brasil
estava éstacioíiario c as suas ri-

Iquezas não eram conhecidas,.

auxílios maleriaes dos governos do
Estado, que sempre com louvável
boa vontade contribuíram para seu
desenvolvimento, as quacs só li-
veram inicio no regimen republi-
cano, tem sido o principal incemi-
vo para a valorização dos campos
cm geral, augnicnlaiido de fôrma
surprelieiidentc a fortuna publica.

O gado v.-.ceum de criar cotava-
se a 7$ e 10$ por cabeça, ao pas-
so quo com os câmbios baixos cs-
ses: mesmos gados, os crcoulos
(pois uno existiam mestiços), at-
tingiram a 50$ c fío$oool

Como natural conseqüência, to-
dos os produetos pecuários, como
couros, lãs, cabellòs, etc-, augnicn-
taram consideravelmente de valor,
constituindo a maior exportação
do Estado.

liinumeros são os estabelccimçn-
tos de criação de gados, de xnr-
querida, de agricultura c dc outras
industrias, todas dc grande impor-
tancia capital, como nunca existi-
rani, e tolas fundadas após a Re-
publica; discriliiinal-os seria muito
longo e não o" permitle uma expo-
sição suecinta. Em agricultura, ~na
cultura do arroz, não existem no
mundo, em cgnal escala, empresas
mais aperfeiçoadas, nem de tanta
obra dç arte, com magníficas c
dispendiosas 'installações, como as
do infatigave} c benemérito indus-
Irialista de Pelotas, coronel Pedro
Luiz da Rocha Ozorio, e do dr.
Udcfonso Simões Lopes e irmãos;
também na Cachoeira. S. Gabriel.
Jaguarão. S. João de Caniaquam e
em outros inutiicipios existem cul-
lums extensivas, todas havendo
soffrido difficuldãdes desanimado-
ras e consumido enormes sommas
cm experiências, que ultimamente
emfihi, tem obtido a justa com-
pensaçãp dos seus ingentes esfor-
ços.

Nos demais Estados da Republica
suecede o mesmo; notadaniente
naqtiellcs que produzem caf-é, bor-
racha, cacáo, assucar e outros pro-duetos -que tiveram também grandeimpulso, com augniento manifesto
de capital, pela valorização que to-
ir-aram as suas propriedades.E' lambem de opportunidade c
Jtl.go- mesmo de alguma convenien-
cia a suecinta descripção, que fa-
rei, de uma fazenda de criação no
Rio Grande do Sul. Esta fazenda,
situada na costa da Lagoa dos Pa-
tos, com uma extensão de 4 le-
guas dç sesmaria, constituia-sf na
sua maior parte de lagoas c panla-ncs._ Foi adquirida após a procla-inação da Republica pela somma
de duzentos contos de réis; o seu
proprietário fez dreiial-a. transfor-
mando grandes Iremcdaes imiteis c
perigosos cm campos de primeira
ordem e lambem de agricultura,
pois._ como é sabido, estes pântanos
contem muitos detrietos e portantoconstituem terras hnniosas e fer-
tilissimas. Ali foi feita uma cx-
Icnsiva cultura de arroz, com nper-
feiçoados machinismos, e insíalíado
um engenho moderno para l.-enefi-
cial-o, eiuprehendiniento que. ape-
zar de prejuízos oriundos da falta
de profissionais competentes, trou-
xe ainda assim grandes vantagens
ir.dirççtas~ ""'

terras uberrimas, que perniittem a
producção de tudo quanto se pos-
sa imaginar. Mais amor á pátria
evitará a bancarrota.

E' certo que temos tido muitos
erros c desmandos dc governos
mal orientados, causa principal da
situação afflictiya que atravessa-
mos; mas, ha que levar cm conta
as colossaes obras executadas,
que tèm consumido capitães enor-
mes; mas muitas dellas -trarão va-
liõsisaimo concurso para o augmen-
to das rendas da nação c do seu
patrimônio 110 futuro. Tossue o
Brasil um território approximado
á extensão de nove milhões de ki-
lometros quadrados, com 23 mi-
lliões dc habitantes e com estradas
de feiro em trafego, cuja extensão,
superior a 25.000 kilometros, com
o respectivo material, são estima-
das em mu milhão c oilocentos mil
contos de réis 1

Quando se proclamou a Republi-
ca existiam cm trafego apenas
3.1584 kilometros.

Também no regimen republica-
no foram contratadas e iniciadas
grandiosas obras nes portos de
Santos, Pará, Manáos, Bahia, Rio
de Janeiro, Pernambuco o Kio
Grande do Sul, algumas já terini-
nadas e inauguradas, as quacs sob
um calculo bem fundamentado dá
como custo médio de cada porto
destes a somma de 50 a fio mil
contos de reis, ou seja um total
mais ou menos de quatrocentos
mil contos.

Xinguem porá em duvida que
Iodos estes ¦ portos trarão uma
grande fonte de renda para o paiz,
produzida pelo desenvolvimento
comniercial e industrial. Esse des-
envolvimento se accentuará com a
entrada dos grandes navios, ira-
zendo a barateza dos fretes.

Oulras obras, que tèm custado
sommas avultadissimas, mas mui-
to. compcnsadóras, são as dc sa-
ncamento de algumas das cidades
flagelladas pela 'febre amarcl-la,
que constituíam um verdadeiro es-
pantalho para o estrangeiro!

Gozamos as delicias da renova-
ção e cmbcllezamento de nossa in-
comparável Capital Federal, que
com sua natureza maravilhosa, sem«
egual 110 inundo (servindo-mc dc
uma phrase de um distineto patri-
cio) nacionalizou o Brasil!

A navegação nacional e eslran-
geira, que augmenta considerável-
mente, tem sido um poderoso ele-
mento para o progresso do paiz.

A navegação nacional tem eus-
tado enormes sacrifícios e conti-
nua a onerar o Thesouro da nação';
mas os governos não devem pri-
val-a do auxilio, impulsionando
assim seu desenvolvimento.

Depois de tudo isto que fica cx-
posto, onde se evidenciam as ri-
quezas e os opulentos recursos do
BrasÜi ainda quero fazer uni sue-
cinto balanço de .sua divida, paten-
teaiulo que a divida interna c flu-
ctuante vencendo juros altinge á
somma dc 1.848.000.000$ e obri-
ga a unia despesa animal com ju-
ros na base de 5 °|° de_
02..100:ooo$ooo. A divida pelas
emissões de papel moeda inconver?
sivcl, inclusa a ultima emissão de
350 mil contos, monta a 
859.343 :ooo$ooo, que não vencen-

Alencar, do 8" regimento dc infan-
taria.

Para Natal — José Amaro dos
Sanlos Macabyba, do 70 regimento
de infamaria; Agostinho Maximin-'no dos Santos, do o" regimento de
infantaria.

¦Para a Bahia — José Xavier da
Silva, do 1" batalhão de enge-
nharia. ,

Para o Ceará — Francisco Can-
ilido de Carvalho, do 2" batalhão de
artilharia.

Para Cabedello — José Mesquita

LIQUIDAÇÃO
Abatimentos dc 20 a 40 °|° cm todo o grande (Slock,

de camisaria, e artigos para meninos, existente na ."Casa
Kosmos", á rua Gonçalves Dias 11. 4. Sendo a primeira
liquidação que faz esta casa. c portanto uma liquidação sé-
ria, c que será iniciada a 4 dc outubro próximo.

E' uma oceasião excellente, e que todos devem aprove:-
tar, pois comprarão por preços verdadeiramente cxccpcio-

CASA KOSMOS — C. Dias n. 4. (S 203)

MOVIMENTO OPERÁRIO ;

Centro Marítimo dos Emiirc*
Riiilos do Cumaru

Rcajiza-sc no orjximo dia 4. :>s 7
horas da noite, a assembléa geral or-
flinaria deste centro, para tratar do
iiiteroàses sociaes.

Pcdo-re o comparecimento dc Iodos
os sócios.

-KM QUIXliXOJIOOAYUVA

Um pavilhão pnra musica
Uma comiiiissão composta dos srs1*

Manoel da Süpa Velloso, Heitor Mcj-
rcllcs, Antônio -Machado, Sotcr .Pires 

'
c Francisco Antônio Corrêa, dirigiu*
se liohtoin ao prefeito municipal, afini
de pedir concessão para que seja con.
servadõ definitivamente, na praça
Ouint-no llocayuva, na cstaçfto )!i Jnes-
mo nome, o coreto para banda dc mu-
s'ca, cuja ccyistrncção foi levada a
effcito -pelos moradores do logar,

A iiwuRtiraçâò do coreto será fciUi
solcnnementc a 15 de novembro.

O AL1HÍRGIÍÉ XOCTliltXO
1)0 CÃES 1)0 PORTO

Estatística do mez tle se-
tombro

1*01 o seguinte o movimento destè
altiergue: homens, .10.701; mulliercs,
2.71 õi maiores, 31 .'osSiihc-nòrcs* 2.338;
solteiros, 3Í.òS.i; casados, 7.322; viu*
vo?, 5.010; sabendo lei* e escrever,
32.102; íti»a'phabctos; 1,314; brancos,
13.(07; dc côr, 20.000; nacionaes
18.05S; pòrtugnezes, 3.o>7S; bes^a-
nhpes, 2.4117; inglezcs, 1,p41; italia-
nos, 2.C-pS; frnncezes, (.035: ailcmães,
i.oi.c russos, 1.043; argentinos, 1.034,
c austrincos, 1.028.

O movimento total foi de 33.4ifi
pessoas.

Vin.VESCOIiAR

Escola <lo Direito, Plinrmnciai
o Odontologia,

Acham-se funecionando com regula»
ridade as aulas de direito, [iliarmncia'
c odontologia, á noite, para os cm-
pregados uo comniercio.

Acham-se abertas as matricuiaí
para o curso dc 'preparatórios.

1-lslá funocionandò com regularí-j
daiie a Assistência Dentaria, sob a
ilirecção do lente de clinica dr, Jui
lio KHsardo tios Sanlos.

j

rouiExni no "c orreio pa maxiia"

aa
o
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lí não deu mais explicações.
Marcellina linha tentado, cm vão, approximar-se da filha.
tEsta fugia-lhe. Feçhava-se no seu pequeno quarto, cujas janellas, engri*

haldades de flores, davam para o rio.
A mãe batia-lhe á porta. Modesta não rsepondia. Então MarceíHiia vol<

tava com o coração comprimido.
Encostada ao paraipeito, pallida, cotn os olhos vermolhos, ModesSa pas-

sava horas inteiras, contemplando vagament ea água f|itc co.ria mystèriosa
t profunda.

tEin que pensava >..... , .
•Atravessava-lhe o espirito alguma idea trágica de desespero?^
filarcellina quasi nunca a via, fora das horas da refeição. Era precisl

ser cega para não ver que ha\Jia um grande drama nos olhos, outr'ora tão
picigos, da joven.

•E esse drama iíarcclllina não ousava comprelíendel-o...,
Mou Deus! pensará cila- cm morrer?

De facto, eram idéas dc suicidio que se lhe agitavam no cérebro'
Visto que sua mãe recusava sua felicidade c que lhe era impossível adi*

vínhar as razões de tão inexplicável recusa, morreria, O suicidio poria fim
a todos os seus males.

Já por duas vezes Marcellitia tinha sido obrgiada a ausentar-se. e Ge*
rardo, tendo estado fora de Creil, chamado para ver doentes, não tinha eu-
centrado .Modesta quando regressou á casa.

Pela segunda vez, a mãe tinha-a procurado por toda a parte. Depoiüt»
9cudiu-lhe á idéa a horrível idéa de que Modesta podia ter-se atirado ao rio,.!

Morta, talvezjá morta!
E correu para lá. . - 

^
Modesta estava sentada muito perto do rio, tendo quasi os pés na água'

è tão distrahida, no seu scismar, que não ouviu a mãe, que se occultáro pofi
detraz das arvores. |

Era de tarde. O campo estava deserto. O sal declinava por detraz doi;
liosotic e já a floresta apparecia ao longe apenas como uma enorme cortina'
sombria.

De repente, Modesta levantou-se e passou lentamente as mãos pelo»
çlhos.

•Ficou uni momento de pé; depois fez o signal da cruz.
Roberto, diz ella; meu bem ama<lo Roberto!

E ia atirar-se á água, mas a mãe, que a precedera, susteve-a em seirí
fracos. MarcelKna agarrou-a com toda a forca, receiosa de que cila se lhe
tscapasse.

Modesta repclliu-a, chegand omesníõ a lutar com ellá«
Estava verdadeiramente allucinada!

Não! não! vá-se embora! Vá-se emboraí
Desgraçada! Desgraçada! Que ias fazer?
Quero morrer! Deixe-me. Quero morrer!
Modesta, Modesta! Já me não reconheces? Já me não imãs?

¦— Não, já não a amo, e é por isso que quero morrer!...
Minha pobre filha recupera a razão!

Modesta continuou fazendo esforços para se esv/apar das mãos da míe.'
A cólera, o desespero, duplicavam-lhe as forças. E Marcellina, paraly

toda pelo susto, quasi que já não a podia segurar.
Modesta percebia-o e augmentava os esforços.
'Emquanto repellia a tnãe, tiríha um riso nervoso,'

¦:4
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CARTAZ DO DIA
Theatros
.*-»¦ ¦¦ ¦ « -+

CARLOS GOMRS — Maré de re-
*es (revista). A's 7 91.4 o 9 314-..

PAI.ACE-TI1ISATKE — O café da
'fclisbcrto (comedia). A's 8 c io hu-
"piIENIX — Alma que refloriii
'(comedia), e N°i-eus em apuros (vau.
dceillc). A's 8 e io lioras.

RECREIO _ O canário (comedia).
'A's 8 c io horas.

•I*i íjí «ql

Cinemas
AMERICANO — A filha do circo'(drama).
AVENIDA — Os piratas sociaes

'(drama).
C1NIC ALAIS—O mistério de uma

tic:.:c de primai era (íriinii).
IDEAL — O mysicrio da uma

imite de primavera (drama); O saeri-
ficio (drama); Ziaomar (drama); Co-
rada tia África (do natural).

IKIS — A mobilização do exercito
'iorltiguca cm Tancos (do natural);
JH.ura de marido (drama); Ao soar a
ineia-noite (drama). .

ODEON — Tigre real (drama).
PATHE" — Sacrificio (drama); Os

'tnvstcrios das. sertões africano' (do
tiatural); Zigomar (drama).

i» as •!'
A INDULGÊNCIA DO 

'

,¦¦ PUBLICO
' Poderíamos dizor melhor a iiidltt-

Rçncia do nosso publico, porque o

carioca pecca realmente por ser iildul-
jicilte. E' claro que pelo simples facto
dc ter comprado a entrada, o espe-
ctailor não comprou o direito de trans-
formar cm campo de batalha a sílla do
espectaculo. Dentro, oorém, das normas
«la compostura tem mil maneiras de se
impür ao respeito do artista, e, até, de
fvilar que a "claquc" se nrrõguè a ou-
sadia de consagrar c glorificar nullida-
<ics eo mat^usos cncofiünendados, bi-
sando -.lunieros por demais csealiro-
sos muitas vezes, cuja primeira cxhibl-
_ão, aliás, já pudera iiicsino, ser fei-
ta, mercê da còudcroriavcl indiífcrcn-
va do oublico, mascarada cm risonha
bo.iiiomía.

Não basta ir para o theatro rir a'-
«vaimente de quanta baboseira sc di/.
cm scein, ou applaudir palhaçadas ro-
lidadas de gênero burlesco. Não basta
nueror ser espectador, é preciso sa-
Jid~o ser. de modo auc o arti-la com-
iprclienda ilitc tem dcanto dc si um
[juiz. Apulaudindo quando deve applau-
ilir. c distando aos applausos dos

hos; Honra dc marido ou A taça) dt
amargura, extraordinário ¦ romance ciu
6 partes, de enredo admirável e pos-
santes scenas; Ao soar da tncia-noite,
ííran.ic drama policial, de trues eston-
teadores e imprevistos, niauiiifica pro-
dueção dl fabrica Gaumont. <

* * * -L/" '

THEATROS
Reclamos

Continua . hoje no cartaz do T_ecreio
a engraçadissima comedia — O cana-
rio, com que a companhia Alexandre
Azevedo vae obtemdo o mais brilhante
suecesso.

Quem ainda não teve oceasião de
gozar duas horas de agradável passa-
tempo, indo á uma das representações
d'0 canário, que: não ijerca -ensejo,
pois a hilariante peça çstá a ser sub'
sumida uo palco do Recreio.

•
O espectaculo dc hoje, no Phenix,

consta do original brasileiro — A ai-
ma que refloriii, comedia em um acto,
dc Heitor Delírio, classificada no
concurso do Theatro 'Pequeno, e o
vaudeville cm dois actos — Noivo em
apuros, traducção dc Juy-iie 'Guiuia-
rães.

Hvssas duas peças, hontem dadas em
première, mereceram os_ applausos do
numeroso publico que affluiu ao thèa-
tro da rua íitarão de S. Gonçalo*

*
Conslitue uma verdadeira fabrica de

gargalhadas a interessante comedia de
Tristau 'liernard — Café dp Fclis-
btrto. que a companhia I*ueilia Peres-

Leopoldo ..-'róes eslá representando no
l\i1ace*Thcatre.

Para hoje estão atmuncíadas mais
duas _css.es com o ciTgraçad.'Sif__ia
peça. _>

Jlfo.rí de rosas, a revista ora cm
scena no Carlos-Comes, tem ali obiido
o êxito uíãis íranco e decidido.

Taiito pela sua rica montagem,, cn-
mo pela verve com quç é escripta,
eonin ainda pelo desempenho (itic lhe
dá a troupe do ilvdft-i-.Thcàlro; de Lis-
boa. merece ser vista pelo -público;

Nos dois espetáculos desta noite,
repete-se — Maré de rosas.

St # *

formado pela-distineta actriz cantora
Cbudina Montehep-o e o sympatluco
'+' 

Seri hoje inaugurada, no Edcn-

Theatro, de Lisboa a temporada de

inverno da companhia Armando Vas-

concollos. Marcará esta estréa a ope-

reta Iniperia, na qual desempenha o

papel principal Luiza Oliva (SatancI-
la). artista que o nosso publico teve

oceasião de applaudir enlhusiastica-
mente. Em maio próximo, essa com-

panhia virá ao Rio. installancTó-se. no

Carlos Comes, por conta da empresa

Teixeira Marques & C.

te^__________*!;-'¦'¦ ;__fl Hfe.
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MUSICA

RECITAL DE PIANO
No salão do Jornal do Cõhtmcrcio

realiza-se no dia s do corrente, ás o
horas da noite, o recital de oiano lia
seuhòriln Zclia da Caça Autran, co-.n
o scitltinté proRrãmmn:

i — Cliopin. Nuctur.io n. r. op. C7
ií. i ((.mi dó sustenidõ menor); Ma-
zurk.1 ii. .t. nn. i; (em lá menor);
Prelúdio n. *f, (cili si bemol nienor).
2  li tiaUirew. a) Ilt.iwjrcskc; li''-
biissy" b) La nlus uuu lenle (valse);
Bach-Bitssoni c) Roiouissez-vous chrc-
tleiis ainiés !. _ — Wagner Brassln

daqueurs". o verdadeiro m^m^^^^^g^
evita, ao mesmo tempo, que o actor
vá procurar effeitos com .prejuízo do
liom senso c do hom Rosto, .^im «ÜC

provocar falsas impressões,,,

* # #
PRIMEIRAS
-,,: OS FILMS DE HONTEM

Aos cetts inmuncraveis triumphos,
romtuis. tidos petas mais estupendas
i:r,liil)i.õcs dc arte no gcncro de films
liueuiatiigraiiliicos, o chie Ocdon jun-lon honrem mais um dos mais brilhau-
les. Tigit real, que constiti.c o grau-
ile suecesso actual nos saldes da Com-•yanhia Cineinatonrapluea Brasileira, é
um romance sensacional, dc admirável
thrcdo passional, magistral trahalho da
Jlala-Fihn. cm O atrobatadores actos,
«1'ijii vuorosa aceão tem cm 1'Ina
Mciiicheili, a laureada artista, unia
Drótagomsia incxcedivcl e de raro ta-
üeuli).

O numeroso publico que freqüenta
o luxuoso 1'athu tem, desde hontem,
cm cxhíhiçâo, na tela daiiucllc cine.
mu, um i.rográiiima mio é uma delicia

o um encanto. Organizado a capricho,
com o máximo cuidado, consta elle
ilhs seguintes films: Zigomar, terceira
série ilo celebre c emocionante roíniui-
co policial — Zigomar. cuja reprise
«•.'¦stá desnerlando o mesmo extüiordina-
¦rio interesse nue ha sele annos; .S'.i-
críficio magestoso film cm tjue figu-
ra como protagouisla a encantadora
artista da Opera, de Paris, Napicr-
J.owska;, Os mysterios dos sertões afri-
amos, sensacional narrativa animada

¦Aa expedição vcuatoiia du barão Eran*.
clu-lti.

O elegante Ciuo-Palais estreou hon-
tcui um programma auc fez o mais
retumbante suecesso. suecesso que pro-
mellc prolongar-se ininterrupto durati-
te estes dias mais próximos. O ili.Ví-
terio de uma noite de primavera é uin
pujaiite drama de ainnj c aventuras,
artística concepção da Tiher.Film. São
sete actos eiiiuolgantcs. durante cujo
desenrolar a bella c consagrada Hcs-
feria dá vida e relevo inconcebíveis
nn Lhe tim du sensacional füin," -.em que
uniram em jíigo o amor a sciencia c
h nstueia, qpe dão ensejo. ;t festejada
.u-tiiz a apresentar üiíi dè seus mais
rutilantes trabalhos.

O confortável Avenida iniciou hon-
tem a exhibição da um monumental e
Krandioso film, une se vae tornar
memorável nos annacs da cincmalogra-
nliia. Tem nor titulo, esse film —
Os piratas sociaes, que é <lo alto vajor
artístico, dê luxuosa inontaRcm, de
(Icsempcuho irreprcliciisivc). imponente
obra da ronutadil fabrica D'Luxo. 1're.
sentemeute correm no ecran Aq Ave-
ilida dois maravilhosos episódios do
euggcHlivo film. sob a denominação de
— O vcqiteno Monte Cario o yls ir-
miis Corsos elii_ios de perípeciiis as
mais arrebatadoras, muna accão es-
touteadora.

K' dos mais surprehendèntes o cn-
cantadores o programma cuia prcnúêrc
iiontcm offereceu aos seus freqüenta-
iloros o popular cinema Ideal. Nõlle
fulgura oi laienlo da famosa c hf.plau-
dida acü'iz Hesucria, a desempcnlmr
n urinei tia! oérsohaiiein do vigoroso
ilr;.ma oolicilll — O mysicrio de uma
noite de primavera, em 7 emocionai!-
les parles. Seguem-se como comple-
mento do programma* Zigomar, a se-
ííuudií série, tres actos de surpresas c
maravilhas; O sacrifici? delicado dra-
ma siciab interpretado nela afamada
urliatn Napicrkowislía; Caçada na Afri-
ca, instruetivo c possante film do na-
ttir.il.

Cheio tlc altractivos e sedilcçõcs e
h novo tirogramnia'. nue hontem come-
çou a fiiuirar na tela do ouerido íris.
A sua oôtnnosfção ê a seguinte: A mo-
bUkaçiio do exercito portuguez cm

..Tancos film patriótico. t'aue reproduz
«a fita as pianoliras ultiuuimciitc rea-
li/adas oclos valorosos soldados lusita-

1,. Migun; a) Nocturrio np. io;
II. OsM-ald. I.) Tarantclla oo. .-t, n.
._; c) II ncinc; A. Ncpomucen, d)
Galliofcira op 1.1, n. .. . —¦ Llajinu-
now, n) Koiidós dea sylnhes; Balafct-
rew b) lslaniey (l''an»siii Oriental).

*
RECITAL CHOPIN

Uenliza-se amanhã; ás 4 'horas da
tarde, no salão nobre do Jornal do
Ca'niiiicrcio. a Recital Chop'h, pelo
pianista liclsa ;M'aiirice Dunieshil; que
executará: a grande sonta on. .1?.
quatro prelúdios, dois estudos, duas
valítis, uni nocturno, duas mazurhus
c a Puloíieza em lá mviior

::: _ü i!i

Tí a Pina ... ... •«• ¦ '••

_ Ideal, divina, mais mulher, ma.s
artista, do que qualquer, outra. Se-
duetora. clcctrizante. admirável... .

lE' já a segunda vez que tc vejo
neste cnlhusiasmo pela mulher...

Meu .l>eus... Mas nuo sou so-
mente eu, não somente todos os ho-
niens que se sussestionam por etu.
Até o sexo fraco mesmo se extasia
c sc apaixona pelo traballm ineguu a-
vel. Esíivcsrcs bontem no Odcon como
eu e vistes; li estava meio inundo
elegante, o que o R.o tem ne «eiio
c q. e 1 •»"•<« *ouUm ,ir âl,UCll!l i-Té
sicão' de belleza e de, arle, em qi e

«resume o estupendo trabalho de
Pina ..Uènichclli en, " T,.Sro Real A

nossa .melhor sociedade, .111.11» <¦ «Ç;
mais inteleclual. senhoras, aemwtk
les, meninas, «cnliorcs, rapazes crean-

ças. tudo correu a ver o ídolo dc
nós todos. _ xn

Realmente; enchente como a nc
hontem. no Odiou, .poucas vezes te*

nho visto, rarecinm catadupas de fio
res que cornam para os salões, a
a belleza de damas que compareceram
ánucll. verdadeiro ifosU-.il ne arte, e

os perfuniís inebriantes d=. que =e
cerca n Ivula mulher brasileira.

.Meu caro, estou convencido.-7-
no Uio de Janeiro, 110 gênero, so o
01.KUN'.

ÜM ASSUMIRÃO

Uma mniiifo_«_nçüq tios pni'P-
«li-._iis i'i:i'i'i)-viari<>8

Assnmpçila, 2 (A. A.) — Os pare-
distas ferro-viarius realizaram licitem
uma manifestação; durante .1 qual «la-
Jarain vários oradores, pronunciando
discursos violentíssimos; não havendo,
porém, nenhuma alteração da ordem.

Mme. A. ETIENE
Continua a trabalhar na. s«S

especialidade de vestidos cliics
¦c fora do coinniimi, tendo todos
os elementos para esle frencro
<le trabalho. Una 7 de Setem*
bro n. 132. (A 191

BIBLIOTHECA
-DO-

''CORREIO DA MANHÃ»
Acham-se á venda os volantes;

O MARQUEZ DE FAYOLLE,
Por Gerará «le Mervat

O TAMANCO ENCARNADO,
Tor Heury Sftirjter

lim easamento na Época
do terror,

Por MirecoQrt

LÁZARO
Por Don Jacintho O. Ticon

DUAS ORPHÃS
Por Mietto Mario

PEDRO £ THEREZA
Por Mareei Prcvost

UM ERRO JUDICIÁRIO,
Por Marc Mario

AMOR VENDADO
Por Salvador Farina

ÓDIO IRRECONCWAVEL,
Por Cai-los SI. Ocantos

DlXIiriJKO PARA OS ESTADOS

Concessão de credi*
tos ás delegacias

do Thesouro

Varias
"O PISTOLÃO"

Não- lia hoie. cspcclnctilo no llicatro
S. Josc. para sc cffeçlunr o ensaio
Kt*:il da àpparátosn revista — O Pis—
toliio, nua fará a sua première amanhã.

A cmiiresa Paschoal Sesretu tini"
tom feito nara que o trahalho dos'cs-
criplorcs Imutcio Raposo c Ucaticr Ju-
tiú,r nnnarcça cm publico com todo o
csplcmlor c brilho.

Ií' a revista mais (lisnemliosii Q\\e
a e.nprcsa lem montado para o popular
K. José;

.Tiiyniíí Sílva esmerour-sc nos scena-
rios. c Fautilio Amvü.Io, conliiriére da
empresa, cuufecctouou nm püanla-
rotina todo novo e de estupendo cí-
kito. '*
UM FILM SENSACIONAL

No elefante cinema Pathé será cx-
liibillo, amiita-fcira proitinui. 11111 (,'ran-
díoso c sensacional film subordinado
no ti! uio — Paixão doniinaute, iralw-
lho da Fox-Filtn Corporation, que
apfcseui.i cinco maRistraefl actos. com
itm linfln scenario. estylo completa-
monte novo.

A filial. 110 Rio. daquella iniporlan-
10 fabrica, resolveu dar hoie, ás .10
horas da mnnliiV, uma sessão especial;
dedicada au inundo ciucmaloRràpliicò,

«t ,

FÁTIMA MIRIS
Finalmente, ê no saW>!ido-i|ite. no

Rfpnlilica. veremos os admiráveis e
finos trabalhos ila notável artista
transformista l''atima Miris. que anda
em touruCc artística pela America ilo
Sul, tendo feito uma brilhante tempo-
rada cm S. Paulo,

Fátima Miris, sem auxilio dc outra
pessoa, representara — Uma festa em
Tokio, fazendo tio.s transformações
cum a maior rapidez.

O proeramam está assim organizado:
Primeira i,..rtc — Ouverturo syin-

plionia á Irausfíirmacão; .Marcha, l/o-
tinia; Monólogo. Apresentação;. Uma

1 festa cm ToÜio, eom 105 transforma-
ções.

ScRiiuda parto— Ouvorttirn, pela or-
chcslra; Uma lição dc transf.irinisiiio.

Terceira oarto — \ralsc Chavirée
(canção dc apache); Balic (payoso mu-
sicõmnnd; Isabel (cantora a voz sé-
ria, pari,,lia): I.a Oitnhilla (reprodu-
cçãn clossiea): Uni tenor celebre- (pa-
rodia); Cira il mondo (canção hollan-
dczal; O gnto pretu (caução c dan-
s:;- licspanholait).

Os prcebs senTò <lc sessões, dada a
grande lotação do Uepulilica.

4fr liín homainjícin á colônia pnr-
tuRiteza, a companhia Uuciüa Jíires
realiza depois d,> amanhã uni bello.
espectaculo no Palacc-Tlicatre. Será
representada, pela orimeira vez. por
essa troupe. a celebre neca — .-I Mor-
liailinha dc l',i_ l'll'r. Por isso, hoje c
amanhã: dar-se-ão no Palace as ulti-
tuas rcnresentnçCíes da enj-rraçadissima
comedia Ao Tristan lícrnard ¦-— O café

tio Pclisberto, une ora e.tâ fazendo
ali -;m prande suecesso.

•^ Dcuois de uma ausência dc dois
annos cm brilhante tohniée aos lísla-
dns do norto. acha-se entre nós o duo;

— »_».-¦ 
NÒ JOCKIOV-OIiü»

PAULISTANO

O resultado tias corri-
dus de hnte-hohtcm

S. raulo, 2 (A. A.) — Com grande
concorrência, realizaram-se as corri;
dai do Jockey-Club. cujo resultado fo.
o seguinte: i" parco — Dasar e l.,ys-
caia; poules, 17Ç300 c 3.?5'">; tengio,

¦97". 2» .pareo' — Z gomar c ban
eicuifi-ite; poulcs, (>íuuo; tempo, 97 ¦
i" paren — Favorito o Arauto-.- pou-
ies üifooo e 8$eoo; tempo, 103 . •("
paren — Spar e Santa Rosa; poulcs,
ij$8uo c =3i: tempo, 103 . 3" ;Pa-
reo — ..tucktess e Rabino; poules,

«USGoó c :3$2oo: tempo, ia8 . 6" pa-
reo — Saiul-Ul-iiim c Joliettcj liou-
les. i--$S(íiiu c io$;.mi; tempo. 103.

O •novimento geral ifa casa de apo*-
tas foi dè :o:i.--(,?ooo.

¦1 % IM 1 » 

Gottas Virtuosas dto sÜSÍÜ
Curam licinori4iioidcs, males do lüero,
ovarios, urinai c u [.ropria t:--st.le.

Servidão e brio na vida
militar.

Por Alfredo de Vianf

Memórias de duas jovens
casadas,

Por H. de Balzac

UMCASOESCURC
Por II. de Uulzai'

Mysterios da Villa Rosa,
Por A. Ií. W. Maiison

POR UM ALFINETE
Por J. T. de Saint-Germaiu

MULHER DE MÁRMORE,
Por Carlos 51. Ocantos

O CORREIO DE UÃO
Por Mnrc Mario

ABBADESSA DE CASTRO,
Por Stiiiillinl(Ifenriqnc Bezle)

PIIECOS AVCLSOS — Na
Capital: Volumes hioilindus,
üljtOOO; <'iii'iiilci'iinilos 0111 tiur-
laliiui, ."$000; rom cnciulei'-
niu-ão do amador (esueuial),
4S000.

No Interior: Volumes bro-
filado.-., 28500: eiieaderuados
em perenliiia. S8SOO;
eaderuueão de amador (osiie

liai), -1$5000.
Iimiruetiões para as«i*_nntu-

ras vide números anteriores.
Vendem-se collecções a jireços
reduzidos.

A Directoria da Despesa Putilica
concedeu lionimi os sesiuintes ereilítos:

A' Delegacia Tisca) cm Alasòaí,
=«í3?93-l. para pagar a Ormindo lfran-
eises da silva:.

á do Amazonas: 20:000$, paraacqui-
siçfio dc uma lancha nara o serviço do
Porto 1'iscai, de Japurá; .:._o$g!)8, c
<H4$-M't. i>ara pagamento ao bacharel
Alfredo Curado 1'leurv; I :ç)..'jÇ99<'.
idiiai, idem, a d, Idiiza Bruno da Cos-
ta;

á da Bahia: _:;_:o$ e ::i(1o$. idem,
idem, ao Banco Auxiliar tias Classes;
7,30*?Ç43 c 600$, idem idem. a .Can-tidlano Serôa da Motta e on conego
Manoel Alexandrino <lo Pradu;

á mu Goyaz, ,.19875095'. para paga-
mento aos observadores c ajudantes
das estações meteorológicas üe Tocan-
tins. Palmas e Pabatiniia;

á do iMarauliãu. 4:800$ e ,...6$g5<i,
nara patçar despesas do Ministério da
Guerra e ao ainamiensè do Correio,
Viriato Cario.? de Oliveira Souza;

á cm -Minas Geraes: 3:2.0$. 3:000$,
1 :i,_.uS8_:8 C'0H$28; para pagar ao
aposentado Antônio Pinto ile Freitas,
para acquísicüò dc casulos, pura a Ks-
cola Scnícicula de Barbaccná para
pagar á bcnsibúista d. Emilia Nasceu-
tçs Coelho de Almeida e á menor Ma-
ria Dulco, e jos' empresados dos nn-
cios João Pinheiro e rncofiden.es ;
6t)i)t<n^4 c 4i..$8-'8, para pagar ás
pensionistas d.d; Mana I.uiza. Aldc-
rina Ivmirena e I^uez Virgínia de Car-
valho, e d. Isabel Sarmento de Üli-
veira e Silva c sua filha, menor
Odctte;

a no Pará 2:100$ e M0,.i$_8_, para
nagar á adj,nua da Kscola dc Aprcil-
dizes Artífices o no a.iusentado Sylvc-
rio Antônio de Carvalho;

á na Parahyba: 2Íi:876$lo4; para'despesas 
de mtmições de boca. por

couta do Ministério. da Marinha ;
j:"'i_$i4oi para pagamento á Grcat
Westwn oi Brasil llailway e a Hcnry
J. Green;

ú 110 Paraná: i:.|ooS. 1:04.)$,
o)»5$8uii e G6.SS00 para pagamento ao
Ifanco de Çuntyba. á d. Otliilia Braz
Cravo .e aos empregados dos núcleos
Apuearair. Yanó, Cruz Machado e
Senador Corrca;

á 0111 Pernambuco. 23:000$. nara pa-
game.lio aos officiaes e sub-uffieiaes
do Corpo de Armada c Classes Annc-
xas; i:_...>$.i;o. ouro. e 2:.i3S$Suo, pa-
t>cl, para papar â' Comniissão de tíanca-
monto do iteeife: roiSSoo. 44>$866
(ourol, oq.-iÇóoo c i*>7$33i. nara pana-
mento a Au^nstò Monteiro a J. l;er-
reira «& C. á uensioniata d. Isabel
Maria da Conceição Machado c ú d.
[jcnpblcliíía de B.irros üobõ:;

á no Piauhy: i:ó2.-$.i28 1:000$ e
100$, para pagar ao tenente reformado
Jòwiúa 110 Koland Sirainc. á pensionis-
ta d. Maria Anunsta de Azevedo c
ao t tenente José Amando de Oliveira;

ú no Uio Gramlc do Norte*:. fjoVóoò$(
para despesas com a conclusão das bar-
ragcrís submersas de Mossòró; I.Tpane-
ma c Seridó; 207$7"o 28,|$.|,i(i.
26,|$.U7, 248S215. 226$S7.1. 320$_37,
i5;?54o. n.i$43. 88$6._2 e 2..$8o0. na-
ra paganunio a Manuel I.ueasdo Nas-
cimontn. llernieiiCKildo de Brito. João
José l"entandO-,! Celso Nelson da ron-
seca, Anacletn Salles dos Santos. Al-
íredn Sclfcs de Mendonça. Uayniui.do
Teixeira dc Souza Barros. José Julião
de Arruda Caldas. Manoel Kilguciras
de SánfAiina o João David Santiago;

á 110 Rio Gralide do. Sul: 70:000$,
para ucúítlsiçao de animaes rtiprouu»
elores por couta do Ministério da
Agricultura: 15:000$, para despesas
extraordinárias com us grandes mano-
bras de tropas; 1.741$. 00 1:400$,
366$ 36.S iQ2$rSo. i..6$6oo. 7j$ ç
iq$. para na;:a"mento a Américo^ José
furtado Camliciu.. ao ninj.ir José Ko-
drigues. ao SArpcntõ João Baptista. ao
cabo Antônio Comes t.o Castro, a
Brasil Greát Soiitliccn Itnil-.vav. Coni-
pnnj'. á «Companhia Nacional Cófileifá
c a L}ilc.(i Linít.;

á em S. Paulo: i:_a;$. _oo$ooo,
2m_$67G _7$ai,o c 4/$.|oo. para Danar
ás pensionistas d. Kivirii dc Higueire.
ilo Guião c d. í.eonoldina do Caslro
Mourcira. aos cmn recados dos núcleos
Mamão e liaiideirautes. á S. Paulo
Hailwajv Company c a Albino Gon-
çalves & -.Ci-;

ú cm Santa Cathnrina: ;Ors o
.l.tCS;;... para pagamento ao pessoal (la

com en-1 taifa da Kscola de Aprendizes Mari-' nlieiros c aos emmciíínb-s ilói. núcleos
Annltapolis Beiin.lo,- l-.stoi-cs Júnior e
Barão do Uio Branco: e

á cm Sergipe. 48,,$ nara. despesa
de aluguel de casa da Insnecloria de
Saudc do Torto.

UMA HERCÊ PARA AS HÂES \
A "Vastlini Cheiebrtugh" i o^melhor unguento para • cutu.
Deve lei empregadi deidí a mais tenr» infância. E conhecida e usada
em todo o mundo. Conserva a cara c as mal» macias «rapidamente
jülivii ai excoriaçõa, queimaduras, chagai e todu as irritacõei
menores da pelle Insistam em receber a "Ptielint C/ttittritigh''
como originalmente acondicionada é vq»m que tem o nome da:

CHESEBROUGB MFG. CO.
^«¦¦.^¦'•^¦|^^^|__.»|Ü nm uuu. aomui

A* VENDA EM TODAS AS DROGARIA* C PHARMACIAS

]•'. Central. .
i\ Leopoldina

7.1. «;oo
.1o0.4-'O 6.332

I.ntradas em
li. lf. Cwitral. i". .300

T0t.11 351.131
Kmbarcucs em .30:

Ií. Unidos. . . . 6.29,3
Kuropa. .... 7.700
Cabo  2. soo
Cabotagem. . , . 4.648 21.141

329.000
Entraram desde o dia 1 dc julho

até liontem. 72' -74o saccas. c émbar-
carani cm egual poriodo. 570.128 ditas.

lionlem. oste mercado abriu firme,
com muitos lotes á venda c procura
ile certa monta, lendo sido effectuadas,
dc manhã transacçües dc 6.804 saccas,
lia base do g .800. a arroba, pelo typo 7.

A' tarde, foram realizados negócios
de cerca dc 2.000 saccas ao mesmo
preço da abertura., fechando o uier-
cado em posição firmo.

A Bolsa dc Nova York abriu com
1 ponto de alta e 1 a 2 de baixa.

Passaram por Juniliahy 53.40o sac-
cas. ¦

Não houve entradasfi

1K111 egual nenodo
•anno passado. .

do
55:o,-_$3ao

OPFEBTAS
Apólices Vendi Comp.

Cernes ic 1:000$ 8i_?ooo 817Í000
O. do Porto. . . .íoSoon
C. de li. de Ferro ;,-2$ooo 7705,000

C. do Thesouro. . 77_'$oou 770$nou
S. dn ISaixada. . . ?f.5$°°o
Provisórias ... 780*000
Judiciaria  7''°»uoo
ÍÍ. do Uio (4 "Io). «4$ooo 3j$ooo
li. do Rio, de 500?,
mini  420S000

Dilo de JI. Geraes 775?ooo
Ditas do IE. Santo 8oo$ooo —
Munieip. ia 1506 . 201S0011 2005000
Dita.», nom. . . .
Dilas de 1.14, port,
Dita» nom,

Dita, idcin, ' lata
20 kilos ....

Dita da Laguna,
lata grande. . .

Dita de itajaby,
lata dc 2 ks. .

Dita idem, lata
grande

iDiia tle .Minas,
lata do 2 ks. .

Dita,, idem, lata
grande
CAKNIi SlvCCA
Rio da Prata :

Patos c mantas .
'Mantas

Rio Craiido :
Puras mantas. . .
¦Mantas

•Matto C-ror-s» :
Patos e mantas .
S. Paulo, Minas e
Rio
CAKNIi Dii PORCO

Do Paraná e 'San.
tu Catharina. . .
CI-MIi.N'i'0

8i$Coo 8C$|oo

79%200 Si$6oo

70$Soo "-'íioo

S--$8oo !«.|$ueo

?o$3oo 7JÇS.10

4S$ooo 6...>o

Não lu
i$joo v.?po

i$.Co :i i$joo
i$ióu i$j:o

i$j!,o i$joo

i$uo i?_*3o

Dova
Cathcdral. ....
Ií ande Ira -Sueca, *
Ke:í......
Alpha
Pyi-amide. . . .
White & üròtlicra

CH.VMPACXIi
Krairccza. . . .
Portugueza. . ,

COUROS

$640 a $6.0

Por barrica
21 $00'I

Não ha
-'3?ono
2J$Ü00

Não ha
?,3$oou —•
aaJjtpòò —

Por caisa

roo$ooo x\ _?io$ono
i.'5?ooo a >35$ooo

./Por kilo
2$8oo a 3?ooo

30O$OOO io8$«-ioo
igojuoo l8.,'$o.io

líJoS-ítUO
32ÓÍOOO

3265000 320JOUO

8.
I0$»00

o$8oo
«$400
rjçpoo

Coiniiiuiiica-nos a Agencia Cera,
das Cooperativas Agriculas do b.sta-
do de .Minas Geraes :

I Cafés do sul e |' Ca-fés dc outras
I oée-te de Mina .1 i>roecdeueias

ALFÂNDEGA
O commandante do vapor / apajóz,

etilrado em iulho ultimo, foi respon-
saliilizado pelo (mgamentoj dos. direitos
¦ia mercadoria, extraviada dc tres cai-
xas da m.-.rca .1. K. '/.., importadas por
Jolink.K. Zcissiiii;

_ Por despacho de hontem o mspe-
ctor íuIkou nrocçdcnte as apprcheu-
sües"'constantes dc um sacco com 222
canivetes, cffcctuada nelo atudante de
guardá-mór Nunes Pires, auxiliado pe-
lo official aduaneiro Oscar Augusto
toureiro o pelo marinheiro'.' Timotlico
tinia, a bordo do vnp.ir ingleí Coto-
via, cm 22 do mez passado, e dc
lirande quantidade de botões do 111:1-
drcpcrolii, pelo 2" official aduaneiro
João Pinto da I-onscea. tratada por
um estivador a bordu ilo vapor fran-
cez Sequana, em 21 do mesmo mez.

líoi indeferido um reiiucriincnt.o
de Eliaa Abilelinur, pedindo restiliu-
ção de direitos, que pagou pela nota
n. 3.81-, de iulho ultimo.

l!oi .concedida a uroroga _ão . do
prazo por 60 dias, solieilada por Car-
los Noronha, para apresentação da fa-
ctura consular, relativa :i niorcailona
iiue iuipnrlou |.elu vapor Üaltamli. em
fevereiro ultimo, por cuia falta assi-
gnoii termo dc responsabilidade,

l-oi julgado PXacedcnte o aulo
do apprcl-.cusão lavrado i.elo escriptu-
rarlo Andrade Costa. <!a mcrendoria
comida cm uma caixa remeltida de
Curityba, por Ilcni-iquc Wethcis «
C. para a firma C-.-ashley & C, por
calar essa mercadoria seílada com cs-
tampillias já usadas. Aos iiifractorcs
foi imposta a mulia <!e f...'.S. su. ll.çs
se.ulu entregue a mercadoria depois dc
couvcüiontemente adiada.

Foram deferidos os scg-.iiuies re-
niicriniciitos dç restituição de direi-
tos pagos a maior: .Augusto Vaz X
('.. 4ni1.11: Aníbrosio I.ameiro 708870
e agSijiCj Uiíli & C. io8$8g4: Braz
r.auria. 1$56-i: Companhia Generalc
F.lectric do'Urasil. 781,586-; lilpcnor
teivas, cjS.S.lú; Fonseca Va* íi- «-•,
74$[,.o-, 238$850. 224$4.|0 i.j.-$i6; e
_utl$jCa'Í V. Sòlirol. 2.?..8,>-, l.il.u Ml-
gucl de Freitas, .,««?.! . = :., J<""Çf .' •
llennctt, 2o-,S8„o: U. ledes Klliciro,
2.5098: Santo? Noraes íi: C. 665020,
c Silveira Sampaio fi C. 3-l.6.|8.

Gommemoragão espirita
EM HOMENAGEM-AO ANN.TVER-

SARIO DO NASCIMENTO
DE ALLAN ICARDEC

«A ilircotoria central ila Confc-
deração Espirita ilo Urasil ilelernii-

11011 iine a coiiiiuissãò eonfraterni-
zador.i , c coiniiiissi.es directoras
das Sociedades Confederadas dns
Estados próximos promovam con-
ferencias publicas sobre o tliciiia:
.Propagar a moral e a philosophia,

baseadas na sciencia espirita inte-
gral a nrogressiva, que não _ uma
religião ', nos dias 3 c 4, solcn-
nizando o 112" anniversario do
nascimento de Allan Kardec, que
ioi a 3 tle outubro de 1804.

Confederação Spirita do Urasil,
nos dias 3 e 4, ás 3 horas da tar-
dc, e ilo dia .1, ás 7 lioras da noi-
tc, na rua 'Marqucz de Pomba! mi-
mero 1.1; Grupo Spiriia Luiza Tor-
Icrolü, rua Senador Alongar nu-
mero 16S; Sociéilade Spirita União
e Justiça, rua D, A.ura 11'. ,.2;
íío.i-ieilade Spirita Prutcctora ilos
Juizes Rcctos e 'Associação Carida-
de, rua Imperatriz 11. oo, l.ealen-
íio-. Sociedade Spirita Í«'c e H.-.íie-
rança, estação de Cupertino j So-
ciedade Spirita. Defensora dos
Perseguido.., rua .Maná 11, 176; i
Sociedade Spirila l'oi",a do Céo.
rua Torres liou cm 11. So: Centro
Spirila União, Amor c Caridade,
Ma-K-, listado do 'Rio de laueiro;
Sociedade Spirita Luz e Caridade,
listado dc ,-Minas Geraes; Grupo
Spirila Tolerância e Grupo Cami-
nho da Verdade, rua lislacio de

Ministério da Guerra
DIVERSAS NOTICIAS

O ministro da Guerra assiunui, 
'.,;:i-

tc. cs scf-iiiritcã .-.cl,is:
Exonerando dc instruetor de cavai-

laria da lisenla .Militar e uouic.iniiu
para iiislructor da linba de tiro dc
Cordeiro, o 2n tenente de cavallaria
Patrocínio Joüé da Costa: nomeando
o 2" tenente'dè r.rtillieria Kauatp Notto
de AlUuqucrauc, clicfe da caca balis-
Iica da Kabrica' 'He- Gíirtüubos e Arle-
factos de Güwra; noineaiulo o i° le-
nente Ucnnlo da; Veiga Abreu cos0
tenente Gaspar üúitnarS&a Jun tur; res-
pectivãmente, comniandanto da i" com-
panlna dc nlümüos e s-ib-sccrctario da
Jiscola Militar.

Juntamente com o inslructor
Souza liei;;, que os acompanhou na
viagem de estado-maior, apresentou
limitem a turma de alumnos da Kscola
de List ade- Maior, que reijue. no dia
;., com destino ao Kio Grande do Sul,

Foi designado o i° tenente-,
medico dr, Armando I.ír.ia M ei rei les
jiara fazer parle da juttta medica da
5" região, que tem de {.«lecionar na
semana próxima.

O embarque dos officiaes c pra-
çan, que sc destinam ao norte, rcali.-
za-sc' no dia -\ Aò corrente, ás io Im-
ras da manhã, no antigo Arseiial dc
C u urra

Rio,

IToJe,

3 dc outubro dc ipi-t

XOTAS DO 1)1 A

2 hora? da tarde.

[
Coniniiun | «Còr Ç<mmum

H.4J9 n«l-'33
_I$l,tI 'I0$IJ37
io$S-'5 io$Oai
10ÍÍ519 io$.ii5
10È212 ioScoSII 1

Còr

i6o$ooo i*35$oop
202S000 couSooo

1155000
lSo$ooo i..l$uoo

175$000
;oíi$ouo

Obscrvajõcs
Mercado: firme.
Kiambioi 1 -* si 1 õ, fraco.
Pauta, SCOo.
As qualidades acima nc 7 nao

acompanharam relativamente aos pre-
ços.

Tiago Irmãos comimüncãm-nos nue
as suas cotaçüea dc café são as s«e-
guintçg 

T.vp.03 1'or 15 kilos

II$00O
10$700
ioÍ-joü
10$100
<l$Suo
i|$..00
9$joo

SANTOS
Iv.n .to:

linlradas: Co.rS-' saccr.s.
Desde 1": i.39G.,*ji4 saccas.
Média: 46.^0 saccas,
Saidas: .71.3X0 saccas.
ivxistcucia: 2.114,751 sacos.
Preço por 10 hilos: g$75o.
Posição do mcic.tdo: estável.

ASSUCAR
Kntradàs cm .-.o: 2.,*,8t saccas.
Desde 1": íSS.uo- ditos'
Saidas um .in: 2,000 saccas.
Desde 1": iÍ\j..ii); ditos.
Existência cm 2. Ae tarde: 1^9.215

saccos.
Portyão do mercado: calmo.

COTACõliS ':¦'

Bi-aiicn crvsta! . . . . Süo a S..."
oo£$ a og.*à • * * i»|[34cmir pnfí.íj;1)
Mascavo $..(io a $.1011
llranco. 3" Sí.rte . . . Sl,--o ii $640
Mascavo ?..u a Ç.|Bu

Dito de 19114 . .
Ditas de 1014, port

Bancos:
Commercial. * • ,
Urasil
Lavoura;'- . . • •
Commenro. . . .
Xac'onal
Mercantil

C. de Seguros:.
União dus Proprie-
tarios

Urasil
Minerva. ....
Argos
Garantia
Coníi.viça.. . . •

listradas de Perro:
M. S. Jéronymo, .
Noroeste
Goyaz. „¦ . . . .
liêde Mineira. . .
Xorte ilo Urasil. ,

<". dc Tecido*:
Urasil Industrial. .
S. l-ellx'. ....
Alliança
Corcovado. . . .
Pctropolitaua. . .
S. P. de Alcântara
lispeituiçu, . . .
Carioca. . ... .
America Fabril. •
Tijuca
Magéense
Couf. Industrial. .

C.. Diversas:
Docas da lialiin. .
Di de Santos, nom.
Ditas ao port. .
Loterias
T. e Carruagens
Centros Pastoris. .
Mcib. do Maranhão
Hanseatica, . . .
Cnxambu'
C. lírhbma. . . •
"A íi.iiie". . . .
T. c CobnizaçÜio. •

Debentures:
C. Hrahma, . . .
Docas de S;vitns. ,
America 'Fabril. .
«_-. c Carruagens. .
Urasil Industrial. .
Tecidos Carioca. —
Tccldi de «liotafogo
Mercado Municipal 20,1.1100
Tijuca  —
S. Aleixo. . .
S. Helena. .
Pro;-. Industrial
S. i-osaü-i _õ_o'o'o
Ma.r.ii'. PliMiiineiise iSo$noo
Tecidos lisiieiauea —¦
Antiirctica Paulista 200SÕ00
Tímidos Alliaií.a". . io.iS,„.o
S. n. «''abril. . . . iSo$.

140

3*5$ 50Ó
40SOOO
;jj$ouu
3()$,*;oo
1-1.500

50$000
lòü$030

1 ;,,$,,00

,.o$(ioo

IJO$000
2;$000
sSspòó

õoò$óoti
3»o$ooo
ÜOfOGO

a. $000
20S0Ò0
_h;$ooo
369000

1Su$ooo
30$qoò
Í5Ô5Ó00
IJnSotlO
ifibSòbo
17o$òoo
200S000
l,30$iioO
30OÍOOO

:oSooo

Sola " Pelotas". .
¦S o la M Í neira ,

cóinmum1.. . . . 2^400 a
Sola "S: Paulo",

commum. . . . _:$6oij a
San tu Catharina',
.ile i" 2$So.i 3
Segunda e baixa. e$4uò a
Curreiro (o meio> ij?ooo a
CVtanadas, Inferior

«ate (cada um). iG$ooo a
Atanada dc Cam-

I.OB (cada um) . c;$ouo a
Ancora. . . ., , 23?oou

CHA"

:?Soo

3.000

3?ooo
eí-liiu

i;?joo

i6$ooo

s5$ooo

1$.|00

3S$ooo
1 $:_(.(.

=SS?oo

as ie„.

5S-01
l8$i -;
4S$i)ú

a 1 Sf

.'S-,

44.

Kilo
0$ooo a ia$oaa
V?ooo a líiívoo

Kilo
Não ba
Não lia
Não hu

Cento
2?S:.o a 3}200

Nominaes
t f.Ojíoou a t-íoÇooo

3S$S00 a 36Â000
, 265400 a jo^ouo
. 3e?erio a 34Ç-00

Não ba

. i-$Soo a 1SS000
T1UG0
44 leitos, preços li-

ljjíouu l-'.-$joo

osíppp
47p$oon
4Ú5$ooo

I2$750
6-'$ooi)
2Ò$Ó00
4g$00u

I20$ÜÜO

10S000
r$-'5o

I3$000
55$ooo
1 (>Su00
40$ooo

f,0$000
i00Sooo
265*000

7$000

i9,*)?apo

105$000
2O5$0Op
2oaSòop
]00$ü00
jSogjtio
iSoSooo
1Ò050QO
2põ.$oõn
190S000

— iyo$ooo
!OÒ$Uoo ip3$uop
oo?imo —

T20S000
j 7,ò$0PÒ
;,„u$ooo
Hj.tSoou
IffOSoOO

Verde, , v -»• -j
Preto

CACAO

Bahia .....
Pará
Pernambuco . ,ciiiious
Ríò Crande. . \«JJRVJl.HAS
Nacionaes , , ,
Ditas estrangeira*.

FAK1N11A Dii MANDIOCA' De Porto Alegre:
líspecial
Peneirada ....
Fina
Grossa

Dò Çasmià.
Grossa

J''A!.IN11A Dii
(Vor saccos dc

quidos)
Moinho huilcs

Iluda. Nacional.
Nacional. . . .
Brasileira. ...

t Moinho Plmitinotise
Kspceial. .... irSsoo a
S. IíMpoldO, , . . í/Çooo a
O. i6$.-oo a

M"inho Santa Cruz
Pérola ij-Çino a
Santa Cruz . . . i7$ooo a
Paulieca . . . , , iGSíuo a

1'KIJAO
Preto

De Porto Alegre. .
Dito Idóill; da terra
Dito idem, de San-

ta Catharina . ,
Dito manteiga. . .
Dito de cores div.
Dito mulalinho. .
Dito nmcndbiiri . .
Dito, branco, idem,
I)ito. vermelho, idem
Dito; enxofre. . .
Dito, branco, es-

tranjíciro. . , .
Diín. fvadiuho, idem

PUMO
. Fitmo em corda

Rio Novo:
lispeeial

'"$500 a
i;$ooo a
1C$500 a

I\ de Alcântara joo$ijoo i3;S„oo
Centros Pastoris,
C. IiidusUíul . .
Ind. ¦Camuista. .
1(. V. $. Paulo.
Tecidos Maiiéctise
Industrial lívieira

100$.'00

i!)_-Sooo
I85S0ÒÕ

78Sbnb
i-roSooc
I9o$ooo

.1.014

Nominal
Nominal
Nominal

Al.liODAO
Kntradàs cm 30: náo houve
Desde i°: 0.570 fardos.
Saidas cm 30.' 52° ditos.
Desdo 1": u.-t.n fardos.
lixistcnciíi cm 2, dc tarde:

fardos.
Posição do mercado: finr.e.

CÓTAÇOliS
Peniãinliuco; .
lt. G. dn Norte.
Parahyba. . . .

CAMBIO

liontem, c?tc mercado /abriu estável,
vigorando 1'ara o fornecimento de caiu-
liíacs as tasas de 12 .«'.íj e 12 .-,lt(i d.
e para a compra do papel particular
os dc ._ ..|8 e 1^ isl}2 d.

O illánco dn Urasil adoplou para
o? vales ourn a taxa dc I2'i|i6 d.

Os negócios conhecidos foram dc
pouca monta, fçchsfido o merca.Io cm
poslijão fraca, coni sat]itc-s «a i-'o|,u*d.
u dinheiro í-ara as letras dc cobertura

ô|S il.

llí« O lUi-tliEJO DK JAN JOT JUTjKS MAUV

Ali! ahi dizia ella. Sou mai* vigorosa, c hei Je morrer, hei ile mor-
rei: c mítica mais pensarei cm nada. 1\ será por culpa sua c toda a sua vida
U-rá remorsos da minha morte. K meu irmão lambem lh'a lia dc lançar i".n
ro.slo! Ah! ahi Deixe-mc!,,,

'.MarcL-üina, horrorizada, com o; olhos dilatado., já não a segurava ««cnão
por uma das mãos e sentia pouco .«. potteo essa mão cscorreifar-Hic dentre
ü suas, pelos repetidos esforços empregados por Mcldcsta.

A joven cònttiuiava a rir;
-- Ah! ah! ah!
Já eslava meto dübruçada sobre "o rio.

Mhvlia filhai minha filha! Náo abandones u-,._
Deus.! Soccorro! soccorro! gritava cila no cumulo do espanto

Visto que não me ama. deixe-mc...,
Amo-tv, dar-le-hci i.obeflu, \\-\o que assim o queres! Modesla! Pelo

am,.':- dc Deus, minha fillia, farei tudo quanto quizerçslAdeus! Adeus! minha mãe.
Ue.-ta vez as mãos separaram-se.
Modesta cantbáleott, cahiu, loruou

p lo amor de
do liorrcr.

levantar-se e de um saiu 311-:
ao no.

Roberto', disse cila, Roberto!..,
Minha fillia aí
chão. tão pen,

ma que v mais

ga-sc! gritou A_.in.'.'!íír._..
do rio, i[ue ficou com as
p«iucup movimento .pie fiz.

— A mim! Soccorro!
li cahiu desmaiada n,

m.Ilidas na agita e de ió'.':.'
arrojaria ao rio.

Uni homettí apparcceti dc ?ttbito. correndo para ella,
/lira Gcrardo. Acabava dc entrar em casa .¦, não vendo a irmã

mãe, interrogou a eivada. Adivinhou tudo. Correu paru o rio e titvl
Lançou se ao Oisc, mergti.sion e apanhou \rodesta, semi-morta,'meu!,., 

com os olhos fechados, sem respirar,
rraiispnrtqii-a para casa.

nem
. viu.

11

. ;rui-.*.-
seu ;

cairAaleando«A.!:ireellitia, que tornou a si,
¦li cmqitatitô corria, levar,-'... o seu precioso fardo, Gerartl

o, repetia:
— Vê, minha mac. vê: Uu liem lhe tinha d

tiuiia anniinciarln! Era preciso '.er cnulela...
Marcellina abaixou a cabeça sem responde

nle accusava.se.
¦Mas estava tudo acabado. Agora eslava vencida, Não resistiria mais

que o seu segredo lhe i.i matando a fKha,

aça que

A culpa era sua. Intima-

stav.i resolvida a uão <_'guardar por mais tempo. Mas que sóffrimentos,! Oue angustias!"Getardo, tratou da irmã e fel*a \t,l;,ir .1 sf. Felizmeittc etla nãò tinha
ficado muito tempo dei.aixo d'agua, para que a asiílijxia fosse loiii]iícúí:
Aoi.iti os olhos. Respirou.,Estatua salva,

li quando recuperou os sentido., viu a seus pé> Marcelüha, que eiiora«,i
anictues iagrimas, e Gerardo, que sorria apertatido-Hic as mãos.

• Minha filha, murmurou Marcellina. minha pobre c querida filha!
— Perdão minha mãe. perda,.''
-• Ah! querida filhai sou eu. ?¦ !o contrario, qtie impioro que :ms
!ôes!
.Modesta estçmleu-lhe os braços e mãe c fillia abraçaram-se e confundi-

ram ai suai lagrimai..
pe

OS l»Kl-tT.\IK)H HlCl.f.AS
.Sim i-liemi.la a cupiliil

nrgniiiijiu
Buenos Aires, 2  ... .\.)

Procedentes dc Mónlovtdco. clie-
.'.'aram hoje, dc manhã, os dcpu-
lildos belgas, srs. Buysse c Melai
que furam recebidos pelo tr He-
nnz. minisiro d,, Üelgicii. nesta ca-
liilaj, pelos funecionarios dii l.e-
Baçãq e- Consulado e nor íuiirieró-
sos membors da colônia belga da-
qui.

—«-»o-<i?__-«^_»-—.

1531 IJCKXOS AUíi:s

Km fiivor dns cri-nnyns pobresBuenos Aires, 2 — (,\. ,\.) —
Realiza-sc hoje .1 cosliimadn colle-
c;.i annual :i favor dns creanças
pobres, percprrcnod as ruas. casas
c esiabc!eciiiièiitiis comnierciaes
desta capital as senhoras perten-centes á Associação das Creanças
c a nutras associações de li _ ne fi-
cencía.

 ¦¦¦!»___» I» j», 
NO CHII.I.

O |ii-,-si(i.,iu,. d;, lioptililien
Imnqtiv.cin o cxploradoi'

Sllaelileton
Santiago, 2 — i.\. A. I — O

presidente da Republica, dr. JoãoI.uiz SanfuctiiH affercccu honlehi
111" ba_ni|ucte .1., explorador inglez
SliackU-ton, assistindo o ministro
da Crà Bretanha e outros diplò-
matas, ns membros (Io gabinete e•rtnitãs outras pcrsnnalidádes de

j 
destaque na nossa sociéilade. !¦',>

, ram trocadn*. I.çijid,¦ _ muito cor-< d:a-es, ' '

deverno
Coirrpa,

tihiíis Tecidos iraficense u listrada Ae
l*erro Victoriu a Minas,

ASSKMIltifcVS CONVOCADAS
Companhia ile Sçatiros União Çom-

mercial des VarCRistiis dis 5, á i
hora.

Sociedade TilldS Maniicsmapii I,J:i-,
dia 0. ás .1 liorus.

Uniprcsa Cbuátriictor,. Rio Granilc
do Sul. dia 11 ás 1 lioras.

Coni|iaiiliiá Predial, dia i.|, a 1
hora.
COXCOlUíllXCl.AS

AXMXCIADAS

Sá ii. sr; Sociedade Spirila Amor I «".«i1'*-"^''.."» KfÇ!|,,
_./*-.'!. _-. > _. 1 lll.|-,_- rl*(*ll«lll____ l ,1'IWIe Caridade e Grupo Amor c Ora-
ca, Jacarêpaguá: Congregação Spi-
rita Iriíviiinhtidor.. do Item, Custe

I o que Ci;st:tr. Vi)!a Operaria, Cal-
jleie: tíi-upb Spirita Delis, Amor e
...iljçrdade, rua Presidente Barro-
sn ii. _;_); Sociedade Spirita lis-

Urcllii do Oi-iciile, rua Alves Mon-
tes ir. ....: Grupo Spirita Consola-
Ção, rua Navarro n. i-i>; Grano

I Snirita Victoria aos Spirilas 
' 

e
Maçons Humildes, rua Ur. Lcai

11. 3s: GniDo Spirila Cliaritas. rua
1). Anua Nery 11. 269: Sociedade
S|)irita Protectora dos Perseguidos,
rua da Fazenda da Bica 11. 2S;
Grêmio Spirila Amor c Liberdade,
rua Cascàdura il. 82; Grupo Spiri-
ta Antes Pobre que Rico Dcshon-
rado, Rio das Pedras: Grupo Spi-
rua Caridade, rua S. Francisco
Xavier; Sociedade Spirita Deus,
a nossa consciência e os deveres,
rua, Manoel Victorino, Piedade-,
Sociedade Nascer, morrer, tornar
a nascer e renascer ainda: Pro-
grcdir semiire, rua Coqueiros nu-
mero 92; Grupo Spirita Deu; am-
para aos Perseguidos, rua Dona
Clara n. i..K: Grano Spirila t-'é e
Caridade, Juiz de Fora, Minas (Jc-
racs.

Fui enviado a todas as socieda-
<les confederadas o manifesto spi-rua n. ;.-i, para distribuírem aos
visitantes.

¦Hor.tm aíftxatlas
bancos:

A 90 dias:
.iVondrcs. . . . ,
Hamburgo. . . .
Paris

.V vista:
Londres
1'ar.s
Hamburgo, .
Itália
Portugal. . , ,
Nova York. . ,
Mon.cvidtM), , ,
(lc_.pa____.__ .
Üuenos Aires. .
Suissa
Vales do café. .
Vaies ouro. . .

nas tabellas dos

12 l|.l ii 12 ri\}2
•$M5 a
$704 a

Preços correntes do mer-
Gado do Rio de Janeiro
ARROZ NAflONAT,

12 A. a 1:
$712 a
$7,-io .1
.„!f, a

2$.i,',, :.
,i«f«;õ a

atiilliad.i .-..$.>..'> a o.lS.iou
Kspecial Si.?".") a SãS"""
Dilo superior . . ._!..!'.¦> a '!<>_rr">
¦Dito bom. . . . 38?30i) a ,t.?7?o
Dim du norte,
branco

Dito regular. . .
•Dito ide.n. d.»

Korte, raiado .
AUROZ liSTUA.NGIUU..)

l\ku11i:i, de 1*. .
¦Dito dc a". .
inglez

ASSUCAR
llranco crystal .
Crystal. amarcllo
Mascavo. . . .
LSr;_iic.., ;í!i garle. .
Sòmcnoâ
Mascavinho. . . .

ACUAS MlXIvUAliS
Nttcionne. :

Caxiiinliu' i.B gfs.'.
í.aml.arj-. (.|8 gfs.)
Cainbuquira (4*> K-'
ST ].oiifL'iu;o ÚS

garrafas). . . .
Saltitaris-, (.|S gís..)

Kslraugeira) :
Vieliy (50 gaits.)
1'cnier .50 garis)
Dita Ciou garrafas)
Solte.-s (24 gars.l
l«. S_.lga.las (48

. garrafas). . . .
J755 ; C. ..Moura .15 c.)
$,''-1 ACOAUDKNXÃ

i PÀràty

,.fi«?7i>'>
36S70U

3J$300

qi$(Íüo

c.700

$.. .0
$..00
S40Ò
íii.10

.-PÍOIIO

2_.l,.,ü

2,l$boo a 23?õoo
-,j. 11,0 a i-^.uüo

585.100 a ,-Síoon
5f»$ooo a 5<i$ouo
70ÇQÜO h 7')?uúo

Nominal

43Í0Ò0 a 48$ooo
_l,S5t,uo a 4,S$,.)oo

3..S.1.MI a
3.!..i'"> «l

1o$noo ;i

TÍtlIU' 
N5. lU

S.10 a
S4K..1 a
Sifm a
?0-'o a

Náo in
S.|.|o 11

28$ooo a
23$UOo ;i
_;,j$oüu a

I7$8iii)
1;$300
lOíjiÜOO

i8$,ino
1;$500
17?i)00

i8$ooo
17S500
17^000

'íon kilos
Nominal

i3?3"o a i6$7oo

DIVIÍRSOÍ*,
Agua-ra-, por l:il„
AiiKTtitioi-.it eu. cas-

ca, nor Kilo . .
Alcatnio, ner lci.'o .
Caugica. por im. l;s.
l.*u!:« dc milho iuo
kilos

Fãrello de triftti,
por 100 kilos. .

Gazolina, por caixa
Genebra, por caixa
Kçrozcnc. por caixa ..  (
rinieiila da Índia,
kilo.  2Í.5110 ,1rj'ncuas <\n Kio
Grande, uma. . i$soo a

Cadrilhos. por mi-
llieiru. ... . . ,-,.o$ooo aMalta em folha por
kilo. ..... SiCo a1'olvillio, .oo hilos ,.S$ooo ,1Passas, _lor caixa . iSSooo aPresuntos, por libra ,i$jooTelhas, pnr iiilllieirii ;,.n|,ioo aToueiullo, por kiln 

' 
$f>5„ a

lapioca nacional,
„«or lon kilos . . jú.fooo .1
rrcmoçoi, por 100
,r.k'los.-, Kâblia\ mas uo aço, por
kilo  S,,,, ..,

MARriTM.VS
VAPORES IvSPlSRADOS

Portos do norte "PiraiiRv''!
Rio da i'rata, "P. dc SairuMe.
Rlli"

Portos do norte, "Oyapock". .
Portos do uort,- "Uahia".
Kio da Prata. "A. I-atuuchc fréville"
Iiureiuj Aires, '"Mossòrú". , , ,
l.ciiova c eses., "Indiana". . .
Laguna u escs., "Anua". . .
Hio da Prata, "Darro". . . .
Portos do sul. "Satollite". .
Portos do norle, "Jaguaril.c". .
Portos do eul, "I,ai!mia". . , ,
ínglaterra e escs,. "Desna". .
Vigo c uses.. "Leon XIII *. .
Ccno.a « escs., "T#uas_ di S:i
voia"

Amsterdam c cíl-'s., "llollaiidia".
Inglaterra c escs., "Araguaya"..
Rio da Prata. "Voltaire". . .
Portos do nor*tc, "Ceará". , ,
Hio da Praia, "Sainara". . .•Nova York c escs., "Rio dc I;
uciro"  .'

VAPORES A SAIU
Laguna e escs.. "Mayriuk". . ,
Natal; "Itauba"
Pilháo c escs., "V. dc Sutntstc-
gui"

Porlos do sul. "Assú"
Nova York. "Acre"
Portos do norto, "Pará". , . .
Aracaju c escs.. "Itaperuna". .
Bmt|í°?„ «-' «-'Sl-3" "**•• llttOUClíl!
Trev.ile'

Portos do sul, "Itapuca". , . .
Hio da Prata, "Indiana"
Monievidéo c dscs.; "Tiis". , . .
Inglaterra o escs., "Darro". . , .
S, Fidclis c eses., "Kidelense". .
Caravellas e escs., ".írassitaliy"..
ltccife e eses., "Itaquera". . .
Amarração c escs., "Pyriiieus"...
Nova'York c escs., "Sergipe"...
Pará c eses., "Pirangy". , , .
Uio da Prata. "Mcss.iró". . , .
Kio da Prata. "I.i-r.n XIII". . .Portos d o sul, "llassucê". , .
Rio da Prata, "Toniaso de Üa-
roía"

Rio da Prata, "iDesna", ....
Laguna c eses.. "Anna". . . .
tt o da iPrala, "llollaudla". . .
Colônia do Calio, "Glenorcliy". .
«Nova York e escs., "Voltaire"..
ltio da Prata, "Araguaya". . . .
Itapully c escs., "Itailulia". . .
Manáos e escs.. "Bahia". . . .
Uio da Prata, *lSirio"

i.lS.ioo a
185300 a
13S.100 a
13S.100 a
iS$..oo a
£o$üoo a
11$700 a

iij$_ioo a

8_$uiifi a
6i:?__oo a

16$700
ei$7ou
1CS700
lü.700
IO?JOO
_l$700
I.V?J00
íif.joo

õ.;Ç5»o

Por kilo
i$Coò
i$íoo a

)$uoo ti
|$2ob a

$6uo a

Regular. . . .
Sul do Minas:

Segunda. . . .
Primeira. . . .
Terceira ....

Coyano:
lispeeial 2$ooo a
UcRitlar  iÇ.íuo a

1'ÜJIÒ l-M POI,HA
Do Kio Crande:

1". aiaarello. . . , i$J..o a
2*\ idem  j$:ôu a
1". çonuiiiiiii . . . 1S150 a
2n, idem, . , » , i$o*.o a

UKUTAS
Poras. caixa. . ¦,* , 3r$ooò
PcrnSi aitxüi ... —
Mangas, caixa. . Não ha
Uvas Rio Grande,
caixa Não lia

Dilas, est., barri.; ..-.Souü
GORDURAS

Rio du Prata, idem
Hio Grande. . . .
Matadouro ....
Xarimeailas do in-
terior
GLYCI-KINA

l$7iio
il?3i>°

]$1U0
1S.100
$800

cSaço
ijíioo

.$.1.0
Í5150
1 íroo
t$ioo

vazuBruta, som
lhainc

Prula. cia latas dc
r J 11_2 o 2$ Itilos

Loura, sem vnzillianic
I.oura, e.m latas dc

12 i|j e 23 kilo.-,
Branca, sem vazii
Iliamc

Branca, cm latos d_>
i_- i|j 1: as kilos

Branca, cm latas dc
4 kilos ....

Branca, cm latas de
1 o 2 kilos. , ',

Í.ANT..IGÀ
Modesto Caloue. sor-

lidas. .....Jlrútet Trcres. lata.
r,cpc!etlcr. lata . .
Muíli.stu Galonc. lt.
\„ lírum. ....
Ue Atíiins; , 9 ,

MILHO
Ámaicllò, da torra

Nominal
Nominal

Ç700 a $;oo

$700 a $700

Kilo

,|.oòo a . 4?ooo

4$ioii ({Sino
5*?oou 5^000

..$100 s$ioo

(j$cuo C$uoo

C$101) 6? 100

?(í,loo úfjoo

6*?50o ó-Íjoo

AVISOS
COR-lIüO- — Esta repartição c..pe-

dirá malas pelos sóguiiitcs paqueles;
Hoje:

Acre. para Bahia, Recife Pará, S.
Juari ç Nova York, recebendo impres.
sos até áü 10 horas da mauliã, earta-i
para o interior ale ás 10 ij_*. idem
com porti* duplo e nara fl exterior ale
ás 11 c oli.jcfctos para rcRislrar até ái
10 lioras;

Itauba para Bahia, Rccifw Cal»*,
itlcllb c Xatal. recebendo impressos au
ás 9; horas -fia manhã, cartas para -t
interior até; ús 91 [2, idem com porl(
d.unlo alé ás 10.

P. de Satu st anui. para Tencriffe <
Kuropa, via Vigo, recebendo impres.
sos até ás O horas dn manhã e carta,
para o exterior até ás 7.

Mayrinl: para Anyra, Paratv. portoi
dò S. Paulo. Paraná, S. Francisco to
Florianópolis recebendo ioiprcssos nt'í
ás "1 horas da tarde, cat,as para <t
interior até ás 51I-'. idem cr|ii |ior\<
duplo a'éás 6 e objectos para ret;iá-
Lrar até ás 4.

Amanhã:
Puni.' para Victoria e portos do sul.

recebendo impressos alé ás 8 liora 1
ria manhã, cartas para o interior nld
art* S n'.\ idem eom porte duplo até ái

e obiectoR para registrar até á.- <i
dú tarde de hoje.

Itapeu.ui, nara Cabo lí.rioj Victoria.
Caravellas. Ilhcòs, Bahia c Aracaju,
recebendo impressos até á 1 hora da"arde, cartas para o interior até á

1 í íí. ÍU**iu com porte duplo ate ás_ .2
r objectos "jiara registrai' até ao niéió-
flià,

LOTERIAS
CAPITAL FEDERAL

npsumo dos prêmios dn pl.n.n

Não ha
Nao ha ¦ ^, ,

3$ooo ri ,í?-!oo '¦ líY.IC
Não lia 

' 'iTilfc'..
3Í000 a ,.$8óo 1 54fin2i?Soo .. 3?-'0l) | !j^.|/oj 

'

7$700 a 9$400 302|/i;.'
Uito brinco, idem. 0$"oo.n 10S500 M'4l70,"*
Dito da terra, mixto 7^700 a 8$.*joo 205lfii
JIADKIKA ja.Kd.'.

Americana, pé. . , $420 a $.|2ot2ÍíR&2
í Resina, dúzia. . .
i Sponoc, diizia. . .
J Sueco, branco, o pé
1 IlilM. VITHlclIl*!

n. iffi ve.-ilisaila em 2 cutu.
bro ilo ÍOIG.
PH1ÍM10S Dlí 16:0005 A 50OÍÍ0O0

icióonsofiii
gsoooíro.

I

i;,,|.suoi, a i.-.imk,,, i 53051So ... a $._.o .

l«:000.«500ü
1:0008000

tooiBoon
ÜDOSOO.
,'itint.noc
Sioosnoi.
ÜOOSOGO

.1132 I Angra
-"¦/•"¦-l i Cànvpos
?7í" Italiia.
S«T« ] Uahia.

!Í3oo a
Ç-.ni a

:$9S7
.iS-M.
¦1$3QÒ

Isa.*
i$8-'o
SSi,.,
S,-io

2p3S

tinta dé emis
a <) i!-: por
de -ao;

üs negocio;
importância.

Vcmled
Tlrigada ròlioiai do Districto Ve- I i9?8oo,

deral; para n foriiccüncnto dc 50 ca- das.
vallos crcoiiloSj pclludos 011 de san- |
ü.ic. dia .|. ., , , „

lis', rada do ferro Central do Ura-
síl| Para o fornecimento de material
electrico, dia lf', ao meio-iüa.

l-.striul,*. de l**erro Centra! do Brasil,
para n fornecimento dc diversos arti-
yosi «lia í>, no íueitf dia.

listrada dc Rcrro Central do Ura-
sil. para o fornecimento de o.ooo
burricas dc cimento.

listrada de 1'crro Central do Brasil:
para o fornecimento dc artjfíos diver-
eo-. necessários Tara a offteiiin auto,
Rropliica da intoudencia, dia 31. ao

listrada de Ferro Central do lira-
sil, pv.',i o .fornecimento de -óleos,
.-.ibriticiii-tcí, estopa o graxa, dia jj,
ad melo dia.

ilisiradà dc Perro Central do . p h-
sil, para o fornecimento dc machiuns
diversa?, dia -'I. ao nieio-d.a;

los Correios do lis.

a 201? c compradorc? rt
sem operações divn!ga.

T.liTRA? Dl") 'llIlliSOURD

A? letras papel foram cotadas aos
rebates de il e 8 i|_ ,|.or eento. fi-
càiido com compradores, conforme n

sãó, aos cx*-I'1-'mí,s <le S
cento e vendedores «aos

ior cento.
èonhceulos careceram de

ÜOIiH.V
Ifontcm deixou de haver ,1

fiiiicção da Ilplèa, em virtn '

fallecido o corretor Theodoro

.\i.i'.\\:i':i'..\ do mo
iàx.kii.o

illual

i.ot.(

lim
irapi

Administra
tado ii,

I.loy,

Uio
dc

dc Ja
Potál.
mial

criai, dia

nra?iIeiro.
os vapores Ihtrtlla

Caixa de Conversão
I- O I! T O & G.

Sàt» quem melhor ;is:»o pairam.
- :\\"i-:.N'iUA RIO BRANCO, ,|i).

1.K.INIÕKS nio i!;Kr>oi.i:s

l.IiOl
.Vrr.ea,!a.

llllvDORÍA
10 do ,l«a :

«711 Sr;
:.|ií,Si;

SIIXAS

; (Maceió. . . .
i Aracaju*. . ,

; AI.COOI.
I ?o nráos. . .
I ..X xriios. . .

4,, !!'.',„.«. . .
1 AI.VAPA
1 Xoeional. . .-,

listnniííeirã, ¦ 1.
.\/.i;i'n;

réniilva. lata .
1'ort. lal.i de

litros. . . .
Portuguez. lata.
fraúceií, lata de

. litrnl . . .
Francez. lata.

AT.PJSTA
Xncton.tJ
listranceira. . . .

AliGüDAO
Sertões
Primeiras sortes .

UUK.J '
Claro (=So libras)
Ivscuro, idem.

liATATAS
Xoeional, por Idlo

HOkl.MIIA
Mangaljcira, con-

forme a qual ida*
do. i„,r 13 I..-. .
IIÍVC V1.IIAH
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,* i.jíSdoii isoSoon
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s9$6òo a
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kil03

¦^ÍDoo

57^000

s.1$aoo
2lÇOO0
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' f.a.-pe. . . .

NorueiPi. . .'liscoisia. . .
i:\MIA

Itauba Je
Alegre, laia
kilos. . .

CS$ooo
7?S,,oo

CÃES DO PORTO
Hl-lacâo ,!,_

9 d„ forto
Íe oiiíuhro

i ¦•¦iil-a-*!!:. Port)
ul.M

Dita, vermelha
Piiihn dn Paraná

i" ciuali-.laile . . .
2'. riunliiladc . . .
Tabon ,

Ul.IiO
De linliaç.i. lata. .
Dilo. barril. . . .

PHÜSPHOROS
I Olhe' llrilliantc
PiuhcJro
Yjiirniiii..
MinloE,
Raio 
Urniil

De cera:
Olho

I Vpirauca
I Raio 
1 OUKTJOS
! Do lliiins
I SA1IA0

I lim 27 liiolos. . .
í;iu o liarrus. . .

Olcina virgem, em
tijolos, j kilos. .

Üteiurj £\ir^etu, Ciu
em tijolos nenue-
nos., 1 liiliiü . .

Olcíiui e virgem.
em liiolos 11. 1, 2

_ hilos
Kí-pt -iül. cm tiinif.?,

¦1 Kilos . . . .
lispeeial. em tijolos,

3 hilos . . . .
lispeeial idem, n

1. -¦ kilos. . .

í*.-.|)ecial ile peso. .
Virgem dc peso. .
Víi"«em «superior. .

VIXIIU
I!io Crande . . .
Collarcs, tinto, bu-

IKTJOr., . . . .
Dito. inferior. . ,
Virgem do porto .
Verde pprtugiicü. .
r.iaboa. tinto. . .
Dito. brauiKi, it
Ki'á,",s

Figueira, tinto. ,
llüppanhol, tinto. .
Dilo branco. . . .
Vürmaulh, Cimsano

1 Portuguez . . . .
]•'¦;:,nn /. caixa , .

I SAI,
¦ Moraom

Calio 1'rini . . .

j VlXACltli

: Ur •:,,
Tinto. vti.as

i?boo a ijonn.l PIIKMIOS DE'.00X100
1.000 a i?oo,',.11W(. 5.1(,,s o,,,.- 5g'M!) 37{)Si

70.V..0 a 7.$_oò: :-i»SO 28Í10S 14902 UW 802.1
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Hl-í-r» Xmt) 335J3- $-=» 18272 DG120 4S776

=$000 PRÊMIOS DE 100.000
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. 47223 ,ifiãl7 1970 12Ü73 39S9II
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1S400 a
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50$-)QÕ
50S.OOO

_t.Sooo
48Suoo
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•i;.5oo

64$uno
6e$'oop
OiÇiíüu

$000 a

Kilo
oa t

f.o a

303.003,
H.l_.''!|'fl
ioosqoo

nojoon
308000
303,103

2«í;ooo
, fS0i),i

SSOOo

15240 a

,*?:oo a

s$.oo a

ISÍOO a
Kil

S.-.to a
S-.10 a
$<_-o a

Pip
i-líÇooo a

l í_'.)0 ]
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PUBLICAÇÕES A PEDIDO

{•allcncía
lio dia 4.
Cvi-lore*

1 hora.

Fali.
d>'a

tlencia dc J,
1 hom.

lu.-uiu. Pereira
1 li„ra.

Zurzur Irmão--

Rili-a l.iin; RI

A. ¦Suites d-.- S

I. M. 1., ¦",

Alviís

i:\iiiakc \<;ao

d; o, I

v Am

St t:.

HXTO. LOPES .v r.
R;:a I-lorjano Peixoto', i-.|

Prestam as melhores contas

cai-i:'
MÒVraCN'Í'.U UO Ml.Ui

IV.-.Il>«V.*.V.. 11lotUodêz" .'.'.'.'l"JíViilai'idV.'.'.'.'.i,'.|

Pctjuena
caixa tia-

. Iixistcnc
- fcmr., ias cm

Kilos sacra*
em 29, de Uide . 341....

ot

I'. io «Vapor IXacioind '"lisririto Santo"".jCabai:

P. i: l\'a;ior IXacional .. ••C,-irat!R,ila" ICabnt.
;; | ;\>u«.

iS Cintas....{Nacionaes •,.. [Diversas  [!).C-*
V. Mau» |s.v. .....(| ,>*i___J!i_.^.| ._w.......|Vago.

de div.

dt bagagem.

hragatn tif ~ «cai.
*.a íli* _.*«» pacotr?

Locomoi^ras i!p 6.
c. de .to pacoleá

X*arro. caixa de 30
pacotes. ....

Carro n!lr;.si letra.
caixa de .10 pa.
cotes 

Domcstiras caixa de-j", pacotes . . .
Locomotoras "Ura-

ülleiras. de 0. e.
dc ;<> pacotes . .

Cuudor. t*. dc 2$
pacote?

Itrasileira, caixa de
s.i nacotts , . .

llraMloira cm lata.
i- laias. . . .

Paulista, caixa
2*. pacote* . .

YpíranRa, idem.
<**o-n!nhn. Idem .
Colombo j. idem.

de

17713 o 17717
17981 e 17983
5'i081 o :iI0-<:í

DRZENAS
17.711 n 17720
17«.'«*il n 17990
540S1 a 5Í090

C15NTENAS
17791 a 17800
17901 a 18000
•V.COL a 04700

ToiloSjOs números terminados
em 10 tem Í..C00,

Todos os numeras terminados
e.n ü lôm 2$ excoptuai.c_i.-so o_
terminados etn 10.

O fiscal do governo, Manoel Cos
=f 1110 j me Pinto.

1Í600 fi direcloi-assistcnle, dr. Auto-
I »i'o Olyntho dos Suulos Pires, vice*

S;.;o ! presidente.
S.-.io ! 0 dirc.tor-prosiftuu.e, Alberto
$o;o ] 

-Saraiva du Vonscca.
O escrivão, Firinino de Canina-U*D0° 

| ria:
5.10S000 a 5C0Í000 -
it*;o$ooo n 4_ío$ooii !
¦|(ío$uoo a s ioíooo |4Í0S000 .1 ' (oSõoo

Nâo lia I

,.o$ooo'.a ssoSoob STAXIUl.ll 
Oil,

7„,,$'.,,i, a !<o?„oj ; Tivemos lioiiteiii, por intcrinsilía
Não lia ¦ de um terceiro, conhecimento dc

..0S000 a 500S000 j u,„a nuhlicacão as.-iiiiiada p"r'.jlôÕoa 
fi h-» 'le iraifaíhães Pereira,

30 a ..fooo _>i"orumliuiieiite insulliiosa lio dc--
l-cmlinrgador Virgilio Sá Pereira,

ma 4$5oo_l iniião do advogado da SlanJanl
00 ,1 -tÇjoo ; Oi!, 110 processo crime pur cihi

!provocado,
rw pipa j A despeito de não estar quemuo á .isoSoon iquer que seja aulorizadii por ;w'u
uo a í..o?ooo | a!Snni meu nu do meu cntistiUtin-

le .". attribiiir sequer uma vasa li-
ação com ò sen autor, aindii as-

.-ijn apress-inio ii'..-. para desde j,i
afastar qualquer exploração cm
torno dn caso, ciii .jualiíii-:,! a, na
sua essência, estúpida; no seu
processo, lurp-e...

,. — 10 — «ii 6.
Al.V.MC.i ÜO-I-AUÍ pis OUVItlHA.
__^-__ •yi.".«'.'«du.

AXTHi.Aii no nn; machado
li1 o melhor remédio, pur via

gástrica, para curar ,. sypbilis.
li' de gosto agradável e não lein
dieta. Vende-se em qualquerpliar-
macia.

l'Òl»nÒll)/Í MERINO
O unico cxterininadòr das for-

«i',i:_as. Merino Jfc Mauvy, rua da
Ouvitloc 11. !<«:.

 — - '¦_» 
» _j.

MKIJljlí. JIATTO.S
,M.v:.icn<i':

Para s-nhora» e cavallieiro* r*
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37$0oo fi i-fuco

24*^00 2iS;oo
íPS5,'.o _:SS..oo
«7.^000 27S0Í10
i3$r°o j,i$7oo Quitanda. ->-
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JORRÊIO DA MàNHl — Tpcça-fcira,; 3 üe Gntutoo de 10*0

SARTA ABERTA
Rc-

«Rio, 3 dc out. tlc '31U-
ilvxmos. srs. presidente da

publica c ministro da Justiça.
Ouem vos rcmcltc esta caria c

um" modesto bacharel cm sciencias

jurídicas c "sociaes, que, lia cerca
dc cinco mezes, foi denunciado
pelo Ministério Publico do Dislri-
cto -Federal, por haver dirigido in-
jurias, aliás muito legitimamente,
contra o desembargador Torquato
!'.;i|itista de Figueiredo, c vae ago-
ra scr julgado, em plenário, pçrati-
te o juiz da 2* vara criminal da
justiça local, lí vol-a remette para
iazer-vos ura convite solenne.

"Vós ambos, pela natureza dc
vossas í-iiccúcs, sois interessados,
mais do que ninguem, em saber a
«juantas anda a justiça do paiz, '

mormente a da capital da Repu
Mica, Ao» vossos ouvidos já deve
ter chegado o rumor do movimento
que sc está operando na classe
-òmmcrciàl contra as fallencias
iraiflulcnlas, a cuja frente sc poz
to seu órgão mais autorizado — a
'Associação Commercial. Todo o
alio cominercio desta capital, alar
rmailo pela victoria das fraudes nos
processos dc fallencias, veiu ao cn
contro daquella Associação para
lhe prestar decisivo apoio. Isto é
um facto publico. Os jornaes já
tlelle sc oecuparam, e, ao Senado
tia 'Republica, já -foi entregue unia
representação formal da mesma'Associação, solicitando <la legisla-
-ItiTa irai meio pratico c rápido que
ponlia termo a tão deplorável esta-
do dc coisas,

Pois a razão por que estou sen-
'üo processado, ou antes, por que
eitou sendo cã„_-Ht'>aíi<". é por-
qite, como advogado que não sc
nietlc em traiicancias, não mc pude
eoiilcr deante do vilíissiiip espe-
ctiiculo cm que «foi principal prola-
goiiista, pnra a victoria de mais
tinia fraude, num processo de fal-
lcncia, o desembargador Torquato
ÍBaptista de Figueiredo, dn 2" Ca-
-narii da Corte de Appellação. lv
«porque não mc pude conter, ala-
quei-o de rijo,

«Diz-me a consciência que prestei
tini optimo serviço á sociedade ca-
rioca.

Nestas condições, eu vos peço,
como cidadão que se empenha pela
moralidade da Justiça, que man-
deis rcpreseiilautcs de vossas pes-
soas assistirem ú minha defesa, 110
plenário, o qual; segundo estou in-
formado, se realizará amanhã, á ,1
hora da tarde, 110 Fórum, á rua
dns Inválidos.

Se vos faço esle convite, é por-
qtte, asseguro, provarei, á evideii-
cia, o libi-llo que formulei contra
o desembargador Torquato, em
cerca de quinze artigos, publicados
na Siíc.ao Liviti; do Correio da
Manhã, muitos dos quaes foram
reproduzido» nos A riiumos do
Jornal do Commercio.

ÍE desde que petos vossos repre-
àcníai-tcsr tenhaes a segurança dc
que o desembargador 1-rquato de
-'i.ueiredo praticou, de faclo, as
torpeza» de que o aceusei, e vou
tle novo accusal-o, ficarcis na obri-
nação de ordenar ao'Ministério Pu-
blico a que cumpra o dever trivial'dc mover contra o juiz prevarica-'ilor o processo competente, ou dc
tomar as providencias indispensa-
.veis para evitar que a magistral--
ra da capital da Republica se con-
.veria, aos poucos, cm valhacoulo
de tratantes. Do contrario, ns pai-
¦ics c os advogados, que têm nc-
cessidade de justiça, que uão po-
(Icui viver sem ella, hão de se ver
forçados, para allivio da própria
coiiseieiieia, cm íazcl-a pelas pro-
..'rins mãos.

Confiando, pois, cm que attende-
reis a esse meu convite, subscrevo-
mc de w, cex. humilde bacharel
em direito,
C.uu.os Edmu-do A_t..-,i- m Silva.

I sitas atiribuições, praticadas em
nome da companhia, obrigam-na
como se cila própria os houvesse
praticado.

Nessa peça sc deixa bem patente
que a escolha desses gerentes é da
dircctoria c consequentemente só
delia pôde partir a revogação dos
poderes que lhe» são attribuidos.

Não sc confunde no Regula-
mento como se pretende a per*so-
nalidade desse gerente loca' com
a do representante da empresa, exi-
Rida pela-cláusula primeira do con-
trnlo lavrado com o governo.

Todas essas considerações, de
envolta com o faeto, aliás ohscure-
cido propositadamente alé agora,
de ser Willcmkanip empregado da
empresa, vindo já como tal da
America do Norte, e não um pre-
posto arranjado aqui por Woltmaii,
todas essas consideigçúes, dizíamos,
mudam muito de figura as con-
clusões parciaes, interessei'.-.a, apai-
-omitia., que o "presado informan.
tc" prestou ainda esta vez ao_ ar
licttlista, de tão elástica líôa fé...

(È, na verdade, são ellas dignas
da mediln.no dos que têm a dizer
a ultima palavra sobre o decantado
caso judiciário,

3 __ 10 — 916.
MaróniB.

ÍXSTITLTO NAG.0_f.H_ DE
MUSICA •

(lr»iii pergunta intiocenlc) ~
Porque 110 concurso de solfejo

foi inobsei-vado o art. 56 do Rc-
gulameiito ? I — Moralidade..

 (\t „3o
A FalliLENCIA DO PAKQ-E

BALNEÁRIO
Em sessão do Tribunal.de Jus-

tiça, sendo relator o dr. Pinto de
Toledo, foi confirmada unanime-
mente, a sentença do juiz da 3*
vara julgando improcedente a quei-
za apresentada pelo sr. Neslor dc
Barros contra os drs. Cláudio de
Souza, Gabriel Dias c Julio Con-
ccição.

O Tribunal confirmou a senten-
ça recorrida, por não ler. o quei-
xoso provado qualquer dos actos
argttidos no lih-llo, o relator fun-
damenloit longamente seu vo'.o.

Foram advogados da parte vch-
cedoi-a: dr. Luiz Leite Júnior, pelo
dr. Cláudio dc Souza; dr. Alfrc-
do Pujol, pelo sr. Julio Conceição.
O dr. Gabriel D. da Silva, deixou
a revelia,

(Noiiciiirio do Diurio Popular de
29 de agosto). (J. 446

DR. RAMIRO MAGALHÃES —Da
Sta. Casa de Misericórdia. Docn-
ços do pulmão, do. coração e dos
rins. Cons.: rua José dos Reis 39.
A'_ u lisa Kes.: rua Engenho dé
Dentro n. 182.

DR. TAMBORIM GUIMARÃES —
Doenças inl-ernas, especialmente (hs
creanças. Tel. 1555, Centra!, Uru-
guayana 11. 3.

CLINICA; MEDICA, MOLES?
TIAS DAS 8EM-0I.AS,

SYPHILIS

DR. ANNIBAI. VARGES — 'Mol.
das senhoras, .pelle e trr.t. csp.ee.
da syphilis; App. electr. nns mol.
nervosas, do nariz, garganta c ott-
vidos. Cons.: Av. Gomes rr-ire
99, das .1 ás li lis. Tel. 1.102 (,.

DR. JULIO XAVIER — Clinica me-
aliei o de moléstias de senhoras;
Km.: R, Kelix dn Cunha, 43. lei.
Vilía 939. Consultas: de 2 ás 4 c
das 7 ás 9 bs. da noite, na R.
liarão dc 'Mesquita 2-11.

DR. JOSÉ" CAVALCANTI — Cb-
nica medica c s.-rdiilis. Cons. Sete
dc Setembro 1130,-diis 10 1.2 as u
e da«s::4 ás 5 i|-. Res. r. Senador
Octaviano 23S.

DR. RUBEM BRANCO — Cl. nic-
dica em geral, partos, mols-. dns
senlloras e sy.pliilis. Cons.: Av.
«Mem de Sú 115, (das 2 ás 6 lis.)
Res-.: r. Haddoek Lobo 11. 6.

DOENÇAS MEXTAES E
NERVOSAS

DECLAUAÇÃO
Manoel Campos, fuguista de 1"

classe dh Estrada de Ferro Central
do Brasil, declara que passa a as-
sigiiarrSe Manoel de Oliveira Caiu-
pos.

Kio. .10 — 9 — 916 — Manoel
de Oliveira Campos, (.1 13(1

Tomae
iig-tin da

Molga.oDiabéticos!

DR. HENRIQUE ROXO — l?rof.
<le clinica da Piic. com frcquenca
doa principaes hosp. europeus,-Cou-.: r. tta Assemblea, r>$, das -í
í.s 6, MS., ,|ns. c («as. Res. V.
da j-tria ,,55. Tel. Sul 8-.|.

DR. W. SCHll-ER — Cons.: -as.,
+ns. e fias., r. Hospicio 8*3, (dns
4 ás 5) e Cíisn de Saudc Dr. Ei-
3.as, 5.as c sàbbados (das 2 ás 3).
.ias. 5a*. c sàbbados (das 2Ú8 3)1
Res.: Hnnibiin 40. Tel. 1143 S.

DR. DACIANO GOULART — Da
1'o.yclinica dc Creanças, Cons.: r.
Uruguayana es, das 4 ás d lis. T.
3;6_, O. Res. Rua Hadd. Lobo
1,0. T. 1140, Vill».

DR. DAN1JEL DE ALMEIDA —
Cura radical das hérnias. -Cônsul-
torio: rua do Hospicio n. 68. Rei
sideucl-.: rua 'Palmeiras 59 (Bota-'fogo).

DR. HERCULANO PINHEIHO —
Partos, rilb.eüüíía titâLl -'scnnoras e"_rê_'n.as* ' C-h-üHa. das iG ás 17
horas. Assemblea 37; Resid.: rua
do Lopes 13.1. I Madureira).

DR. HELENO BRANDÃO — Cons.
rua du Aríscmbléa, 98; ás terças
quintas c èa-bbados, das ;rs ás 17
horas, llos».i Bbulovar-d ?8 de Se-
tem|<r-i 318 (Villa Isabel). Tel.

DR.""LIN'CÒLN DE ARAÚJO. —
l)a Acnd. de Med. c do Hosp.
•da Misericórdia. Cons.: nia. Gal.•Câmara n(i, (2 ás 4).. Tel. N*.
261:. Ues.: Huddoek Lobo 41o,
(Tel. Villa 3*6").

DR. LAFAYETTE VIEIRA — Med.
<la M-tcrnid, Dfi.il.i pela Mii-..il.
nid. Tarnier, c com longa pratica
nos Iloisp. de Paris. Con*».:, lios-

.-pieio 83; bas.j 4as. e.-Ca?, feiras
(2 ás 4). Tci. .1770. ¦ N*. Res.: R.
}lart*oso 34 — CapacaÍJani.

DR. MASSON DA FONSECA —
Docente da Fite. dc Med. c medi-
co adj. do Hosp. da Misericórdia.
Cons. rua Uruguayana 37» das 3
ás 5. Tel. 104.1, C. Res.: lirau-
jeiras 354. Tel. 585S, C.

DR. MIGUEL FEITOSA ¦— Dò
sen-iço de gytiecòlogta da P. Casa
de 'Misericórdia. Cons..: Urugi.ay.i-
ua 33, das 3 ás 5. Res.: Ciai. Ca-
mara 328, sob. TeK 3067, líóríc.

1'elle e .sytiliili. —. Oui'us pelo"KaiHum" e 014—Estonin-
go, pulmúc- e dõeiiçus nef-
vosns.

DR. HENRIQUE ARAGÃO e AR-
THUR MOSES — I-aboratorio:
rua do Rosário I3„ próximo á
avenida Rio Uranco. Tel. 4480.
Tci.. dc resid, ID23,,._!'. e S 106.
Ex. dc urina, escarro, íejes. Rcae.
<Ie Wassermann, .etc. ;

DR. SILVA ARAÚJO¦"- (PAULO) —
Syphilis: 914 — Gofi, Mo:, infe*
cluosas; .\'acc. ilç^Wríglit; An. de
urinas, sangue (typho, inalaria, sy-
{pliilis), escarros, etc. r» de Mar-
ço 13. '9 'as 11 c de I ás 5. T.
5303, N.

ANAIaVSKS 1)1. UI.IN.V9

A. AFEANIO PEIXOTO, MARIO
BELLETE e BLAKE SANT'AN-
NA — -Ana3y.se -om|.lcla 25$. La-¦lioratorio Chímiuo dc ahàlysi
."etc de Setembro n, .133.
1S91J, Ceutial.

rua
Tel.

Serviços mi-tlii-os, pliurniiicou-
ticos, dbiitiirio- e visitas a
ili.ntirilio

CENTRO MEDICO — Dei clinico-.,
allotiatbás e Iiómü-iratlias de rc-
speiiiibilidnde mor.i!. Mensálidiide,
2$ooo. Directores drs. Ilraiile l'in-
lo e Ernesto I'o:-.as. R-. Frei Ca-
neta 153.

aroiai-STiAs das senhoras;
PAKTOS e VIAS VRINAHIAS

DE
dn

DR. CARLOS
J'rof. da V.
Urugiinyana 21, 1
<:. Kes.: Trav. S,
H. Lobo. Ti 102.1,

FREITAS -
Itullin. Cons. :
is 5- T. 40.

Salvador 01
Villa.

DR. ED. MAGALHÃES — Mol. da
.pelle e mueosas, ulceras cancero-
sas, tumores librosos; nrlhrlliínio,
sj-pliilis c morulióa-; ncurastlienin.
doenças do peito e dyspc^a; 7
.Setembro, 36, ás 10 c ás 14 bs.

MOT-ESTIAS 1)0 ESTÔMAGO;
I«.0Al)O, INTESTINOS E

NERVOSAS
DR. CUNHA 

"CRUZ 
— Cum o iiã"

•bito da cnubriãguez, por suggçslâo
o com os medicamentos "Sàlvinis"
c "Gòttas de Sriuile". lt. Carioca
3t, 3 ás 5. Tel. Central jC-js.

MOI.ESTJÃS-" «O PU I.MAÕT
CORAÇÃO E APPARELHO
DIGESTIVO

DR. ADOLPHO DA FONSECA —
Cons.: Inrüo de Santa Rita 11. 10,
das 2 ás 4. Res.: rua Dr. Dias «Ia
Cruz 11, 301, Meyer.

INDICADOR
ADVOGADOS

Clini.11 iii-dieo-.inii-gir!. lios
íli-s. F«lix Nogitcirii o Julio
Monteiro, ú rua Soimilor
Euzebio !_38, Tel. N. 1186.

DR. FEÜjTlíÒãÜiTRA — OtaV
partos c mol. de scnli., bydroecle,
estreit. dn urclbr.-i, listulas e cor-
rim. Trat. esp. 1U1 sypbilis; ap-pl
de "GÕ6" e "l)i.|". (n «n -)
trav. de S. Salvador 211.

DR. JULIO MONTEIRO -
do Hosp. de S. Sebastião
internas-, niir-lnfio, coi-.-i«JJ,>, figailo,
ostomiiRO o rins. Mol, inrei-tiiosn.
syi.liilis, ele.) Das 2 ás 4
rua de lbituiuna 35-

Ke

Med.
Mói.

lis. Res.

DR. AMALIO DA SILVA — Rua
Urusuayana 7, 1" andar.

DR. ALOYSIO NEIVA _ Advogado— Run du Quitanda S — Teleplione
Central S.

DR. ARTHUR CHERUBIM-Advo-
fiado — Ailcantn custos. Escriptorio:
Carmo 71. Teleph, Norte 481.

3. PAULO — DR. ASCANrO CER-
QUEIRA — Ailvosodo. Rua Direi-
tn 8-A. Ciiix.i Hostnl 700.DR. BERQUO' COELHO: — Rua do
Rosário Si. Tel. .,0,17, Norte.

DRS. CARVALHO DE MENDONÇA
(M, T.) c SALGADO FILHO —
Advogados, Hua do Hospício 11, 27-
Tel. 5304, Noite,

DRS. EUGÊNIO DE BARROS BU-
LHÜES PEDREIRA e .10AO PE-
D REIRA—Advogados— Rua Buenos
Aires n. 'ia.

DR. FLAVIO J. PARETO —Advoga-
do. Kua do Rosário n. 70,

DR. HERBERT C. REICHARDT —
Cau-sãs commerctt.es c inventários.
Adciinla custas, uruguayana 77 —
Residência: 1'. de Ilotafogo 3S4."Peuí-Tio Magcstic". Tci. Sul. 93..

DR. HEITOR LIMA — Rua do Car-
1110 68. Tel. 4234. Xortc.

DR. JAIR CUNHA — Advogado —
Hua S. Pedro S-:. T. 2423; Norte-.

DR. MILTON ARRUDA — Processos
eiveis, connncrciaes c orphauolngi-
cos; tlc aposentadorias, montepios;
tem represeu.antes nos Estados e cm
Portugal e ndcántn custa-s — Sncltet
11. 4. Tel. (', .11611.

DRS. OLIVEIRA SANTOS o AL-
BERTO ALVES RIBEIRO—Advo-
pados. Escriptorio: r. liosario io.í.

DR. PADUA VASCONCELLOS -lt.
Buenos Aires 35 (mitiga do Hospi-
cio). Tel. Norte 3.(30.

DIAGNOSTICO E TRATAMKX-
TO DA Tl-BE-lC-laOS.'.

DR. OCTAVIO DE ANDRADE —
Cum licmorrli. uterinas, corrimen-
los, suspensão, etc., _em operaíào.
No3 casos indiciados, evita a gra-
vldez, Cons. r R, 7 dc Setembro
«.36, das o ás nc da i ás 4. Tel.
1.591.

PAKTOS Ê MOLÉSTIAS DÃ
MUDHEU — TUMOItES DO
VENTRE E DOS SEIOS

THATAMUXTO DA Cl TIS
CRAVOS, espinlias, pannos, sórilns;

ilcis-jiparceem com o uso do l'hi-
lodcrma, de Sninue! de Macedo
Snarcs. PliitoileritÜa crenip; 2ifouo.
Plíiiòdêrma loção, _?oi.o.

ESCOLA DE HUMANIDADES —
Av. Rio Branco 133. ="• Diiector
Alplieii Portella l'. Alves; secr.,
Francisco Maíhciros. Corpo doecn-
tc dc Ia ordem. Meus. 1*0?, 25?,
30$, .15$ e <io$ooo.•"GYMNASIO FLUMINENSE — In-
ter «nato c c.\teruato. píitá .0 s.cxo
masculinoi li. 24 do Maio 43.
Progranima do Coli. 1'cdní II.
Preparam-se caididntos ipara exames
.larcellndos. Dir. prol* J. da Malta,

ESCOLA SUPERIOR DE COM-
MERCIO — Órgão do ensino te-
cImie--i.pro.ii5. o na 3 Ua A-ss. -tios
Empr*. uo Comincrcio. Rua Gon-
ça.vcs Dias .6. Cursos de suar-
<la-iivros c de contaibili-tás'.

CURSO DE MATHEMATICA —
Di-reer. c.ij.itão dr. Mario llarre-
to. Prei—ram-sc alumno. para os
esames «Ias iiseol.is Norm-.il, *N"n-
vai, Militar, Pò.ylcchnica c <*»y
miinsio. Av. Passos n(>, i". In-
formações das 18 âs 21 horas.

GYMNASIO TIJUCA — R. Conde
de lloiuíini 638. Tel. Villa 937.
lntcriiito, seii-.í-iiileruaio, extcrii.i-
to. Curso de preparatórios; Aulns
praticas de línguas vivas.

INSTITUTO NORMAL — R. Rn-
nio de Ubá, So. Dlrccçãò do pro-
lessor llemeterio dos Santos. 1*1.11-
cciüiiiiin todas aí aiüis de i° anno
da iíscolii Hdriunl.

PENSÃO ALPHA — R. Cattete
18G. Tel. Cent. 4585. Esplendidos
aposentos pnra ínmili-.is e cavnlhei.
ros. Optim-t cozinha familiar. Ua*
íi^eirc-s 4c «inynersfio, «-ibttvcitto c
«Rua «iiicntc. Próximo aos banhos
de mar.

LEITE-MAS

MANTEIGA VIRGEM — P.istcuri-
zada, kilo, 4$ (reclame). Na Lei-
lerin Palmvra. Ouvidor 1413.

LEITERIA CARIOCA — (.'usa c=-
pceial em. leite, montei.-, creme c
coalhada. -Entro.-.c n domicilio.
Tel. 62413, C.; nui Carioca 3«j.
Gonçalves Silva & C.

OS MELHORES CAEi.S

OUIHOPEDIA

CASA ORTHOPEDICA — Av. Co-
mc» Freire 17. 'lei. iSoú C. Con-
stróem-.vc pernas c liraíioa artiíi*
ciaes, íundas c instrumentos de cl:
rur^ia e a|ip.. orllinpedleo. pnra
«liinliiuer deíormid-tle do corpo.

DR. MAURITY SANTOS — L.
docente da lxicnldade. Kes.: rua
Riaeliuclo 11. _.|7 (tci. C. 048).
Cons.: rua Carioca n. 47 (das .)
eni deante). Tci. Cent, 3.217.

MOLESTÍAS DAS SENHORAS
E PARTOS

DRS. FRANCISCO DE CASTRO
ARAÚJO e CLODOMIR DUAR-
TE — Assist. «Ia Mat. «In S-nta
Casa. Com pratica» dÒs; Hòsp. da
KUropa. Cons. r. Carioca 60, 3
ás 5 hs. Tel. s>-7, C. Res.: Al-
zira Hrrindão ii. 9. Tel. eSjS, V.
Tel. Matcriliiittde 055, C.

1'ARTOS, MOLÉSTIAS DE
SEN HORAS—TU MORES

KOfi.V_r.NTRE

DR. ÁLVARO GRAÇA — Mol. itt-
ternas. Na Doca do Matto, Meyer.
Tratn a tuberculose pelos proces-
sos mais modernos, lies. r. Na_;i-
reth 03 (Meyer). fons. Aisemblen
73, das -1 á'3*ó horas.

TRATAMENTO DA TUUER-
CÜI.OSE PtUVMOXAR PELO
PNEliMOTUORAX ARTIEI^
CIAIi

(Buocusso fle Forlniiiiil)
DR. EDGARD ABRANTES —lions.

r. S. .losé-11. 106 u ás ,.)•. Tel.
<*. S.517. Resid'.: r. Bnrão de
Flamengo n. 17. Tel. Sul «jiio.

MOLÉSTIAS DAS CREANÇAS

CLINICA MEDICA

Á margem das informações
do "O Imparcial"

IV
vV.rinilo hoje um _ pci.uctio pn-

renllicsis na nossa série de notas
:'i íurirgeni das inforniaijõe. de "U
ílmparcial", pedimos desculpas nos
«.leitores por termos de voltar 11111
pouco ú apreciação systeniritica
que vínhamos fazendo etn torno
do artiao malhado, para explicar
ílealmcntc ttuc o articulista tam-
ilicm não tem ru-ão nas contlu-
sões ilo uma das suas informações
posteriores.iUtefçi-im'ú-nos, áciuellas appost.is
íi noticia p_mpo_a, dada no arando
oruão de publicidade, acerca da
(liligcnci.1 levada a offirito pelo
dr. Cesario Alvim, sobre a Iradit-
cção do fci-lio da procuração ou-
torgada a Eiiiíl Woltman e sub-
stabelecida cm Wcllemk-amp.

_,' natural que, eni se tratando
«lc uma questão que affccta dire-
etamonlc a lionorabilidadc profis-
sional de um cidadão, prevaleça
aubre a outra ordem dc considera-
KÒ&S (! nos soja preferida.

Ali si; dá a entender «|Ue houve
da parte do traduetor juranienta-
«Io i.copolilo üuaranú leviandade
-i;i :\\:\ versão- para r.crvir aos in-
-crcsàcs inconfessáveis tios "assai-
tantos" da Staiicard.

Isto quer dizei- que csí.i triiilu-
cção, que foi junta no processo
ciiiiur por um dos aceusados, foi
adrede preparada uo interesse
dcsle.

lí:-.«;i injuria, por.:ii, não perma-
liecc «le pé, ri vista elo dociiincllto
que Iciltos etn nosso poder, isto é,
u iraducçáo des.a mesma procura-
ção feita pelo sr. Leopoldo Gua-
raná a iS de abril de i«)n c con-
forme ie acha registada no livro

(•-.- registros de Procurações da
liiirr: Coninicrcial do Rio de .la-

•Esse registro foi feito p,-!a pro-
pria Standard Oil of Brasil Com-
pany

DR. MONCORVO — Director funil,
do I. de A. «i Inf, 1I0 Rio de)
Jianeiro. Cli. do Sen-, de Ocanças
ila 1'olicli. Esp. doenças dns crean-
cas c pelle. Coi)S.: r. G. Dins 41,
ás 11 lis. Res.: Moura Brito 11. 5S.

DR. PEDRO CUNHA — Ua Fac.
de Medie. e dn Inst. dc Assist.
.V-I.ii.r-Cl. medica- c das creanças;
Cólis;: Gonillvc-r-.DiBs .(ij. Tel.
3061 C„ das 3 ás s- Res.: S. Sal-
vndur 73, (Janete. T. iCj.1, Sul.

DR MARIO REIS — Do hospital
de N. S. das Dores. Consultório:
rua «Ia Aa_eiribléa 37, dns 3 n. .|.

MOLÉSTIAS DE ADI' LIMÍS,
DE OREANÇAS E SYPHILIS

DR. ARNALDO QUINTELLA .—
-Docente livre da l;ac. de Med.
•.Cot-tv. 14. Asíctnliléa, r8, terças,
-líiinlas e sabljados, ás 4 horas da
.liirile. Re-. R. D. Cnrlota dj,
tllotafoRO).

DRA. EPHIGENIA VEIGA — Mc-
lestias de senhoras e parto.-. Cons,:
Assemblea iS. Res. rua das La-
ranje.ra-3 374.

DR. QUEIROZ BARROS — Cons.:
rna Primeiro de ''Março if. da 1
ás ;. lioras. líesideneia: praia de
BotníoKo 11)4.

DR. RODRIGUES LIMA —.Tro-
fessor ria FacuUladc tle Alcdiciua-
Consultório: r. Assemblea 06, rc*
sitl.: lílínnengo 88.

DR. TIGRE DE OLIVEIRA —
Cons.: Assemblea, _.8_, zasl, 4as. e
lias., da-s 2 ás 4 horas. Tci, C,
1000, ttès. l'raia Ue ilotafogo 100.

MOLÉSTIAS DA PELLE
E S1THILIS

DR. ALFREDO PORTO — Com
pratica dos Hosp. «_. líur., memb.
ila A. de Meti. Su-bs. no serv. dc
mols. tia pelle, de l'olyel., etc, C' .Rodrigo Silva, 5 (tel. 2271, G. lt.
Av. Àtlãntiéa, 272. T. S. 1.93.

DR. F. TERRA — l'rof.« da Facul-
dade du Medicina, director do
llosp. dos I/uaros. H. Assetnbléa
n. 30, das 2 ás 4 horas.

DR. SILVA ARAÚJO FILHO —
Assistente da Faculdade de Medi-
ema, Hua 7 de Setembro ,-.8. ás
3 hs'. Tcl„..C. 5510. Res.: Mar-
qticz de Abrantes 67.

PROF. DR. ER. RABELLO — Dc
volta da Europa, reabriu o cou-
stiltoriò. Trata «pelo radltnri os tu-
mores c outras doenças da pelle;
cons. r rua dn Asscinblén tn. 85.

Cl [.-I._11_.ES DENTISTA-

EMÍLIO DEZONNE — Cirurgião-
dentista. Diplomado, com tóuga
pratica. Preços e condições de pa-
gámeuto oo alcance de todos. Cons.
cleciroilentnrio. Alto da Conleita-
ria Taipãõ. l-*.-lI do .Meyer.

DR. MIRANDOLINO M. DE MI-
RANDA — Espcciahfta cm- cxlru-
cções sem dôr e tratamento de fis-
.lulas. Dns - ás 17 lioras, nos dias
uteis. Gonçalves Dias -\t, sob., tel.
ç.tióo, Central.

DR. LUI_ FERREIRA DA COSTA
— 1-ip'a.iiKido 'pela S-accíh Livre
de Odontologia do Rio ,de Janci-
ro, eom 10 annos de pratica. Cons.
r. Uruguayana' 11., 31 (tel. C.

DR.'"}.' TEIXEIRA DA SILVA —
Formado pela Faeulilàdê de Medi:
ciua do R. de Jnneiro. Consulto-
rio: R. Uruguayai.ia 3:. Tel. if.70
Central. Dus S da manhã ns 8 dn
noite. , ,

DENTES ABALADOS — PyorrliM
olveòlar — O cii-urgiãii dentista
Hugo Silva, apiilic.i 11 vaccina au-
togena de Wright. Cura radical c
perfeita consolidação doa dentes.
(luiimid.i -í, 1" and.

TL\TU«AKIA9
TINTURARliA RÍÒ BRANCO 

"

Av. Mem dc Si c«j. Attende im-
iiie'Ii.-il_menti: aos chamados pelo
tel. Central, 4934. pnrn buscar rou-
lia e entrega uns- residências, de-
pois de pago o trabalbo,

T. POPULAR — R. II. Aires eji
(antiga do Hospicio). Lava e tin-
ge ohiiiiiearachtò com perfeição.
Secção especial para concertar rou*
,pn dc homem, tornando-ns da mo-
da. Entrego e recebe a domicilio'
T. -1055. N.

i_EU.OElI.0_>

CAFÉ' GLOBO — Chocolate lü.e-
•ling. llonbons finos. 'Rim 7 de
Setembro 103. Fabrica: rua ij de
«Maio, 10, Tel. Central, 14H.

CAFÉ' IDEAL — Sempre puro. A
venda nas casas dc primeira or-
dem. Deposito á «ru.. da Saude,
14: n -150. Tel. Norle 707.

CAFÉ' TRIUMPHO — Praça Tira-
dentes 56. Tel'. C. 3S0IÍ. Torrem,
cção- e nioagem. Chorolntc. cha.
mate. bonbons, assirvnr, balas, c'.e.
Teixeira & Fonsec.1.

ÜMDOUTADOKI-S

J. FERREIRA & C. — Praça Tira.
«lentes 27. Tel. C. 09&. Molha-

,dos finos e únicos importadores do
-creditado vinho "Kio Dão".

L0T..1UAS

A-S80CLM.1..0 rnOTECTOIíA
DOS 

-BMVIíEfiADOS KO« **
*"*> 

COMMEHCUO'Assemblea 
geral extraordinária ¦

De ordem.do sr. presidente con-
vido a todos cs srs. associados
quites, a reunirem-se etn íiseiiilüca
geral extraordinária, no dia 11 de
outubro p. f., á S lioras da noi-
le, 110 sobrado, da rua da Assem-
bléa, -ii, 7,1, afim de dclilicrarcm
solire propostas da administração,
l finanças).

Rio de Janeiro, 26 de seteiuuro
de imfi. — O secretario /.*, C". de
Oliveira.

I.uiz Tavares, empregado da fi*
Divisão da K. V. C. do Brasil, de-
clara para ps devidos c£feitos* qwt*
passa á assifiiiar.-sé I.uiz Sapority
Tavares, seu nome por ixti-tiso.

(A 40--

VE.VHUAVET. OKIHEM* TEK-
t--.l-.-A DE S. EUANCISCO
DA ['EXITENCÍA
Jfii pi-RMldi-U' ilpslti- Vi-ncnu

vel Orclcnia .iHKnm-ü- na «.híh-
(ii-lVlrn, 5 Ui> i'iii'i'i-iitf, ás
IM-isfios nos nossos ii-iuãos
soci-oi-riilos, iii-iiii'ii«iiiiiili. ás
10 llOMIS, M'llllll titli-iiiliili.i
om primoii-o lopir o.s ki-ikIiiii-
dos, c nos -simi>li'.s ntú ás 1-
hoi-as.

Sbndo esto o ultimo iiiikh-
monto (lo 1111110 uoiiipioiiiissiil,
potlo-so o oomimiTi-imonlo du
(oilos os nossos irmãos suo-
c-oi-i-irtos afim (lo evitar rot-la-
mitQÕes.

llio de Jniíclro. 2 do oiiln*
bro de 1916. — O irmãn
svudioo, .lO'SEI C-ONÇA-LVES
«liirMAIUES.

FABRICA DE MOLDURAS
A colíícção dc molduras mais rica e variada da Alnericn do Siil.
Rica collecção de niolduras de cédrò douradas e em cõr naluial.".'-ccui-no 

perfeita e garantida dc Quadros sob uu-diiln.

MARTINS SEABRA & COMP.
— «UA 7 DK SI3TEM-.RO: X. 20» —

ALBERTO IOLESIAS — Leiloeiro
publico — «Escriptorio: run Hos-

. .lido 78. Tel. Norte 1701. Resid.:'rua 
Ilãddòck Lobo 269. t'1'cl. \ il-

Ia 1717).
MIGUEL BARBOSA — (..isa f-.m-

dadn em fSo„; rua d«. Rosário ir.
15S (mitigo i-ú A). Tel. N. 105J.

aMODISTaVS

AU COSTUME TAILLEUR — Run
dn Carioca O, 1" andar. Tel. ('.
3.cl>. ICsialieiecimerilü de ptlir_.11
rn orilcm. K_pecinlidiíde em coslu-
mes de SEDA. Caetano Gròttcra.

DAUTUIRAS

ANNA C. TEIXEIRA LEITE —
Parteira dn Maternidade, da Facul-
«bule, nli-mtin do curso incilico.
Rua General Delgado de Carvalho,
51 (ant. Industrial). T. 1S71 V.
Attende a clinmnilos.

MME. HELENA DIAS PARODI —
Parteira. formaili pelas lfac. ue
Medicina do Huctlos Aires e Rio
de Juueiro; Res. e cons.: run"Mnnr.re- de Olimla 11. 3J, Uotã;
fogo.

PHARMACLVS c DROGARIAS

MOLÉSTIAS DE OLHOS
DRS. MOURA BRASIL e GABRIEL

DE ANDRADE — Consultório:
hirgo da Carioca, 8 (das 12 áa- .jj.
todos .-.s dias.

DR. PAULA FONSECA - Consulto-
rio, r. Mete de Setembro 141 (dns 2
áa 5 lis. diariamente);

cm -o de abril de 1014, sob
o numero 25.254.'Mris, desfeita a perversa ii.lu.-_o,•miia vcü t|iie cm ioíi o servcnluu-
rio tn"ío poilia ter pêndulo cm ser
ng-~t.-i.ivet ííü-í "vigaristas'' man-
«(íniiiiuitados cor;-. Wellenkaini),
fesía procuração fora então suü-
stabclccídíi em AdoJphi Gasscrt).
ha unia série dè raciocínios a ii-
rar. i|tie deixam em absoluta fal-
liru-rri .-. Iqsfica do articulista,

O urimeu'0 que se impõe c o
segttitilc; como é <]uc essa pri-
curação assim tradti.iJ.-i não sof-
fre ti minei a impugnação dos in-
tcrcí.-ados?.., Como é (|tic Wolt-
man tiunca se apercebeu do cn.a-
no de tradticção?...

A coisa sc explica muito fácil-
metre.

•15' i|tie nunca se apresentou n sc-
(-essidade tle modificar, de alterar
«s termos «Ia procuração, smão jaaora que essa manobra s,- loritott i
chave d..s nrlimatilias da empresa,
tornada iuipontual e portanlo le.ei- jtini.-m.u.o fallida, na fórina indis-
cmi-.ci da lei 2.Í-23 dc 190S... 1

V. pue isãíi é pura manobra *\c)
ince.-isião, evidencia i-apida analyse
do IleBiilameitio da Slandard iiili
Company of Brasil, publicado no
O/iirí- Official dc :o «le janeiro dc'
101-. um precioso documento a

?'-.«• 
se não têm ligada todo o pro-1

lindo valor qu-.' inerecc.
Nesse regulamento sc dh expres.

•an'.'.-n'e que haverá um or-, mais
gerentes locaes, >ú por ella nn.-.-w
€09 e c-joi acto» na medida das

DR, _»-_*_¦._¦** M,\r-!'A — Consulto-
.1 ÍIRl JUüU (!c O mões, 6, daa 2

ti deante. liesidíír.cia: r. I.iacluie-
lo, 222; teleplione 1024, Central.

DR. AVELINO DE OU VEIRA,
cnm pratico, dos llòsp. de Berlim
Vienna. Cons.-. r. Urugunyaiin si,
das 3 ás 6. T, 40, C. Res.: Santa

DR.°nA_ENÓR PORTO — _rrof. da
Fáctildatlc, Cons. Hospício 02, das
2 úõ 5. lies.: Marque.; de Abrantes
12. Tel. 2»H. Rui.

DR. A. MAC DOWELL. — (üoc. da
l'ac, de Medicina). Moléstias inter-
nas,—App!. dos raios X. para o
diagnostico. Cons.: r. Hospício 8j,
«lns 3 ás 5—Res.: S. Clemente 18;.
Tel, 1710. Sul.

DR. ÁLVARO OSÓRIO DE ALMEI-
DA—Prof. da Fac, de Medicina.
CÒ1.3.: r. Assemblea 8;. da r ás 3,
3*3., $H. c satilKidos, Resid. trav.
Cruz Lima 21. Tci. Sul So„.

DR. ALFREDO EGYDIO —Ksp. Mol.
das creanças. Vias urinarias,- Cou...
R. C. Iloiufím Si? (Pli. 1'rcire de]
Aguiar), das S ás 10 e Sdor. ."uze-
hio <w, .-• ás 2. Res.: r. C. llom*
fim 733 Tel. 785, V.

DR. ARTHUR DE VASCONCEL-
LOS — Assistente dc clinica mc-
dica da Faculdade. Con-".: Rosa-
rio S5 («Us 3 :i.s 3 lis.) Tel. Nor-
le ni.|. Res.: r. Voluntários da
1'ntii.i r.Sí«. Tel. Sul iiiij.j.

DR. C. BEAUNE — Longa pratica
dos hospitaes da Europa. Clinica
mediai. K?p. coração c estômago.
Cons.: rum «le !í. José, n-r, da 1

DR. CAETANO DA SILVA —Esp,
moí-J-S-t-liis tpulmonarcs. Cone. trisa
Urusuayana 35; das _. ;*.s 4. ria ler-
cns.\ ciuiní-.^ •*•- sàbbados. IK-.-id..
R. r-i de -Maio, t51.

DR. COSTA JUNIOR (A. T.I —
1 le volta de sua louca estadia na
Europa. Cons.: r. Mareei!..! Vio-
rir.no, oo. 'Vel. N. i«.-.r. lí-íp. cm
vias urinarUi-, -(j-pliilt.' e ti^sUo,
Cone.: das io ás i j e _ ús .].

DR. CIVIS GALVAO — Clinica me-
dica, syphilis, vias urinarias. lixa-
roeá de pus, escarron^ urina, etc.
App. o fioíi c 91.1. Lons. e res.;
r. Coii-tituiclio -15. solir, Tel. etn,
Cenlr.

DR. EGAS DE MENDONÇA — As-
sislcntc de clinica «a Faculdade.
«Co:ií. : r. do Rosário 140, ás aas..
j.-.s. o Cas., d,rs -• ás 4 lis. (Tel.
Xurte 30/OVt

DR. FLAVIO DE MOURA — Cli-
nica medica, l-sp.: mol. do esto-
mago (.- du figado. Res.: rua Cru-
(ruay. -tt*H. Tel. 1050, V-Ua.

DR. GAR/-IELD DE ALMEIDA —
Director do lios». S. Selinstião.
Docente lia Vae,.', chefe do servi-
«¦•« dn l-iu.-i C. c Tuberculose.
Res.: S. Snivndor en. iVns.: -
de Setembro 17ÍÍ, Tel. Co".

DR. aiyiLJIERME EISENLOHR,
traia «in titnerculose pnr processo'
«especial lenilii coii«c_uido a cura
radical fem centenas tete dm-uu-s.
Eratica «« processo de -"Fornalim".

Cons.: r. ÍJencral Câmara 26.
DR. HENRIQUE DUQUE — Con-

sultorib: ma da Assemhléa, H.., re-
i-idcnd;.: li. RIàc*h2.ielo, 332.; í

DR. 1IENR10UE ROCHA — Do
Hosp. dn Misericórdia e Potlcl.
dns Crearicaa. Cons.: 7 d« Selem-
lno 209 íi ás 3) e S. I^uiz Con-
7isa «5f« (plmr.a. S. T.uirí), dns n
ás u lis., «urde póJc ser chamado
a -i'1-louer liora tio diá e da noite.

I DR HILDEGARDO DE NORO-
I nha — C.inui em o-rai. Trat.

especial «in blenorrha.in. Con-,.:
Sete de Setembro 11. «10. sol.., ás j.s..

1 4^= e (tns., das 2 ás f. lícs.: Gon*
1 raiv.-.s Crespo 2-.. T.-l. 15S1, Villa.
I DR MARIO DE GOUVÊA — l li-
i nica medica, «partos e mol oe se-

ttlioras. Cons.: R. -I de Maio 01.
i snl.r. (s ás li), ás =as.. 4a«5.;c

scxtas-feir.s. «cs.: r. Bella Vis-
| i,  (lri. Novo"). Te'. !'¦«• V..' 

DN.' PIMENTA DE MELLO —
Cortsullns «ii.iir.-.s (cxcciitn as A'.f.
forr.-.'». Ourives. 5: is ., lioras.
Rea". : /Vvrisi' Pelinr. n. 19- .

DK PE2K0 MARTINS — K-pc-
cialidades: moléstias de estômago,
coração, fi.o-lo c rurs. Cons.: r.
dos Aü.ImUs S-*- sob. (<l'.s t *»
5 '•?.) Tel. 173S ->:- Rf:4. ru''i «•
S, -le Cop-ieabana «jeo. ....--—

DR. CARVALHO CARDOSO —Do
Hosp. dc Miscriordia e do Inst.
«Io As-isleneia á -"ufanei-. Gons.:
Assemblea qS (4 ás fi hs... Res.:
IMaripiez -d'e Abrauitcs' iüo- dei.
Sul 1,-61.

eÍBÜHGlA ÍSFANTU.

DR. SYLVIO REGO — Uo Inst. de
Assist. á Infância. Cirurgia Ecmlj
partos, cirurein de creaueris. lies.:
V. lt.-iunn i-|i, (tel. afiCC, -Nor-
te). Cons.: üouçali-es Dias ji (tel.
C. 30.1).  __

OillVrCAr CIRUnG.CA, vi.vs'
VlUXAltlAS

DR. A. COSTALLAT — Do Hosp.
da Miscrieurdiri. Com pratica dos
hosp. dc Ilerüm e Paris. Cons.:
r da Carioca ,10 (dns 3 ás 6 hs.)
liesid.: rua «lns Lnraiijeiras, So
(lei. .10313. C.)

DR. CARLOS WERNECK — Cirur-
Rino 1L1 Sta. Casn. Cirlirsla de
üdultos e creanças 1 mol. dns vins
urinarias c dns «senhoras'. Cons.:
r. Ourives 5. dns .1 ás 5 lis). Res.
r. Senador Octaviano n. 5-. lei.
Cent. m-im.

DR. CARLOS NOVAES — Memb.
«In Ass. Kranceza dc Urologia.
Trat. da Uenorr. oeudn e clirpin-
cn, estreit. c ptoslatitcs clironicas
pelas -orrcntils tlicnuti-cl-i.'.'icas.
Cons. r. Carioca 50. das i- ás 17.

DR. CAMILLO BICALHO — Ci-
r-.rraino «ln Santa Casa. Res.: Con-
do de lloinfim 139 (tci. 1--7-- Vil-
In). Cons. r rua Ourives _ii, 3as.,
eas. c subliadosi ás 4 noras,

DR. JOAQUIM MATTOS — Do
IIospit.il dn Saude. 

"Moléstias : dé
Sínhoras, vins iiriiiniios, liernias,
hyilroeeles, tumores dos ncíos e do
ventre. Run Rodrigo Silva n. 5.

DR. NELSON MARCOS CAVAL-
CANTI — Dos llosp.r lilisericor-
«lin e ücneí. Port. Cirurgia, mol.
(ks scnlioraa e vias urinarias. Cons.
30, Ourives, 3 á- 5 li-, Res.-.
r.rssos Manoel ;.«. T. 3:97, C.

OCT L.I.ST AS

DR;4 AMELIO TAVARES". ¦ OeuTistã
l_ivrc docente e Assistente da Vn-

culd/ide. Cons. rua rios Ourives 5,
DR. MARIO G6ES - Assistente dn

Faculdade. Consultório: r. 7 «le Sc-
tembro n. .?S- das .-¦ ás 5 lis. Tel.
C ssio. Resid: liarão Flaniengo

Teí. S. 1440,

JÓIAS, KKLÓGIOS c OliJlS-
CTOS l)tó Alt'1'l'.

MANOEL TEIXEIRA — Joalheria
c relojoarin. Compra ouro, prat-.
e. pedras finas. Oti. de ourives c
lelojociro. Concertos garantidos dc
joins c relógios. Roílrifo Silva 40,
«lierto dn v. 7 dc Setembro.

GHAXDKS HOTÉIS

HOTEL AVENIDA — O mais im-
portante do llrnsíl. Acconimodã*
cões para 500 pessoa.1.. Gonfõrtavcl.
Disliiicto, Cenlral. Serviço de ele-
vaüores dia e noite, endereço te-
lÒRrápIiico. Aveniila.

HOTEL METRÓPOLE — Confor-
tuvcl c luxuoso no sa.ubcrrimo
bairro dis Laranjeiras, n 20 iniuii-
los do cenlro d.-i cidade; rua dns'Laranjeiras u. 519.

ENGLISH HOTEL — R'. Cnttctc,
170. Tel. C. 3008. Complctamcn*
te reformado, disníie de. conforta-
veis aposento.-', lüw cliãcarã. Só
11 famílias c eti,vnlhei,-eli. Ilrjcr^js
reduzido-*.

3-'

l)OI«.XCAS Í)()S OI.HOS; ov-
VIDOS', NAHIZ c GAUGA-STA
DR HILÁRIO DE SOUVÊA — Dns

Universidades ile Paris c Heidcl-
berg. Prof. da Fac. do Kio de
Janeiro. Con.'*. Assembléia -*{'» ida?
3 Ja 4 lioras), ás jas,. .ja3. c f-.m.
feiras. Tel. 195". C. Kes,: Praia
Klameugo 140. (Tel. 321, C.)

DR. R. DAVID DE SANSON —
Consultório: li. Assemblea 26, das
2 ás 3 horas, ás tcrçns, quintas e
sàbbados. TeK C. 1957. Hos.: r.
Pcriiira da Silva 40 (Laranjeiras).
Tel. C. 5270.

DOENÇAS DA GARGAXTA,
NAJUZ, OUVIDOS 15 BOCA

DRV EURICOí DE; rLEMOsTÜrafõí
sor liv. da Ri cuida de de Mediei-
11a do líiõ, com 20 annos de -prati-
ca. Cura pTautida c rápida do
Ozctuii (ícttdcz nasal), por proces-
so novo. Cons.: rua da Carioca*
1,., so., das 12 ás 5 da tarde.

molustias dos oi.no.s,~
NAltlZ K OUVIDOS

PHARMACIA E DROGARIA F.
GAIA — Laboratório de produetos
chimicos e ph.-irin. !•'. CAIA. Com-
plcto sortimento dc droga... Se-
ceão do homoeopnthui. R. Senador
Euzebio 23S. Tel. nS6 N.

PHARMACIA E DROGARIA SAN-
TOS — Conde llomiim .36. Drs.
José Ricardo, dns 9 ás 11. Atinei-
ila Pires, de t ás 2. Arscno _qui-
nol. para os írneos. Cyai-.o, Uòriol
c Hlcno-thnnnto, pnrn (fonorrliea.

PHARMACIA CAPELLETI _- Hu-
nia.-tá 140. T. 104-, S. Cõmpl.
sort. de drogas c «pròilnctos pliarm.
Cons. Drs.: Eui)-g«lio Cabral (o
ás io) e Santos Cunha (10 ás 11).
(irrrlis nos pobres.

PHARMACIA CRESPO- — (onde
Uoii-im -5'J T. =J,9. V. Cons.:
dr. Cumni-.ho Crespo", 9 as 11; dr.
1*. de Souza, » ás «i dn 111. e .4-
ás 5; dr. Liiuieii Silva, das 7 as
8 n.j dr. S. P. I.inu. 3 ás 3.

PHARMACIA ALLIANÇA — Dc
Isaia-s P. Alvca. Laranjeiras 131.
Tel. C. 2i.|i. Cons.: drs. Sou-
zrn Carvalho (9 ú' ">1; fl. Smu-
.pnio Corrêa Cio ás 11); Raul; Pa-
checo (i_ ás 13); A. dn Cunha' c
Mello (13 ás 14.) Dep. du NER-
VILOL. l'ara n[i.os'ihattiiii, «eu-
rasllienia.

PHARMACIA PEREIRA DE SOU-
Zi\ — Laboratório c drogaria. 1 o:v
sitltns médicas diuriamente. Tel.
Villa cojo. Rua -.'4 dc Maio iüo
(Hst. de Rineluielo).

PHARMACrA LARANJEIRAS —
Tel. 575-i, Laranjeiras .\$H. Cons.
Drs. I.copolilo do Prado (9 :¦*
10); Souza Carvalho Oo As iO.
Fabrica c dep. do " Paiitoformio",

" para loâi^.1, reáíriadoi. "Coqueíü*

PHARMACIA IIADDOCK LOBO —
l.\l. Capcleti) — li. Had. l.olid

e««4. T. V. 13IÍ7. Fab. do Cárbo-
vii-irnlo ile llorgcs, do lílixir de
CitroA-icirato o üepursnn. Cons.:
dos di*. A. Alves c M. Autran,
Olhou 1'iiniirtel e Jorio Coimbra,

PHARMACIA FERNANDES — Ks-
tabelcclda cm iSün. R. Cattete 0.
Tel. 40MÍ, C. Cons.: Drs. JI. Na-
varro (o ás io); lí. Vreire <n ás
u); Bemftca (1 h.J; L. Mornud
(. ás 3)'. 1.1 ara 11 ti «In manipulação
do recòitu-irio medico.

PHARMACIA POPULAR — De
liiâo Corré-i, lt., Archias Cordel-

.ro ei--, (Meyer), 
"vlVI. 

,1403. Villa.
Consultório clinico diário: dr. Hei-
miro Valverdc (trl «ila ás- 10 da ina-
nhã); dr. Gonçalves Junior (10 ás
11 do manha); dr. Artidõnin 1',-r.n-
plona (11 á 1 dn tarde); dr. Os-
car Carvalho (t ás 3 da tarde),
dr. Cesnr de Harros (,i ás 5 dn
tarde); dr. _ Luiz. Andrade (das 7
ás S da noite).

PHARMACIA HOMOEOPATHICA.
—S. F.co do Assis, de Alcino Uar-
¦roso í- C"; r, S. Francisco Xa-

vier 400. 1 _-us purs rearilariza c
combate a prisão de ventre, tubo
s$uoo; dr. Américo Tavares, con.-.:
tjraüsi diariamente, 8 ãs y.

AS *.I*EIíHOR1«.S VENSõI-S

PENSÃO BRASILEIRA — Run
llliddock Lobo in.l, lei. 11'.?!- V„
a ao1 mimitosi da cidade, bonde»
n toda hora, offerece -boas accom-
modàções a famílias e eavaUieiros
dc trutnmcnto.

PENSÃO NOGUEIRA — Marechal
Florinuo i«)3. T. 1S31. ('• Kslil
Pensão eoulinua a oííerccer _ aos
srs. viajauters- e cxraas-, 'fàntiKftS
eoiuniúilos ci-Ulqrtoveis em condi-.
çuea hygieiueas.

AO TRIUMPHO DA AVENIDA -
Bilhetes de loteria. Kslninpillins di
Iodos os valores. Cartões postaes.
Avenida Central 49 (poria Inrpi).
Tel. 2909. Arthur A. Mendes.

CENTRO TUKFISTA —, Ouvidor;
iS.s. Apostai sobre 'corridas e bi-j
llicfc- de lotcri.-.s.t Filial- casa
Cliautcclcr.: Ouvidor 139. Rarames
Sentia & Comp.

O LOPES é quciri tta tortura rápida,
uns lolerins e biícreco maiorc- vau-
tngehs' ao publico; lí. Ouvidiir 11.
151, R. Quilanda "!i e 13 de No-
venibro 50 (S. Paulo.)

GRUTA DE S. JOÃO ~- A casa
què tnnis vantagens òliercee n seus
Iregue-cs, sim á Eslrada Real «lc
Srinln Cruz 3120. Filmes: .Gruta
dn Engenho Novo.s, e run Miiinn-l
Vieloriuo; So (li. Dentre, |L)e
João 1'nltit."moveis«-k 

í.ii'i*<;abl-S-

AVISOS MARÍTIMOS

ALBERTO & TEIXEIRA,
sadoa da CASA DOUX.
re* c oslofadores. Moveis
Uniu. Tel. Cent. 5642;-
Cíittete, r.46.

intercj- ,
Armado-
«lc Ia 11.
¦rua do

n

1 Ul
I
il

moveis a ri{KS'iA<;í.i«:s
CA.A VEIGA -• Frniicisi-o Veiçn.í.

ló-iiiide Fabrica «le -Moveis.
¦Condições vantajosas'. Preços dn
Fábrica, Atieiule a chamados a
domicilio; rnn Senador Euzebio 11.
_¦__, Avenida do Mangue, lei-.—
5-34 

*>•'•

modi-

MOVEIS E COIiCUOAItlA

C0LCHOÃKÍÃ_DO POVO — Dos
subúrbios, o maior sortiinciito Uc
moveis novos e usados; colchões c
iilmoiadns. Pa-eços , sem com31ctc.11.
cia; rua 24 de Maio 11. S"S• !•»•
i;Si, V. M. Cosia c Sn. ,

CASA MACEDO - R.S. -Christo.
vão 373. T. '*"'•'• v- Gomi'jS»P
sortimento de moveis, estj-.o, e lau-
lasia e nrlieos <lc enleliorina
lorniani-so coldiiõca. 1'rcço:
COS."ÃS 

TlTlÃcíPAliS «AÍIA«E.S

IDEAL GARAGE — R. Silveira
Marlins no, Cattete. lei. _, H.
Recebe chamados o qualquer liora
do dia c ila noite. Carros i-oiiloi--
laveis. Chaufrféurs dc confinnça.

GARAGE SUISSA — Avenida Sal-
v.ndor de Sá, f«. Recebe automóveis
em estadia e im: lodo c qualquer
conceito para o «pie dispõe «te 1110-
delnr ol-iicuia mecânica;

1gãrãgê~rõyãl
T1.LFAMIOXES C. 820-o 1386

Senador Dantas 115

YO BRASILEIRO
PRAÇA D.AS MARINHAS

(ÉXXMM OÜVIUOR 10 HOHA-.lO)

LIM1.Í DO NORTE | UXHA DE LAGUNA
O paquete

MAYRINKO paquete

PARA
Sairá amanhã, quarta-feir.-i,

4 do corrente, ás •-• Horas,
para Victoria. Bahia, Maceió,
Recife, Giibcdello; Natal; Gea-
r«, Maranhão, Tara, .Saiiln-
rem, Obitlos, ltacoatiúra c Mu-

náos.
LIISHA AMlilMCANA

O paquete

ACRE
Sair.i hoje j do corrente,

ás 14 horas, para Nova Yurlc.
escalando cm Itahiit, Recife,
Parn e San Juan.

S.iivá hoje 3 do corrente,
íis ^1 lioras, iw.ra Dois Rios,
lAn.rti dós Reis, Paraiy, l ba-
tuba, Cur.-iiruat.-i-tiibii, Villa
IHclln, S. Sebastiião. Santos,
Cahttnéh, lsíii;.pe. l',-iraii:i(ru:i,
.S. IFriiitcisao', «llnja-hy, Floriu-
nopolis c -I..ii;uiia.

LINHA DE SEI-GII*-!'.
O paquete

Sniiú i|iiin'.a-feii;i, 2Ü-<|o cor-
rente; ás ifi honiü, para Cnlib
Frio, Vicioriti, Gitrnvellris, P.
Areia, lllu-os, Bíiliin, Aracaju',
Eoneilo, Maceió e Recife.

AVISO — As pessoas qne
queiram ir a bonlo dos p.-q'.u.-
tes levar ou recebei- passngçi-
ros, deverão solicitai' cartões
«le ingresso; n;i Secção do Ira-
íi-lio.

«RAÍNDlj KKU-X.AO? IM)
C0JIMI5KC1O

A Liga do Coimnereio comida os
eoniiiiirrciiinfes desta praça liara
unia srnridi. reunião, que se reali-
zará 110 din . <lo corrente, na sua
sede, á rua làuçnos Aires li. 13G,
ás 14 lioras, afim de tomarem co-
íiheciineiito dc uma segunda repre-
sutitação, que deve ser diri|iid:i ao
Gòngresso Nacional, contra o au-
gniento, alvitrado, dc 15 "I" uu quo-
ta ouro.

Secretaria, 1 de outubro db 191C.

CUUT-lilA C-lillAr., MOfil-S-¦TIAS DAS SENHORAS,
VIAS LIU.NAniAS

ÜR .iBONt-ÃCiOii D A.v CO STA -~
¦J-íX-inlcri.o dos Hosp. fln Mís.tí-
conlio c S. Frnuci-sco (i*-* Paula.
¦Coivs. o resid.: Avenida Gomes
ÍTeirc tj;u Tel. t*. >\2n.\. Con-
sv.ll.is «ln. .1 ás li do tarde.

DR. NABUCO DE GOUVÊA —
iProfessor tti Fac. «le Meilieiim.
Chefc do serviço éirurgien do llo&p.
dn Saude. 11. 1" «i«- Março, 111,
«lns .t r'.s <"«. Tel. Sit. Central.

DR. OSÓRIO MASCARENIIAS —
Fonuado e laureado -pela I.culda-
de de Med. de Paris, ex-interno
«los llosi.. de l-ris. Con.'.: Av.
Rio Branco e?;. e". 3 á» 3. Tcli
010. Kes. V. da P.uri:: ti. _eo.

DR LEÃO DE AQUINO — Dn
Acml. dc Me.l. do Hosp. da Gnm-
bon. Res.: Costa llnsios 43. T.
s$(i, C Coiis;: Cíciiii. Cam&ra nO,
de 1 ás 3 (exccpti. 11.13 4.ris fei-
ras): i* nos -sablvidos das .; f'15 5-

DR. C. DE ROSSI -- Cirurgia íc-
ral. Motestias das senhora"*. Vias
urinarias. Cura radical das her-
nias. R. Qltitnnda, 2-. «ln 1 ás 4.
Res.: R. 

' 
Visconde Silva, 38, lio-

tafogo.

DR. NEVES IM ROCHA — Mem-
bro da Academia du Medicina do
Iíin de Janeiro, medico dc diversos
hospitaes tlcisi-a cidade, com longa
.pratica r.o pai/ c nos hospitaes dc
lierlini, Viejma, I'.-.ris c Londrcj,
¦Jl.i con.stJ-líia tiíariamentc (ia !á_i
á da liirde), ein sua clinica', á Ave-
nida líio liraitco u. oo. li.s.: lia-
rüo du lcaraliy, 17 ('Flamengo).

MWaKSHAS ])Ã C;.\1{(*AN'I'T,
SAIMZ E OUVIDOS

HOMOICOPATH.IA
PHARMACIA HOMOEOPATHICA

— De Araújo Nòliregsi e C.
Completo sortimento dç drogas ho-
mocopalh. recebidas niréct, K.p.
rpharm. "Nimj.hea Virilis", pira a
cura dn impotência; V. 1'ntria 20.

ESI'ÉÕÍA_,1I)A1).'*S WIAK-
-lAClCUXICAS

DR. CASTRIOTO PINHEIRO —
Ex-Assistente tia tlüiioa do Prof.
Urhanl-schitccli, de V.íciuiíi, Kua
Sete de Setembro, t'2, das j ú.-i 4

DRS." PECKOLT E PECKOLT FI-
LHO — Especialistas: ouvidos, na-
riz. garganta, vias urinarias e ope-
rações, Cons, rua Sele de Setetn-
l.»ro n.i, 1" andar, de 1 áa 5. l.cs.
r. lfeiix da Cunlla 29.

MOIaKSTlÃs 1>Ã ('AÍíííAXTÃI"VAUl/j 10 OlVIDOS—0U11A
_>A GAGblíí-

M0T.KST1AS DAS SBXHORAS,
OlM-UAÇõES, PAlílOS

DRA.. ANT0N1E1TA.-MOREURGÕ
— ».'. Soe. dc Med. e Cirurgia,
com pratica dos hosp, da líuropa.
l.os. c cons. K. São Josc .10.
Consultas á- j.as 4.as c 6.;:í, dc
1 ás 3 hs. Tel. 31S C.

DR. CASTRO PEIXOTO ¦— Chçic
do semço 'ie partos da Polyclini*
ca dc Creanças dh Santa Casa;
Tel. V. n-«".o. Res.: Hadd. l.obo
162. Cons.: «ia Urugitavana, j;,
daa 2 áí-- -j liora-s,

DR. CAMACHO CRESPO — Pr.r-
tos e moli-tias de M-irhm-..-. Rua
Conde de J!-.-:i-.'":r.i .;.-. 'iti. llfii
V"la.

DR. CORRÊA DA VEIGA — Assi.!.
da M-tefuidade do R. «le Janeiro
e da A»s. Air:;. M. «In Cst. «le F.
C. do ürr.sil. Cor-.s.: irnsoicio S.i
(ás .| 1,'S.) Ues.: R. Monte Ale-
gre 313 -- Santa Tlicrcra, , .

DR. AUGUSTO L1NHAHE5 —
Cltrít; dc cMnica na Volicliiuca. Ks-
assistente dos Prof-s. KiUinii, Gutz-
inaun ¦-• líiuhl. Cura (t.i gaguez
rproe. tiutzmann, de Tíerlim); rua
Ürtigiiayana s, ás .. h=.

MOI.IÍSTIAS 1>A OAl.íiÃXTÃ,'
XAH1/ 10 OUVIDOS-, 1ÍKOX-
CO-l',S0l'HA(.0SC'OriA

DR.ÍCASTEBLO BRANCO — Rua
(íi Assemblea. 34.

DR. FRANCISCO CASTILHO
MARCONDES — Assist. da lf. de
,Me«l. Hs-assist. do Prof. Urieger
(llrcslau) e do 1'roi. KiUinti (ller-
lim), Uruguayana -5. 1 ás 3 i|.*,
T. 

'3762 
C. Res.: Russel io. (T.

37.0 C.)

DERMOPHENOL — Ue Si «]<• Ma-
ceilo Sonres), tíiitvi:: nn ( «* c«irns.
cezeu-á-. empingei-Si JUNI PERUS
PAULISTANUS — empr. In «i an-
nos na impotência viril. Vidro, 5S:
l'e'.o Correio ó:$. Phnrm. Macedo
Siaines, r. Scr-itlor liuzebu. 123.

EUPLINA — Formula de Orlando
Rangel. Xa tuileltc «lns senhoras
não tem riv.il. Usi-sc no l-.-ii-.l-...:
como den.rlficiòi m.^ fam"-) e
mol. da pelle; em gargarejo e em
iríliataçõciS.

GUARAN:ESIA — Mols. _ do¦ jjto-mago, intestinos e coração; " Ciiia*
ranesia". Uni vrrü-.-e no deitar, no
ltvniitn:-. á-: ri,i_c."«cs, evita, iniii-
tus soífriincntos, X.-.s pharmacias e
drogarias; Dep. Campos licito * c

C. 1'i'U'J.uayana 35,
SYPHILIS — Cura ilelinlliva, síria,

sem injécçâo, pelo Sigmarsol, des-
tiuado fi rcvohtctoiiar ¦» therapeu-
llea. Cada enixn '««« conipruniilin'.
Iivforinações: 1-1. C. Vautclct; -•-'.
i"; i" dc Março'.

-V PIIAÇA
Para osi «devi-os fins, Icvaunos

no conhecimento de todas ns «pes-
soas com as qunes niántivenios
relações conin.ereiues e ao com-
mercio em geral, que nesta data,
de còninuiríi accòi-o; dissolvemos
aniigavelniente a sociédailo com-
niercial que girava -nesta praça soh
a razão social de .1. Oliveira &
C, i-c'.iraii-0-s:-. o sócio "vlijn-oe!
de Souza Oliveira, «pago do seu
c;ii«i.fal e lucros.

O sócio Jotupiim Antônio de
Oliveira assunte iodo o activo e
«pasrii-vo «da sociedade Que ora se
dissolve.

IVargu-in, 27 '-'«i setembro de
1016 — Joaquim Antônio dç Oli-
veira, Manoel de Sousa Oliveira.

(R 4«J

VKXKRAVUI. K ARCiniOIMS-
GOP-Vr, OKDIOSl riíllCI-lIíA ! „, ,«
1)10 1V0SS-A SUMIOIIA IM) *-<**'

MOXTK DO CAUMO
llPiillxa-si> na iii-uxiiim quar-

tit-f-íru, 4 «lo co.'i'iriitr, «Ias 10
ás 12 horas, o. pngninvnto ila»
licii-õas vcttciiliiH ào.s nossos
irmãos .soeuorriilos, sondo pri-
iiicirauiente nttcmlidòs os ir-
mãos ^radiimlos.

Kio db Jtinòiroi 30 dc sa-
tembro dc 1916. — O irmão
tí-esõlirelro, JOAQUIM A1H-
IAO DK Aí-CKNi.liO.

COJIPAXIIIA DÍ3 riAÇÃO lí
¦lECIDOS MAGiil-XSl-;

Assemblea Geral Extraordinária
São convidados os srs. Accio.

nist.-ts para unia reunião extraordi-
r.uin ás 2 horas da tarde de 3 ds
outubro próximo, á ru.i da Cai»
dl-laria, 11. 05, para .).riH.ai.Bò c
¦isprovacão dc contas dc um dire.
clor resignatarío c elei«,-;io djl.ni-
tiva do fitie terá dc subi tinir.

Kio de Janeiro, 2O de setsmliro
d. 1016. — /.. (V. dc Souza, Pinto,
rlivector-prcsidcntc interino.

l!i:\.:. T.O.I.:. CAI'.:. 1I.-*X-
1UQUÜ1 VAllaADAIMíS

Hoje seís:. ccoiiomic:. ús horas
do costume. — O Sccr:. Sousa

(— 444

ASSOOIACAO l)OS Í-UIIMU'.-
GADOS* XO COMMUItCIO
1)0 RIO 1)1'. JAXHIl-O

REUNIÃO KXTUAORI>IX'.\ R I A
DA ASSKMULfiA DEDIBKRA-
TIVA
Dc ordem do sr. presidente; con- _vido os srs. membros d.-i assem-1 —'

blr.u deliberativa a rcunirem-se, eni JJfJJ^
sessão extraordinária, quinta-feira, j
3 do corrente, ás He 1I4 da noit'.-.

Ordem do dia
ic) Dcjiberat- sobre um requeri-

mento de vários sócios, propondo
unia homenagem ú memória «Io so-
cio erauilc líctufeitoi-, Armando Ve.
reira de ISgucircdo.;

2") Tomar conlieciniento tia fim-
ilação dn Instituto Brasileiro de
Contabilidade e approvar o respe-
divo regulamento;

3") Tomai- conhecimento da crça-
cão da Linha de Tiro para a in-
sllitcção militar dos associados;

4") Auctorizar a convocação tio
i" Congresso de EinprcKailos_ no
Commercio. o.tic deverá reunir-se,
nes,a capital, em 1917.

Kio de lancho, 2 dc outubro de
19161 — Pedro Xavier de Almeida,
1" secretario.

íliiiillll
RODA DA FORTUNA

'- — ¦ .—» - ¦¦¦.-- -mt ¦¦¦¦  '¦- '¦

8640)l iím
íl  40

•-¦—' —— - '¦ ... .«tr -„¦¦....-_ _, __.

Simm
1-13 Mm

ri_ 51

v*"í-_r .j_{_____aít--V-.-

..lt!
í 
'577 ^¥í 

j""7-7 4lj

DEriM IIONTKM

A Universal
048

II 55Vi); 2 -10-016.

A Capital
967

iloja ás O horas
1-tD, 3—10—0*.(> It ii**!*!*

Caridade
 991

l'« 51.

Fluminense'
M 02S0

n 53*

Operaria
B227

_______ u -"'^

Variantes
!Í0_27—01—75—30

IUo-ü-10-91. h 5S.

I.
Í289

UiÒ-S-iO-rOl n r,\

Antigo
Modorno ,,
Hio
Sállòadb..
_• piemio
ü •
.- »
5. »

71i! Horliolctn
SI5 Horbolfeta
869 Porco

Leão
 0S2
 (1S2

... . lí1'
 SI..

998
S ÜC5Kfi.—2—10—Í-IO

Agavs
À Hora
A Real
garantia

997

comi-.vxiua 1)1-: VIAÇÃO lí
TKOÍDOS SIAttÉKXHl* cias. <|iie tsrá locar 110 dia 5 do

corrente, ns r;o horas, ua siidc du
Assemblea geral extraordinária |1!. S. Clttli Cymnaslicó Portu-
São convidados 05 srs. accionis-1 suez. á run do Hospício 11. 2S1,

Ias para uma reunião extraordina-1 peiitilmenle cedida pela sua illustre
ria ás 2 horas da tarde ile 3 de ou
ttibro próximo, á rua da Candeia-
ria 05, paru prestação c approva-
«,-ão de rontas de um director resi-
gnatario <• eleição definitiva do «iue
o terá de substituir.

Kio de Janeiro; -':, d«- setembro
ilc I0I_, -1 I... (/. if.- Sousa Pinto,
director-liresidente interino.

(ri Oj-9

CENTRO ÜEXKKICEXTP.
líERXAIJDIXO MACHAIH»

Sl-CRET.-VRIA: KUA 7 1>!;. ^--
TKMBRO N. jt

Teleplione _..7^ C.
Expediente das 13 ás 1- boras

5 DE OUTUBRO DE íflifi .
São convidados os srs.. associa-

dos «¦ suas exinas. familias para
assistirem á sessão solcmne com-
niemornliva <lo .1" anniversario so-
ciai, entrega de titulos honoríficos,
entre us quaes o dè sócio hünora-
rio ao exmo. sr. dr. Rapbael Pi-
iiheiro; e. abertura de beneficèn- .' é quem dá a fortuna mais rapi-

da nas loterias e offerece mai-
ores vantagens ao publico.

Casa matriz, Ouvidor 151;
Quitanda 79, esquina da Ouvi-
dor; i" de Março 53, te*S° d°

, Estacio de Sá 89, General Ca-
\r- j mara 363, canto da rua do Nun-

cio; rua do Ouvidor 181 e rua

BANCO LOTERIGQ
R. Rosar/o 74 e R. Ouvidor 78"O PONTO"

130 - R. OUVIDOR - 130
São as casas que offereccm a.

maiores vantagens e garan-
tias ao publico

O LOPES

319 immmm--*,***^,.:sàÊÊMmWSÊ!\
"'Jjj|: 

OA FELICIDADE |
ÍIIallKTE.S I>1«. I.OIICKIA

Remettem-se blhetes
para o interior mediante
o porte do Correio —
FRANCISCO & C.

Rua Sachet n. 14

directoria.
Si-rn orador oííicial o exmo. si-

dr. Frederico AuRustn da Sil,
dii. vicc-dircctor do Lyceu dc
les c Officio..

Esse acto será honrado eom a
preienea das autoridades portuguc-
nas .- Lrajildras.

Kio, 2 ile outubro de hiiíS. — O
1" secretario, Jayme Scrpa.

19

MOfiESTIAS l».\ BOCCA E
E SEIS AXXEXOS

AUBERTIE — Cinirs-.ao-deiitI.ta —
Especialista -- ltua 15 dc Novcm-
l.ro ;?. Tclopli. if.iS — S. Paulo.

DR. J. 
'TELLES — Esiieeialist.-i cm

tno1c5tir.ii. dr. boca. Cons.: d.i_i 7
A* ;o hs. li. Utlc.ct-ò LaL'ü 10 —
Mcyer i

AXAÍaYSIÍS CI.IXKAS E"MIORÒSCOriA

ile fazendeiros r da Leopoldina
Rrtü-.vriy O. Limited: rna (.li.itrui-
da 1211, 3" andar. l.io. Sociedade
Ationyma Fiilmiiinnte Nacional.

ROBERTO ROCUFORT — AntisJ-
pticos, desiiiíectanles e iii-ccticidas
para plantas c gradoj em gcra>; K.
do Slercadu 49. Caixa 1911. Kio de
Janeiro.

HVtilIlXI*. ALIMICNTAII 
~

15 de Novembro 50, S. Paulo.

Águia de Ouro
680

SO-1S-20-5
Iliii-i-lH-Vll)

Dli. ALFREDO A. DF. ANDRADE
-- Vrof. ila especialid. tia Fac. dc
Mt.t. tio Inst. .'a-acur «i-.- 1'ãrii.
Traliallios ipara d:rinn«.-nc., ii.i-,i.,
_,:".!*. -t> c-iiiiiipi**!*, cxám< =¦ miecos*
co:«:"'.., etc. L'mguaj-a:-__ :-.. ;,

SÒCU-UAD» MlTrA 1H-* SKGUKOS K IMÍGUL10S
— KIO DK «1AXKIKO —

37" FALLECIMENTO NA SERIE DE 10 CONTOS
l)l£SlFKri'A.V!*l«:s 

Tendo 
fallecido em S. Simão,; Estado de S Paulo em 9

i« iVStVTICll) \S; de iunho dc 1916, o nosso consocio sr. FRANCISCO PL-
 ¦ '-.REIRA DAS CHAGAS, inscripto na série de 10 contos,

morte DA formiga sauva j rot, rumero -ns, communicamos aos srs. mutualistas desta sé-
com o FULMINANTE nacio- | 

*?» * _e ..^ _,. séde da "GLOBO", á rua Uruguayana 11.
ío baráia 

"^liSnS. 
âuestádo.' 47. e em poder dos nossos banqueiros locaes. os respectivos

recil_os dc 7$ooo, para formação do novo pecúlio, que devem
ser resgatados dentro de um mez, isto é, até 31 de outubro
próximo vindouro, nos termos do estabelecido nos nossos pia-
nos aoprovados pelo Governo Federa).

3_- FALLECIMENTO NA SERIE DE 20 CONTOS..
Tendo fallecido em Ribeirão Preto, Estado de S. Paulo,

em 23 de janeiro de 1916. o nosso consocio sr. JOSÉ' ILDE-
FONSO RIBEIRO, inscripto na série de 20 contos, sob nu-
mero 182, communicamos aos srs. mutualistas desta série

¦ cue se acham na séde da "GLOBO", á rua Uruguayana n.
S^tom*?e«"A""~;;-;riiído,lCi,5'r 

47, e em poder nos nossos banqueiros locaes. os respectivos
como inijrciicu.. nos seus alirncn- i recibos de M$ooo. para formação do novo pecúlio, que de-
tos, pela íua pureza e especial vem ser resgatados dentro de um mez, isto é. até 31 de ou-' 

tubro próximo vindouro, nos lermos do estabelecido nos nos- 1
sos planos, approvados pelo Governo Federal.

25' FALLECIMENTO NA SERIE DE 30 CONTOS
Tendo fallecido em Agua Branca, Estado de S. Paulo, cm j

27 de julho de 1916, o*nosso consocio sr. MARIUS AAGA- '

ARD, inscripto na série de 30 contos, sob numero 336. com- |
municamos aos srs. mutualistas desta série que se acham na j
sede da "GLOBO", á rua Uruguayana n. 47. e em poder dos |
nossos banqueiros locaes, os respectivos recibos dc 2o$ooo, |
oara formação do novo pecúlio, que devem ser resgatados
dentro de um mez, isto é. até 31 de outubro próximo vin-
douro, nos termos do estabelecido nos nossos planos, appro-
vados pelo Governo Federal.

Rio de Janeiro, 30 de setembro dc 1916.
A DIRECTORIA.

A Cruzeiro
933

rüo, 2—10—010.

ioe—RUA DO OUVIDOR -106
Filial á praça il de Junho _i Rio

de Janeiro
COMMISSÔES E DESCONTOS
Bilhetes de Loterias

Aviso: — Os nrenrri.s r,5.« pagoj
tiu mesmo dia da extracçno;

FERNANDES & C.'
Ti'!. 2051. Norte

S S9G

A 10E3.L
47S

11ÍÒ-.3--Ó--I- S i-07

confecção,
Comp-1. Ci

-Sr.
mmcri:

Jl-.c.iu". da
Kavegü.nòi

Propaganda
B94

r.io -2 -10-010. n 5:10

«O QXJAÜROT
• Resultado do hontem:

-Casa Guimariles-
li. Sete Setembro 121'releiil-one n. '-íà_.0:J "C
Im portanto rèd*_cçãb cm

todos os Calçados
Borzcguiiis GòlIejíJaes

ii. «_íi n 37 a 10$OÇD
UlUma Criação dos Supalpk

Còllêgiacs Mig.npn

lalVUAlMAS
LIVRARIA ALVES, liv.-os

e -icitileniicn... líi:-i do O¦i^6. Uin dc Jíitifiro — •'
lt. S. Dento, 11.

ti.etriseK ¦
idnr tt. '

Paulo, j

lisooiiA-, niisos j
H (iY.MXASlOS |

CURSOS PARA A ESCOLA UOR 
'.

MAI. — UircccTio .1-' Ir.-,'. K-«'. jI.-raticl.co 1-'. Mendes Vianna c d. |
Prol. d. linrirri dc Mirrr.l. M
tricutn« c informaçücs dns 3
.',_ t>; r. Gonçalves Dias n

Antigo. .
Modcri-O
l.io. . . .
Salleado.

Cachorro
Klcphitnle
Carneiro
Veado

Vanunles
38—00—21-00—31

r.io, 2 —10 - ;-iu . r.

n.
11.
11.

18 n 27.
2K a »:..'te a *1.

(5*0 TO
7*000

Depositários dos alpercata-
.tfviiGHxro-xr

:>'ti
SIM!...

.1.
_«-. 1

Americana
S36

l.'o-2-lQ-Ml* ]

Ms*
laUbiUl-
ca i.Ç.
são os

^Iqiio-tóm pago-mais premios
j g que iiiairi vãutiítícu.s of-

férecem a sons freguezes.
la:ir-0'«le S. iM-ancisco ue

1'auia, 3C A casa muis
4311liga nc5l0rgcni.ro. R

;i!i-

#
Í___-»Íi-_-ilÍ-_-»*--*i.
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INGLEZ-FRANCEZ
THE BERLITZ SCHOOL OFLANGUÀGES

Este mez novos curtos para INGLEZ, PRANCEZ, POBTUGUEZ e ITALUNqcsie me*n]JJ™'apido © perfeito, Lições particulares desde 8 horas ate 88 horas
: —- Lições ai • domicilio ~:^=^=z

V.andar Eclificio do «JORIVAL/ DO BRASIL"4 andar. Lcimc0ÜRSO's de daCTYLOGRAPHIA em todas as línguas
* 

Ir~*^XI__ m*
I í_W__^ü%' __ ^ '^vBmBBíj

^^¦V» Jb H Mb " ¦ 7«1^^p\ HL*HL__l_P^_SíiP
DR. BUiVINO MATTOS

LAUREADO COM GRANDES PRE-
MIOS E MEDALHAS DE OURO
_M EXPOSIÇÕES UNIVER-
SAKS, • INTERNACIONAES E
NACIONAES.

Êxtracçõcs de dentes, sem
dor, 

Dentaduras *de vulcanitc,
cada dente a. .. • ••

Dbluraçõcs, de 5$ a. . .
Limpeza de dentes a ,- .
Concertos em dentaduras

quebradas, feitos em
quatro horas, cada con-
«erto  .
E assim, nesta proporção de

preços razoáveis, são feitos os de-
mais trabalhos cirurgico-dentarios,
no consultório electro-dentario da

RUA URUGUAYANA, 3
esquina da rua da Carioca e em
frente ao largo da Carioca; das
7 horas da manhã ás 5 da tarde,
todos os dias.
Telcphone—1555—Central

(J 440

5$ooo

5$ooo
io$ooo
5J000

I0$000

Aos doentes do estômago
que nos mandarem o seu endere-
ço, acompanhado de um sello de
100 réis, para resposta, ditdicare-
mos gratuitamente, o único m|e'o
•para obterem uma cura verdade!-
ra e radical. Cartas á -redação
á'A 

' 
Abelha, ViUa Nepomuceno,

Minas.

Ferragens, tintas e louças
Para não fazer leilão, liquida-se

todo o "stock" por preços abaixo
do CUSlO. ii'i'e'k

Aproveitem a oceasião I ! I CASA
CENTRAL. Rua Estacio de Sá
n. 24. (s 894

CABELLOS BRANCOS
Usae brilhantina "Triumphos

para acastanhal-os. Frasco 3$ooo.
Vende-se nas seguintes perfuma-
rias: Bazin, Nunes, Casa Postal,
Garrafa Grande, Cirio, Hermanny
e Granado & C. e em Nictheroy,
drogarias Barceltos e Mixta.

MENINO
1

Precisa-se de um menino aclivo
para praticar de caixeiro. Exige-
se optimas referencias, Constitui-
ção, 36 loja. . (R 535

GONORRHEAS
cura infallivcl em 3 dias,
sem ardor, usando "Gonor-

rhol". Garante-se a cura
completa com um só frasco.
Vidro, 3$ooo, pelo Correio
5S500. Deposito geral :
Pharmacia Tavares, praça
Tiradentes, 62 — Rio de
Janeiro.

GRANDE HOTEL
— I.ARGO DA LAPA —

Casa 
"para 

famílias e cavalheiros
de tratamento. Optimòs aposen-
tos ricamente mobilados de novo.
Accessores, ventiladores c cozinha
ile 1* ordem,

Knd. Telegr. "Grandhotcl".

lll!!lll!llllBill!lliUllllli:inil!ll!B!llllllinii
IA CUBA DA i
I SYPHIL1S1
~S Ensina a Iodos um meio jj

de saber se tem syphilis ||adquirida ou hereditária, in- g
terna ou externa c como ¦

podem cural-a facilmente E
em todas as manifestações ¦
e períodos. Escrever: Cal- g

|| xa 
' Correio, 1686, enviando _

sello para resposta. I
MIIII!ll«lll!!IH!ll!llilllll!l!llll!llll!llllllB

MOVEIS
A CASA QUE VENDE MAIS

BARATO E*

"A COMPETIDORA"
KUA SKNADOR KUZEBIO. li
Camas do ocroba para casal, 285,

30Í. 35$. 40$. 50$. 70$. 80 o 9»?i
toilcttes, 00$ roo$. 110$ a. 1.10$; me-
sas ilc cabeceira, so$. 25$ a .15$; Ruar-
da.vcstidos. 45$. 5»$ '<">$. a '3°|'
Eiiarda-louçns. 30$. 35$. 4S» Ç, '-5*>
meias mobílias. qo$. 100?. tto$. 150»
a 250$; eüarda-comidas, 25$. 30$, 455
até 

' 60$; Ruarda-casacas t 100$, I?5í
ate 200$: preços a dinheiro.

Ricos dormitórios, cstylo alloinao, e
a Capitei, vcndcm.se a dinheiro ,e a
tirestaçües. (° S59J

Por motivo de doença vende-se
barato á casa da rua Ernestina, 53.
Lins de Vasconcellos. Bocca do
Matto, ver c tratar na mesma com
o próprio, (J 428

DENTADURAS
Compram-se dentaduras velhas,

para o aproveitamento da platina
existente nós dentes artificiacs;
na rua Uruguayana, 3. sobrado,
com o sr. Antônio. (— 439

Quando faço compras,
não esqueço o

II ""lll

II»,

PINTURA DE CABELLOS
MiMÍE. OLIVEIRA tinge cabel-

los particularmente, só a senho-
ras. com Henné. Actualniente ga-
rantie a maior iperfcrção no seu
trabalho. Duração: quatro mezes.
Comipíetainenltic inaffensivo. Pie-

iparados recebidos da Europa <pe-
los últimos vapores. Avenida Go-
mies Freire n. 108, sobrado. Te-
lephone n. S.S06, Central.

(4006 J)

Banco Sportivo
Comprae bilhetes nesta casa, e

lercis o ínttiro garantido. Sorte
rerta, pagamento immediato. Rua
da Alfândega-, 42, esquina da rua
dn Quitanda. J. DUTRA & C.
Teleph. 412. N.

CAFÉ TRIUMPHO '
('tiro e saboroso, á venda em

toda parte. Toirefaçâo e moagem.
Praça 'Tiradentes 

56." J "m

CACHORROS
A lepra, sarna, cafeira. dartlios e

todas as maniiestações malcvolns da
pclle, nos cachorros, cavallos. _gatos e
nas varias espécies de gado. sap cura-
das com o "Salão Doruc". Usto sa-
hão mata os piolhos palitas, bernes,
bicheiras c os carrapatos ,nps ammacs.

Lata 2S000: pelo Correm. 3S.000. Fe-
ilidos a Tcrcslrello & Filhos á rua
Urugitav.ina 66, c Avenida Passos J06.

Em Nictheroy, dropavia Barcellos.
(S 3140)

GRAVIDEZ Evi-
to-sc

usan-
do as velas omiseplicas. São
inofícnsivas, commodas e de ei-
(cito seguro .Caixa com 25 ve-
Ias 5$ooo. Pelo Correio mais 600
réis. Depositário: praça Tiraden-
tes

Depositário: praça
62, pharmacia Aavorcs

(1504)

Uruguayana 66

poiséounico preparado
com o qual consegui ter
cabello c não ter caspa.

Não acceitem outro enx
substituição; exijam o de
OLIVIER que terão re^
sultado seguro.

VIDRO 3$000
Em tod»s as
perfuixi árias*

drogarias
e pharmaciasena"A GARRAFA GRANDE"

, e Avenida Passos, 106 (A 135

. COMPRA-SE
dení- ; de dentaduras velhas e to-
do apparelho da boca cm ouro c
platina, qualquer quantidade; pa-
ga-se bem, Av.- 'Rio Branco. 105.

(J 436

Patente de official
O capitão José Thonvaz Gomes

pede á pessoa que achou a paten-
te acima o favor de enviar a esta
redacção a mesma que será crati-,
.ficada. (B 377

I :íiku:míí

!»1«5S2.-

Granüladó RÜBÍN
(OLVCIBOFHOSPM ATOS d» OAU • da SODA)

O MleoMoiplnfo istlmllml QUB Kit F4T/M o IITORIN
ADMirrioo (m iodos os hospitais de mm

Infilllvel nos casos de RacMUmo, OebUUai»
«os Ossos, Cnsçenca ou Cnanças, lactaçio,
Graoldaz, murasthenta, Excesso de Trabalho.

Muito acrxlâvel d* tomsr. o'nm pouco 4e »gu» oa ItiM.

vmc» ro» íobto . ta, na» o* poímt, faiu*.
H«i»r«.«»«) MiMinn mjkmuji.

PHARMACIA jtaa na Avenida Atlântica
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

Aluga-se, por prazo determina,
do, boa casa mobilada paia fami-
lia de tratamento. Informações
na rua N. S. de Copacabana nu-
mero 1.057, das 14 ás 17 horas"Pende Brazil"- 149 Rua da Quitanda, 149

RELOJOARIA E BI-
JOUTERIA

— Especialidade em concertos de relógios e jóias a preços mo
dícos. Grande sortimento de relógios Vigia, Torre e outras
qualidades. "Clubs Maisonnette". Jóias e relógios a presta-
ções semanaes de s$ooo. Recebem-se assignaturas.

2° ANDAR, CENTRO COM-*
MERCIAIi

Alugá-sc o 2" andar da rua da
Quitanda, 123, entre Alfândega e
general Câmara, com 2 salas, 3
quartos, cozinha, com fogão a gaz,
banheiro com aquecedor a gaz,
próprio para famiila de tratanien-
to. Aluguel, 2308000, próprio tatu-
bem para grande escriptorio.

(JI 102 I

Laranja, banana e abacaxi
Arrendam-se ou compram-se po-

.mares em que haja cultura regii-
lar destes frutos; cartas a Leo-
jioldo, nc. caixa desta folha.

•M. 208.

CONSULTÓRIO MEDICO
_ Alugam-se um com dois compar

timentos e sala de espera mobila'
da; jnnellas para Gonçalves Dias,
I,argo da Carioca, 24, 1° andar..

(J 43»

Loterias da UM Federal
Companhia de Loterias Naoionaes 4o BrasilEitracçOespoblloas sob a ttsoallsaçfto do governofederal ás 2 1,2 e aos sabbados

ás 3 noras, á
Rua Visconde de Itaboratiy N. 45
HOJE HOJE

341-18»

Zo:ooo$ooo
P<rrt#6oo em meias

Amstrüxü
337-aS*

16:000$000
Por I^Boo em meios

Sabbado, T 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
Por 149000, em vigésimos

Os pedidos de bilhetes do interior, devem ser ncompa-
nhados de mnis 700 rs. para o porte do Correio e dirigidos
aos agentes geraes XAZABKTH & O., EUA 1)0 OUVIDOR
Ni 04, CAIXA N. 817. Xeleg. LUSVKL, e mi casa F. GUI.
MARAES, RUA DO ROSÁRIO 71, esquina do beco das Can-
eólias Caixa do Correio u. 1.S73.

AOS DENTISTAS
•. Vende-se uma cadeira (neva mo-
âelo) com estante "Holinesem" —
perfeito estado. Casa Cirio.
?; cr 396

SITIO
Com agi

ga-se em
Inhaúma,

a. easa c capinzal, abi-
Engenho da 'Rainha,

bondes do Meyer.
(K 409

A
COMPANHIA TECH^ICA E

IMPORTADORA
TRABALHOS TECHNICOS DE QUALQUER NATUREZA

IMPORTA E TEM EM STOCK a
Machlnas motrizes c oporatrizes, Ferraniõntus, Ac-
cessar los para inaetaiuas, Bombas. Ksoapbaudros,

Soadas, Jlotaos, Óleos, Tiata?, Vernizes,.
Borracha Gagitas, eto.

MATERIAL ELEOTRICO E INSTALLAÇÕES
Rua V. Rio Branco, 00 Teleg. "IKEGHNIOA"

Rio de Janeiro Toloplione, 304 7—Norte
Caxa-1488

Casa de calçados
Vende-se uma casa de calçados,

com boa freguezia, cm bom ponto.
Trata-se na avenida Salvador de
Sá, 30. (M .214)

OFFIGINA DE SE6EIR0
Precisa-se de um bom fabricam

te de rodas de carros; na ru&
Frei n. 35, Companhia Fornece,
dora de Materiacs. J 7128

TINTURARIA RIO BRANCO
. 29 --- AVENIDA MEM DE SA'"™ 29

Attende imraediatamente aos chamados pelo telephone —
Jentral 4934, para buscar roupa nas residências — Limpa o
terno por 3$ooo, lava por s$ooo; tinge a roupa sem desbotar —
Especialidade em trabalhos em roupa de senhora.

MÓDICOSPREÇOS

UM CAVALHEIRO
que durante iS annos soffreu de
hionchiie asthmalica, tendo-se
curado na liuropa com a receita de
um" medico alleinão, envia gratui-
lamente a copia da receita a quem
a pedir por escripto, remetlcndo
cnvèloppc com endereço para re-
Bposla, Dirigir carta a Américo
Silveira, á rua da Relação 11. 3.
Rio. (S 585

Õ SENHOR PRECISA
de um auxilio pira augmentíir «siiâs
cntrailíis ! Combinação lícita, fruto de
estudos mnlhcmnticos, póde-IIie fazer
ganlíar nlguns coutos nnntiacs sem
hiierificio. Dirij;i-se a MATHEMATI-
(.'O. Caixa 1.308, enviando scllò para
ròspóstít. N.\0 RESPONDE AOS
ANOWMOS. (J i6a)

CABRAL

ARMAZÉM NA SAÚDE
Aluga-se o vaslo armazém do

prédio 11. 133 da rua da Satidc,
nas proximidades do armazém 17
do Cács do torto, medindo cerca
de 25 nichos de comprimento por
8 de largura; solo impermeabiliza-
do a concreto com revestimento de
ladrilho e cimento. Illuminação
clectrica, banheiro. W. C. c ou-
Iras commodidades. Presta-se mui-
Io para restaurante, deposito, offi-
cina, etc. Está aberto. Trata-se no
becco da Lapa dos Mercadores nu-
mero 12, sobrado, das 10 ás 18 ho-
ras, (594>

LOMBRIGAS
Para expellir as lombrigas e outros vermes do corpo humano, tf

saboroso XAROPE VERM1FUG0 DE. PERESTRELLO, deve ser 
"

preferido, porque . " - í S.1 '" '¦ . -;.;':'l
i" — E' muito agradável ao palãdar,£ tanto assim que i preciso.'

guardar o frasco sempre bem acautelado, para que as ereauças não o
tomem, suppondo que é_ alguma calda de doce,

2o — Além de não irritar os intestinos como acontece com muitos
outros vermifugos, é dado cm doses muito diminutas.

3o — Não priva as creanças de seus brinquedos, nem d.c suas cò-
niidas, nem de sua saude.

4° — Tem propriedade láxaiiva, e por isso não é necessário,
apus o seu uso tomar nenhum pürgatiyo.

Applicado tanto para creanças como para adultos. — Vidro 3$.
Remette-sc pelo Correio i vidro por 4$ooo; 6 vidros, por iS$soo;

e 12 vidros, por 35$ooo,

VENDE-SE NA A1 Garrafa Grande
RUA URUGUAYANA, 66

PERESTREUO & FILHO Avenida Passos 106

PERDEU-SE

Tmpossivel esquecer-te. Vem
ver-mc, marcando dia para espe-
r;ir-té. Hcspondc neste jornal.
Poderei escrever-te ? — Tua C. I,.

(J =84

No trajecto: rua Hucnos Aires,
Uruguayana, Ouvidor, Avenida,
Santa Luzia, Mercado. Novo, pra-
ça Quinze o Ancirada3, uma Incha
com rubis, cravejada de brilhan-
tes; gratifica-se generosamente a
quem a entregar á rua Buenos Ai-
res 13S, Alfaiataria das Estrellas.

CF 379

(em íúrniii de pílulas)
O mais poderoso especifico para a cara çla Sy-

philis e de todas as doenças rostiltatiles da ira-
pureza do sangue. O DEPLKATOL ú im-
mincntemüuto superior nos seus cfTcitos a todas
as iujccçõos. Garante-se a cura.

Tubo com 32 pílulas, 8 a 10 dias de tratamento,
5S00O, pelo Correio mais 100 réis; 6 tubos, 27S00O, pelo
Corraio mais lgOdO.
DEPOSITO GERAL: PhaifsnacíaTavares
03, Praça 'i'iradeií|ps, CJ — Rio de Janeiro

Terreno, Boea do Matto
Vendc-so ou ipermula-se, por

preço de oceasião, com 1.770 me-
tros quadrados; rua de SanÍ|An-
na; trata-se com o .prciprielario á
rua Dr. Dias da Cruz n. 149,
sobrado, Meyer. J. 646.;.

MOVEIS E COLCHÕES
Vende-se tudo, perlcncente

este ramo, por preços razoáveis,
reformam-se colchões na officina e
deposito, á rua Conde I.eopoldina
n. S.(, casa Machado, São Chris-,
tovão. J 7005

Moveis a presta-
ções em boas con-
dições, ao alcance
de todos na rua

SENADOR EUZEBIO 35

VIM
ElixiF Castilho

Poderoso cspeoiíico em moles-
tias sj-phi!iticas, o mais enérgico
até hoje descoberto, cura com se-
gv,iranl;a. Affceções syiphilitícas
rlieuiiuiiti^mo,, gmiprrhéasi (fiiiis,
bc::iga, fígado, corrimento dos ou-
vidos, finalmlentle, todas as mo-
lestias. provenientes do sangue.
Kiiconí.ra-se nas princrjpacs plutr-
macias e drogarias. Pharmacia
Cardoso, Cascsidivra.

Kua São Podío n. 128; Andra-
das, 4,,; Uruguayana, 91. Vende-
se na rua do Areai, 1, (4S1.1 J)

CASfl^UNlAO
AlFRÜCO
PAVASEAO

"" ««.CVCLISf*'

(KLüTOOIftEtNTFtoai fltCVCLf tfCf

SANTA TKEREZA
Aluga-se a confortável casa da

rua da Lagoinha n. 43. muito pro-
ximo á linha de lmirls, perfeita-
u.iT.ie límpa c própria, para família
cK* traianunio. Tom grande quintal
e mnguificü terraço, de onde se
descortina soberba vista da Rnhia.
>kch"a-sé aberta. Trata-se 110 becco
ria l.apa dos Mercadores n, i-\
sobrado, das 10 ás iS heras.

(393

REPRESENTAÇÕES
Para Rio Gramle, Pelotas, ou todo o
]-"sta'<lõ. Accellnse de casas comiàcr;
eu.es e ê.itabclecimcnt03 iniUistriacs ;'»
¦•niiimissão e consignações. Pari in-
furittaçíies com o sr. Antônio Cravo,
in Kiriprcsa de Mineração e" Tintas
"Ancora", á Avenida Rio Rranco ir-

(J a7S-'>

PETROPOLIS
Aluga-se por :oo$ meniacs, casa

com -' í.das. * quartos .parte inoui-
»e".i Ypiraiiga n. 91 i trata-se na rua
«s«a Rpiranga n. fi; trata-iÇ no nu
.Th«ophi!o 0U08Í •»«» lJ '5U'

BOCA DO MATTO
Vendem-se dois üiulos prédios,

juntos 011 separados, com 3 qiiar-
tos, 2 salas, c mais dependências,
cada ,11111; o terreno mede J.i me-
trns de frente por 13S de fundos.
Não se admittem intermediários,
Jircctániente com o proprietário, á
ladeira S. Thereza n. iu, %

(-456

ÉÒfyi.íía;

Vendem-se para creanças. scnlio-
ra e para homem, com roda livre
e 2 freios do mais moderno estylo
inglez, grande sortimento dp n.\-
tiiis, footballs, capas para bieyclc-

i te de i'l? para cima e câmaras do
I ar a 6?3oo, na rua 7 de Sctem-

bro n. iSs.

QUEM PERDEU
Uma cadella de raça Informa-

se na Avenida Rio Branco 126.
K 17

Commandüaria ou Sócio
Prcc:£p.-se um, cem capital de

15 a jo contes, para desenvolver
unia induitria muito conhecida* ê
lucrativa ò de grande acceílação.
A falirica está funcclotinndo cm
pcãuena c«caln c tem encommèn-
das stifficicntosi para o alargai-
mento da fabricação. Cartas a
A; M. 104 no escriptorio desto
jornal. (J33 M)

SITIO

ILHA DO GOVERNADOR

TINTURARIA

Alugam-se lioas casas para mora-
dia e para negocio nas praias dt

1 Zuihby, Pilangueiras, Tapera, Co-
I cota; as chaves estão com Hcnri-

que; trata-se á rua Primeiro de
Março 4 i. Kernandes Pereira.

S 6i.p

Traspassa-sc uma hem localizada,
fazendo bom negocio; á rua do
Lavradio u. 9. (557

Banhos de mar em casa
V ndem-í na

Ouri
r.ia

s iv. 7; dn
Pacheco, rua doa AnlraJ
nliarmacia Orlando Rangel,
cos finalysados e rccomiiieii
por (lisr.incíos clínicos desta
tal. Tixijnm a marca regi;
onde se lè: Silva Gomes &

(63;

Pedro
í.-.i"ia
;. e
l.'ni-

lados
Cüffi-

st rada
C.

4 )R

1 e -suas compÜeãçSes. Cura radical por
, processos «seguros e rápidos. Úr.
:J0ÃO ABREU. Ois S ás II e 'Ias
: 15 ás iü horas; 6;, rua de S, Fe-
í dro, ò.).

Pensão EngHsh Hotel
Rua do Catlete 176. itelephonc

n. 2.00S, hnní aposentos, cem to-
1 do o conforto para famílias e ca.
I vaiheiros, grande chácara, trata,
[merito de primeira ordirni, preços
I reduzido.-, perto dos lanlios de
I mar, tudo reformado.. . JI .6403

Km P. Gonçalo, vende-se um
sitio com grande terreno plano e
uma pequena capoeira, muitas ar-
vores frutíferas c uma bella casa
prestes a concluir. Tem bonde á
porta da Tramway Rural Fltinii-
nense, passando próximo luz ele-
et rica e o encanamento geral da:
águas. Ver e tratar, rua Xilo Pe-
çanha, 34< A, com o proprietário
Antônio Soares, em S. Gonçalo
de Xicthcro". J 6-'33

OÜRÍÕ
Prata, brilhantes, cautelas do

Monte de Soccorro, compram-se;
na praça Tiradentes, 64, Casa
Garcia.

SO' E' CALVO QUEM QUER.
PERDE CABELLOS QUEM QUER.
TEM BARRA FALHADA QUEM Q UER.
TEM CASPA QUEM QUER.
porque o

PILOGENIO
faz nascer noyoí cahcllos, impede
a caspa e quacsmier parasitas da
tias boas plianuacias, -droRarias e i
G1PF0NI; KUA PRIMEIRO Dl
JANEIKO.

a sua queda c extingue couiplclaincnte
ca lio;a, barba c solirancellias. A' venda
ieríumaria» e no deposito: DROGARIA
! MARÇO N 17, antigo 11. 9. RIO DB

CINEMA
Vendem-se um apparelho Palhé,

muitas cadeiras e grandes esnelhos,
muito barato. Rua Frei Caneca,
números 7 a ir. (M 6934

PAPEIS PINTADOS
Linda collecção desde 400 réis

peça, estes preços só na conhecida
Casa Brandão, rua Asesmbléa, 87.
Próximo á Avenida. (J 96

EMPREGADA
Precisa-se, que saiba empacotar

macarrão. Kua Marechal Floriano
Peixoto, 128. (362 J

GISELIA !...
Nova tintura que está pro-

duzindo real suecesso. Única
que <lá a côr preta natural o
luitrosa, sem conter nitrato de
prata 011 os seus sács. Vende-
se em todos as pertumarias. De-
posito geral: Bruzzi & C. rua
do Hospício n. 133. Rio do Ja-

LÂMINAS GILLETTE
Legitimas lâminas Gillette, em

caixinhas de nickel, dúzia 4$5°°S
rua da Carioca n. 28, Irmão»
Acosta.

GONOFtBHÊ&S
Flores branoás

(leucoirliéa)
Curam-se radicalmente em

poucos dias com o XAROPE
E AS PÍLULAS DE MATI-
CO FERRUGINOSO.

Vende-se unicamente na
pharmacia BR'A CANTINA,
rua da Uruguayana n. 105,

Vendem dois prédios
Vendem-se duas casas velhas e

os respectivos terrenos na rua Co-
¦ronel João Francisco. Com o sr.
Paulino A. Pereira (á rua Dr.
João Ricardo 93).  J 6180

S R. JOSIAS FI.0IIENT1N0 BE SOUZA
Hesidcncia: Penedo — Alagoas.
Curado eoni o Elixir de No-

queira do Plieo. Clieo.Joàoda SilvaSilveira, de um cancro no nariz,
Agencia Cosmos— 11b

Q PALACE-HOTEL
Em Caxambu', ainda tem opti-

mos aposentos disponíveis, Dia-
rias, 7$ooo e S$ooo.

GONOCIDINA
Cura radicalmente o corri-

mento das senhoras e a gonor-rliéa aguda ou clironien.
NAO PRODUZ DOR NEM' ESTREITAMENTO

A' venda em tod» a parte.
Depositários: Granado & Filhos
yi— RUA URLGU.AYANA--91

Rio íIr Janeiro

fi AGUA fW£tW, NATURAL tis ^

DSananciaes do ESTADO FRANCEZ

VECHY CÊLESTINS
tmg&mtis I AUaegde» dot Rins e da Bexiga
«(//garrafas) Gsta. Pedro ne Beilga. Arthritta

CMi)|u<eFI|i4t

Uolaatlai do Estômago
« do SatooUso

StsssnSsfiu Substituições • designar bem • Manancial

D. Guiihermina Pereira
Precisa-se falar com esla senho-

ra para negocio de seu interesse;
informações para á rua Corroa Dtt-
tia, SS, a Alzira Fernandez (J 453

Lülú da Pomerania
Vendem-se 3 cachprríhhas legi-

limas. Travessa dos Araujos nu-
mero 14. Fabrica das Chitas.

(J 427

1& c.
CASA FUNDADA EM 187S

Unioos depositários cio cimento inglez"WHITR e BROTIIKliS»,
tinta hygiènica OLSINA, 8ARNOL

TRIPLB para matar o carrai>ato do gado
TELEPHOXR 274 - Rua do Rosário 55, 58

ESCRIPTORIO
Aluga-sc o sobrado da rua da

PKARMACI
Vende-se uma, pequena mas boa

e por pouco capital. Informações
STIUJJil-SU *J suui i.ui.1 mu i lia uit • t.uiit.-oi, "uni, (ii. '; i.iv-iitt iiití» UUU

Qu'tanda, esquina da Alfândega; e por pouco capital. Informações
aluguel, 350S000. Trata-se na eom o sr. Amorim; rua da Assem-
Grande Mai\ufactura Pclína Piei. bléa n. 34, drogaria Lamaignere.

(M 69^9 XI. 209.

|-i^ Bnergil poderoso tônico
*ãri Novo anti«rh.ef! ma tico
£fj Eaergil clepui^ativo agradável
J33 Fiei dos laxátivos
CJ2 Grande remédio da mulher
m Inteçjra a força do homem
t-t Licor o mais saboroso

SYPHILIS
Essência depurntira conccii'

tindiv de curoba miiitlii
(Formula de Brito)

Aipprovada e premiada com me-
dalha de ouro. Cura: empiges,
boubas, sarnas, doenças do nariz
c dos ouvidos, borbulhas, cooni-
ichões dartliros, .pannos eczeinas,

lerys-jpela, syiphilis e rhetiinatisnío
anligo e recente. Preço 2$5oo.

'Depósitos 1 Drogarias Pacheco,
rua dos Andradas 45; Carvalho,
rua i" de Março 10; mia Sele de
SdScnibro 81 c 99 c á rua da As-
sembléa 14. Fábrica: Pharniaoia
Santos Silva; rua Dr. Aristidcs
Lobo 229. Tel. 1.400. Villa.

ACTOS FÚNEBRES
Naufrágio do "Gua-

rany"

tl\ 

turma de guardas-ma-
tinha de 1913, manda ceie-
brar hoje, terça-feira, 3 do
corrente, ás 9 horas, no ai-
tar mór da Candelária, uma

missa por alma dos Iseus coUe-
gas c dos demais companheiros
victiinados no naufrágio do "Gua-
rány". Para a referida missa con-
vida os seus parentes e amigos.

(M376)

Waldemira Monteiro
Gomes

ÍReynaldo 

Monteiro Go-
mês e filhos, Ignez de Cas-
tro Monteiro Gomes e fi-
lhos, Antônio Gonçalves da
Silva e família, convidam

os parêntese amigos para assistirem
á missa do 1" dia, 5 do corrente,
ás 9 horas da manhã, na egreja
de S. Francisco de Paula, ; por
alma de sua querida filha, irmã,
neta e sobrinha WALDEMIRA
MONTEIRO GOXTES, agradecen-
do a todos por esse aclo de reli.
gião, (R 397

Almirante Eduardo
Wandenkolk

tIAI 

viuva Wandenkolk
manda celebrar quarta-fei-
ra, 4 do corrente, ás 9 ho-
ras, na egreja de Santo Af-
ionso, uma missa por sua

alma, no décimo quarto anniversa-
rio de seu fallecimento. (J 429

Júlio Ballá
(FALLECIDO EM OPARIS)

t 

Maria Carlota. Ballá do
Carmo, coronel Francisco
Ignacio Pereira do Carmo,
dr. Alexandre Ballá Pereira
do Carmo convidam a todos

os parentes e amigos para assisti-
nem á missa que mandam rezar
quarla-feira, 4 do corrente, por ai-
ma de seu sempre lembrado irmão,
cunhado e tio, na egreja de São
José, ás 9 1I2 horas, pelo que se
confessam desde já agradecidos.

Professor João Antônio
de Azevedo

(1° ANNIVERSARIO

ÍSeus 

filhos Oscar, Aleina
e Olga de Azevedo, fazem
celebrar amanhã, 4 do cor-
rente, ás 9 ib da manhã,

•na egreja de S. Francisco
de Paula, tuna missa por alma de
seu saudoso pae. Aos parentes e
amigos que se dignarem compare-
ecr á este acto religioso hypothc-
caiu a sua gratidão. (J 149

Pedro Celestino Leal
1" .ES0RIPTURAR10 DA E. F.

ÍC. 

DO BRASIL
A viuva Emilia de Pinho

Carvalho Leal e demais pa-
rentes de PEDRO CELES-
TINO LEAL convidam as

pessoas de sua amisade a assistirem
á missa de 30o dia que em suffra-
gio de sua alma mandam celebrar
quarla-feira, 4 do corrente, ás 9
horas da manhã, na matriz do Es-
pirito Santo do Maracanã, pelo que
desde já agradecem.

Oonorrhéas
curam-se ^ rapidamente sem
precisar injcçção, com b uso

da Opiatina. Rua do Espirito
Santo 11. 20, pharmacia Ruas

M 5470

Elixir de Pepsina
Composto

(Camomilla, Rhutbarbo, Catuniba
c Pepsina) Fórmula de Brito
Aipprovado e premiado com me-

dalha de ouro. 'Effieaz nas díges-
tões mal elaboradas, dyspesias, vo-
mitos, eólicas do fígado e inles-
tinaes, inappctencias d'ores de ca-
beça c vertigens. Vidro 2S000.

iDicposIfltios: IDrogaavas iPachleco',
rua dus Andradas, 45; Carvalho,
i° de Março, 10; Sete de Sctem-
bro ns: Si c 80 e Àsãemblea, 14.
Fabrica: Pharmacia Santos Silva,
rua iDr. Aristidcs Lobo n. 229.
Telcphone n. 1.400, Villa.
_J (30S7 )®0

— IÚJA LARGA —

CASA ATHAYDE
Fumos, phpclntiii e cartões

postues. (K 16)

Vende-se uma com superior ar-
mação de peroba, tem completo
sortimento cm alcalóides e espe-
cialidades pharmaceuticas cotio-
cada em bom ponto, tendo a casa
accommodações para pequena fa.
milia, desembaraçada de quàesquet
ônus. com boa freguezia por . .
6 :ooo$ooo, pagos de uma só vev.
Cartas ao sr. Alfredo Dias. escri
ptorio desta folha. J 71130

D. Clara Maria de
Souza

ÍJosé 

de Magalhães Pache-
co Júnior c senhora, Augusto
da Costa Penna e senhora,
Elza Pereira de Souza, Os-
car, Clara, Margarida c Ef-

nani de Magalhães Pacheco agra-
decem penhoradissimos ás pessoas
que acompanharam os restos mor-
taes de sua querida avó D. CLARA
MARIA DE SOUZA e convidam a
assistir á missa de sétimo dia que,
pelo ctcriio descanso de sua alma
será celtbrada amanhã, quarta-fei-
ra, 4 do corrente, ás 9 i|2 horas,
na egreja da Immaculada Concei-
ção, A rua General Câmara. Desde
já sr confessam muito gratos aos
ptie compaieccm a esse acto de re-'¦igiâo. (S S18

Lodegario Pereira dos
Santos
(7° DIA) i

ÍGcrvasio 

Pereira dos San-
tos convida a Iodas as pes-
soas amigas a assistir á
missa do sétimo dia em suf-
fragio á alma do seu extre-

moso pae íallecido. cm Sambayliba,
'E. do Rio, que será rezada no ai-
lar-mór da egreja de N. S. da
Lapa do Desterro, hoje, 3, ás 7
horas c antecipa-se penhoradamen-
te agradecido. (S 400

Antônio Romulo

tSub-official, 

mecânico da
Armada, no couraçada Mi-
nas Geraes. Carlos Romulo

,c família, A. |.\. Teixeira
Rego, pai e avô, summa-

mente agradecidos aos distinetos
collégas, c ás demais pessoas
e amigos, que se dignaram acom-
panhar os restos morlaes 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-
Io gratos, (M 207)

Josephina Soares Vian-
na ou Dias

Precisa-se falar a estã senhora,
ou ter noticias suas para negocio
de seu interesse, á rua Borges Reis
154, casa V, antiga 23 de Março.

(M 348)

Moveis a prestações
Querem comprar inoveis a pres-taçõõs pnr preços baratissimos, eu-

trcgando-Sc na i" prestação, sem
fi.-ulor. visitem a Casa Siou, na r.
Senador Euzebio, 117-119. Tele-
phone 3-09 Norte. (S 1791

fjjfr ^w S Banca

A' vendo nas drogarias J. M. Pacheco
Granado St Ce Araújo Freitas & C,

e iodas as boas pharmacias J 59,

Parte de um escriptorio jOuro a 13850 a gramma
Aluga-se parte de uin escripto-[ 1'LATIXA A 7$S00

, rio por 25$ooo mensaes. á rua da| Traia, brilhantes c notas da Cai-
Alfândega, .293. sobrado, próprio • xa de Conversão; compra-se á. Av,

1 para advogado, despachante ou Kio Branco, 105. Roberto & C.
| guarda-livros. (M 3?n) (— 435

V. Ex. não quer mobilar sua
casa sem gastar dinheiro?o*

E* o <i"e pôde conseguir
mente, por aluguel mensal

todos os moveis; rua do
çh«e!o n. 7, ^"a>a Progresso*,

Mercantil do Rio de Janeiro
67, Rua Primeiro de ftüarço, 67

j Presidente— Jodo Ribeiro de Oliveira Souza
Director —Agenor Barbosa

í Banco de Depósitos ô Descontos'^:J FAZ 
TODAS AS OPERAÇÕES BANCARIA?

LENHA EM TOCOS PARA
FOGÕES ECONÔMICOS

CASA TORRES
RUA DA CARIOCA 19

Telephone, Villa 700

Delmar

ÍDr. 

Augusto Vidigal, sc-.uhora, filho e mais parentesparticipam o fallecimento doseu _ querido ÜHUlAR 0convidam para assistirem aoseu enterramento, que se realizará
noje no cemitério de S. João Ba-
ptista, ás s horas, saindo o feretro
da rua Prudente <le Moiaes nume-
ro 54, Jpanema. ,jtfi

Júlio Aragonez de Faria

Í,iA 

viuva c família coimim-
nicam aos seus parentes tamigos o fallecimento de seu
presado chefe JÚLIO ARA.
GONEZ DE FARIA e con-

vidam .para acompanhar o feretro
aue sahirá da rua do Cunha n. 20
(Catumby), hoje, ás 4 horas da
tarde, para o cemitério de S. Fran-
cisco da Penitencia, deíde ji te
confessam gratos.

&Alberto de Paula
Antunes

ÍO 

4* anno medico convid»
a família, demais parentes,
amigos e .oollcgas de AL-
BERTO DE PAULA AN-
¦TUNES para a missa, que,

por sua alma, fará rezar quarta-
feira, 4 do corrente, ás 9 horas,
na egreja do Carmo. (J S83

Francisco Xavier de
Souza Queiroz

ÍA 

viuva de FRANCISCO
XAVIER DE SOUZA
QUBIROZ, convida aos pa-• rentes e amigos deste, a
comparecerem á missa qti«

manda rezar na matriz do S, Ço-
ração de Jesus, hoje, terça-feira,
3, do corrente, ás 9 horas, (M 286

-Attilio Boselli
• (6» MEZ)

ÍA 

viuva e filhos de AT-
TILIÕ üOSKLLI, farão re-
zar uma missa pela alma de
seu pranteado chefe, na
egreja da Lapa dos Merca-

dores, pelas 9 i|- horas, hoje, se-
gunda-feira, 3 do corrente, sexto
mez de seu passamento, e pedem
o comparecimento de todos os pa-
rentes e pessoas de sua amizade.

J 104

MORADIA PARA VERÃO
Bairro da Tijuca, em bonito pre.

dio, cm centro de jardim, com todo
o conforto desejável, alugam-se
bellos aposentos mobiliados com ou
sem pensão, rigoroso asseio, etc,
etc. ; informações na rua dr. José
Hygino n. 198, perto da rua Conde
de Bomfim. (356 J

LUTOS
Cuidado com os inírujões
Os proprietários da Casa
dns Fazendas Pretns, ten-
do subido 011c continua a
exploração do credito do
nomo de seu estabeleci-
mento por parto do indi-
viduos suspeitos, avisam
ao publico do que a Casa
das Fazendas Pretas não
tem aaentes do lutos e não
manda seus empregados a
domicilio — sem receber

pedido paru tal fim.
. Meras exploradoras o tam»
, 7>cm suspeitas são aqucllas' 

que so apresentam como
antieus coiitra-mestras da
Casa das Fazendas Pretas.

PEDKO S. QUEIROZ
& IRMÃO

Tel. C. 191.

Pensão Mineira
lí' com prazer que convido

a V. Ex". para visitar o meu
estabeleci iilento <|enomlnado"Pensão Mineira" á Avenida
Rio lüruuco n. 15t sobrado.

Possuo esta pensão confor»
taveis aposentos elegimteineii-
te mobilados; lavutorios com
agun corrente em todos os
quartos, banhos frios c queu-
tc.s, luz clectrica c tclcpbouo
(3679 Norte). Almoço ou
juntar 1S&500. Diárias de 5$
o C$.—Lauro de Sá. (S5I4)

SITIO

fácil-
mixti

CRÁXDES RRDUCÇOES nos pre-
Çoí, como Bejnm: camas para solteiro,
25S a 3:?: dit3s Ki>tori, para casados,
40$ e *$5$; lavatoríos ingler^s, 50$;
loiíettes-comniodaâ, 100S e 105$; guar-
da-vestidos. .15$ e -15*: guarda-lóuços,
35$ c 4?S; giiarda-pratos, superiores,
lioS c 12..Í; guarda-vestldos, de des-
armar, 100? e 'io$; mesas clcs-.icas,
50$ e 5:,5: mobílias estofadas, 130$,
1411$ c i9('S; d:t;i? Sul-America, 100$

!e 110$; cadeiras para saia ou quarto,
j 75$ e S«.$; cadeiras de balanço, 3-$
¦ c 40?; dormitório?, 4^0$ c 4Soj, di-
j versos modelo.-, a escolher; sala <U'jantar, 380S c 40u$; colchões de críiia,
i !-•? e ::S; capim. 3$ o»!, e tudo
I novo e de primeira qualidade, ao

i — TiKÃO DOS MARES —
I 110—T.argo dn T.apa—110
• ~-\_ Pejam entalogo

COROAS DE BRONZE
BUSTOS, MEDALHÕES, LE-

TUAS e attributos fúnebres
pura nionunientos

FUXDIÇ1Ã0 INDÍGENA
150, rna Camerinò — RIOri um ii ¦¦¦um» in

agradecimento
Eurydice Guimarães de

Paiva
(¦mm: gomes of, patva)
José Maximiano Gomes de Pai-

va e seus filhos 'Maximiano, Da-
femar e Zéiia; Antônio Joaquim
ue Freitas Guimarães, sua esposa
c filhos; José de Freitas Guima-
rães, Antônio de Freitas Guima-
rães, Marielta Guimarães, Gemino
e seu esposo. Eduardo Gemino,
Cactana José Leite de Paiva (viu-
va Paiva), 'Nocmia Paiva de Fa-
ria, seu esposo Antônio Bento de

| Faria e seus filhos, profundamen-
te sentidos com o prematuro pas-

I samento da sua carinhosa c ines-
I quecivel esposa, mãe, filha, irmã,
I nora, eunhada c tia PERY, vem
por este meio agradecer, penhora-
dos, a todos os parentes amigos e
pessoas de suas relações que pro-
curaram conforlal-os no seu infor-
tunio, visitando-os na jonga enfer-
jnidade. velando 'urante as noi-
tes, dedicando-se á enferma, como
as boas amigas Cecília e Ruth,
acompanhando o enterro, enviando
coroas, palmas _e flores, assistindo
á missa de sétimo dia c enviando
cartas, cartões e telegrammas de
condolências. Deixam de fazel-o
por carta, na impossibilidade de sc
dirigirem a cada um cspecialmen-
te, por não terem sido registrado;
pjí nomes de lyuitas pessoas queestiveram presentes como por ser
ignorada a residência de muitas
outras, com as quaes viriam sem-
pre a ficar cm falia, Nem por is-
so é menor a gratidão com que re-
ceberam de tantas pessor.s a maiii-

; festação da sua solidariedade nes-
. =a prova tão dolorosa por que'passaram e a todos protestam du-
] Iradouro^ rleconhccimento, inclusive
;aos distinetos médicos que agiram
icom dtsvcllo. no empenho de sal-
, var aquelle ente querido.

. Deus os recompensei (J 45^

Vende-se um que rende 20o?oo«
mensaes, com 25 alqueires de terra
em lavoura e pastos a 15" da es-
tação de E. Ferro Central e a ,3
horas desta capital; informações á
praça da Republica n. 219.

(S 3'43

DESEJA-SE ALUGAR
Nas ruas Barão de Petropoli\

Santa Alexandrina, ou adjacências
.uma pequena mas hygiènica, lim-
pa^ e confortável casa, tendo chu-
veiro, situada no centro de terreno,
bem cercado, e ate o aluguel de
i5o$ooo. Prefere-se tendo porão
habitavel. Dão-se sufficicutes ga-
ranlias como inquilino. Cartas,
por favor a L, P. neste jornal.

(R 5"

CHÁ DE SAUDE
Purgalivo, Dcpürativo, Diurclicft

De salutares effeitos nas hemor-
rhoidcs, tonteiras, dòr de cabeça,
estômago e figado, laxalivo agra-
davcl e innocente, caixa 2S500,
pelo Correio 3$ooo. Em todas as
pharmacias; á rua Uruguayana, 37
e Avenida Passos, 106, deposito
geral. (S 525

Duro a 1$800 a gramma
PI/ATINA 7$200

Praia 30 a 60 a gramina, brw
Ihantes, cautelas do Monte Socor-
ro de casas depenhores, compram-
se á rua do Hospício, 216, hoje
Buenos Aires, única casa que me-
hor paga, (R S28

PENSÃO TQR9N0
Alugam-se bons e confortáveis

quartos a rapazes do commercio,
cavalheiros e casa'es sem filhos, a
5$ooo, 6$ooo e -.fooo diários, com
ou sem pensão. Bons banheiros,
água quente te fria, lelecricidade,
telcphone e todo o conforto, rua
do Cattete n. 104.

Telephone 5853, Central

Hypno-Magnetismo!
Curso do professor ICADIR, ni

rua Mariz e Garros, 87-. Lições
theoricas nos dias uteis c praticas
aos domingos. Pelo seu niethodo
de ensino, eom 8 üções já podeis
influenciar c dominar outras pes-soas.

Trabalhos de somnambuKsmo e
sobre assumptos da vida. ,(l< 375

HYPOMCAS
Fazem-se de prédios na cidade 4

subúrbios, juras que se convencio-
nar. M. Vieira. Quitanda, 50, i'
andar. (1 113

:;.«<i*i/ ¦¦ .- .^ Mi igaaai-j^iíia-rJaM-dr.-~ -rY .-.¦ frnr^^rVii-^-iW,
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PEQUENOS
VENDAS EM LEHJO^"penhores

LEILÃO DE PENHORES
CAMPELLO & Cia

Rua Luiz de Camões n. 36
Fazem leilão no dia 10 de outu-

bro de iniG, das cautelas vencidas
« nrcvincm aos srs. mutuários que
poderão rcformal-as ou rcsgatal-as
até a hora de começar o leilão.

Grande liquidação por motivo de obras
Calçados por iodo o preço

CASA. SRAZXJL
Kua 

'§ de Setembro tx. 13«5
TELEPHONE 5438 — Central

L
VIM 6 Dlí OUTUURO D li ioiG

(inlmarffes & Sánsevenno
TRAVESSA HO THEATKÓ Ni S-E

1,L'IZ DE CAXIÔKS N. i-A
das catitejas vencidas, podendo ser re-
formadas 011 resgatadas até a hora do
Icilüdi

LEILÃO DE PENHORES
4. DE OUTUBRO DE 1916
— SIMON ETTÍNGER —
55, rua Luiz de Camões, 55
Leilão de todos os penhores

venedos com o prazo de 12 me-
zes. (J 535.1

IMPLORANDO A GARIDAOE

T>RECISA-SE de um professor ira
J ctl, para cn»iiiar pratiean:»nt'
este idioma, na rua Huniaytá — K.
de Bombeiros. Não sendo francez y
escusado apreaentar-se. (333 O) M

PRECISA-SE 
de uma iicrfcita co-

jicúa e àrriimndeíra c que saiba
encerar, para casa de tratamento. Não
sendo nestas condições não se a.prc-
sente. Paga-se o bonde; rua Aguiar
n. .19. (718c C) J

fran- ; A ItÜCA-SÉ um Lom quarto, cb-
Xi.ro c linipo. casa de fnir.ilia; na
rua do Hospício 11. iSo. (235 li) *

PRECISA-SE 
de um pequeno ale

14 annos, .jnra um casal j á rua¦prudente tle Moraes n, 8o — Ecs.
Quintino Hocayuva, (210 C) S

I[)RKC1SA-SK 
de costureiras c aju-

dantes; Avenida Gomes Freire
n. iflA. (6141 D) S

PRECISA-SE 
de uma creada para

lavar e citgommar; rua do Mut-
toso II. 9fi. (421 D) J

PRECISA-SE 
de uma moça que sai-

lia fazer blusas .bem; na rua Ha-
rão de Amazonas n. 50. (404 D) A

PRECISA-SE 
de uma menina para

aprendiz de diapéos; á riu da
Carioca n. 10. (465 D) J

A IjUGA-.S!') lia liin tle S. líen-
Ato 30, 3" niidni-, esquina da
Av. ltio Branco, sala de freii-
te e- qnnrto, com pensão, com
ou sem mobiliu, casa de fa-
milia. W V*)' «

A1,UC..\M-9i:, 
a cavalheiros do

commcreio, boas salas • c quartos,
com creado para fazer liinpcsa, luz
electrica, tclcphone, todos cora saca-
da» para o jardim da praça Qutn-
ze de Novembro, com bondes de cem
réis para todos oi pontos da cicla*
de; 40?. 45$. 50$, 60? e 7°$i »? "'}
Clápp ii. 1. (7684 ly) M

ACUCA-SR 
a loja com elcctricida-

dü da rua Senhor dos Passo», 94;
tratando-se na rua da Candelária, 53-

(618J li) J

AMJGÀM-SE
• NA ¦

SECCAO DE PROPRIEDADES
DA"SUL AMERICA"

Rua dò Ouvidor 80
' Os seguintes prédios:

As chaves nos mesmos ou contor-
me indicação, nos- respectivos carta-
zes.

Para tratar das 8 ás 6.da tarde,
S, CHKISTOVÁO — Rua Gene-

ral José Christino, 44, com maRiiiii-
caí accommodãçõès para fámilia tle
tratamento, porão hahitavel, luz ele-
ctrica, grande quintal, etc. Aluguel
joojooo. .. . ...

MATTOSO — Kua. Ccmpo Alesre
n. St), cem maguiiicas accominoila-
CL.es para familia de tratamento, po-
rão liabitavcl, lua electrica, grande
quintal; etc.

ALTO DA. BOA VISTA — Tra-
vessa da Hua.«Visa, so, com 4 Qv.ar-
dos, 2 salas, lus electrica, etc. .

LARANJEIRAS — Rua ,,das t.a,
nuijeiras n. 453, com magníficas ac-
cominoddcõcs para família de trata:
incuto .quintal, etc; as chaves na
mesNja tua ti. 4io- Aluguel- 3oo?ooo.

SANTA THEREZA — Hu-i ''«
Santa Chrisúia, 104, com boas fie-
commodações iit.i grande família de
írnüamérito, -porio, quintal, etc- __

LAPA E SANTA THEREZA
ALUGA-SR 

a cx-cllente casa; da
rua Moraes e Valle: 18. com,- boas

accoiiiiiiodacSes e perfeitamente liir.oa;
para ver. na inestna. (03 l'')J 1

A~ 
I.UG-A-SE- metade 

'tíè 
\ini¦ quarto, :

a uma senhora séria que trabalhe j
ióra: trata-se ná 

'riu'-José' d» Alen-;
car ii. =4, l'au!a Matttts...(18 r) R

AiiliUG.-Or-Se dc|S
iíX'c"

pequenos ip-rc*
dios assobradados, na rua General

Caldwcll 10 c 14; trata-se na rua
do Ilosiiicio 170 ou praia ¦ de l.ot.n-
fogo 518. (H7.K) J

AMANCIA, viuva, com 08 iiimos
ide cdade, quasi cega.

ANNA DO AMARAL, viuva, cega
e além disso doente e sem ninguém
pari sua companhia, recolhida a um
quarto;

ANGELA PECORARO, viuva, com
Sfj annos de cdade, completamente
cega e paralytica;

ANNA EMILIA ROSA, pobre ve-
lliiulia; com ;o annos de cdade;

CARLOTA, pobre velhinha sem re-
cursor;

ELVIRA DE CARVALHO, pobre
cétfa c eeni amparo da família;

ENTREVADA, rua Senhor, de Mal-
i.y.iríii.i li, doente 1injpo!.s;'.illitaoa
de trabalhar, tendo duas Itlhas, sendo
«111.1 iiiilicrcolosa; _.!"_. *.

FRANCISCA DA CONCEIÇÃO
BARROS, cega de ambos olhos e
" 

JOAQUIM FERREIRA CHAVES,
èntrevauo sem recursos;

LUIXA, viuva, com oito Iiihos
metfores;

SOARES, viuva, velha sem pod«r
lrnb.iHi.ir; „

MARIA EUGENIA, pobre velha
sem o menor recurso para a sua sub-
Kistencin; Jj,¦."-....

SANTOS, viuva, com CS nir.10; ile
cdade; gravemente doente de moléstias
incuráveis; , . ,

THEKEZA, pobre ccgtunlia sem
auxilio ih ninguém.

XAROPE BE S. BRAZ
Cura tosses, brotichite, coquoln-

clio, tuberculose o nstliuin. Tomai-
o é ter certeza de estar curndo.
KKCÜSK OS OUTUOS BONS
XAROPES que vou offereceiu.

Preno do vidro 2jpO
Exija ó de ». BRAZ

Brogarifi Burccllos— Niclheroy
Oepasitos : Urusuaynnn, 91',. . .1 WfVv

larechal Floriauo, 55  }• IvIU

IJRliClSA-SK 
de moça com prati-

ca de niachinas de costura c
aprendizes jwra o meíinu fim. Casa
Riillo, rua Gonçalves Dias 57.

3;o D) R

AMAS SECGAS E DE LEITE

PUICCISA-Sli 
de um jardluciro, ten-

do bastante pratica de serviços
internos de casa. IVclc-se interina-
ções, DiVigir-so á rua Aqucducto nu-
mero 3B1. (359 D) B

PUKCISA-SI! 
dp uma moça de con-

¦dileta afiançada, paia à-riimadeira
lopcira; travessa S. Salvador 203.

(459 D) J

AII.UG.VM-Sli 
boas casinhas a .15?.

com luz, 48$ c uma sala1 de íren-
te, própria para ofticina com luz,
S3$; rim Toliias Barreto ns. r4 c
76, avenida das Palmeiras.

(82 ti) J

AT.l?GAM-Sli 
uma boa sala de íren.

le c um qttarto, com ou sem nen.

AI.UGA-Sli 
a casa da rua.de San-

ta Aima n 91, defronte a egreja,
com cinco dormitórios c mais (lepeii-
dcr.cias, grande quintal, 170S men-
saes. (•.»» ''¦) .'

ALUG.VSli 
um bom quarto em' ca-

fa do casa! sem filhos, e de todo
socego, a senhor d.i comniercio; na
rua da Alfândega 135. I"',0^"10,..;1,
Umguayana, CioJ ''.Ju

AI,UGA'M-SH 
bons e arejados com-

modos, |'.roprios para
rua do Riaeliuclu n.
sala 11. 4.

casses;
trata-se na
(175 K) S

A I.UGA-SIi uma boa sala de fren-
/ite, em casa de familia de respeito,
para raiwzcs. escriptorio ou casah na
rua 1° de Março 159. (189 h) "

»JliBHIIilíll»«!ll»!i»ll«lllB«»«|
1 A'S REFEIÇÕES... 1

UM 
CS.L1X Dl- a

I Guaranesia g
¦ —== m¦¦ ¦«¦¦IIHüBIIÜIfll

A I,UC..\-Sli a boa casa da rua Au-
•l\m n. 56 (Santa rhercrnl, toda,
reformada, com boas accommodãçõès ,
para família de tratamento.. As chaves '

110 barracão ao lado e tratj-se iiJnu
Sacliet 11. 12,' sob. (^97 P) R :

ALÚCiA-SB 
n boa casa da rua Au-

Riista n. --25 (Santa Thcreza),
com'cinco quarto!, salf.s, cozinha, ba-
nliciro. quintal e jardim; 113 chaves
estão 110 barracão: ao lado e trata-se
na rua Sacliet n. 12, sob. (669tiI')U

AliUGA-SE 
uni ¦ auarto. sem mobi-

lia. com ou sem pensão para mo-
ços ou rapaz solteiro; orcçQ: com pen- .
são. 120$: praia da Lapa 7=: telepUo. ;
nc ('. 48S1. <V74_1) S ,

A 'I.UGAM-SIi confortáveis eommo- j
Üdos a rapazes solteiros, por pre- .
ços- módicos; avenida PMcm de Sa
3.1; tendo Há parte superior do prç- |
ilio um terraço para todos os inqui- 1
Unos, o encarregado u& toda a con- ;
fiança lari a limposa dos mesmo!.:

(0360 r) J

ALUGAM-SIi 
magniüços aposentos

mobilados a casaes sem filhos e
empregados do comnierlio, com ba-
nlioi quentes, tcleplionc, etc, á rua
da ü.apa n. Co. . (Ó361 i) 3

ALUGAM-Sli 
bons . quartos com;

vista para o mar c jardim da Cio- 1
ria, para moços solteiros; na ladeira ;
da Gloria 37- (6S v) M

AI.UGAM-SIv 
por

dois quartos;
Cândido Mendes 19,"

So?" uma salaI,UGAM-SIv .
dois quartos; tia rua Senador >¦••'¦• Gloria.

' 
(6980-F) J

Aí;

A 
I.UGAM-SIi uma boa sala e quar-
to, a moços; beco do Thesourn 20.

(231 ti) R

AfjÜGA-Sli 
uma boa casa para fa-

milia. na ladeira das Partilhas ;o,
Villa Rosa; 2 quartos. 2 salas, luz ele-
ctrica. etc.; aluguel 102$. (2S4 K)H

AIiUGA-SIi 
unia sala (le frente, na-

ra moços do commcreio; tem ba'-
nliciro c ¦ luz electrica. cm casa de
família; á rua General Câmara n.
2-;, S: B, (298 li) M

sao; av.
qiiartt.  . . — .

i'assns 32. 2". (177 10 h

AlLUGA-Sü 
o crandj armazém cm

frente, á rua di Rezende; na.rim
do Rlacliuelo 11. 271. (7121 H) J

VT.UCA-SIi 
uma ama de leite, por-

tuRueza, carinhosa; sujeitti.se' a
exame; á rua Ypiranga 3C cas.i 24:
icU-phone 2010, Central, (t9t A)' K

IA l,UGA-Sti uma uma de
XVlraiutcira, còni «ttestado
|.m!l- fresco. Rua "da

de leite, cs-
t medico,

America ,T7-
(61 A) J

IJR15G1SA-SE 
de uma pequena pan

. nina secea de um menino de po-.i-
ea ednde; 1111 Urtigunyana n. 3.1. -'
lindar. (5"0 A) s

Cozinheiros e cozinheiras
! 4 IíUGA-SR uma boa cozinheira do
'i'\t.-ivül para cozinhar e lavar, mo.
nos cn(!3miiiar; rn.i de SatitWnna hS.

(3.1; B)M

Vl.lY.A.SK 
uma cozinheira dç fi

110 c folião; na rua liento Lisboa
It. 1 I. qliarlo li. Cattete. (.iSf.f.) R

1)lUiCISA-SE 
de uma cozinheira

.para o trivial, que dê boas
ferencia.s de sua conilucta r durma
110 nliieuei, ú rua Barão Mesquita
11. 41S.' Aiidãraliyi 068110 -M

IIRIiCISA-Sli 
de nina creada para

cozinhar e ninis seniços. «1 casa
de pequena íamiliai na «veilidii Rio
Branco 11. 243, 2° andar. (-'73 U) lt

IDiRlüClSA-Sili 
para casa de -família,

de tratflmcnto, de 11111 empregada
<\v,q síiila ler c escrevor, mnço deeen-
le 1: activo. com fiailor idôneo para
vender biscoitos finos, cm uma mula
de iiifit'. ms casas de família: trata-
íu na rua Desembargador Izidro -*íí.

(140 D) J
¦DltUtrSA-SK, com urgência,
A de uma ou um piitnisln, pc-
rito, para itrontpnnlinmento
<l« lyrlco o variété; na rua «lc
S. ,íos6 11©, loja; (U563-) 1)

AI.ljGA-Sli 
11111 bom prédio, acaba-

do de construir; com grande ar-
inazcm, com der. portas de aço, c faz
canto da rim Prefeito llarala, nos
dois sobrados tom 24 quinto-, todos
com sacadas o lua electrica; por con-
trato; para tratar no mesmo, das 6
ás 17 horas: rua do Senado 159-

(712O li) J

ALUGA-SIi, 
em casa de familia de

tratamento, na rua da Quitanda
24, 2° andar, um bom quarto de fren-
te, sem mobília e com pensão, a um
senhor de cdade ou a um moço de
fino trato, OO

ALUGAM-SIi 
dois commodos. mobi-

lados ou não, com pensão em casa
de familia; na rua Silva Manoel_ 52-

(337 L) M

LUGA-SE uma casai com 2 salas,
.três quartos, cozinha, pequeno

quintal, jardim, luz electrica, por
95.Ç; rui Monte Alegre. 79! irata-sç
110 sobrado.- .i (299 !¦') M

ALUGA-SE 
o i° sobrado da rua do j

Rezende 11. 31, para moradia de !
familia, com quatro quartos, duas sa- i
Ias e mais dependências, luz electrica
e «az; para ver c tratar, das 9 1I2 ás
11 da manhã; depois dess. hora, na
rua Sete de Setembro 11. 75. 2" andar,
das 3 ás 4 da larde. (272 lf)I<

ALUGA-SE. 
a uma pessoa seria ou

a empregados do commcreio, uma
boa sala de frente e um iiuarto, juntos; ,
avenida Gomes Freire 129, sobrado,* |

..-. 074 '•') R

ALUGA-SE 
um niiarto, cm casa de ;

familia estrangeira., por 30$. na
rua Silva Manoel 11. 56.'' (.122 !•) M

.4 LUGA-SE a empregado do com-
Antcrcio ou .1 um casal sem filhos,
unia sa'a de frente, independente. AI
casa não tem mais inquilinos. Aveni;
da Gomes, freire 126, sobrado. |' (371 1') R I

A'LUGA-SE 
a casa da rua Viscon-

de da Gávea 11. 8.1, das 2_ 1I2
üs ,3 í\'í Iioras da tarde. (5'í K) R

A IíUCiA-SK para cícriptnrio, a ma-
dignifica sala da rua Sete dò Sc-
tem bro, canto da rua dò Carmo; tra-
ta-se no armazém em baixo; (51IOU

ITHIM (HrilITTli
Cura ráilicalrnente a quúda do cabcllo, deslróo

a caspa, evita o erribranquocimentò e faz nascer
novos cabellos - VIDRO 48000.

Vcndfi-so nas Períumariao c Drogarias. —
Em São Paulo: Casa Lebre, e Baruel & G.

IÍIÍECISA-SE 
de unia boa arruma

deifn que saiba também lavar

1>llECISA-Sli 
de uma creada para

cozinhar c lavar, em casa do fa- ]
tnilüi, qic durma no aiuguel, n.i i-.n
Rademaelícr u. .|ú — Jlinla da Ti-
jucá. (Õ090 Dl J

TjíílSGlSA-SE de uma boa cozinhei.
X ia,, na rua da Misericórdia 14i">-
sobrado. (492 B) S

RliCISA-SE de uma rapariga para
corinhar, lavar c mai.- serviços;

jiara casa de pequena famiNu; ave-
nida B.issos ii. 120. sob. (480 11) K

enyommni;
loja.

largo da Carioca.
('.(67 D) }

ISREClS.VSIi 
de um;

que «aiha costurar um pouco; á
orrumadetra

pouco; á
na Teixeira Viaiina n. 51S. (355 t>)lí

T>RECtSA-SF.'' de uma creada por-
l«*gticza, para lavar e passar rott*

pa; ;:;. liarão de Amazonas — Ti-
jucá. 

(419 
13' J

PRECISA-SE, 
em casr. de um ca-

F.-il ícm filhos, de uma cozinhei-
rn. Trata-se na roa liarão de Ama-
zonas n. ('d (Conde de Bomfiinl.

(3C7 II) R

IJRliCISA-SE 
de uma cozinheira, á

rua Vpiranga 11, 104 — I.àrnn-
ieiras. ú.n 10 J

ÍJRECISA-Sli 
de 1:111a erca.la para

cozinhar e lavar, para um casal
e lima pequena, para outro; scrviçòV;
rua tarão de Petropolis n. íf;. liou-
de da Estrclln. (50S B) lt

cozinheira para
límpa t* dêPRECISA-SE de 1

trivial,o trivial, que sej.i limpa e cie
- referencias; rua l'ranc.iíco Mu-

(53a B)

boa cozinheira•pRECISA-SE de
X do trivial, para pequena família.

i§i!:iai:i;iai;i!iK3iaB!i:iBíiaii!!inB!!ii!ii.i
I AO DEITAR... *
I TOM Ali UM CAUX DE%

| Guaranesia 1
iiiiiiilMiBiiiiiíiiiiiiiiiBníiiBiin'

PRECISA-SEpara serviço
familia; praia t

do uma creadinha
i leves, cm casa de
i Ilotafoffo n, 11S.

(151 U) 1

AIyUOA?-SK 
unr bom ponto, para

botequim de principiante, no Cães
dò Porto". -' Aluguel módico; trata-se
na rua Sacliet n. 3, 2" andai.

(73

ladeira do Sentido
 .... mil quarto c sala. pòr.soSt

quartb só. 35S. com luz. (331E) M
A 

LUGA-SE,
11. 83;

A LUGAM-SE os fundos do 1° an-
XJVdár do prédio da rua Sete de Sc-
tcmhro 172, a casal sem filhos;'; alu-
suei 100$. (323 10 M

ALUGA-SE 
um bom nrniazcm; a

rua (te S. 1'cdro 11. 17'.. nroxlmo
ao largo do Capim. (318 1'.) M

LUGAM-SE casas, com sala quar.A LUi
xiío. cozinha o tanque;
rua Frei Caneca 356- (319 K) M

ALUGA-SE 
uma sala de frente, com

ou se mpensão
andar

rua Carioca 44.
(3.2 15) M

A 
LUGA-SE uma sala de frente, »a-
ra rãpiizcB solteiros ou para cscri-

otorio; á rua dos Andradas n.t 125,
sobrado. (.126 1'.) M

ALUGA-SE. 
cm casr. de família, um

quarto mobilado, com ou si.:u pen-
são. a cavalheiro de tratamento:; av.
Passos 40. sob. (334 '•) »¦

;*' LUGAiSE irai bom quarto, epm
Ajanclla o pensão, a um cavalheiro
de lictauicnto. em casa de familia; rua
Túlio César 6i. 2°. and., próximo 11
rua do Ouvidor. (340 L)M

A LUGA-SE um quarto com 011 sem ,
i'\uiohilia, cm casa de' família, a um ,
moço oti*preglaído no commcreio; na |
rua IMontc. 2\lcgre .11.. 3H- Sanil i
Thcreza.- USSF) J |

ALUGA-SE 
um quarto independen-.

le, arejado e fresco,. mobilado, com
boa .pensão, a dois rapazes decentes. I
tem clectricidade e tcclplionc, sendo-
05$ cr.da um ou 120? para um so; I
na rua Visconde ds Paranaipia 13. ,

(133 
'I')_Jna rua

Capa.

Ca», Laranjeiras,
Botafogo e Gávea

ÃTlTGA-SE o prédio 14 da;
Atriui do líozo, Laranjeiras,
10111 boas aocommodações. Es-
(á aberto das 11 da maiiliã, |
ás 5 da tarde. } (M370)0:

A'I.UG.\-SE cm casa ;de familia de-j
ixtratainento. uma sala' c um qnar- f
to; na rua 'Ferreira Viauiia n. 20.

(jQ2 i.) ¦

A -LUGAM-SE linda sala de frente, '

XVindcpendente e arejados, quartos a
familia e cavalhciros-.de tratamento;
Carvalho de Sá 22, largo do Ma-
chado. Tcleiihonc 4119' Central.

, * - 1». . (254 yj*j

A LUGA-SE uma boa sala para es-
, XStcriptorio no 1° andar <lo nredio
1 da rua 7 Setembro 172. (517 l'.)o

A LUGA-SE um quarto a moços ou
.Ãcasal; na rua de 3. Pedro 2di.
sob. (15Ú li) S

li) J I ":1 "ia
I dá

iscimde Inhaúma 57. Próximo a
avenida Central; tirero 120$; tem 3
boas salas para escriptorio. (548Iwb

Ã LUGA-SE. o 1" andaar da raa

ALUGAM-SE 
quartos com pensão,

confortáveis, desde 4$ por dia, e
uma sala caiu pensão para dois cava-
lliciros ou casal 200$ incnsaes, luz
electrica, tcleplionc, ctea Pensão l'a-
niilior. praça José de;-Alencar 14.
¦Cattete. (5474 CO M

ALUGA-SE 
o armazém da rua

Triie.ipbilo Ottoni 100.
da

(71S7IO J

A LUGA-SG por 135$. o chalct 11.
Xi\.t. nos fundos do prédio da rua S.
.Iomí n. 33-A; tem .1 quartos 2 salas,
cozinha, quintal, luz electrica c mais
coniinodidades; trata.se 110 mesinn.

(541 E) S

ALUGA-SE 
uma sala de frente,

completamente independente; < rua
do Senado 11. 44. (530 lv) S

ALUGAM-SIi 
duas falas, para es-

criptorips; Rosaria 170. (520 E)S

PRECISA-SE 
de um rcpuchadnr,

com nigttitia pratica cm torno me-
cliaülcõ; na rua do Lavradlò 11. 24.

(524 L» S

A LUGA-SE uma boa casa. grande.
Apara família de tratamento, á rua
Francisco Murãíorip 53; as chaves
estão, oor favor, á mesma rua <í8;
trata-se á rua 1" de Marco 90. sob.

(502 E) S

ALUGAlSE 
um bom escriptorio. por

50$; rua da Quitanda 51. 1" .and-
(553 E) -K

A I.UC.A-SE um bom quato. niodes.
ixtahicnte mobilado muito indepen
dente, mira raoaz solteiro;
(;a i8l. iu andar.

A LUGA-SE um nuarlo.
/Xlado, a um cavalheiro'
rua do Uiachuclo n. 9a

Lar-
(55» K)R

l.em mobi-
preço 55?;
sobrado-,
(.-.57 E) S

A LUGAM-SE em casa d.- familia,
jtÍLutnn boa sala de frente e um
quarto; á rua do Tlicatro 11. 

J. 
="""%

i LUGA-SE um bom quarto de fren-
I\{n de frente mobilado, a casal ou
dois moços do commcreio. casa de ta-
milia; rua Senador Dantas 10.

(564 h) K

Luiz Gonzaga u.
(2S lt) K

OREADOS E CREADA!
"IJIÍlA ISASK d
.S rnnpiv ii feri
rua S. Francisc'

lavar pas:
mar casa;

casa (7108 C.i.l

IjRliCISA-SE 
pari um casal cs-

trangeiro, um t creada branca;
limpa, que saiba lavar c engoniuiar.
A«:ceUn-âc também com creança. Pa-
c.-.-se bem; á r..r. Conde de Bointim I
ii. -I ,;_u (CC G) »

1)l'.l'.< I5ASE p-.-.a ca«.a de pequena !

Hãú coitBgBPem ^emejios
sem prãatieiro visitai* a
Drogaria Granado ô FiUios

RUA URUGUAYANA N. 91
Pesagem gratuita em balança soia-

sivel a 1 gramma

iLUGA-SE esplendido coinmodo de
XXfreiitc. com linda vista, na rua
Acre 122 í» andar, esquina Mj!rtS!J3}
IMoriano, casa de família. (jej i.ik

ALUGA-SE 
a rapazes do comnicr-

cio ou casal sem filhos um csplen-
dido quarto do frente, com ou esni
pensão: rua Iiodri«o Silva 6. a 

^anii

Aí;

A LUGA-SE a parle terrea do pre-
Adio da rua da Passagem n. 2(16,
para um casal 011 pequena família,
com tudo quanto é necci\ario; traia-
se ilas 3 horas cai deante. (Q73!lG)J

ILUGA-SE por 120$ 0.. prédio da
rua Real Grandeza 11. 33=. «-1

lado do túnel, tendo tres quartos, 2
.«alas coüinha. fogão a gan, c ectnci-
dade, etc. As chaves por favor no
n. 330. Tratar na rua General Io-
lydoro n. 272. com Campos Silva
& Comp. (675° CO >

A'LUGAM-SE màgiiifiçol commodos
xla cavalheiros e moçtfs' do çomincr-
cio; na confortável avenidt» Commer- 1
cio; na rua Christovão Colombo 38. '

próximo v.o largo do 'Machado; trata- ;
se com o encarregado, a qualquer ;
hora. - ¦'¦• C158'0 l') J

A Ll'C.A-SE por 45$,^ém casa de fa-
ÍAjuí'ia, um quario de' frente, mobi-
lado, com gaz c roupa de cama; na
rua U. Carlos 1 11. qjji Cattete.

(C544' G) J

iamitia; tle uma copcira e 1
r.eir.i; rua da Candelária 11.

(454 C)

1>REG1S-A-SE 
de uma menina etc

15 anrios, para eerviços leves; nn
r-n General Roca 11. 11; — Eabrica
di- Chitas. (4;o G) .1

PRliClSA-SE 
de uma boi arruina-

delia; na rua do Rezende nume-
ro 10.;. (404 Ç> =

REC1SA-SE de \\n:i pcqitcnn de
10 a 12 annos, paia serviços lc-

e», in trav. Carvalho Alvim 11. 27.
asa 111 —Andarahy. (3<J_ >"' S

5)KECISA-SE 
de uma crcj.l.i para

todo serviço de um casal, que
turma nó aluguel, cem cbnducta aíi-
liiçada; na rua Urtiguayana n. 33, 2"
,'.ui.'.r. (510 Ci l<

1>IÜ-X1SA-SI£ 
de dois margeadürcs.

l'ipa-<e bem; Typograpliia -d'"U
lockev", rua Ueiicraí Câmara, 20S.

,,.,,,1,.,,. II, i/5"-',1" 
S

Casas e commodos, centro
\líU(iA-Src 

um bom ntiartò, com
pensão em ca"a de familia. para

| ALUGAM-SIi cominoilos
Asão cm uni csplçiidlilo =» andar
com 5 jiincllns de frente, no centro

Ida cidade, entre .avenida-'Central c
i Urugitayaiia, onde so reside uma viu-

va res-acliavel, aluga-se a casal sem
i filho; 011 a 2 cavalheiros respeita-
! vei-- bcllos commodos com optunn pen-
isão.' mensalmente pago ; ndeanlado,

Pata ver c tratar das 2 da tarde cm
deante; na rua da Alfândega ti. ioi.

I 2» andar. U3<> V-' >

\ I, V G \ >I • S E confortáveis
Api'0(lios ínoderiinsi, á rua
1). MaiTlana 8T (230$) ò 91
(380ÍÍ) e á rtia da 1'assagém
a. 82 (250!?). (U 5153)

aois raiiasos
n. ,to.

de Novembro
(533 E) S

Ar,UOA-SK,# 
em casa de scfthorá ?*-;-

ria. ui::;i linda sala. ílc frente, mo-
bilad :i; rua lívaristo da Veiga i.|.

(.188 E) R

P

I>REC1SA-SE de uma creada i>a-..i
cctuctra e nrrumadetra e mai? ser-

\ít;oi leves, cm casa de familia t\c
tralamcnto; na rua Uiachuclo n. f>r.

(542 C) S

EMPREGOS DiVERSOS

I.rilA-S!', unia boa sala, a empre-
no commcreio; á rua da

Caríõcu ti, 4S; lrata.se na loja,
(347 E) W

t i.ui;.'
Auados 4 LUGA-SE o sobrado da rua

XJVrcclml IMoriano 1' 
"

lrata-te na luj.i.

Ma.
to n. 6-i;

(-193 E) í.

a > ..'A• ru, i. I \ **ULíA-bl'< o i" andai', nara faml-
ATjL.CíA-SH por pvero lliotlico Alia.ou escriptorio; ^ quartos cs

11111 CSparoSO quarto Cttl casa salas, á rua Assemblea 30. (4S0 EIS
(','' '*a"^"':,, ,U\ "'vAr^s^ 

Xl.OqA.SE um- hom arnm.em. de
MitrÇO 20, 2° andar. (M30S)l'i I X\-23m.\6. com morada nos fundos,

quintal c tanque; av. Salvador de Sá
183; informações « chaves na nhar-

11111 i macia n. i;n. (106 V,) Jt

\ LUGA-SE o 2" andar do .prédio,
Í-.VA rua do Rosário 11. 115. I rala;
-e na loja. U.UE' í

A LUGA-SE um bom quarto cm cara
il.le pequena familia cstraliacira. a
senhor dò conimercio, tem luz ele-
ctrica, bom banheiro c entrada inue-
'Pendente; na rua do Rezende .'59:
loja. ('

ALUGA-SE uma casa. por i.t-'?. "a
Aluía do Cattete n. 214, cjiii qua-
tro quartos, duas salas; grande (jllin- ;
tal c outra por 122$; na rua Lento
Lisboa n. 80. com dois quartos, duas 1
salas, grande área c outra Por:S7$;:
c outra por t> 1S, tem grande quintal.

(66 l") .'

A LUGA-SE um quarto bem mobi-
Alado, limpo e arejado, cm C.Ta
de familia, com ou sem pensão: na
rua Senador Octaviano 11. .12". Águas
ücrrcal. ("Sn •¦) !

A LUC
JCArua do Cattete ti.
de quintal •

14, tem grau-
(02 .1) J

E) .1

A LUGA-SE em rasa de família, um
XVqüarlo mobilado, para casal ..
senhor de lodo resneito; na rua Eya-
risto d» Veiga 47. sobrado. (inl').l

A LUGAM-SE bons commodos. para
Aninços solteiros, rlc 30 a 40$; -na
rua S. Pedro n. 143. 1". (uob)j

ALUGA-SE 
um bom nuart

te. cm casa de família.

> A l.UCA-SE , i-ma boa
•xVcnírommadcira; trata-
Inválidos 11.

lavadeira c
c na rua do?

quarto 1». t:-
(.mo li) M

' A LUGA-SE uma moça. irará lavar
Jt\c passar roupa a ferro; leni um fi-
j'::' pequeno e dorme fói;.; á rua dos
Coqueiro; 37. Catuniby. (.;.',.- C)M

1 /

o

•'ERECESE um rapaz de cor
v.r-i ca«a iie família nu cônsul-

com ipratien, ciando boas reic-
13; trata-se á ma de Santo Ama-

::.-, (1,-0 D) J

WS

"li 51' um r.-ipu habilita'
a procurador, paganten*
;as na Prefeitura e The-
•s FíTviçns t;i« escripínrio.- restante, em Dotafogo,
M. lt. S. (ü.

/ 1FFERKCE-SE
1 » ;"r.i_o ,1'AR.íl.*.Tt de inteira et
¦a. rumadelra o-,i oi
ço, pyls $?.h$ lar:
linhar bem. IV,
cí.K.l.icta. Carts?
çi Pinto n. 05.

pRECISA-PE d

nv.ia

e c '.'¦.
7. I0}8.

i rapinei ao
redro 6u

o de íron.
um 0:1

commcreio, na
:" and. (123

de
E) J

i ÍLUGA-SE
Üdo Hojpicl

c=cr: itono; na rua
:, sobrado.

(63S4 K) J

ATA7G.VM-SÜ em casa d
í3.na rua Senador Hantas

asa de familiai

fiai a de
ianclla

frente c bom quarto com
luz electrica. (333E) S

A ILUGA-SE o grande e
OL.mazc:n da r-.:.! Vaso i

o. prop
tratar

sobrado-

claro ar.
di Cama

í) para varejo. Pará
.1 rua Sacheí n. 12,

todo) E)R

A r*UCA"M-Slí boas casinhas, comrdc-
Ai-iaüienti- reformadas, cm avenida,
na rua Uiachuclo 1.17; alitRitel 555.
pagos ndeaiitadamcntê. (105 V.) M

A LUGAM-SE bons quartos mobila.
ti-do*9, com pensão á rua S. Tose

(463 E) j
com pensão

andar.

A ILUGA-SE um bom sobra.Io,
XAaivcnida 'Henrique \'alladares 44-
esquina da rua Prefeito Itarata. "rr:

ço. a.ytjtooo. (i-T i'-J .'

ALUGA-SE 
um quarto mobilado,

com icuíão, cm casa de família;
na travessa de S. Francisco _n. O,
2" andar, esquina da rua da Carioca.

(127 E ) J

A LUGA-SE por iOj$ uma boa ca-
-fÃ.ía iara familia; na rua de Santa
Anna 211, tem bons commodos. ga<t
e bonde de cem réis; as chaves es-
tão no iPC. loja; trata-se ria rua Hei-
Ia de S. João n. 2S;, d.is 7 as o

d.-.s 12 ás 3 horas. (403 li) A

ALUGAM-SE,assetò e socc'
sal

4 r,t*(ÍA-SK na nredio novo, apa-
jíÃIncetadq da rua do Rezende n.
iq3. uni esplendido quarto, rodeado de
jaticllas, a rapaz de fino tratamento.

(23 EI S

4 Í/ÜGA-SK por "o$.o pre lio â rua
ai.Gciu-i.il IV.Ira 132-I; chaves 110
local; trata-so .na Companhia dr Ad-
ministraçfto Garantida, Quitanda CS,

(477 E) J

A LUG V.-SE um
iJLfrcntç de rua,
so'teiros; tra rua
s'1 11. 1-'?.

bom quarto de
PT 40$, a moços
Senhor dos Pas-

(245 li) S

\ IiUGA-SK, p^r :ioS o uredio. pa-
X\ra 

"ticirocio 
á rua General Pedra

134; chaves «o local: traia se na Com-
panliia dt* Administração Garantida.
Quitanda 6S. (276 E) J

4. (I.UGA-S1Í uma
/•XRio Branco n. :
mctisaes.

ija â avenida
1. Aluguel, 100?

(378 E) .1

uifi 1 In 1
UUlJjJlllJLU

III IIIílUUliil DuAúlu

A I.1\*..\-SK para negocio a casa da
XVrua Ittrãú de S. Eclix 11. 213.
teve sempre casa de pasto: as chave?
no 11. 2:0; trata-se na rua de São
Pedro n. 123. Aluguel, noSnoo.

(381 E) R

A I.UGAM-SIi uma sala de frente e
jtVquárto, cm casa de familia. com
luz electrica. a mocos solteiros ou ca-
ça!, no beco da Carioca s.\, (48"K)K

cm casa de muito
, i/nia bellissuna

gabinete, esplendida vista para
o irar. luz electrica e mais eommo-
didades, bonde á porto, um passo fios
banhos de mar; a cavalheiro o-.i^ casal
distihcto; na rua Chrlitòvâo Colom-
ho 11. i2t quasi esquina do l'-1:
aiengo. (7102 G) .1

A LUCA-Sli cm caas de familia de
/^tratamento, um ou dois quartos,
fí casal ou senhoras; na rua_d«! -^
Clemente 04. Botafogo, (W6 SIS
'AiI.UGA-Sli muito b
xVpten.lido predió da

barato, o cs-
... rua Alice T'>.

Laranjeiras; o prédio grande
e está aberto. Trata-se no mesmo
ou na rua l>r. Rodrigo dnã Santos
11. rC, em 'Machado Coelho.

(43 G) R

A IVUGA-SE uma boa casa. com ,
iVdu.as salas, tres duartos, etc, á
travcESa da Lagoa n. 16 (rua D. Car-
lota); as chaves estão ao lado. c tr:i-
ta-sc à rua iu de Março o, sobrado.

(94 Cl .1

ALUGA.PE a casa
xlLrua 1"). Maríaima
tíifogò, pintada d
110 fi.v

bradada; da
67, em lio-

novo; as chaves
032 G) S

QAI.A de frenle o;l quarto —
vj ga--sc na rua do Lavradio n.

(|.-7

Ala-
iSi.

E) 1

\ LUGA-SE. .por on3. uma sala de
Xi.frcme. mobilada, com serviço, rou-
na de cama. luz electrica; av. Rio
Branco n. 2" andar. (srrTCIS

A LUC. \M SE, em rasa .!•_• família,
*t\.uma sala c gabinete; rua na São
José n. i. iü a,ni!.'ir, (5S9 li)

i IAY.A-SK uma esplendida sala de
r^fren*'. mnbilatla rom 011 sem pect-
So, casa nova, com todo conforto; av.

i Gomes l*'rcirc 130-A. (í^í li)

íiíj D) S

(NOJIE RBCHSTKADO)

©aura a infflaminâiçâo © p^ú?*1
ssas^es ales ©8ii®s

3?7lia tiOCaeSiSJ S8iS3 13SlSSiriS3.Si-
©riais <© cljrOtÈ;âj3ris5ii£j

i A LUGA-SE. cm casa familia,
1 pensão, a dois rapazes do Ira-

tamentò, um cxcellcntc commodo, cs-
paçòsu c rejado; rua Silva Manoel
n. .-S. (lil

ALUGAM-SE, 
110 sobrado da praia

de Ho ta fogo n". .16-!. uma sala c
frente.

(127 G) T
quarto, com jancllas

i H'('.AM-Sli em cisa de senhor.-.
XJLviuva, a casal, sala c quarto <ic
frente, com pensão; rua Ypvranga, .í7
I.arí.ujoiras. (120 li) J

A LUGAM-SE, a nessnas de trata-
xÍ.mento. duas amplas e arejaa-ds sa
Ias. indwcndcntcs, cm casa de famt-
lia. próximo aos banhos de mar; na
rua Buarqtte de Macedo n, 36.

(103 G) J

» LUGA-SE um nuarto, na rtia <lo
-ÍUcScnado 6 sobrado, a moços ao
cor.wmri!-j, (=;6 li) R

TT : ¦ I VoE in .}¦-;:-. qur.tt.i. psn
À'V:: - s solteiros, do comniercio;
Cl,-." . 'a Fiarctí». craoo 3 (;i.'.!)S

\ LUGA-SE. por 142Í. a boa casa
•cjüda ladeira Co Asclirra 130. Águas
PerreaSi com jurdír:i, água nascente c
ponjar; a cltavo está corp o porteiro da
casa 

"cm 
c.brr.5. do lado. (sSgGjM

i l.UGAM-Si: quartos e falas. com.
Xl-pensão, a pessoas de tratamento;
praia de Bolal'050 1S6; ,el. Sul 2194.

(;i2 Cl M

* T.i

íníorma-Se na rua da Gl

RUA SETE DE SETEMBRO, 100
GRANDE LOTE ICRETOHE INGIEZ

de cortinados para
casal

19^900

CAMISAS

por preço de
leilão

PARU LEKÇOES S PRO-
tlfl&S EM TODAS 4S

LARGURAS

155 peças
de atoalhadds

para mesa j

'w

METRO
1

começar

$380

COM

RENDAS
DO CEARA'

i

PAVOROSO SALDO ;

Feitas /
a mão ¦|$500

de ligas inglezas

CORES
Mari>
nheiro

por
preços

de
leilão

ZS900

par$6oo jjg1$

Italianos 5$500

BENGALAS
UMA

»9oo

MEL

VERDADEIRO

Gbrguruò Re-
gente $400

Idem, Príncipe
do Galles $700

Fustiio Príncipe
de Galles #800

Regente
foulard $600

CO

Americanos para me-
nino? l$2oo

Americanos elástico
para homehs. . . ljjíõoo

Suisso simctal para
homens i#000

Imitação GÜ.Y0T para
homens 2^2oo

MORINS
um grande
lote com 48

qualidades
a começar

Peta 4$800
Roupas brancas

para menina
Calcinhas s[ corp. i?2oo

,, ei corp. desde l$9oo

Camisas para dia desde l$Goo

Sainhas q corpinlio

desde, i . i IfDoo

Camisolinlias para
dormir desde. ) l§9oo

METRO l$aBo
COSTUMES

COLLEGIAES
BRIM BRANCO

Dolman e paletot calça
curta .80800

Dolman e paletot calça
comprida ... . 9$8oo
IMIT. TÜUSSOR

Dolman e paletot calça
calça curta. . . . 9ff8oo

Dolman e paletot calça
comprida. . . . 10#5oo
BRIM lt2LINH0

Dolman o paletot calça
comprida. . . . ll#5oo

De 7 a 17 annos nm só preço

GRANDE~
SALDO

de PVJUHt
Linho

cru.. íS8oo
Zephyr 5$5oo
Percalo 7$5oo
Tricot.. Síüoo
Paletot
para cs-
criptorio2$lioo

-^——i

9

ANNUNCIOS

para menino, par.. $500
pa homem, par.. $50fl
para senhora, par.. $880
Meias fraucezas par» homem

l34 dúzia 3$500

Camisas
PARA

Tcito de
lustan

8*100

Siiracto sala
I m arrozi

W m arroz, $510

GUARDANAPOS
1|4 dúzia para chá $9oo
1|4 " " mesa lSsoo
1|4  2U

MATIWÊE
Sald®. a @$80O

C0SPSHK05
Sas > B 800

CEKOÜLAS
Linho crú 1$500
1 [4 dúzia

CRETOXE
Saldo G$SO0

1[4 dúzia
ZE1M1IR

luglez 6jJ500

Peito mu-
selino

3^200
America-
nos, co-
res sor-
lidas

8$800
Tricot
ióra pu-
nnos, e
col1ari-
nlios

2*100
Peito liso
lli linlio

síüoo

í|4 km isranco... $íoo
W 

5' iiiiiez... i$!oo
M '' IflOUSSIliB • l$5oo

(4.ii G) S mmz

Sssláo- s 3$soo
1 npnttr.'.. «SOO s^ims 4%ao H ¦> m.... m m

m
¦i

K

¦í'

%
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CORltEld DA MANHA — terça-feira, 3 de -Outubro de. 1916
SS?m»

Acaba de sair á luz e já se acha â
venda a nova edição de 1916

DE -., Z'

0 CoMeiro Fogniar
our=:

Manual completissimo da arte. de cozinhar
e fazer doces

Verdadeira encyclopcdia culinária, onde ha receitas para todos os gos-
tos, todos os paladarcs; Além das receitas estrangeiras, «51™*
ZA PORTEGEZA. 1NGLEZA. AH EMA, CIIINEZA, POLACA. 1UR-
CA RUSSA e de todos os paizeí da terra, com u tuas especialida-
des,' liií também a cozinha verdadeiramente brasileira. ,

r.uizados mineiros, quitutes baluanos, gênero paulista, iguarias ao
norte, manjares do sul, principalmente do Rio Grande. Tudo quanto ee

Miiquícns, cortirús, angus, feijoadas á babiana com, leite de côcoj
4orüs, sarapateis, eaugiquinha, etc.

OBRA DIVIDIDA EM CIXCO PARTES A SABER :

PRIMEIRA iPAKTE. — Cozinha estrangeira — Collccção completa ,e
variada' de centenas de receitas das mais afanadas « ,f»b°ros3» 

'gu£"r
das cozinhas! 'Portugtieza, Italiana, brancezo. Inglcza, Allema, Klissa. lur-
ca c Polaca, precedida de um vocabulário dos termos francezes mais em-
Dregsídos na cozinha, nos restaurantes e nos banquetes. . .

&EGUN1M PARTE. — Cozinha brasileira — Centenas de variadissi-
mas receitas para se preparar com per feição qualquer, prato da cozinha bra-
«ileira tanto dc comidas do trivial como de iguarias f«ias e ue preparo
pouco' conhecido. Il-spcciolidade da arte culinária fluminense, cearense,
mineira, paulista, nortista e do sul do Brasil. Não existe, nenhum, outro
livro que trate tão desenvolvidanienle e com tanta exactidão da

- Todas as receitas são
Cozinha

verdadeiras,Brasileira como O Cozinheiro Popular
garantidas, experimentadas. . , _

TERCEIRA PARTE. — Manual do Pastcleiro — r-ormulario com-
pleto para se preparar qualquer espécie de massa, pasteis, pastc.liuiios,
empadas, empadões, tortas, croquete^ "vol-au-vcnt", dariolas, nugas, pau-
qitccas, poços de amor, etc., etc.

QUARTA 'PARTE. — Manual do Copeiro — Arte de »em servir e
pôr a mesa, tanto cm casas de 'familia como cm banquetes, a .franceza ou.
á americana, seguida de uma collccção de "menus" á europea. c a Tira-
silr-ira, em íroncez e portuguez, de íórma a facilitar os 'maitres d no-
lei" a organizarem qualquer banquete ; arte de trincliar os assados, uístri-
buição dos vinhos, nas dilferentes partes do banquete, etc., etc, _

QUINTA PARTE. — Inteiramente novo — Accrcscida a esta edição.

O LIVRO DOS DOCES

Contendo ifliiumèras receitas de Pães de !ó, pães leves, galeaux,
pudins petits, galeaux, tijelinhas, bumiuelos, bolos, lunelis. niayoiinaiscs,
Ènlettes, tortas, toninhas, babás, manjares, doces dc frutas, cremes* gclcas,
marmeladas, bolinhos, mães bentas, bons bocados, fatias da (.bina,; bolo
branco trouxas de ovos, lios de ovos, tabeles, baba dc moças, queijaUinlios,
liolo cios AlliadõS, bolos de amor, -Vaes não vens, doce dc queijo, conipo-
tas de melão, de cajus, cidras, laraajas, .-,-ianaz, morangos, pecegos cuco,
ameixas, ele.; biscoitos de vinte qualidades; pudins de vinte qualidades,
cremes dc vinte qualidades; doces de trutas de todas as qualidades; uvas,
piras, abóbora, limão, figos, marmelos, etc., etc, etc. ;,

'¦" " ' "" ' "*

Um grosso volume encadernado, d é
500 paginas, contendo as cinco

partes reunidas. .*  „ 5$000

ALUGA-SE 
uma sala de frente, in-

dependente, em Copacabana; para
informações, com A. Bastos, rua N.
Senhora de Cojacabana 585-A. casa a.

(46a H) J

A LUGA-SE o prédio 57 da
Alua Ipanema; trata-se no
n. 65. (J 7120) H

Saúde, Praia Formosa
e

ALUGA-SE 
uma boa casa com to-

das as commodidades 'para fami-
lia, tem luz electrica, em todos os
commodos, jsita á rua Presidente Bar-

trata-se na rua Felippe
Camarão n. 145, casa 3- (a I)

ALUGA-SE 
á rua Visconde de

Ilauna o. 97, casa n. 33, "ma
sala e quarto com direito á cozinha
e grande área, por 55$, em casa de
um casal sem filhos. (74 1) J

ALUGAM-SE 
bons commodos,

quintal e cozinha
Azevedo n. 35.

com
rua Pinto de

(7H4 D J

ALUGA-SE, 
por 152$, a casa da rua

Visconde Sapucahy n. 144. com
duas esnaçosas salas, quatro quartos,
boa cozinha, installação electrica, gran-
dc quintal (-093 I) K

ALUGA-SE 
a boa casa da rua Ge-

neral Pedra 11. 206. a família,
prestando-se, a sala da frente, para sa-
lão de iwrbeiro; trata-se á rua Bene-
dicto Hvppolito 134 (botequim), das
u ás 3 horas da tarde. (7093 I)R

ALUGA-SE 
uma sala de frente,

com um quarto, a rapazes soltei-
ros ou a casal sem filhos; na rua
Bcnedicto Ilippolyta n. 156. antiga
do Alcântara. (69811) J

ALUGA-SE, 
Dor preço barato, boa

casa com dois quartos, duas salas
c bom quintal; informa-se á rua Cor-
doso Marinho n. 7, escriptorio, Traia
Formosa. (*8o I) R

ALUGA-SE, 
por preço barato, boa

casa com dois quartos, unia sala
e bom quintal; informa-se a rua Car-
doso Marinho 11. 7. escriptorio. Praia
Vormosa. (z8i I) K

AVISO
Qnoracma 

remette para o interior, com a ma-
UclICaUla x|Iua ui-evidades 'possível ç livre de

despesas com o Correio, bastando, tão somente, enviar a sua importância
(.1*100 cm dinheiro, não se ricceilnm sellos), etn CARTA Rbt.ISl RADA
rO.NÍ O VALOR DECLARADO e dirigida a PEDRO DA SILVA l)UA-
HES.MA, rua de S. José lis. 71 e 73-KIO D.E JANEIRO.

A Livraria

na rua Bencdicto Hip-
 _, casa III, boa morada

para familia; aluguel 61$. (283 I)R
ALUGA-SE.polito .186, casa. III, boa morada

LIVROS NOVOS
COMPlENDIO DE CHOROGRAPfflA DO BRASIL, para uso do Collegio Pedro II, Çollegios Militares

e demais estabelecimentos de ensino secundário, pelo engenheiro Mario pí Vbiga Cabilm,, »
grosso vol. «art. •.  . .« •*»...•..-•• SW00

COUSA ALGUMA, VERSOS, de Vespaziano ne iBauros, i vol. br. . ...... . ,. •. • •, • 3$°°o
EXALTAÇÃO — Romance sensacional, de Amertiiia iBeriiia, filha do grande jurisconsutto Mfayette

Rodrigues Pereira, 1 vol. cart 5Í000
CONTOS DA CAROCHINHA —Nova edição, com gravuras, 1 grosso vol. cart., 5$; cart. em per-

calina de luxo ,•'. .... •• •• ,•• **<ie0
•FOLHETINS,, for França Juhior, critica da «idade do Rio de Janeiro, «10. temío dos bailes popula-

r«3 da Cidade Mova, escriptos com a graça original de Fiança Júnior, 1 elegante vol. br,,
3), cart , .. .,  ..  •¦ ••' .. •• '«.«i 5?ooo

•CRYSTAES PARTIDOS, pela distineta poetisa Gillca Machado, 1 vol. br  iíooo
POESIIAS, por Felix Pacheco, este é um dos melhores livros que se «em publicado no gênero,

e bastante o nome do autor para recommcndar o livro, 1 grosso o elegante vol. br  4J000
DISCURSOS DB 1R1ECEPÇAO NA ACADEMIA,, seguidos da resposta do sr. Souza Bandeira, por

Felix Pacheco, i grosso vol.br  3Í000
TRISTiE FIM DE POLYCARPO QUARESMA, por Lima Barreto, romance eagraçadisuno, i vol.
br -í 3?ooo

SOCIOLOGIA lE ESTITETICA — Commentarios, ipor Cama .Rosa, i grosso vol, brochado..... ..• 3?ooo
CANÇÕES POPULARES DO 'BRASIL, com musica,1- organizado por IBriiio Mendes e musica de

mme. Britto Mendes, i elegante vol. bem- impresso •• •• •• 3$ooo
VERSOS, por Bruto Mendes, a» edição, 1 vol. br.'';  a»ooo
AUMA, por Coeiho Neiio, centos escolares qdoptados na instrucção publica, 1 vol, cora gravuras,
hr  .* • •• •«  =*°°0

DTCCIONARIO DE RIMAS IUCAS, por Osório Dubue Estrada, i vol. cart  ..... $000
ElEI DOS COZINHEIROS — O livro completo .para aprender a cozinhar, com um guia de ensinar

a servir á mesa, 1 vol. cart  .. ... .. •• 3*000
CONFiEITEIRO NACIONAL, ipor João da Silva Ferreira, fundador da Casa Pasclioal, 1 vol. part.i 3$ooo
O GRANDE LtVRO DA BRUXA, que ensina a botar cartas, a namorar, etc., 1 grosso vol., com um»

linda capa , .•• •• ,•• 5?ooo
O ViERDADEIRO LIVRO DE S. CVPRIANO ou Thesouro do Feiticeiro, que não só ensina o bo-

tar cartas, como descobrir tudo quinto ha invizivel; este c cópia do original encontrado cm unia
Quinta, cm (Portugal, na Província de Traz-os-Montes, 1 grosso vol.br  •« 35000

CYRANO DE iBERGERAC, de Rostand, traducção do dr. Carlos Porto Carreiro, 1 vol. br. ..¦ ..¦ 2Í000
ROMANESCOS; pelos .mesmos, 1 vol. br .» .• .. ..• >•: =|ooo
AMORES DE UM MiEDICO, dc Macedo, obra póstuma, 1 vol. .. .. .,  ..¦ i$ooo
VORAGEM E •PAMPHILO, pelo mesmo .' ..• •• ..' .. ..' ••: "|ooo
SONATA DR KROUNEZ; traducção, 1 vol »v 1*000
CLINICA MEDICA, do dr. Miouei, Couto, 2" edição, cartonada, 13?, encaderna de luxo  155000

Pedidos ao editor

JACINTHO RIBE10 OOS SANTOS
82 i RUA S. JOSÉ' - 82

ALUGAM-SE 
casas de 45$ a 85$,

adeantados; na rua Itapiru', 3-7-
(7188 J) J

HADDOCH LOBO E TIJUGA
ALUGA-SE 

uni sotão, com uma
granle sala e um bom quarto. Para

ü mcasal. em casa de familia só a
pessoa seria; na rua Dr. Mesquita
lunior n. 7, antiga travessa das Sau-
dades. (515 D S

AI.UUAM.SEleta, cm .casa de
rua da America i'o.

bom quarto e sa-
um casal; co,

(136 D J

ALUGA-SE 
uma boa casa, na rua

Bcnedicto Hippolyto n. 130. Ahi-
Eitel ne$; trata-se na rua Haddoek
Lobo 37. (7'8j K) J

cm casa dc familia
Lestrangeira, um quarto, bem mobi-

lado, por 45$; a rua Barão dc Gna-
ratiba 29, Catlctc. (192 P) S
ALUGA-SE,e:

ALUG.\M-SR cnsinhas na
^VAvoiiidt» iln Gloria, rua do
Cutteto 123. As chaves na ca-
sa 1S. Ti'nta-so com Paulo
Passos & Gomn.i rua Hanta
I.iKia 11. 203. G

ALUGA-SE 
o prédio assobradado da

rua Nery Ferreira 11. 78. pintado
e iorrado de novo, com 5 quartos, 2
salasi cozímIiii, banbciro e mais de-
pendências, iardim e quintal, com
installação electrica; as chaves estão
na mesma rua. na nadaria defonte;
trata-se com o sr. Mario Bastos; u
rua dc S. Pedro n. 33! tct., norte,
301S. (6483 G) J

A LÜGA-SE uma casa nova
íTLdois quartos, duas salas

com
mais

iiccomiúódnçGes, luz electrica; na rua
de tí. João Baptisto n. S6-A, 00$.

(6364 G)J

A LUGA-SE
.Alunlarios

sobrado da rua Vo-
da Pátria n, 271, Bota.

fopo; tem cinco quartos, duas salas <
mais commodidades para familia; tra-
ta-se na casa de ferragens. (3j6G)M

1 A LUGA-SE um auarto de frente,
XÍ.mobilailo. a cavalheiro distineto ;
casa de um casal; largo do Machado
32, sobrado. (;6o G) S

ALUGA-SE. 
por 132$.

rua Iluinaylá 60-X;
o prédio a

_,._ , ebaves nos
fundos; trata-se pa Companhia de Ad-
niinisiração Garantida, Quitanda 68.

(47=! G) J

ALUGA-SE. 
por 182$. o magnífico

prédio da rua Tavares Guerra ti.
87, com quatro quartos, a boas salas
e dependências, perto ^dos banhos dc
mar ,e local SJtidavcl; trata-se na
C. Edificador.!, rua General Gurjão
n. 4, onde está a chave. (168 1)J

ALUGA-SE. 
por 172S, o prédio n.

32 da rua Conselheiro Pereira
Franco (1" c 2° andares), com 4 ma-
gnificos quartos 2 boas salas e de-
pendências illuminação electrica; n
cbavo esli no n. 56, e trata-se na rua
AlfandoEi 11. 86. sob. (160 I) .T

A LUGA-SE. nor 22.1$. o prédio 11
X\.rua D." Mariaium 124; chaves no
armazém da esquina; trata-se na Com-
panhia de Administração Garantida, á
rua da Quitanda 68. (47S G) J
"Ã~LUGA-SE, 

na rua Corri-a Dutra
XÍ1C3Ò. sobrado, uma sala de frente ou
um quarto, muito bem mobilados, pa-
ra rapazes de tratamento e do com-
mercio. (464 G) J

Commentos
Curam-se em 3 dias com

Rua 7 de Setembro, 180

ALUGA-SE 
por

rua D, Marianiia
12$. o prédio á
no$; chaves ao

lado; trata-se na Companhia de Ad-
ministrarão Garantida, á rua da Qui-
landa 6S. (480 G) J

ALUGA-SE. 
.

rua Visconde
por 223$; o prédio á

Silva 61; chaves ú
rua Conde Irajá íso; trata-se na
Companhia dc Administração Garanti-
da. á rua da Quitanda 68. (483 C)J

OS INVISÍVEIS A todos
os qttc soi-

f r c 111 de
qualquer
moléstia es-
tu socieda-
d e envia-

rn, livre de qualquer retribuição, os meios de curar-se. EN-
V1E.M PELO CORREIO, cm carta fechada — nome, morada,
synintoiiias ou manifestações da moléstia — e sello para a re-
spostaj que receberão na volta do Correio. Cartas aos INVI-
SlVíilS — Caixa, do Correio, 1123,

S.'. IV. II."

Gatumby, Estacio
e Rio Comprido

ALUGA-SE a
AMattoso 8g,

casa nova da rua do
a família de trata-

incuto, com sete quartos, silas e quin-
tal; trata-se na rua do iMattoso 96,
onde estão as chaves. (135 D B

ALUGAM-SEbo 422,
sem pensão
lio.

. á rua Haddoek Lo-
bons aposentos, com ou
Dá-se comida a domici-

(S'4I K) S

ALUGA-SE 
'Por 200$

dida
uma espiem

casa, completamente refor-
mada,' com todas as accommodaçücs
modernas; ira rua Visconde de Pi-

fueiredo 
83; trata-se na rua Haddoek

.obo 11. 37. (7183 K) -J

ALUGA-SE 
uma casa Vüla Isabc-

lita. rua Dr. Campos Salles m,
casa VI; a chave está no n. IV.
Aluguel 90$; trata-se na rua do Ro-
sario 159, sobrado, com o sr. Fran-
cisco Santos, das 3 ás 5 horas da
tarde. (7099 K) J

A LUGA-SE a confortável=í4Jcasii da travessa S. Salva-
dor 49, com 4 quartos, luz
electrica; água em abundância,
etc.; as chaves estão na rua
Haddoek Lobo 303.(S124)K

ALUGAM-SE 
os prédios da rua

Barão de Bom Retiro entre os
ns. 113 o 117, de ns. 2 « 1, com
bons commodos bom quintal; as
chaves estão 110 n. 113, onde se,tra-
ta; alugue! 9i$ooo. (6136 L) S

ALUGA-SE 
. ..rão do Bom Retiro

prédio da rua Ba-
... ietiro 113. com bons

commodos e grande quintal; trata-se
no mesmo prédio. Aluguel, 132*000.

(6i57D s

ALUGA-SE 
o prédio da rua Jor-

ge Rudge n. 66, pelo aluguel de
140$, tendo duas salas, quatro qttar-
tos, despensa, cozinha, luz electrica,
quintal e mais dependências; a cha-
ve está no a. 55- (3' L) &

ALUGA-SE 
a casa

ir - ". .. . _ da rua fir.
Mendes Tavares n. 60, Vüla Isa-

bel, com três quartos, duas salas,
quintal, jardim, etc. Aluguel, 100$.
As chaves no n.- 64. (7096 L) J

ALUGAM-SE 
os. prédios

Conselheiro

ACUftADASYPHILIS
Adquirida ou hereditária, interna ou externa em to-
das as manifestações! Rheumatismo, Eczcmas, UÍceras,
Tutrpres, lEscrofulas, Dores musculares e ósseas. Do-
res de cabeça nocturnas, Ulccras do Estômago, etc,
se consegue còín o'

jLUIüTYIj
Poderoso antisv-
philitieo, EHmi-

nador das invpu-
rezas e micróbios
do Sangue. Cura
íyphilis, tanto ex-
tema (|ic'.lc, etc.)
como interna (dos
Pulmões, Coração,
etc.). Peçam prós-
uectos. Vende-se :
nas boas plmrma-
cias. Treço 5$.
Dep. geral: ! Ave-
uida Gomes Freire
99. Tcl. 1202. C.

ALUGA-SE. 
sor ooí.a casa d.a rua

Dr. Maciel n. 68. Avenida globo;
tem 3 saals, 3 quartos cozinha, etc;
trata-se og mesma rua, fabrica de
velas. Ul S2 g

porprédio,
rua Gonzaga Bastos ,

150; às' chaves e:tão no 19'! ALdeia
Campista. (395 «* K
ALUGA-SE 

um bom
104Ç,

ALUCAM-SE, 
por 60$ e 65$, boas

casas, na rua Jorgo Rudge a. Si
(358 L) B

S. Froncisco
*^«ãvíer 635. boas cara.B. comsquar-
tos, a salas, cozinha, quintal e instai-
lação, por 80$. ('3' ,L> j

ALUGA-SE. 
á rua

Xa 
"

ALUGA-SE, 
por aoo$, a casa da rua

Senador Furtado 78; as chaves es-
tio no armazém da esquina; trata-se
na rua Sete de Setembro 32, com o
sr. Álvaro. (438 L) J

ALUGAM-SE 
uma boa _salaj -

bom quarto; i rua Barão dc, Uba
n. 22, (441 W J

A LUGA-SE. por. 200$,
AXpredio

a loja do
_ rua S. Christovão 197!

chaves no Boulveard de S. Christovão
86; trata-so na Companhia de Adim-
nistração Garantida, Quitanda 68.

(473 D J

ALUGA-SE 
uma boa casa, com três

quartos, boas salas visitas e jau-
tar, W.-C, banheiro dentro, pprao
para arrumação, gaz e cloctricidade;'•Villa Laura" 11. 10 da rua Jorge
Rudge 11. 40. Só se aluga a pequena
familia de tratamento; aluguel 100$;
trata-se á rua Hospício 75. (L)

ALUGAM-SE 
os 'prédios povos da

rua dos Bandeirantes ns. 42, 44
e 48, com todo o conforto para fa-
milía de tratamento; as chaves, por
favor 110 n. 32; trata-se com. o pro-¦prictario, i rua Senador Vergueiro
n. 51, telephone 2279 iSul. Aluguel
mensal, 250)000 e taxa sanitária. '

(71'» W J

ALUGA-SE 
tuna boa cala, com pen-

são, a casaes ou a cavalheiros de
tratamento, o um bom quarto, na rua
Senador Dantas 25. (344 E) M

A LUGAM-SB as casas da rua
>tVD. Maria 71 (Aldeia Cani-
pista), transversal ú rua Pe-
rclra Nunes, novas, com dois
quartos, 2 salas, cozinha, ba-
nheiro o tanque do lavagem,
todos os commodos illuniina-
dos & luz electrica. As chaves
no local. Trata-se na rua Gon-
«alves Dias 31, próximo da cl-
dade, a poucos passos dos
bondes de Aldeia Campista,
cuja passagem em duas se-
cções 6 de 200 rs. Alugueis
100$"o 1109000. L

da rua
Jobin ns. 25 e ,19,com bons commodos, quintal e jar-

dim; as chaves estão no 113 da rua
Barão do Bom Retiro, onde se trata.

(6157 L) S

ALUGA-SE 
por 80$, boa casa com

grande quintal, elcctricidadc, etc,;
na rua Esperança n. 31. Chave no
11. 53. Bonde de S. Januário.

(7101 L) J

ALUGA-SE. 
por 303$,

ru

ALUGA-SE 
por 140$, a casa da rua

Dr. Aristidcs Lobo 11. .181; tem
três quartos, mais dependências; jardim
e quintal; os apparelhos estão guar-
dados; as chaves estão no 185, c trata-
se á rua Jliserieerdia 2. sob.. _tel

prodio á
rua Salgado Zeníiai?; chaves 110

armazém prosinio; trata-se na Com-
panhia de Administração Garantida
Quitanda 68. (474 K) J

ALUGA-SE, 
na Tijuca, á rua Condo

de Bomfim 1237, bondes ú porta,
casa. toda reformada, de aluguel ba-

ato. uma vez garntido; a chave _esta
111 pliarmacid 1255. (134 *0 J

33.1, cl. (97 J) J

ALUGA-SE 
a casa da rua Valença

11 11, 2 quartos, 3 salas, cozinha e
bom quintal; a chave uo n. 39, ar-
niazciu. (124 J) J

ALUGA-SE 
unia casa de commodos,

toda oecupada. na cidade; informa-
Ocs á rua Salgado Zcnha 47. (425K)J

ALUGA-SE 
uma casa, na rua Be-

nedicto Hvppolito n. 130; trata-so
Haddoek Lobo 37. (iM K) S

AJ,l!GA-9E, 
barato,

Lopes Ferraz n. 1
to no i?-A, Barro
Christovão.

a casa da rua
5; chave o tra-
Vermelho, São

(6843 L) J

ALUGA-SE 
por 80$ o prédio novo

n. 7 da rua Unibelina 11. =3.
Cancclla, quatro grandes . conimodos,
cozinha, quintal, lu2 electrica.

(13 L) R

ALUGA-SE 
uma boa casa, na rua

Santa Luzia 127; chaves no 129.
Maracanã, Villa Isabel. (204 L) b

ALUGA-<SE 
a boa casa da rua Soa-

res n. 60, 'S. Christovão; as
chaves estão na mesma rua n. 64 c
trata-se oa rua Gonçalves Dias n. 44.

(7168 L) J

ALUGA-SE 
o bom prédio da rua

Leopoldo 133 (Andaraby). Tem
duas salas, dois quartos, cozinha,
tanque, lui electrica, etc. Al chaves
estão na venda ao lado. (161 L) ti

MUTAMBINA
Loção aromatica, única que

destruo a caspa o renasce o
cabello. Dep. Granado & Fi-
Hios e Salão Elias, rua Ouvi-
dor 120 o nas casas de per-
fumarias. (S 6295) S

SUBÚRBIOS

VINHO
lodo-Phosphafado

cie Werneck
Poderoso medicamento no tratamento da

Tuberculose,
Escrophulosé,

JLVevira.stheiila,
consecutiva a excesso de trabalho

intellectual, etc. ; t
E' diariamente prescripto pelos Srs, slinicos nos

casosde racbitismo, lymphatismo, anemia o
(lepauperamento geral de qualquer origem; as-
sim nas moléstias ligadas ao crescimento do indivíduo.

A LUGA-SE um cronde prciüo. com
Á.muitos coimngdos para familia do
tratamento, por 100$; na rua Ernesto
Nunes n. 4a, Piedade, (354 M)B

casas, na Villa Ed-
 ., _ quartos 2 salas, luz ele-

ctrica; aluguel 56$; rua José Domin-
gues 113. na Piedade. (373 M) R

ALUGAM-SEinundo;

1UKIS
PARA SENHORAS

E SENHORITAS
maior sortlmento

Só na casa
H MAGáZM DES MGIES

Kua Gonçalves Dias, 20 A
TELEPHONE 4.833

ALUGA-SE 
cm casa de

quarto com pensão,
de tratamento; na rua
Cruz S37. iMcyer.

familia um
a um casal

Ur. Dias da
UorXDA

ALUGA-SE 
uma casa, na r"ua Barão

do Bom .Retiro; trata-se na mesma
tua n. J3D. (38a M) S

ALUGA-SE 
a casa nova. da rua 20

de Jlarço 11. s, nropria para íami-
lia grande, com 4 quartos. 3 salas c
liiz, por I32$i lionde-Lins e Vascon-
cellos. Mcyer. (374 M)R

1?M pequenas prestações niVn-
A^saes, ao alcance dc todos,
vendem-so ina^tiifico.s lotes
de terrenos cm Gúnratiba, In-
gar de grande futuro, ora ser-
vido pela E. F. O. do Brasil,
c, em dezembro, pelos bondes
eícetricos da Companhia Imt-
ro-Carril Campo Gramlo á
Guaratiba, Ourives 45, Com-
panhia 

"Bom Itctlro". ,\

ATENDE-SE uma esplendida cas:i,
IV ein Santa Tliereza, lognr saúda.
vcl, preço barato; para tratar na rui
Clapo ns. 47 o 49, Mercado -Novo.
com o »r. Fontes. (47 N) 'XI

VE.VDE-SE 
um bom terrc/io, i rua

Getulio n. 261,'a minutos do bon-
de, com i.'X6o; á rua Afclüas Cor-
deiro n. 161, portes de açi% cum 'Fre;-
tas, das 8 ás n. 4&i 3-9) X

VENüE-M.SiE 
um clialet c uma ave-

nida com seis casas; rende 3:700$
por anno; r. Clarimundo de Mello
n. 177; trata-se na mesma.

(S C930) N

ENDEM-SlE alguns lotes de terr~e-
nos na Avenida Atlântica; infor-

mes e tratos rua (Buenos -Aires, igS.
das 12 ás 18. (S 6152) N

VENDE-SE 
á ma Wonysio de Cer-

queira dois 'lindos prédios « um
lote de terreno; informes e tratos
r. Buenos Aires, 198. (S 6152) iN

LUGA-SE a casa da rua do Rocha
100. estação
(334 M) M

AS ..
do Rocíiá.

IHMITPlIfílfl dirija-so á caixa do Correioimr%0 I fciaWIi» 1947 _ Ri0 de Janeiro —
Enviando o nome, residência e o sello para resposta.—
CURA UAPIDA E GARANTIDA — GRÁTIS.

ALUGAM-SE.do D.
cm frente á estação

Clara, rua Dr. 1'rontin n.
79, 2 casas Para familia ou negocio,
e casinhas desde 18$ até 40$ men-
saes; trata-so com o sr. 1-crnanuo, na
mesma. (332 MJ M

ALUGA-SE 
a casa da rua Barão de

Bom Retiro n. 20 (entre «'3 e
no); alliüuel 7'S> trata-se 11a rua lia-
rão de Bom Retiro, 113. (M.)

ALUGA-SEjardim,

ALUGA-SE 
unia boa casa, na rua

Fcllppc Camarão 51. Villa Isabel;
tem gaz 1 \az electrica; as chaves na
mesma, de 1 ás 4 horas; troto-se com
o oropricUrio. á rua Garibaldi 67,
Muda. (62B0 L)A

ALUGAM-SEe um bom
familia dc tod
e llarros, 200.

unia esplendida sala
quarto, em casa dc
orespeito; rua 'ifariz

(237 D S

ALUGAM-SE, 
na rua Maio Laccr-

da £7, uma boa sala de frente, e
uni quarto, Estaeio de Sá, (20a J) S

ALUGAM-SE 
boas casas, em Ca-

tuniby; trata-se á rua Magalhães
11. 22. (214 J) R

ALUGA-SE 
uma boa casinha, den-

tro de uma chocara, ociu quarto,
sala de jantar, cozinha, com água
nascente; na travessa do Navarro n.
25 antigo; informações na mesma tra-
vessa 11. 81. venda, por favor. ,

(271 J) J

AI.UGA-SK 
um quarto, certo do

mar. por 40$. com mobília e cie-
clricidade, cm casa dc familia frnti-
eezii; nu Corria Dutra rf- (S4SG)S
' A IiUGA-SK espaçosa sala dc
lAfrchlò, mobilada ou não,
i:om clcclricidade, no 1° an-
iliit- ile uma casa de familia,
n Voluntários da l*atria 4120.

(li 546) G

A 1*L'(JA-SIC u casa n. 2 da rua ^e-
x.Vntral Pplydoro n. 250; as chaves
estão na casa n. 6, e trata-se u arua
da Alfândega u. 161. loja. (323 G) S

ALÜGA-SE. 
em casa de familia

sem creaiiçás, uma sala de frente,
mobilada ou não, com entrada inde-
pendente, porto dos banhos do l'Ia-
inengo; na rua Corrêa Dutra n. 23.

(30; C) S

i LUGA-SIÍ uma bella sala. sem 1110-
x\ljili.i. por Co$. cm casa de familia
estrangeira nroximo aos banhos _t de
mar. e íó o eiute séria; rua Dr. Cor-
rêa Dutra 74. (lio G) o

i ,4 ILUGA-SÉ o prédio i rua tlain-
xVhino 36, com cliacaro, 9 quartos,
i.das. As chaves 110 armazém íron-
teiro á rua Baiiibino. Trata-se na rua
ÍMari|u'cz de Alinintcs 11. 142 ou
Uruguavana 3, sobrado. Preço, 4J0Ç.

\ IA'G.\-SH em Botafogo o
l**.|»rcdio du rua da Assiim-
pçilo 100, para familia de tra-
tamunto, com 5 dormitórios,
grande quintal e entrada pa-
ra automóvel. (<J 101) G

t LUGAM-SK bons quartos o 20$,'xi.25$ e 30?, com iodas as coininodi-
dades; grande quintal com abiinilauel.i
de ngua; Ítrforma*se na ruà do Cattete
11. 211, armazem. (0)

A LUGAM-Slv unia boa sala e um
-tXíiuarlü sem mobília, á rua Senador
Furtado n. 40. sob. (526 G) S

A 'IíUOA-SIC ou vende-se o conforta-
^Vvel prédio da rua da Passagem¦n. 100. próprio para família de trata-
incuto. Trata-se com 1', Uanios, i
mesma rua 11. 135, das 12 ás 17
horas. (361 :G) R

Leme Copacabana e Leblon

ALUGA-SE 
unia casinha eoni^ sala,

quarto e cozinha, na rua Eallete
u. 28; uara informações, na vonda.

(270 )) S

,i LUGA-SE uma boa casinha, den-
Atro de uma chácara, com quarto,
sala de jantar, cozinha com água nas-
eente; na travessa do Navarro 11. 23
antigo; informações, na mesma tr.-i-
vessa Si. venda, por favor (342gJ)S

ALUGA-SEquarto e
uma casinha, com sala,

cozinha, na rua Jrallutc
para informações, na venda,

da mesma travessa. (M"> J)s

ALUGAM-SE 
bons casa?

to!
aluguel;
n. 310.

todo o
rua

com QUMl-
necessari", e nu lieo
Visconde Sapucahy

(7016 J) 5

ALUGA-SE 
a cosa da rua Dona

Cecília 7. com dois quartos, duas
salas, elcctricidadc, etc. As chaves
estão 110 g. ilLÜLÜ—

ALUGA-SE 
por 100$ a casa asso-

bradado do rua Dr. Agro n. 17,
Catumby, bonde Coqueiros, tem duas
salas, dois quartos, saleto, cozinho,
quinto! c elcctricidode; tratar no rua
Gonçalves Dias .-o-A. (-'3 J) '¦_

A. LUGA-SE,
iTi.u da rua Buarque, uo Leme, com
2 «uortos.
macia;

por
Buur
salas

142$.
.c.
chovos na pi .

(7094 II)R

SR, cm Copacabana, uma
todo o conforto moderno; rua D. Paula
1'reitas 46; pode ser vista,, (6779 II)J

ALUGA
xVeasa, c

V 
LUGA-SE.
sei

enhoras. um apo-
sento mobilado, nn^casa de fami-

lia. na rua Domingos I?erreira 11. 232,
Copacabana. (7104 II) K

Çoífas de Saúde
TOMCÜ REGENERADOR DO ORGANISMO E REGULADOR DO

VENTRE
furam doenças do estômago, ficado, intestinos dores rhcumatoidos,

nervosismo, etiNaquccas, nevralgias hemorrliotdes. fraqu.czn ceral e dos
otgãog du peração e maneiras da pellc,. Depositários: Drogarias: Pa-
checo, rua dos AndraJas u. 43. — Rio; Borucl & C, rua Direito 11. 1
S. 1'oulo. (A 71S2)

ALUGA-SE 
por ,

da rua Ur. 'Campos da
coso 11. 3

48.
boa solo e quorto c cozinho, boa mo-
rodo; chave 110 11. 6. (60S2 -J) J

V AVISO MUITO UTIU
COLLARINHOS DE LINHÒ

VIRADOS OU DIREITOS.
% por 2$ — 6 por, 4| -—-12 por 

'83

COLLARINHOS DÊ LINHO'
SANTOS DUMONT

3 por 2$500 g 6 por 5$|á 12 por 10$
'^Sli^^^^Sl^ ÚNICOS QUE SE
3ír ..... ^*.7S^ ENGOMMAMBEM

I6UAÉSA0S
ESTRANGEIROS

ALUGA-SE 
n caso do

ro n. 20 (Catumby),
. a chave esta na
30, onde se trata.

rua Navor-
, para fami-
rua Itapiru'

(710-IJ) J

A LUGA-SE a caso do rua do Paz
xA.il. 106. com dois quartos, duas
salas, elcctricidadc, etc. As choves
esiõo uo 10S. (711SJ J"

AljUGA-SK 
um bom sobrado, pro-

prio para icgular familia, entrada
independente e lopar saudável,t por
100$ mencaes; asebaves, Itaptrú 90;
tratar. lar«o de Catumby, esquina dc
Coqueiros, armazém, (340 J) M

\ LUGAM-SE uma sala e quarto,
ÀeOin |ie:i.s:"ie, cal cosa de familia
cpcilavcl; ua rua Voluntários ,43!;
.ohroiio. (43' C).'-3

V LUGA-SE imio cosa ipcquena, o
üiiunilia u mm bom terreno, .i rua ,
le S. João Uaptista li. ;6; trato-se i COlttMltO
nó n. 54. (403 G) I

A LUGA-SE,, crau todo o mobilio,
yC\umn c;i«a, á rua Dr. Niemeycr
6;, Botafogo, onde se trata.

l.l!o G) K

: A l.lVi \-Slv o sobrado da rua das
¦iVtaranjeiras n. 451, com magni-
(icas aceommodaç,ôes par:; família de
tratíunenlo. Ksú aberto das S da ma*
nliü ás s da lorde. (.194 G) U

A í.l'(iA-SK ti liou c hygieni-
i^Uca eus» da ruii X. S. do Co-
paciiban» 1089, para familia
tlc trataincnto, por 350$ men-
sãos, fazendo abatimento com

trata-se no largo da
Cãriõun 13, com o sr. Wuar-
to 1'eli.v. H

; K TtÜCSSV, uma bonita casa á tra-
jeives^a 'Commendador Oliveira iíj.
;¦. r o»?, duas salas, dois quartos, ele-
ttricidade, cie. L19S G) H

Gonorrhéa
cura-se em 3 dias com

nua 7 «le Setembro, ISO

A LUGA-SE, no rua Barão do Amo-
Xi-zonas 50, a casa I, com 3 quar-
tos, 2 salas, área. cozinha, banheiro
dágua fria, tanque, elcctricidadc, to-
pão a caz c pequeno quintal; aluguel
101Í: chaves, por favor, no 50; trata-
se Mata líacerda i-*.1?. Estacio,

(210 J) M

.4 LGGA-SE um bom quarto, inde-
Xipendente, com electricidade, para
u:n casal sem filhos ou dois moços;

preco 27$; rua Padre Mígueliuo 45.
Catumby. (232 J) K

ALUGAM-SE. 
cm caso de pequeno

familia de todo soceso. uma boa
sala do fronte e quarto, juntos ou se-
parados, com ou sem mobília -de quar-
to, para casa!; na rua l/rei Caneca n.
541, próximo ao Kstacio de Sá.

(276 J) R

!'%o ME ?£m CARIOCAS?

tuna boa casa com
dois quartos, duas salas,

cozinha, quintol, luz electrica, perto
da estiçõo QUintino (Utpayuvn; na
rua da Republica n. 93. Aluguel,
61$; trata-se na mesma. (230 M) a

ALUGA-SE 
um bom armazém; com

3 portos de aso, tendo boos aç-
cominodacõos para familia, luz clectri-
ca. entrada ao lado; na rua Dr. Leal
n, 84; trata-se no 86, Engenho- do
Dentro. (6142 M)S

ALUGA-SE 
n quem pague o alu-

guel de 75?, o loia do sobrado
da rua Saudade n. 87, em Todos
os Santos, casa Iiygienica, com três
quartos, e locar saudável; trata-se na
rua Conselheiro Agostinho n. 57'. _

(13 M) K

ALUGA-SE 
grande porão, por preço

horatissiuio, a um casal de velhos
ou a uma sonhora que seja pessoa se-
ria; rua Conselheiro Agostinho 73;
Todos os Santos. (357 M) U

1)881
Tomo PEITORAL»MA-

KIXHO
Rua 7 de Setembro 186

ALUGA-SE100$;
.. . uma casa novo, por

 ruo Werno Magalhães; trata-
se no rua Lins de Vasconcellos n. 3,
Engenho Novo. (383 M)R

ALUGA-SE 
uma casa, com 4 quar-

I
. . - 4 .

.tos, 2 solas, cozinha, despensa,
grande chácara murada, bondes ú
porta; rua Assis Carneiro 11. 193. 03-
tacão da Piedade. (387 M)R

ALUGA-SE 
a pequena casa da rua

Vinte de Março 23, a 2 minutos
do bonde de Lins e Vasconcellos; tra-
Ia-se á rua Dias da Cruz 28. Mpyer;
es chaves estão n acaso n. III oa
avenida ao lodo. (6876 M) R

ALUGAM-SE 
optinia scasas. por

75$, á pequenas familias de trata-
mento; na rua Barão de Bom Retiro
65; chaves no local. (6867 M) R

VENDE-SE o terreno janto
V ao prédio n. 49, da ma

Palm Pamplona, em canto de
rua, com 22 m. dc frente. As
chaves estão 110 mesmo pre-
dio o trata-so á rua do Ouvi-
dor n. 94. (J 138) N

VENDE-SE 
uma cliacara com tres

casas, uma grande ipara moradia
e duas para rendimento, tudo, muito
barato; na rua llaroneza, esquina <da
rua Marangd, o .2G0, Jacarépasuó.

(R D8C6) N

.¦\rENDE.\I-'SE, lem |1. ChriatovNo,
T num dos melhores pontos, com

bondes de 100 réis perto, os prédios
x assobradados, quasi novos, do rua

iVrancisco Eugênio ns. 114 e 118; tra-
ta-se i rua da Quitanda n. 83, 60-
brado, das 11 ás 5 horas da tarde,
com o sr. Roque. (J 1197) N
¦\TiENnE-SE o terreno da rua Dr.
VCias da "

170,

CATARHKO NS PULMÕES
Cura rápida com o

PEITORAL MAltlSHO
Rua 7 do Setembro, 18G

, A LUGA-SE uma casa,
!ü.ra n. .54. com 2 salas.

rua D. Oa-
. ... .,.,. r. 3 quartos,'cozinha, W.-C, e corcuda; 55*i,«s-

tação de Todos os Santos. (447 M)J

ALUGA-SE. 
por 100$, lindo prédio,

ú rua Condessa Belmonte 103-A,
Engenho Novo; 3 quartos, 2 salas e
mais dependências, quintal, cloctricida-¦de; chaves no 105; trata-se á rua 13.
de Maio 42, armazem, em frente ao
Lyrico, (7038 M) B

ALUGAM-SE 
as novas e boas casas

da rua Dr. Dias da Cruz 11. 188, e
Magalhães Couto 11, 11 (Mcyer), ten-
do cada uma 3 auartos. 2 salas, cozi-
nha. copa. quarto para creado, ba-
nhcirn esmaltado. luz cloetrica. gaz, _2
fogões c bom quintal; os choves estão
no n. 13 da rua Magalhães Couto, e
trata-se na rua tíachct n. 12, sob.

(6C93 M) R

Cruz, junto ao
Mcyer, tem 11 ms. por 4n; com
proprietário, telephone, Villa, 3."3

N

VENIMi-SE 
o confortável prédio da

rua Visconde de Tocantins. 34.
estação dc Todos os Santos; trata-se
110 mesmo. (S 173) N

VENDEM-SE 
sempre, a quem pre.

tenda conservar suas economias,
algws prédios para renda « moradia,
em todas as localidades c paro todos;
rua do Hospício n. 198. (S ffija) i

GANHAR DINHEIRO
GRÁTIS O MAGAZINE DO DINHEIRO

LUGAM-SE os confortáveis pre-
lios á rua Anno -\'cry 430 e 432,

cm frente á E. do Rocha; trata-se
General Camoia Sq. (6864M)J

A EU
i\dio

A LUGA^S
iVciuli Ai

SK. nor 152$. a casa da rua
Mhletico 91, lorgo da Sc-

gunda-Ecira, com 3 quartos, 4 solos,
quintal, jardim, banheira, soa e ele-
clricidade. (415 K)R

A LUGA-SE uma caso, na travessa
.iXEliso 11. 16 (travesso do rua Sol-
¦gado Zcnha); as chaves estão no 18.

U«)S K) J

ALUGA-SE-ixtos, do
o armazém, com 3 por-

prédio novo do ruo de
S. Francisco Xavier 404, esquina da
travessa DerbyrClul). (7113^) j

AT^UGA-SR 
a moderna e conforta*

vcl casa. ti. 24 da rua Visconde
dc Cabo Frio, muda; chaves na rua
Conde de 'Bomfim 57-:; trata-se na rua
Senodor Euzcbio 118. (84 r, J

A LUGA-SE por 15^$ o caso 93 do
Xi-rua Afir^nso Penna; chaves no
armazem da esquina: trata-se na rua
Senado: Euzcbio 118. IS5 K) J

A LUGA-SE unia boa loja,
^imocõo e 4 vitrinas dc porta,
Boulevord a8 dc Setembro 358, Villa
Isabel. (6681 I.) 1<

ALUGAM-SE 
as cosas novas, do rua

Costo Guimarães ns. 39. 41 e 43,
cm S. Christovão, próximo ó praça
Argentina, bondes dc S. Januaria, com
boas accommoda;5cs para familia rc-
guiar; os choves c.lão uo armazém do
sr. Brandão, e tratam-se na rua da
Alfândega n. 122; alugueis razoáveis.

(5443 L)a

AI.UGA-SlC 
a nova c confortável ca-

sa da rua Amaral u. 90 (Andara-
hy), própria uara *jequer.a familia dc
tratamento; as chaves com o oncarre-
gado da avenida, uo mesmo local;
trata-se na rua Sachet n. 12. sobrado.

(OC95 D R

com ar- ) \ LUGA-SE' irVdicr.o
. loja da

Hippolyto n.
para deposito-de saccos
liydraulico. ofiicíua de
011 vidracciro.

rua Ilenc-
3^3, próprio
ou bombeiro
electricidade

(78 L)U

A 
LUGA-SIÍ ;i coso com duos solos,
tres quartos, banheiro, _ cozinha c

pequeno quintal; ua rua General Sil-
va Telles u. 2, Andaraby Grande;
trata-se com Carrapatoso, na rua Se-
te de Setembro ti. 29. (50 J<) R

ALUGA-SE 
o prédio de constru-

cção moderna, com porão habita-
vcl; 110 rua Teixeira Júnior n. 90,
S. Christovão. (45 L) R

A LUGAM-SE quartos. .20$, 25S.
30? c 35$; na rua Bomfim n. 08;

lem muita água e muito terreno. São
Christoyão. (6643 L)R

ALUGA-SE 
por 90$ a coso 113 da

rua Ur. Ferreira Nobre", .Mcyer,
com duas solas, dois quartos, porão
habitarei. Trolo-sc na rua Rodrigo
Silva 11. 10. 2» andar. Entre Assem-
bléo e S. .Tose. (7122M) J

ALUGA-SE 
a rosa do rua Diamnnti-

110 n, 32, estação do Riachuclo,
própria l-'ara familia de tratamento;
as choves 110 u. 3<í. Aluguel, 170$.

(60 M) B

ALUGA-SE 
por 70 nicnsacs uma

casa com dois quartos, .duas salas
cozinha, grande quintal e luz clectri-
ca; na rua '-Miguel Rangel iS6 (an-
liga da Estaçãoj, Cascadura. Choves
no 1S6. (79 11) II

A LUGA-SE uma cara por 40$, ria
xlnio Itainafaty 21 (Cascadura);
informar na casa I c tratar na rua
do Quitanda 127. (47 'M) J

A LUGA-SE o liredio do rua Coyoz
^1.11. 464, estação da Piedade, com
duas salas, quatro quartos, cozinha,¦quintal c porão habitavel com luz
electrica; para tratar, á rua Adal-
Ri'0 6t. (37 M)l)

Tendes algtim desejo que apezar
dc vosso esforço não conseguis
realizar? Sois infeüz em vossa fa-
niilia, ou em contmercio? Preci-
saes descobrir alRÜma coisa qtie
vos prcocc.itpa? l'azcr voltar para
vossa companhia alguém que se
tenha separado? Curar vicio de
bebida, jogo. -sensualismo ou algtt-
ma moléstia? Destruir algum ma-
leficio? iRecuperar algum objecto
que vos tenham roubado ? Alcaii-
çar bom emprego ou negocio? Fa-
zer cas.imcnto vantajoso? Revigo-
rar a potência? Augnicntar a vista

,oit memória? Adivinhar números
da sorte? Attrair abundância de
dinheiro? Empregae os ACCliMlI-
LADORES iMENTAES NUME-
KOS 5 c 6. Nada tem de feitiça-
ria oit contrario á religião. -E'
uma descoberta da influencia oc-
culta da própria vontade, para dar
ao magnetismo da vontade o po-
tencial realizador, tal como_ o . nu-
xil-io da luneta cm relação á vista,
ou como o phonographo que fala
por causa da toz que nelle foi
gravada, como a da saturação da
vontade nos Accumttladorcs.

Todo o dinheiro que se gasta
com os acctimuladores recupera-se
logo com grande lucro! Numerosos
attestados favoráveis estão nos
nossos 30 magazines. Sempre de-
ram resultado c são por nós ven-
didos desde ha quinze annos! Con-
tra factos não lia argumentos!
Um Accumulador sozinho dá rc-

;
sultado: mas' os dois (ns: 5 e 6),

Suando 
estão reunidos cm poder

a imesma ipcssoa, servem lambem
para hipnotizar ou magnetizar,
curar so com a mão ou em dis-
tancia, cmfiin, são muitn mais ef-
ficazes para qualquer fim. BRíí-
ÇO DE CADA UM, 3.i$ooo. E'
o melhor talisman, Attrác sem ser,
imau 1

Se não puderdes comprar já os
Accumuladorcs, comprac o llypno-
Usino Afortunante, com o qual
obtereis muitas coisas, e que custa
apenas io$ooo,; Federação TIkozq-
fica, 5?ooo.

Os pedidos de íórá devem ser
enviados com as importâncias em
vale postal ou carta de vapor re-
gistrada a — LAWiRENOE & C,
rua da lAssembléa n. .15. Rio de
Janeiro. Dá-se grátis o Magazine
do Dinheiro,

Avisa-se que os ACCUMULA-
DORES 'MENTAES são marca re-
gistrada e privilegio da nossa casa,
c que nada têm de parecido com
os intitulados radiadores, pedrasde ceva, um pedacinho de ferro
íniantado sem valor, ou medalhi-
nhas, visto que sem serem imau,
nem aço, ferro Ou corpo ínagneti-
zavel, podem, entretanto, fazer
mover em distancia a agulha dc
tuna bússola. O simples uso dos
ACCUMULADORES torna desne-
cessados os trabalhos de feitiçaria
ou cartomancia. (A 180

ALUGA-SE. 
por 33$,

P 
"

ATXTGA-S1C 
boa casa com duas sa-

Ias, dois quartos, bom quintal, luz
electrica, dois minutos da estação do
Mcyer, 75$; informa-se com o sr.¦Dovid, quitanda; n. 33 rua Dias do
Silvo. (7103 M) J

.. . ....  metade do
prédio, com grande sala, dois

nuortos, cozinho, luz electrica; ruo
Prudente do Moraes 119, perto da cs-
tação Quintino Bocayuva; trata-se no
esquina, (151 M) J

ALUGA-SE 
o prédio com quatro

quartos, duos solos, porão habita-
vcl, asuo, gaz. W. C. c grande cha-
cara; na rua Ilaldraco n. 60, Mcyer;
preço razoável; as choves estão no
mesmo; trato-se 110 Boulevord n. 183,
Villa Isabel. (7ios'M) J

DR. CRISSIUMA F.° —

i LUGA-SE
Ü.Ü. .Mareio
rlúas salas, c.
12(*$000,

bonita cásã ú rua
1. ?. tres quartos,
cidade, gaz, etc..

(399 G) V

^!A1LU(

i a rua

i.VSIá por 100$
Óm (WS quartos
Pereira Passos

! cabana. InfòrihaÇôe

esccllcnte ca*
e doas falas,

a. ."jS, Copa.
avenida Atlan-

(33 11) K

4 LUÇA-SK por joc$ o bom prédio í
LO.de sobrado da rua Pedro Ame-1
tíc.i u. 107, com duas boas salas, |cozinha e despensa com tanque c ter-1
raçp t; mais _conimodidades ír.ra fa-

ALL*G.\-SK por i.jo$ nicnsacs, o
-prédio á rua Guimarães Catpora

n. 1-*:, Copacabana; trata-se á rua
Dr. Domingos Ferreiro zo~. (.73U)]

. i flvUGA-Slí a casa da rua ¦
miita c no^sobrado com1 circo esccl-1 xi-tà Clara n. 34, em Cop
lente? dormitórios, está_ aberto ipara í próxima do mar, próprio para
écr visto do meio-dia ás ;(. horas da '- Viu de tratamento; informações no =
tnrdc e trata-se no Café Papagaio. í da mesma rua ou nas •t,frp.:'.i'-ir.i
rua Gonçalves Hios 44. (3C9G) Ri 11. 3;fí. (õo I!)

fam

A CURA 0^ KPOTE^OI^
O especinlista 1)11. G.A1ÍL0S U.UIJT — ooní lon}.':;i lira-

ticii tios huspitncs orirojnuis, gnnintu 11 i-ui-u, cm curto csjinço
do tempo, du J.MiH)'ri;\('iA, quer srjit tlc fundo syyljilitico
•medulai', quer em conseqüência á nciirusthenia sexual.

!'i;it;i 11 fraqueza geiiilnl, sol» ns tUversas fôrmas clinicas
e(jcculncões prematuras, perdas sentituifis, perdas tio phos
phatós, prosfatorrhéti, etc, conto tanibem motivada pela iu-
íeeção gonòcocciea. -Não íaa uso de mctlieniueulos, uem
epplíca a massagem rcctal.

Tratamento moderno, perf.citamente inilolor, de rc.-ul-
lados seguros e com apparelli ngém especial.—Consultas á
tü& lJrugutiy«fl« 43. soüradp, d«s S 113 ás í» Uvnts. (S7101

,4 MJGA-SM unja boa casa. >ita á
Zi-rua Presidente Barroso n. 9S; tra-
ta-se na rua l*clip»e Camarão n. u'.
caso 3. (030 J) M

ALUGAM-SE 
os casos n'. 23 e

:7 da rua D. Cecília, Hio Com-
prido, acabadas dc construir, com
quatro quartos, duas salas c demais
dependências dc tudo o conforto:
trota-se no 11. =0. (jj J) 11

\ LUGA-S13 a 4 casa n. 10 da rua
j^XMiRuct dc l*rias. com, excelleníes
accotnmodaçõcs uara familia: trata-se
Alfandcpa n, 10, i° and. (tíg6o j)S

4 I.CGA.Slv. por 152$, o oredio á
ir\.'rua Aristidcs I«obo u6.1V: chaves
no ti. 124; trata-se na Companhia de
Administração Garantida, ã ma ú.\
Quitanda 68. (4S1 J) J

'*¦ 
LUGA-SE, por So$. o coso V. com

2\? salas 2 quartos quintal, electri-
cidade, forrada de novo. á rua Santa
Alexandrina n. icm; as chaves no 117.

(461 D, j
V I.ÍTGA-SIC ipor 35$, só a pessoa

Xisoltcira, cm casa franceza, um pe-
queuo quarto mobilado; 41. rua Bá«
rão de Itapagipe. (\-3 J) J

S. Christovão, Andarafiy
e Viüa Isabel

AI/UGA.S13 
a metade dc uma casai

completamente independente, tendo
r quarto. 2 salas cozinha c grande
quintal; ua rua Nora n. S7, lar«o do
Podrcgalbo; preço razoável. (iSyí,)I5

,i LUGAM-SE uns commodos, na
Xicnsa do ruo D. Condido n. 31,
no llarro Vermelho, logar arejado,
muito saudável c lindas vistas, uo
morro^ de S. Ko,|uc. lloniles de ]o-
ckey-Club; as ch.ives ao lado ou n
uma só familia. Trata-se na praia de
S. Christovão u. 334 ou ruo Dr. Só
trreire 33. (7073 L) K

AILUGASE
XXBoulevard
lembro n. r.15
guel, Cuíüoo,
botequim.

a _ casinha n. 15 do
Vinte e Oito dc Sc*

em Vüla Isabel. Alu-
Trata-se no n. 24".

(19 L) K

A LVGAM-SB csccllentcs ca-
-^i-sas para pequenas famílias;

tu 11111 rua llella de $. João 259.
'¦'Bondes á porta. (R707SJ1

Cirurgião do Santo Casa
dispondo de iustallaçõea

apropriados, trota, com especialidade, as doenças do urctlir.i, bexi-
r:i. testiculos. próstata e rins, utero e ovarios. Cura radical dos
hérnias, estreitamento da urcthra. hydroccles e tumores do ventre.
Operações cm geral. Cons.: rua Rodrigo Silva, 7, nas terças, quin-tas c sabbados, das 2 ás 4 e diariamente, á rua dos Inválidos iC,
sobrado, ás. 10 horas.

' A LUGA-SE o
XXFígueirã dc

do 111,1
(D

ALUGA-SE 
n boa casa do rua Lo-

pes Ferraz n. 15: chaves e tratar
110 17-A liorro Vermelho. S. Chris-
tovão, (587 IO

ALUGA-SE 
u:v..i

cçi
c"sa do constrti-

Cão moderna, por q^S. com 3
quartos, duas salas, etc; rua Cohsc-
llieiro Thomaz Coelho 64, Aldeia Cam-
pista-, trata-se uo 72. (5C: L) S

MOLÉSTIAS DA URETHRA
Cura rapidr com a

ISJBCÇÃO MARINHO
Rua 7 de Setembro, 180

i LUGA-SE o caso da rua
XjL.G0n7.aga n. 191, com bons
dos; trata-se na mesma rua

d.

S. Luiz
commo-
1. 19.-.

1 D J

t LUG \-SIC. Caso! sem filhos, aluga
â-metado dc uma cosa. com lu?._ ele-
ctrica; prejo módico; rua S. Cltris-
tuvüo 52.1. casa 22. (soo h) S

.V LUGA-SE ;
Xi-Camicr nj.
ves na casa n.

i LUGA-Slí por iSo$ mensaes a ca-
X3k£a n. 20 da rua dos Coqueiros,
toda pintada de novo, com boas ac*
commodaçtlea fsira familia regular,
\\\z electrica, etc; acha-se franca á
visita dos pretendenies e traía-se ã ,rua do 'EisjK) v.. 219 até o horas ei
depois das 17, ou â rua Pr. Aristí-*
des I.:'jo n. ;jS, d»5 11 i? :z lio-1

__
boa casa da rua Dr.
Tockcy-Clubí as cha-

1 do Villa. (460 I.) J

A I,l'CA-SK. por iCot, o sobrado do
XVprcdiu á rua S. Christovão 197;
choves 110 Boulevord S. Christovão 86;
trata-se na Companhia de Administro-
ção Garantida, Quitando CS. (.|J?L)J

ALUGA-SE. 
por Si$, o prédio ó

rua Costa Pereira 53: chaves no
n. <jS; trata-se na Companhia do Ad-
mínistracão Garantida, á rua da Qui-landa 68. (48a LT J

A LUGAJI-SI3. por 10;$ rodo um. cs
XVpredtos da ladeira S. Januário 13
e 15. situados cm locar aprazível, com
2 quartos. 2 espaçosas salas dependeu-
cias c grande quinta1; as chaves estão
no n. 17. c trata-se ua rua da Al-
fandega S6. sob. (167 L) J

ALUGA-SE 
a boa coca da

cke:
rua Jo-

;ey-Club 24, com 2 salas. 2 quar-
tos. cozinha, copa. banhos frios e quen-
tos. W.-C.. varanda, jardim e grande
quinta!, fogão a gaz e lttzr electrica;
preço módico; ver u tratar, á qualquer
hora. (148 L) J

A LUGAM-SE sola e iriinrto com
XxjauèHa, casa de pequena familia.
iMattoso 204. Bonde ile cem réis á
i>orta, IVrLo dc Iladdock T.obo.

(360 L) B

OU
ein

ros. (390J) RI

» LUGA-SE t»r ioi?. o prédio ó
/irua Dr. Carmo Nettd 21S.A. loin;
chaves ao lodo: irata-Sc nã Companhia
de Administração Garantida, á rua da
0.;i!^:di SS- (479 I) i

MARCA REGISTRADA
iiníco aílivio da
reiiiía a cita pt^

qualquer
4 dias!

cápsulas

corrimentò da uretlira, cura radical
Com a maravilhosa injeccão Seccativa
"404". 

Quando tudo falhar, este ex-
traordinario preparado sempre triliinphará. 0

moerdade! EsperimenUe e 'Perets o efícito assomlíroso! Xão ha gonorrhéa que
oiiigioía descoberta. Vendo-se na Drogaria Granado, d Rua .1° de Marco, i.|-;8

e nas principuçs pjiarmaçias^drogarwj desta cidade, j Jç tolo p liras]!.

\ LÜOA-SE n diaeara á Es-
?^Itrãdii «Ia Covanca 31, Ja-
carúpagmí, com «asa pintada e
forrada de novo, luz electrica
c todas as connuodidadcs; si-
tnadii a dois minutos do Iioudc
As chaves estão á rua do Bar-
ro Vermelho 24, Trata-se h
rua do Ouvidor 04. (.1140) M

ALUGA-SE 
a casa da ruo Ainalia

274, Dr. Frontin; 2 salas. 2 quar-
tos, cozinha, despensa água; trata-se

ó rua Xogucira 42, Erontin. onde eslá
a chave. (339 II) R

Constipação
Tomo

PEITORAL MARINHO
Rua 7 de Setembro, 180

4 LUGAM-SE
xXtcrrcno ,a. ,1oS.

isas. com prande
. . 40$ e ;oS; na es-

tação de Sopc. Linha Auxiliar; trata-
se com o sr. Soares, na Estrada Octa-
viono. (j77 M) R

* LUGA-SE na rua Venoncio RI-
/'kheiro 9-. metade do uma casa, com
commodos para uma ou duas senhoras;
acecita-s, pessoa honesta e decente;
troto-sc <om a dona. das 4 horas da
tarde om deante. (M)

ALUGA-SI3 
uma casa, nor 50$. com

duas salas, dois quartos, com luz,
asma; ruo Pereiro Landi n. 57, a
dois minutos da estação dc Ramos.

(334 M) S
A LUGA-SE por 76$. o oredio á rua

^Vi'cu:nte Costa 107; choves 110 n.
100; trata-se na Companhia de Admi-
nistração Garantida. Quitanda 68.

(471 -M) J
4 IfUOAM-SR casinhas, cm avenida,

XVcoinplctamcnte limpas; oIukucI 73Sadeantadamente; informações á rua
1'roncisco Eugênio 180, com o sr.
Sodré. (104 M) L

A LUGA-SE umo confortável casa
ü.para pctiuena -familia, com grandechácara; rua Bittencourt da Silva 2.1,
Sampaio; as chaves na pliarmacio da
esquina. (163 M) J
i LUGA-SE o casa da ma S. Joõ"o

XViií, no Meyer, Cachamby, com
luas salas, tres auartos e mais de^en.

dencias. luz electricr., fogão a g."t2,
ítc.j traia-se na mesma rua 10;.

(147 M) J
* LUGA-SE a casa do rua do Rocha

ÍXn. 50: lem 2 salas..3 quartos, copa,'nha banheiro, bom quintal c iar-
dim; r.s chaves â rua D.

232.

Compra e venda de prédios
e terrenos

Vende-se o novo o exeei-
Y lento prédio, em centro du

terreno, com tres quartos, e
mais commodidades para pe-
qnena familia do tratamento,
sito á rua Zeferlno 28. Todos
os Santos, bondes & porta;trata-se no mesmo com o pro-
prictario. (j 138) N

VENDE-SE por preço muitíssimorazoável a confortável coso datravessa Cerqueira Lima 11. 29 Ria-chuelo. construída ha cinco mezes,com duas salas, cinco quartos, corre-dor, despensa, installações sanitáriascom hidet, banheira de água quentee fria, cozinha, quarto paro creodoe grande terreno; ver c trotar na
mesma, a qualquer hora do dio.

(K 6203) !í

COMPRA-SE 
um prédio pequeno,com porão oito, até ro:ooo$ooo,

próximo aos bondes; v.õo sendo nos¦subúrbios. Cantas á rua S. José n.
C12 (pharmacía). (6480 N) J

COZINHEIRA—rrecisa-se 
de

na rua Alzira lirandão n.
Conde de Bomfim. (365 B) J

COMPRA-SE 
uma casas cm pres-

tnções, mesmo construcçõo anti-
ga, cem bom terreno, nos subúrbios,
até s u 6 contos, dando algum di-
nheiro á vista e 100$ niensaes, ipara
informações, na rua Marechal Floria*
110 11. 32 cutigo Lorga, com o sr.
Roxo. (130 N) J

COPACABANA 
— Vende-se um

terreno em prestações; carta no
Jornal do Commercio, a A. Z.

(141 N) .T

COMPRA-SE 
um prédio cm liota-

fogo, com cinco ou mais quartos;carta no Jornal do Commercio, a —
A. Z. (no N) J

COMTRA-.SE 
um terreno que tenha

10 X .10, distante 20 minutos da
cidade; cartas nesta redacção, com as
iniciaes R. P. II. (X)

\TEN'T>F.M-SE,dnis predios em Caí-
V cadura, 2 minutos do bonde, com

deis quartos, duas salas, cozinha e
quintal, paredes de uma vez, com pia-Übrmda; trata-se á rua Archias Cor-
deiro ::. tCi. portas de aço, flom Frei-
ta?, das 3 ás ir. (M 32S) .\

TTiEXnUv-SIC por 3:000$ a cos
} trovesso João dc Mottos .11J-.stroda de Santa Cruz,Loscadura.

do
31.'bondes de

CM =95) N
VTENDKM.SI-: por 27:000$ duos ca-t sas novas, de solida construcçõomoderno, cm frente á estação d«.Mcyer; informa-se
construetor,
n. 336, Mejcr,

com o sr. Vaz,
Archias Cordeiro

(M 238) N

ViENDE-SE uma caso nova. com
• ttres, quartos, duas «alai, boa co-zinha luz electrica e Brande terreno,rua uMinas n. 117, Sampaio.

¦K27.0 .v
V7EXDE-SE um sitio com uma amT com 3 quartos, 2 salas, cozinh»c mais dependências, com aguo en-canado, cm Jacarépaguá, logar deno-minado Pechincha, travessa Tindihir-UO n. o; para tratar á rua Cummcn*nador 'Jeixcira de Azevedo 11. 129,E. dc Deniro. N. B.—Xo logar tem
pessoa habilitada para informações «
qualquer hora. (j ;,i7)' Jí

TfEXDE-SE por 200:000$. livre «
desembaraçada, negocio limpo, uma

grande Villa. com 39 casas novas, quedoo o magnífica renda de 36:000$ an-nuacs, recem-acabadas de construir,boa construcçõo solido, ruas calçadasa 'Pareüalcpipedos, illuminaçõo electri-ca, água abundante c todos os re-
quisitos municipaes e federais; trata-directamente com o proprietário; cs-tão todas alugados; informa-se á tra-vessa S. Francisco de Paula, ^8, cos,dc calçado, ou corta ao sr.' Urago.

, IP. Ç7) n
"TfE.VDEM-SE sempre, a quem pre- 

'
T tendo conservar suas economias,alguns prédios poro remia c moradia,e:n todos os localidades o pira todos:r. do Hospício, 198. (S 015) N"

^

i LUGAM-SE cs predios da
il.Eraiicisco Mcyer ns. í.í e 57. no
Knjícnho de Dentro; 2 minutos do bon-
;lc da Pi;dode; trata-se na r.ia foro-,
níj d;rj;1 Jí*ie -ji ¦-.- M\ .1*2-13

Anna Nery I e «Si3^?5.-r_-e-»

¦UM
Mi_i

asal"vaiçâ(0 dos Bezerros
A "FONTE LIMPA"

E' o único remédio veterinário quecura a diarrhéa destes, e desiníecta os
intestinos do gado vaceum. — Deposita-
rios no Rio: Alfredo dc Carvalho & C,
R, 1" de Março, io
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CORREIO DA MANHÃ — Terça-feira, 3 de Outubro de 1916 11
ae

SENHOR
Puto esteve atacado por uma

lorte totbdrculiose e ido extrema
gravidade. o£Ca'r.e|uc-se ipara \iO_i-
car' gratuitamente a 4*0009 que
pofírem de enfermidades respira-
forias, assimi «orno tosses, bron-
chites, tosse, convulsa, astbnía, tu-
bcrculose, pneumonia, cite., um re-
micdio que o curou comptetamen-
it.e. Esto indicação para o bem da
humanidade, é conseqüência de
iun voto. Diitisir-se por carta ao
sr. Eugênio Avellar. Caixa do
Correio, 1682.
"ITiODBlI-SE, á rua Oionysio Cer-'1 queira, dois lindos prédios e um
lote de terreno: informes e tratos i
rua 'Buenos Aires, 198. (S.615) N

CONSULTE V. EX. QUE... ::
^sm _______ _¦___¦ os preços bar .tlsslmos que vendemos '
|" mw nil os bellos moveis que possuímos
%mj0 ^g0 Ifl aB facilidades de pagamentos que fazemos.

Só nao inobilia a casa quem não quer
Martins Malheii-o * C. Rua da Alfândega n. lli

ViENDE-SF, 
por 7:150$ um terreno

de 11X3+ m»., á rua ..GonçalvesCrespo; trata-se á r,
1° andar.

do Carmo, 66,
(J?i5i)N

,\f'ENDEM-9E alguns palacrtcs e ter-' V reiios na avenida Atlântica; infor-
mcs c tratos á rua (Buenos Aires, 198,
das' 13 ás 18. (SCis) N

\riENl>E-SEi 
em \S. Christovão, um

f -iiaJaceLe recentemente construído,
cm togar alto e saudável, por 27:000$,
próprio para família de tratamento;
trata-se á rua do Ouvidor, 130, com
o sr. Coelho, loja de calcado.

(R soo) N

yriE.VDEM-SE terrenos a prestações
!f mensaes de i$5on, lote9 de Í3i|a
nor so, ao preço de 25$ cada lote,
terrenos enxutos, meias coHtoas e-pla-
«os, prpprios para agricultura, flori-
cultura c avieultura, em saluberrimas
terras de subúrbios servidos servidos
lior duas estradas de íerro, com pas-
tíagens de $joo e $0oo, ida e volta;
110 local onde se vende passara a es-
«rada de automóveis do Rio a 1'etro-
ipolis: informa-se com '> Quiriuo, rua
da .Prainba, 7, telephone, Norte, 4o88.

(S 6164) N

,"\7'li.\'DR-SE uma casa com 2 quar-
V tos, 2 «alas, cozinha,, tanque,

ftjffita com abundância, quinítal, jar>
dim. horta, etc., travessa Barreiros
n. 89, estação dc Ramos; trata-se na
mesma, (A 6j8i) N
¦\r.EXDK.'SE a casa assobradada, com

! V quatro quartos, duas grandes salas;
entrada por duas ruas, etc., na rua
Senador Uuzebio n. 368. CM 7=3»)^

ATilíNDE-SE unia casa com grande
1 T terreno todo plantado de arvores
e com um lindo jardim tia frente e
do» lados, todo cimentado, tem cs.
noto e muita fartura d'agua; a casa
i nova, porém, pequena; tem varan-
<la do lado. Preço 8:000$, na rua
Oilincza n. 78, Engenho de Ücntro;
pódc ser vista a qualquer hora.

(S 5'4J) I*

ViEK'DlE-'S'E 
um grande terreno, na

rua fetrocochino, medindo 44 me-
«ros de frente por 98 de íundos, ter-
ireno plano « protnjito a edificar; tra-
ta-se com o proprietário, á rua 'for-
res Homem n. 274. (J 2772) '«

\r'líNl>E-SE 
o prédio novo da rua

José Vicente n. 7, Andarahy, bou-
ides á porta, com 2 quartos, 2 salas
c quintal murado; trata-se 110 Mies-
«110 ou «na avenida Kio llranco n. 58.
IA. Furta. (J íaSo) N

i"fTdiNDE-S(E uma casa nova, com
¦ V dois quartos, duas salas e ma'»
(lspeudcncias, cora água e luz electji-
en, na rua Victoria n. 20,1,_ estação
tle Ramos, Préçò dc oceasião.

(J 071C) X

& rua íEmtlia n. A J.

VENDE-SE 
por 21:000$ um prédio

novo, estylo palacete, em centro
de terreno, junto á r. Pereira Nu-
nes; trata-se á r. do Carmo, £6. >•
andar. 0 7'i») N

VENDE-SE 
'Por -6:500$ um bom

prédio, i tua iHermcngarda, jun-
to a IR. do Meyer; trata-se á r. do
Carmo, 66, i« andar. (J 7>S3> <N

VENiDEM-SE 
por 22:000$ dois pre-

dios alugados por contrato, reti-
dendo 250$ livres, em .frente á «.de
Ramos; trata-se a r. do Carmo, 06,
i" andar. (J 7"S4) N

Vias Urinarias
Syplillis c moléstias de

senhoras

DR. CAETANO JOVINE
Formado pela Faculdade de

Medicina de Nápoles e habi-
litado por títulos da do Rio
de Janeiro

Cura especial e rápida de
estreitamentos urethraes (sem
operação), gonorrhéas chroni-
cas, cystiles, hydroccles, tu-
mores, impotência. Consultas

das 9 ás 11 e das 2 ás 5 —
Largo da Carioca, 10, sob.

f WJXDBM-aE lotes de terrenos a
T r. Dr. Rego Lopes (largo da Sc-

gunda-feira); trata-se á r. do Car-
mo 11. 66, i° andar. (J 7'55) N

yrií.v? nova
DE-SE por 11 :ooo$ uma casa

Paual e Silva (largo
da Cancclla); trata-se á r. do Carmo
11. 66, !• andar. (J 7'5<) ü

V7ÍENDE-SE 
Por 23:000$ um prédio

•novo, dois pavimentos, em Copa-
do Carmo 66,

(J 7>57) N
cabana; trata-se
1° andar.

\TENDE-SE 
por 46:000$ um terre-

> te 11X87 ms., á r. do Cattetet
16:000$, um terreno de 30X33 msv
esquina, á r. Jockcy-Club; trata-se á
r. <Io Carmo, 66, 1° andar,

(J 7>S8)'N

VENDEXt-SE 
«nachinas de escre-

ver Undérwood, typos i < !»»l
Remington 11 A e nB; Continental,
Mercedes. Royal e Enka. portaUI,
rua da Alfândega ». *»>¦$£$$

ViENDEM-SE, 
na.fabrica de Ce-

ramica Dr. Araújo Vianna, i rua
Bomfim n. 29. ,S. Christovio, louças
de barro de fina qualidade, filtros,
moringas, vasos, etc, em ™r5>,°ía£
eo e vermelho. (J <S468) O

VENDE-SE 
uma boa quitanda, fa-

zendo bom ncROcio; trata-se oas
7 á 1 hora; rua Camerino n. 132.

(347 O) M

\TENDEU-SE três mesas pedra mar;
\ more e três pés de ferro; Cate
Victoria, largo da Carioca ti. 2.

leia St
COLGATE

1$400
Na A' Garrafa Grande

66, RUA URUGUAYANA
A 129

VENDEM-SE 
um bom piano Ame-

rieano, perfeito, um dito 4 bis,
iPIeyel, o meliior formato, um dito 5,
Pleyel, moderno e «ovo; troca*se,
comi>ra*se, concerta-se e afina-se. Ao
¦Piano <ie Ouro c officina, do Cui-
marães, r. do Kiachuclo 11. 4?3« soo>

(R 4>9) O

Vili.NDlí-Sili 
um bom piano, perfeito

c grande, por preço mod'co; á rua
de SanfAnna «. 120, de iparticular.

<R 41S) O

VEXDE-SE 
um açougue muito bem

montado, fazendo regular uegoc o,
por motivo de doença; á rua do En-
genho de Doutro n. 97. (J 384) O

\7''ENl)E-SiE 
iim bom • piano, em

muito bom estado; na rua 'Pereira
Franco n. 87, Estacio de Sá.

(S 514) O

A' 
EUA Assembléa, 79i a», um

pouco abaixo da Avenida, no
melhor ponto para todos bondes, mo-
ram a prof. de portuç., francez theo-
rico e bem falado, «rithm., bordado*,
cto., a portugueza prof. de portugez,
aritbm., costura, corte, etc. e o pro-
fes. de português, francez, arithm.,
álgebra, etc. que estiveram nas ruas
Sete n. 109, e Carioca, 47 e 44. As
prof. vão a domicilio. Convém mes-
mo a edosos e principiantes, amigos
do socego e respeito, pois não é cur-
so; o ahunno está eo e em todo o
prédio não lia curiosos nem desoc-
cunados. Preços mensaes para tudo:
todos dias, 40$; menos dias, so$ooo
e io$ooo. (455 S) J

A VISA-SE «o sr. Álvaro Diniz, que-CX tenha a bondade de vir buscar a
sua mala e pagar o que deve; tem 8
dias de praso — Lola Denegri; rua
dos Inválidos n. 190. (507 S) S

piAssiciação Anonyma
quem qnizer vencer todos os saffri*
meutos e dificuldades da vida hu-
mana, tanto moral como physica, na-
turat e sobrenatural, dirijir-se á rua
do Cupcrtino n. 7, gasta 3 minutos
da estação de Quintino Bocayuva, ao
lado direito de quem sobe para Cas-
cadura. Enviar enveloppe sellado e
subscriptado para receber resposta,
com ura poderoso talisman da fetici-
dade. E' completamente GRÁTIS, ou
pedir verbalmente, attendesc todos os
dias das 8 da manhã ás 9 horas da
noite; remette-se para qualquer dis-
tancia ou Estado. (457 S) J

BICYCLETTES
dt typo mais moderno para crean-

ças e rapazes de s a 13 anuo»

¦Maas* - _>< *5*

casa Giuo xunco
Ouiridor 96—Tel. N. 4034

COMPRAM-SE 
pianos de qualquer

autor e estado, mandar cartas
com autor c preço para A. M., Coi-
xa postal n. 39. (5258 S) M

MOVEIS a PRESTAÇÕES
72 - Quitanda - 72
— A. PINTO & C. —

A 
10$, 20$, 40^ até 200$, liqui-
damse 50 Smger, feitio Raliine-

te e bancadas de dez machinas com
motor electrico; praça da Republica
n. 195. (S)

A GENTES nos Estados, oceeitam-
ajL se na fabrica de carimbos e gra*
vuras, á rua Sachet 18—Rio. Peçam
condições a José Xavier. Opfiraa
connnissão. (5840 S) J

liiBUIHIIMn
TiTiENDE-SE por 10:000$ um pre-

v dio confortável, em fronte á cst.
do iKngenho Novo; trata-se í r. do
Carmo, 66, i° andar. (J 7139) N

ViENÇE-SEBonifácio, i

ít^ENCIE-Si' \ 2o, cm Jfl'
feeis eoniniodos, incluindo a cozinha, e
tini barracão nos fundos; o terreno
inede 4.1X52 de íundos, plantado; tra-
»a-se com o dono, rua Cândido Jicdi-
cio 11. 4o2. ('M 103) N

Í\^E

uma casa á rua José
com 5 quartos, 2 salas,

cozinha e mais pertences, em centro
de terreno de i2e8o de frente por
120 dc comprido, bondes á porta e

o 3 minutos da estação de Todos,03
Santos; informa-se á rua José lloniía-
cio 11. 81, estação de Todos os San-
tos. (J 95) N

VENDEM-SE 
á rua Joaquim Mur-

linho aliiins lotes de terrenos; in-
rua Uluenos Aires. 198.

(J 6983) N
formes

iijuu
tratos

VENDE-SE 
por 16:000$ um solido

prédio, estylo moderno, com nua-
tro quartos, tres salas, etc.; r. São
I.uiz Gonzaga 11, 4oo. (R406) N

VENDEM-SE 
terrenos a 5° réis o

metro quadrado, para grandes
áreas, nroprios para chácaras e ca-
pinzaes, com ogua para irrigação, ser-
vidos por tres Estradas de Ferro;
informa-se á r. C. Câmara n. 296.

(J 100) .\

V:KNDE-SIÍ 
por 12 contos o prédio

da rua General Argolln n. 18. Ken-
de 160$; ver e tratar rua -Buenos Ai

198. (J 6984) N

•ÍDE-SE, com urgência, um pre-
novo, na rua Sara, com 3

quartos, duas salas, cozinha, etc, bom
quintal, bondes de. P. Formosa; trata-
te tia rua do Ouvidor n. *o8. sala ;i;
[Preço 8 contos de réis. (J 469) «

rf fiENDE-SE superior prédio, em To-
'. V dos os Santos, com 3 quartos, 2 I
Balas cnlrada ao lado c outras depen- !
«lencias; na rua I,arga n. 205, com |rr.eitc, sobrado. (S 123) -N 1_____
finWDE-SE n casa da rua Vi.ntc.de' ,u.I V 'Março n. 29, Meyer, com jardim, I _„
nradil de ferro, entrada ao lado, grau- j 

-f-_.XDEM-S- 25 garfs de vinho
de quintal todo ceicado, eoinplct.iinen- ( \ r\0 Grande; por 9$ooo. Mel dc
ic reformada, tendo duas salas, dois; T.-ior-M„opolis, garfa. i$ooo. Cattete
quartos, cozinha, gaz c luz clcctrica: | ni ,  "Forte Lusitano".
f>ara ver e tratar na mesma. 'Bondes | a«M^-_M_aM_--«a-_nH-H--
ide I.ius de Vascoiiccllos. (S3i4=)^'

ríTENDE-Sití e traspassa-sc um con-
' V trato de uma casa de pensão, num
dos melhores bairros aristocráticos,
com puros ares de S.-.nta Therczi.
distante do centro da cidade 10 mi-1
«mios, bondes inasi á poria e 100
iréis de passagem, tendo muitos quar

VENDA DIVERSAS

Coração do
bebedor

S Coração
H normal

1A CUBA DA"embriaguez
c rapid.1 e radical com o
SALVIN.S e as 

Q.^..
de Saúde, fT'-,„t
Cruz, com 16 annos dc pra- Btica dessa cipecialidade. Ven- M<lcm-sc nas drogarias: TA- ¦CHECO, rua dos Andradas 1
15 — Kio. c llaruel _ C.', ¦rua Diieila 11. 1 _ São M1'aiili). (Aí 7181) I

r_iHmiilB!IBKII!!_llBW_B^
ha'.-

VlKNDEM-Silí 
uma armação c

cão; rua Uruguayana n. 154- , _
(J Mu) O

ATENUE-SE um bom deposito de
V pão, balas, café, assucar, etc.,

família, aluguel 45$;
O motivo se dirá

r, liarão dc Itapa-
(J U5) O

çorhmodos para
oceasião tioa. .
ao pretendente;
gipe n. 233,

TRASPASSES
TRASPASSA-SE 

um bom arma-
zom de seccos e molhotlos, Hvre

c desembaraçado, fazendo regular nc*
ffocio e quasi não paga aluguel; para
ver c tratar á rua Hcal Grandeza n.
117—Itotatogo. (J62P)AI

\TENDE-SE 
por 4$. cm qualquer

phat 
- •. . Iiarmacia ou drogaria, um fias.

| co de ANTIGAI,, do dr. Machado,
o melhor remédio da actualtdade pa-

los" conforíavcYs e todos oecupados por ra curar a gyphilis c o rheuniatisnío.
íamilias o cavalheiros dc certo traio; O
ipara informações i r. do Hospício .—__-.—--—— —
11. 15S, loja. (S"5i.t) N , T7ÍI'.M)lvM-Sh "ma serra de fita das

V maiores, m
HTKXnEM-SR «m prcstnS-cs

iníores, motor electrico de quatro
cavallos, instaUação clcctriea comple-

, .. ¦• j ta, juntamente com munfra. Vende-
lv imiglliflcos lotes do terras, se jm,to ou separado; trata-se na Es-
11a rua Silva Tellcs, em Copa- Irada. Kcal de Santa Cru/. 11. yi A,
«•abana. Tratn-sc na rua tia oft,c",a dg scge,ro' Reale"fâ 

} 0
Alfamlcgi» 11. 38, Oonipanllta
«Vrcilial. N

\7iENDE-SE um grande e bom pre-' > dio, na rua Pr. Campos Sallcs,
üladdook 'Eoho; Informa-se na mes-
»na rua 11. 117 A. ÇH 35.1) X

iXT.EN'DE-SE, em Jacarépagtiá, uma
I T cliacara com casa nova, lendo 3
quartos, 2 salas, cozinha, despensa c
muito terreno todo plantado, perto do
(tonto de 100 -réis, praça Sccca; para
Kf: e tratar na mesma, rua (Einllla
n. 1 1). (J i.io) N

JT/Ji-XiDiEM-SiE cinco cas,1s, juntas,' 1 em Dr. Frontin, perto da estação,
por 4:500$; tratar com o solicitador
_V Chumbinho, rua da Quitanda n. 5;,
Sobrado, das 2,30 ás 4,30, telephone,
C, 5.4S2. (J 13O) N

flZjáXDBM-SB na "Villa Pavu-1 *' 1111" cxccllcntcs lotes de ter-
remos cm pequenas prestações
di» 5$ em dcante. Os srs. pre-
tendentes poderão tomar os
trens da Linha Auxiliar (Io
ali o <rOnr» o procurar cm
írente á estação da Pavuna o
escriptorio da Companhia l*rc-
«liai. Prospcctos c plantas são
(li.-uiitmiilos na rua da Alftm-
dega n. 28. N
,T7iEKDK-9E por 7:000$ uma grande
I 1 casa nova, com 2 salas, 4 quartos,
(Cozinha, dcspen?n, retrete, chuveiro,
cte., muita abundância d\igua; n casa
lesíá ao centro do terreno, medindo
o terreno 22 ms, dc frente por 104
de 'fundos e está todo arborizado;
iir.n outro lote pegado, com cgual ta-
manho, com duas casinhas, que ren*
deni jo$ mensoes, vende-se por 2:000$;
ipôdç se vender Indo junto ou sepa-
rado; para ver e traiar. a qualquer
hora, na rua Dr. liennardino n. 75,'JacaríiMguá, ponto de ioo réis.

(R 4'-» N'
edio ds rua ]!.Tr"io

95. 'K* o melhor
trata-Fe com o pro-
rua 11, oi.

•CR 412) N

ri^ENDE-SE o pr> de ltapagipc n.
lo;ar desta
pn<

rua;
mesma

"•üriEXniE-SE 'boa pechincha) atires-
V Uicõcs parte, um _ bom prédio, á

t!.i I;lack n. :o, Riachuelo, bondei
ü porta; tratar r. do Kos;irÍ.> n. 116,
com Cüsteílo, 110 tabeUião. "-Preçb
íl :;oo$ooo. (R 408) X

^^!E^'DlEM-SE 
quarenta patos novos

e muito gordos, juntos ou fièpa*
rados; para ver c tratar na rua Dr;
'Mias da Cruz n. 6G3, bondes de Pie-
dade. (J 6724) O

\TENDEM-SE portas c venezianas
V quasi novas; rua da Assumpçilo

n. 135, cisa 6, Botafogo. (J 5) N

\TiIíX'DEiM*'S'ií dois macacos muito
% vivos e iníclligcntes, tamanho re-

sul.ir, com as respectivas casinliolas
c mastros para gymnastica; para ver
e tratar á rua Ilr. Dias da Cru*. Ú63,
bondes de Piedade, (J<ii04)0

X7EN'DEM-SE <Iu.is estampas para
%' fazer copinhõs de massa para sor-

vete, uma de canoinhaa e vendem-
se viagens; trata-se com Marheus, á
rua D. Caros I o. 59- CJ 5474)0
¦ÇTiENDEM-SE, á r. Iladdpck r.oho

V n. 117, casaes de canários prom-ptos para reproducção c cães "Fox-
'ferriers", puro sangue. (R.5.t,"7)0
TT(ENDEM-9G muitas folhas de

> zinco t Iodos os materiaes das
grandes demolições da avenida do Rio
Comprido; á rua lladdock lobo, 112.

OM 5460) O

T7ENDEM-SE cabras cora crias, ca-
V hrilos c um bode de boa raça; pa-

r,i ver e tratar na rua Dr. Pias da
Cruz 11. 61Í3, bondes dc 'Piedade.

(J 6726) O

\TENDE-SE 
uma armação de luxo,

com espelho ao centro; na rua do
ITospicio n. 122 (sobrado).

(.1 658.1) O

IMPOTÊNCIA
Esterilidade,

Xeurnstlienin,
Espermntorrhea.

Cura coita, radical o rápida
Clinica clectro-ivtedica, espe-
ciai do

Dr. Caetano Jovine
das Faculdades de Medicina
de Nanoles c Rio de Janeiro.
Das 9 ás 11 e das 2 ás 5,

J.nrgo da Carioca 11. 10
sobrado

Traspassa-se ™ gg* &
tümbro, completamente mobilado e
dividido em cscriplorios, que estão
todos alugados, dando os alugueis
para pagar a renda do mesmo, fican-
do dc graça para o alu^ararío, sala
Je espera, quarto, sala de jantar, có*
pa, cozinha, dispensa e área; A sala
de jantar é espaçosa podendo servir
para pensão. Motiva c.=.tc traspasse o
dono retirar-se desta cnnitaL CarUis
a Esperança, neste escriptorio.

(G167 d j
rpRASPASSA-SE uma quitanda hem
A afreguezada, fazendo bom nepocio

e para melhor acreditar, o pretenden-
te pôde informar dias antes. Estação
do Meyer; rua Carolina Meyer 71.

(54 
I') R

rpR AS PASSA-SE, .e;n coiidiçõcs mui-
A. to vantajosas. Com ou sem os

movct'9, uma cxccllente loja, esquina
de rua, própria para qualquer nego-
cio, cm rua central dc iB ordem; in-
forma-se á rua 1I3 Assembléa 11. 22.

U6j P) B

,\ 6.UGAM-SÜ audorinlus da Em-
__.gueza para lavar c cngommar ou
dpras" Única que garante bom ser-
viço iudemnisação em r.( horas de
qualquer prejuízo. Agencia Central
P. Tiradentes .to (Largo do Rocio)
não confundir com o numero, c o 30.
Tel.1i.4809 - Central. (08;., S) R

ADVOGADO 
— Dr. Washington

Garcia — Foro em geral — Pc-
lições íniciacs c consultas gratuita-
mente; rua da Quitanda n. 20, Tele-
plione oificial. A qualquer hora.

(,i8j S) R

A POSENTO — Precisa-se de um
A com pensão c sem mobília para
um casal; preferindo-se perto do cen*
tro da cidade e cm ca-sa dc poucos
inquilinos. Cartas a R. Thomaz; rua
do Üo&picio i^o, i° and. (25,1 E)

BOA 
NOITE — Já adquiriu uma

modesta casa para sua residência,
por módico preço ? Rua Buenos Ai-
res n. 198. Tcl, 5575. (no S) S

IJOM 
dia — Já usa em suas refei-

y ções os deliciosos vinhos dc mesa
da Parreira do Minho e Douro ? De-
posito á rua do Hospício n. 198.

(109 S) s

CARTÕES 
DE VISITAS — Cen-

to 28- Ourives d, 6o — Pape-
laria. (:95o S) J

CASAS 
NOVAS — Alugam-se na

rua Braulio Cordeiro 69, assoa-
Iludas e forradas,, acabadas de con-
str Trata-se no 7t, próximo á
Parada Hercdia de Sá, Linha Auxi-
Kar, ou bonde de Cascadura, no Ja-
caré, (5420 S) S

COMPRA-SE 
uma secretária antiga,

de jácarand^. Trata-se cota o
dr. Bcmttca de Menezes, pessoal-
mente ou por carta, 00 Cattete 31.

(54JO S) J

CABELLOS 
— Já não se perde

mais os cübcllos I Escreva dc
pressa sen» demora ao especialista
norte-americano, caixa do correio
1907, Rio de Janeiro, que gratuita-
mente vos dará todas as informa-
ções necessários. (7148 S) J

CURSO 
PROPEDÊUTICO — Rua

da Quitanda n. 20. Director, Dr.
Washington Garcia. — Preparatórios,
exames vestibulares, concursos, com-
mercio, etc. Aulas vespertinas. Taxa
fixa, 30$ mensaes, (6143 S) S

1 1ART0MANTE c faz qualquer tra-
\J balho para o bem .não usar- de
cerimonias em falar 110 que deseja-
res e trata de feridas dhronicas e
outras doenças; rua Oliveira n. 38,
fundos da capella do Amparo—-Cas-
cadura. (1797 S) J

COLLETES 
DE SENHORA SÒB

MEDIDA a 12$ — Mme. Mario
Lenius, collctcira diplomada .pela Aca*
d cm ia de Paris c cora casa em Pa-
ris, montou seu atelier á rua da As-
isembléá 35, i° andar. (103 S) J

CALXA 
— Ofiercce-se uma moça

para caixa ou datylographa, para
uma casa dc negocio. Trata-se na
rua do Acre n. 69 — Flora Indígena.'

«Si'53 S) S

PHARMACIA
Vende-se uma fazcttdo bom ne-

gocio, por atoooSopo. Trata-se
com A. Cons & C, cm Santo An-
tomo do Chiadôr, E. de Minas.

(6840 J

CARTOMANTE 
mme. Conccpcion—Rua Frei Caneca n. 19O, sobra-

do, Preço 2$ooo. (ii;6 S)

COMMODOdo máximo
Aluga-se em casa
,cio c independente,

um rapaz solteiro; rua do Matto-¦so 11. 217, sobrado. (498 S) S

riOLLEGIO URAS IL—fundado em
V^ 1902, e dirigido pelo professor
João Brasil, situado no Cubango —
Nictheroy. Instituto, semi-internato e
externato. Educação iutcllcctuai, mo-
ral e physica .Clima saluberrimo.
Kxceílentes dormitórios.' Boa « far-
ta alimentação. Selccto corpo doceiv
te. De 105 inscripções' no Collegio
Pedro II, os seus altfmnos obtive-
ram 97 approvaçõcs. Preços razoáveis.
Peçam estatiitos. (794 S) R

?$500
Esta quantia representa a

prestação inicial de um esplen-
dldo lote de terreno em Guará-
tiba. Adquirindo hoje um lote,
v. s. em dezembro, quando esti-
verem trafegando os bondes
electrícos, poderá vendel-o por
dez vezes mais. Ourives n. 4$.
Companhia "BOM-RETIRO7'.

INF0RMA6ÇES, 
investigações 10-

bre todos os assumptoa. Caixa do
Correio 1827. .(44 S) B

IMPOTÊNCIA 
— Cura-SB rápida-

mente, sem remédio a ingerir e
grátis, "Flora Indígena"; Acre 69.

(6149 S) S

LÂMINAS 
GILLETTE — Aliam-

se bem. Dúzia i$5oo; travessa
de S. Francisco de Paula n. 28.

(7107 S) J

LATIM 
— Lições particulares, 5$

por hora .Curso: 15$ a 30$ men-
sãos. Informações, largo da Se n, 3a.2» andar. (579 S) S

LOUÇAS 
e trens de cozinha, arti-

gos para casas de pasto, bote-
quins e uso doméstico, grande sor-
timento de pratos, talheres, chicaras,
canecas, louças de ferro agathe e es-
maltndca; preços] baratissimos, o
maior e mais variado sortimento; á
rua do Riachuelo u. 425, Casa Cen-
trai. (j65 S) M

LAUDAULET 
Bcnz, 8 por 18, em

perfeito estado; preço de ocea-
sião, vende-se; ver e tratar á rua do
Rezende n. 21, Garage Lloyd. (S)

MACHINAS 
de costura e gramo-

phones — Compram-se e con-
certam-se, qualquer typo de machinas,
preços módicos. Officina, praça da
Republica n. 195. (C083 S) J

MASSAGISTA, 
diplomada na Eu-

ropa. Todas as massagens, tra-
tamento especial para emagrecer —
Copacabana, rua Hilário Gouvêa 85.•Tel. 2229, Sul. (49S3S) K

MACHINAS 
de costura Singer o

prestações; a vista grandes aba-
timentos; attende a chamados a do-
micilio, pelo telephone Central 1607,
rua da Carioca 55, loja. (67738)/
"liTME. Clara Couderc — Manicura,
1?X pedicura, massagista diplomada;
rua S. Clemente n. 105, Tel. 1279,
Sul. Vae a domicilio. Só ás senho-
ras. (2613 S) S

MACHINA 
de escrever "Mignon",

180$, systema preferido em to-
do o mundo. Mais informações. Cai-
xa postal 138S—Rio de Janeiro.

«884 S) R

MOVEIS 
usados — Compram-se ca-

sas mobiladas, avulsos, objectos
de arte, moveis de escriptorio, etc;
rua do Rosário n. 145. (6144 S) S

"Pôde arroz DORA"
"Medicinal, adherente e
perfumado. Lata, s$ooo.

Pelo Correio 3*500
Perfumaria

ORLANDO RANGEL

MACHINA 
de escrever Remington,

em bom estado. Vende-se Cara-
tissima,. Ver e tratar com o sr. Va-
lente; xua do Hospício n. 183.

(35a S) M

MOTORES 
electrícos de i|2, 1, 2

e 12 HP.; 2 moinhos electri-
cos para café; balança decimal até
500 kilos, vendem-se; praça da Re-
publica 11. 195.

ODY 
e Orobó, frescos Pemiba e

Pimenta da Costa e figas de
madeira de diversos tamanhos, ven-
de-sc, rua Senador Euzebio n. 210,
praça 11 de Junho. (278 S) R

PENSÃO 
— Dá-se almoço ás 12

hs., jantar ás j hs. Praia da La-
pa n. 72. Tel. C. 4881, casa de fa-
iniba. (573 -) S

PENSÃO 
MONTEIRO — E' a

melhor no gênero e também for-
nece a DOMICILIO; Rosário, 105,
i» andar. (160 S) B

SO' 
faz economia quem comprar

mantimentos de 1* qualidade, que
se vendem nos Dois Mares; largo do
Estacio de Si n. 70. (4955 -) R

SELLOS 
antigos para cotlecçio —

Compra a casa 6. Gilberto; a
Avenida Rio Branco 3». (»43S) J
rjJELLOS antigos para collecçSo -»
k) Quem melhor paga é a casa São
Gilberto;-Avenida Rio Branco o. 31.

(144 S) J

SENHORAS 
— Curas garantidas

das moléstias de senhoras e gra-
tis, por medico especialista. Pharma-
cia "Flom Indígena"; Acre 69.

(6151 S) S

SALA 
por mez ou para pouca per-

manencia, aluga uma senhora que
mora'só- perto da Lapa; carta para
esta foHia, a C. T. (190 S) S

SENHORA 
iHusttadi que saiba es-

crever i michina, precisa-se ns
rua 7 de Setembro 17*. i* andar.

(549 -) S

UMA 
senhora só, tendo sua casa,

pede a protecçio de um cava-
llieiro distineto, que a auxilie com o
aluguel da cisa, de 200?; carta s
Margarida, nesta rcdacçio, (39' S) R

TTMA moça de família, lecciona
U francez e portuguez, das 4 as

6. Preços módicos. Ar. Rio Branco
n. ;, 2° andar. (7109 S) J

'M ex-negociante desta praça, dan-
do as melhores informações de

sua condueta e fiador, oíferecese
para fazer cobranças de alugueis de
casas, contas no Thesouro e Fretei-
tura. Carta, pesta redacçjo, a Ç. A.

(2231 S) A

U!

ÜM 
habilitado guarda-livros, tendo

algumas horas disponíveis, accei-
ta pequenas escriptas de casas com-
merciaes, por preto módico; cartas
para A. Santos, rua Antônio Rego
n. 64—Olaria, E. F. L. (6183 S) J

TT'MA costureira cose e corts por
vJ figurino, deseja encontrar uma

casa de família, para trabalhar, a
preço módico, na rua do Eatacio n.
57, cosa n. 1. (327 S) M

ÜM 
viuvo com filhos pequenos de-

seja encontrar uma moça de 30
a 35 annos, que seja séria, trabalha-
deira e modesta, para casar-se. Din-
gir cartas para este jornal, com as
iniciaes J. M. B. (59° S)

Tira os cabcltos supérfluos do ros-
to, collo e braços. Encontra-se nas
casas : iBazin. Hermany « Cirio.

ÚLTIMOS ANNtJNCIOS
A LUGA-SE um quarto, bem niobi-

__Jado, a ru aBarão de Guaratiba 27.
(595 C)

ALUGA-SE 
uma sala bem moblU-

da; tem telephone; & rua Azevedo
Lima :5o. em frente ao theatro Phe-
nix. (596 E)

PRECISA-SE 
de uma creada para

todo serviço, em casa de um ca-
sal; na travessa Miranda o. 19
(Copacabana). (27oC)R

PRECISA-SE 
de uma menina ate

14 annos, ipara serviços levei, em
casa de um casal; na travessa Miran-
da n. 19 (Copacabana). (271 C) R

PCTDE ARROZ gj_Ç
é ornais
caro. Ad-
h« rente,
irtedicinal

e muito
perfumado. Caixa aJsoa, pelo
Correio 3S200. Vende-se em to-
das as Perfumadas. Piainrnaoias
e iDrogarías e no DepoaJto: Per-
fumaria Lopes, rua Uruguayana,
44 — Rio. Mediante 100 réis de
scllo enviamos o catalogo de Con-
selhos de Bcllesa. (7891 A)

L4D7

Aü LOUVRE
Inauguração da

estação de verão

Crepelines, Voiles, Ploumettis, Opalmes,
Marquisettes últimos desenhos

Linhos brancos e de cores para costume

RECLAME ÚNICO
Voile enfestado com 1 metro de

largo metro |$300
Crepon á Pompadour metro

!$500
Tafetas largos e estreitos todas as
cores desde metro 4$;

Sedas lisas, Orepesj
de Chine é Sedas Linho

XÍO VPAS BRANCAS
O melhor e mais vasto sortimento em

camisas de dia e noite, Corpinhos,
Calças, Matinées, Saias para senhoras

e mocinhas
Variado sortimento de Vestidinhos, Ter

nos, Camisolas e Sapatinhos para
creanças de todas as edades

COLOSSAL SORTIMEKTO PS
ARTIGOS DE CAMA E MEZA

Milhares e Milhares de peças de Morim
e Çretonnes nacionaes e estrangeiros

em.todas as larguras e para
todos os preços

DA'-SE 
pensão farta e variada, fei-

via com esmero asseio, pratos va-
¦rindissimos, empadas, pasteis, cama-
rões, etc; preços 30$ para cima. Nio
faz questão de distancia. Senado 206,
loja. (556 S) S

nplv AS PASSA-SE tuna casa rícameu-
JL te molitUida, na rua do Rezende

n. ío.i, com todos os rcqtlCâitos dc
liYgieiie, tanto 03 moveis, como a
casa estão completamente novos.

(491 P) S

rrjRASPASSA-SE um botçn.uim c
X LÜnarcs, novo, a razão ti o dono
ter outro negocio c'não poder estar
á testa; rua Visconde de Sapucaliy
li; 'I87. (4" 1') J

CUUSO 
cm T»aboratorio ~ Aulas

diurnas ite chirrüca, physica c H.
Natural, preparando para oa exames,
no Collegio Pedro II e vestibular na
Faculdade dc Medicina. Informações:
ua Academia de Commcicio; á praça
13 dc Novembro. (349 S) U

Cura radical
1>« GOXOUIJHÉA CHRONI-

CA ou RECENTES cm poucos
dias, por processos modernos, sem
dór, garante-se o tratamento. Tra-
lamento da sypbilis. App. Coti c
014. Vaccinas de Wright. Assem-
bica í4. das 8 ás n e 12 ás tS.
SERVIÇO NOOTIJRXO, 8 ás
10. — Dr. Pedro Magaihães.

(R 9243

COMPRA-SE 
qualquer quantidade

dc jóias velhas, com ou sem pc-
draa dc qualquer valor e cautelas do
Monte de Soccorro; paga-se bem;
na rua Gonçalves Dias n. 37. Joallie*
ria Valentim. Telcpb. 994. Central.

(5104 S) S

T|IXH_IRO-'_- Emprcstasc sobre
X/ promi-isorias, ''rrtdv^tjs-f e -demais
garantias, comi HodolpWãt-' Thomaz; á
rua do Hospício ü, uao. io andar, de
1 ás 4 bo-ras. ': (128- S) I

Neurasthenia -— Exgotamento nervoso
Falta do uiemorin, phosplmttirin. rouralosccncias das ma-
lostias, curam-se com o uso do HEMATOGEXOL, de Alfrc*
do do Carvalho. E' extraordinário o sou consumo e os
attestados expontâneos dos que tom feito uso. A' venda
cm todas as phnrinucins do Rio e dos Estados. — Dcpo-
sitaiios: Alfredo de Carvalho & C.—R. 1° de Março 10.

DA'-SE 
pensão a domicilio; á rua

General Caldwell ri, 2,16, casa de
famiüa. (343 S) S

DINHEIRO. 
q,uem precisar sob hy-

pothecas. sô negócios sérios; rua
Buenos Aires n, ig8( antiga rua do
Hospício. (m S) S

um
Miguel Braga, especialista em ex-

tnicção dc cailos e unhas cncraTOdas,
sem dôr, etc, r. Ouvidor 165, sob.
T. N. 1393. Aos domingos attende
chamados a domicilio. Tel. Norte
2659.

PENSAQ 
— Fornece-se bem feita,

de casa de família; na rua do
Cattete 11. 287. (160 S) J

PRECISA-SE 
de uma boa pensão,

para a rua Alice (Laranjeiras).
Carta com preço, etc, para Octavio
Gomes. Av. Rio Branco 120. (isoS)J

PRECISA-SE 
dc roupa para lavar

e cngoinmar;- quem precisar pó-
de procurar á rua Club Atlilotico n.
Sf>, casa 4. 05i S) B

DINHEIRO 
— »á-sc sob Iiypothc-

cas,t moveis, notas promissórias,caução,, inventários c ei ofíiciaes do
Exercito, Policia . e Uombeiros; rua
do Rosário 'trj. Seixas- & Fernandes.

! 
', 

(98' S).- J

DINHEIRO 
— Dã-se sob hynothe-

ras ilé prédios, hcpm tod.i._ a
brevidade; á rua ArCJiias Cordeiro
11. 161, portas dc aço,< cisa Freitas,
cias S ás 11. ; (330 S) M

ACHADOS E PERDIDOS
JOSE' 

CAHEK; rua Silva Jardim
3. Fcrdcu-se o cautela 11. t?n.8;6

desta casa. (107 Q) M

PERDEU-SE 
uma opoücc do va-

lor de 3oo$ooo. de 11. 2361, emit-
tida em 1S6S. de juros de 5 "i0, con-
vertida em 1890, cm juro de 4 "i",
ouro c ainda não reconvertida, perten*
cente á Gcnovcva Maria dc Almeida,
solteira. Rio dc Janeiro, i- de se
tcntliro de 191C. — p.p. Emílio Ed-
gard Bokcl.

I>ERDEU-S'E 
a caderneta n. 1143.

da 3" serie, José
Co?ta Júnior.

<>t
Toaquim da
0;o Q) j

PERDEU-SEth 3a serie da Caixa Kcõnómlcá

rtruNDEM-SlD mus nitts ,Tar-1 V dim Ilotitiiico, Oitis.MngttO'
lin-(, Accatins e outras, om
prestações mctisncs do 70!j!
uni iletiiito. mngtiificos lotes jdc terrenos em ruas recente-
incute abertas o onde já exis- i
lem magníficos pnlncutes. Os'
preços rarintu desde ^:500.'ji,
o loto de 10 metros de fre»-
te. Informações na Companhia !
.1'raliiil, r. Alfândega 2S. N !

dc aves,
licença dc

da; informa-se por favor á rua
dos Heis n. 3, padaria, Unge-
!e iDenlro. (R ó-'>6.0 O

ir-K.VD.!-: SIC uma casa
» ovos, carvão c lenha

quita

^^EXDE-S-E 
um acougue á rua Viu

te dc Xovembro n. S^, vendende
um boi ' -"-fazendo bom negocio; trata-

Tose Gonçalves Cardosò.
(B 77) O

caderneta n. 357.600,
Caixa Kconomlca

do Rio dc Janeiro. (411 Q) II

FERDEURAM-SE 
cinco apólices

uniformizadas, de mn conto de
rejs, de 5 "1° papel, de ns. 33.947 a
.U.051. pertencentes ao menor Annan-
do, filho dc Armando Augusto de Go-
doy —¦ Armando Augusto dc Godoy.

(3fi| Q) J

Cabotinas-"~H,rcv7n Mr.
nc ao

publico em geral, que 05 seus traba-
.nos dc cnrtonwntc nada tem dc com-
muni c semelhante com os proccs.os"adoptados" pelas cabolinas*cartoman-
te» c artistas gananciosas, que octual*
mente infestam o Ilio de Janeiro, que
somente trabattiã pelo systema da sua
irmã o celebre "Madame ZÍr.ÍnaM,cuja
faina sem os enseenações do charla-
tanismo, tornou-se mundial. Mr, Kd-
mond coutinu'a a dar consultas na
rua do Maítoso 217, sob. (504 S) S

_SS3S__S_-_

Gonorrhéas
cúrám-se rapidamente sem
ser preciso injecções com o
uso da Opiatina. Deposito,
rua do Espirito Santo n. 20,
Pharmacia Ruas... junto
ao theatro Carlos-Gomes.

COXSTHUCÇÕES, 
raormas, peque-nos reparos c pinturas de predios n preços módicos, c pagamen-tos em prestações, com o construetor

Micliateki, na rua Uruguayana n. 8,
tideph. 5.t.)(>, Ccní. (rimo SI R

DINHEIRO 
sob bj-pát-liccas dc.prc.

dios c terrenos, juros módicas.
Empréstimos sobre inventários a her-
deiros. Descontos de juros de apoli-
ces, acções, alugueis dcj. prédios, mes-
mo dc menores. Tratarr.com E. Fer-
rcira, rua do Rosário "JM4, tabeliião.

, - t ' -tiSS) R

T?NSI-NA:SE é ocçeítaip-se encom-
J_i meadas de bordadnja niacliino; S
rua Dr. Dias da CfU2 11. jíi —
Meyer. . . . ,,; (goi S) S

TjlNGOMMADEIRAS;: com muita
Xli .pratica, precisam-se na fabrica da
rua D. Julia n. 62, Cidade Nova; pa-
g.i-se bem. (306 S) S

Í^M 
ca:i de (amilia de todo o res-

J peito, •''¦iga-sc uma boa sala de
frente, com oti sem pensão; á rua
Ilento Lisboa '>}. (J19 S) R

TjISPtRITISJIO — Tratamento era-
__ tis, dc todas as moléstias. Con-
sultas sobre todos os assumptoaí
Acre Co — "Elora Indigena".

(C150 S) S

UXPLICADOR particular, formado
J_J— Para concursos e exames. Lon-
pa pratica, preço módico; General
Caldwell n. sio, «obrado. (62S3 S) J

TPAMILLE français, aluga tim quar-I A' to mobilado ou não, entrada livre.
j luz electrico; preço moderado; sA a
1 pessoa decente. Pinheiro Guimarães,
: 11. '104. (64 S) J

^'MíNOE-Si; um chalé! próprio pa-^ 1.1 liabitação d? família, com j.ir*íl'm na frente c caixa d'agU3i l''s-
tráda Kcal i\<: Santa Cruz n, 2.56-:
traia-se tio mesmo. (li ,n.l N* í novos

\riENDEM-Sl-; dois para-fagullias, i
> paulista, privilegiado, e outro na-

cion%}l, c algutfs metros de chaminé
dc ferro; .1 rua Visconde dc Itauna
11. 10;. (J 64) o

\fi-:xi)i-:M-3i;V totlcttc c c;

TrivStXEM-SE saperiores lotes de
^ terrenos, cm logar saudável ct pro-x::"-:'3 do trem c de diversas lyittas

de bondes, á rua ferreira Xobrc; tra-
t.a-«o ü ii:.\ Marques d. Leão n. 10.
iKiTKcnho Novo. tlí 339) N

N'!»l*-Sl* uma nova c linda casa(
i;n duas salas, tres quarto?, cn-
, i-orão Itãbitavel, -gaz e electri-
i e grande terreno plr.nt.ilo: nj
Minas, 10., Sampaio. (Iv.ír-)N*

um guardü-vestidoSiama dc peroba branca,
Passos n. 3-, secundo.

(5 1S0) O

\ r>l?XUK*SK uma boa vitrine de con-
>' tro, com eapelhoã; rua l'rci Ca-

nec.i 11. i.-ii. (5 jj?) O

X/tlvXDUM-5K armações, balcões, có-
\ p_í. mesas para botequis c i:tensi-

lios para todos o snegocios, assim
cn:n"> se faz qualquer armação, a cos-
to do freguez e a preoç sem com-
petidor; na rua Senhor dos Passos, 4;.

(S «153)0
'\-!'N'!i:;-SE 

por 4 contos,1 !>«n!ro. metade A risL-i
no IK. dc

melado
(1 .¦:((¦:,

ações, um bom prédio, com .
e sa'as e terreno arborizado,¦*.ta-:c „ r. G. Câmara n. 29ÍÍ,

(J 146) N-

T7ÍENDEM-SE duas bombas dc tres
V -pois., para vapor c a mão; uma

correia com 25c|m lar?, c so ' ms.
de comp,; 600 ks. de cano de ferro
de ?!!?: com o se. Frazio. rua l'ri-
meiro de Marco n. 91, sala.

oSS.

\n-..\Dl'.-íi-: uma boa eus caiu 4;> qiiartfX. duas salas, cozinha e
íraiMt terreno, por j:ooo«. no En-!
ttali de Dentre: trata-se com Qui-da rr.t;n!ia n. ;, telephone i

—'—'-'¦ (S 6 \Sj) .y [
00? um terreno '

.. E. do Meyer,!
S A parti, prompt. a ser ej;- '
: trtta-w l tu „ Csrmo. fifi. I
<•• (J 7H») H

(J ,-n.O O

•vv':\'r>E-SE 
r^r* dc iiX^fi mi

\ riiXDlS-SIÍ lioa pensão, com mui-
V tos (juarlos e optiaios pensionistas.

deixanod dc lucro liquido <le Soo$
mensaes, pelo preço de 3:303$, sendo
rapeis em dinheiro c o resto em le-
ir.is. ¦Xcgocio serio e honesto; cartas
:, 1'. T,. A., nr-:a redacçao. (-5-)

V." as de ?
1**, Tttyv

cabra com duas
l; rui Adelaide

(- W) o

gae__e__MM_i__K___MB?__i«_M_ _j____<____iaa_sa____Ba,g!iw

Soro áa Veia Renal de Cabra
(Sôi*o capirino)

(ÁXTI-NBPHIUTICÕ)* '
Sòfo Autitctanico, Soro utttiiliphteiico, Soro Xor-

11t.1l de Cavnllo, Soro anli nicniiigoccico, Soro nnti-stre-
ptocooclco, Sflro antipiioii niococclco, Sflro nnti-nlcoolico,
Soro nntidysonterico, e outros nconsrllinrlos pcln srlcn-
cia. Prepararão recente e cuidada—-Sào encontrados 110
* Laboratório Paulista de Biologia *

llua Quintino Bocayuva 2 4—S. PAULO—o cm todas as

9plinrmacins, 
drogarias c casns de artigos de cirurgia.

l)ep. no Itio dc Janeiro: R. da Assembléa 7, sobrado.

T^ORNECE-SE rcns.ío de casa nc
JL família, avulso i$joo; mensaes ft
Co$, na mesa c a domicilio, confor-
me se trate; travessa dc S. Francis-
co n. 6. 2o andar. (r_fíS)J

GABINETE dentário
VT um gabinete,

GRAVIDEZ 
— A «h-acáo _ das

parturientes está na "Obstctritia",
remédio extraído de um cogumelo.
Deposito: Acre Co — "Flora Indi-
gena", (615.- S)'S

Aluga-se
. 3 dias na semana,

ã rua da AssenVblca n. 6-t; tratn-se do
meio dia até a-s 5 'lioras. (417 S) K

r^RAMOriIOXE e chapas—Trocam-
v.«í «e de $300 a 2$. Vendem-se de
$500 n 3$. Comoram-se usadas. Con-
cerfcam-çe gramopiioncs e vendem-sc a
-c$. i5$. Compram-se, rua Uru-
guaraná 1.15. (6567 S) R

PENSÃO 
— Uma 50$; meia, 25$;

largo do Rosário 32, 2" andar.
Alugam-se quartos. C^57 S)

FERIDAS ,.;,
darthros, cezemas, sardas,
pannos, comicliões, etc, des-
rfppareiòcm irapidamente ttsan-
do 1'oniada I.uzitana. Caixa
i$ooo. Deposito: Pliarmacia
Tavares. Praça Tiradentes
11. 62 (í.arso do Rocio.

A 4030

MÉDICOS
para o diasnosti-
co e tratamento
das doenças do «s-
tomago, intestinos,
fígado, pulmões,

coração, rins, ossos, etc., pelo
DR. RENATO DE SOUZA LO-
PES. Pretos módicos. Rua S2o
José, 39, das 2 ág d (menos ás
quartas-feiras). A 203

BAIOS X

DR. ALHO AGUIAR
MOLÉSTIAS INTERNAS
ESTÔMAGO — FÍGADO —

INTESTINOS — RINS — PÜL-
MÔES, etc. Consultório: rua Ro-
drigo Silva n. 5. Tclepb. 2.271,
cia: travessa Torres n. 17, Tcl.
Cent, Das a as 4 horas. Rcsidcn-
4.265, Central, (/ 859:)

Consultas grátis

PENSÃO 
Natúrista e Vegetariana,

íicccíta pensionista.'; avulsos, por
.preço no alcance de todo., cozinha de
11 ordem, única nesto gencro, para
tratamento de qualquer etsíermidade;
cura radical das moléstias do estorna-
go e intestinos; tratamento dirigido
por mme. Abigaíl Lima, ¦ com longa
pratica e conhecimento; á rua Chile
ii. g, 1» andar. (332 S) S

T>EN"SAO — Fornece-se á mesa ou
jl a domicilio, em casa de família
de tratamento; na rua Senador Dan-
tas n. 23. (316 S) S

PINTORES, 
que quereis bons ma-

teria cs e baratos, ide á rua do
Riaclmclo n. .125, Casa Central, _ abi
encoutrereis o maior e mais variado
sortimento de tintas de qualidades
garantidas c preços sem competidores

(Jíi? S) M

Qnereis adquirir um bom
cotre

A' prova de fogo, arrombamento
e ao alcance de vossa bolsa ?

Ide já, sem demora, ao deposito
dos cofres NASCIMENTO

Rua Uruguayana, 143
(Esquina de Theopbilo Ottoni)

Telephone 3934, Norte

PENSÃO 
— Fornece-se farta e va-

riada de restaurant, por preços
módicos. Av. Rio Bronco 157 —
Alugam-se quartos, (369 S) M

PHBCISA-SE 
alujrar uma casa ate

roo$, em S. Domingos ou Ica-
rahy. Trata-se com Daniel Ramos, 110
Lloyd Brasileiro. (3S3 S) R

í O OVF.RNWXTE — Senhora brasi-
j VT letra, cmpreg^-se em cti?n de um! senhor sério de" tratamento, mesmo
I com filhos, faz serviços leves; quem
I precisar deive carta nesta redacçao,
; as iniciaes D. I). D., ou annuncie
; na mesma iollia. (j°5 S) M

I>EDE-SE 
ror favor a quem achar

uma licença do auto n. r.3"0. da
praia da Lapa á rua do Riachuelo,
emrcs.-ir na Garage Dictriz; rua do
Riachuelo n. 1S7. Será gratihcdo.

(407 Q) A

DIVERSOS
AIX"t'iA-SK. 

quer direr não façam
suas compras sem primeiro, sa-

ber o preço nos Armazéns "Ao For-
lc Lusitano"—Cattete n. tt.

A I.UC.AM-SK 4 tornos nnra nadei-
_-_ra. á rua Vircondc de Itauna 103.

16.1 S) J

\ LUGAM-SE ternos de casaca, so-
_CX fcrecasaca, smockings c claks;
rua Visconde Rio Branco, 36, sob.
Te>ph. C. 44ü. S>2' S) S

COBRANÇAS 
— Homem collocado,

proprietário e honesto, acecita de
alugueis de cafia-S c outras; cucarre-
ga-se de todos os negócios de Exmas.
senhoras que possuam bens. Tor fa-
vor, Uruguayana n. ti6, cora Bar-
cellos. 

(6640 
S) A

C"iMPRA-SE, 
quer dizer vendem-

se gêneros alimentícios a pre-
cos baratissimos, (Ao Forte Lusita-
no)—CaUeíc n. i.

pARTOMANTE nortista, dc-cobre
\J o impossível, faz fortes traba-
lhos, reza quebrar>te e máo olhado,
tira malefícios e vira para quem fez.
Rua Visconde de Itaboraliv, 322 —
Nictheroy. (4822 S) J

CASA^^F.^•Tospipeis civil
Marechal _ Floriai
loja, próximo A

— Tratam-se os
e religioso; rua

to Peixoto u. i-9,
avenida Passos.

\AW S) S

TTJYPOTHECAS no cidade c sub-
ÃX burbios, grandes ou pequenas
quantias; rapidez e juro módico, In-
forma o ?r. Pimenta: rua do Romário
n. 147, sobrado, fundos. (366 S) R

TTYPOTHECAS nos subúrbios, qual-
JLX quer quantia, dc particular, com
o Jeronymo, padaria do ponto dos
bondes dc Inhaúma. (424 S) J

ÍryPOTHEÇAS 
deíde 8«|». confor-

X. me localidade e garantia: J. G.
Dar:; rwa da Quitanda 63, lcite.-ia.

(243 S) S

HYPOTHECAS, 
empresta-sc qual-

quer quantia sob prédios e ter-
renos: Uruguayana n. 8, com Mi-
chalski. (48 S) B

INGLEZ, 
li

_ 10$ e 15$
fite 4 horas;

rancor, nllemão e latim.

becco da Carioca __
(448 S) J

INSTITUTO 
de Línguas — Inglez,

frr.ncez, portuguez. aliemão e la-
tim, ensino rápido; r. S. Pedro 5:.
t° andar esquina da ru» da Quitan-
da. (227 S) S

1>RECISA-SE 
cm Peiropolis, no

. Alto da Serra, de 2 quartos com
pensão, em confortável t casa de fa-
milia sem outros .pensionistas, para
uma senhora, creança dc 5 annos e
uma ama. Escreva a csíe jornal, a
J. C. L.. com preços e demais in-
dicações. Acceitnnvse também indica-
ções de casas mobiladas, para tres
meze?. (4'3 s) R

PKXSAO 
de rrimeira ordem—For*

necc-se a mesa e a domicilio;
preços razoavei-s, em casa dc fami-
lia; a rua Túlio César n. C$, :" an-
dar. (35' S) M

POMADA 
FELIZINA, amacia n

cuti-s e faz desapparecer radical-
mente as maneias e pannos no ros-
to. Deposito: Fabrica Esperança,
Carioca, 52. Amostras grátis.

(343 S) M

PIANOS 
— Compr.im-rc de qual-

quer autor e estado, mandar
cartas com autor e preco, para A.
M. Caixa postal 39- (3^53 S) M

PREVINE-SE 
aos cxmos. freguezes

que já chegaram os figurinos, das
u.timns modas, assim como revistas
c jornaes diversos, acha-se sempre á
venda novidades, na Avenida Rio
llranco n. 137. junto .ao Cinema
Odcon—Soria & Boffom. (6517 S) J

PAINA 
DE SEDA — Vende-se na

rua i° dc Março n. 31, 1" on-
dar. (7»4-i S) B

PENSÃO 
— Fornccese á mesa c

a domicilio, farta c variada. Cor-
rea Dutra 76—Cattete. (373 S) M

QTTEM 
tem cabellos diffíceis de se

pentear? O "Macíol" alisa, faz
creacer e perfuma. Subetttue cora
vantagem qualquer briiliantina, 2$;
pelo correio 3$; 119. ria Marechal
Floriano, Ii(. (5478 S) JI

Pelo
dr.

Luiz
de

Lima Bittencourt, da Faculdade
de Medicina da Bahia, medico
e operador especialista em
moléstias dos Olhos,

ouvidos, garganta,
nariz o doenças nor-

vosasm
Todos os dias das 3 ás 6

horas da tarde. Rua Rodrigo
Silva n. 26, Ir andar (entre AS-
sembléa e Sete de Setembro).
Consultório perfeitamente appa-
rolhado e attende chamados adomicilio. Telep. 2511 Villa ou
5647 Central.

AU LOUVRE ffisáiggfgi;
servir a sua distinta clientela, se no em-
tanto algum dos seus freguezes não achar
a seu gosto o artigo comprado tem o
maior prazer em trocar ou restituir o di-
nheiro do mesmo artigo,

14-RUA DÀ CARIOCA-14
PRÓXIMO AO MERCADO DE FLORES

____ C5r_E__R_E__VCI_í_,

PARTEIRA Mine. Maria.
Josephina, di-

.„___ plomada peli
Falculdade de Medicina de Madrid,
trata de todas as doenças das senho-
ra* c faz onparecer o iucoramodo, por
processo .cientifico e .sçm dor nera
o menor perigo para i saúde, tra-
balhos garantidos e preços ao «lcan-
ce de todos, Avenida Gomes Freire
n. 77, telepbone n. 3642, Central, con-
sultas grátis, Em írenta ao theatro
Republica. (»°4) S

Professores e professoras
ACADEMIA 

INTERNACIONAIS
DE 'LÍNGUAS — ifinsino prati-

co (Mctliodo llerliti) t tbcoricn de
todas as línguas modernas c antigas,
suecesso garantido. Aulal diurnas e
nocturnas, particulares e geraes. Ca-
rioca 42, sob. Telepbone Central,
5<>'3.
TT*.T TrWMCO-LEGIO) - A'
nüLlUO „;, SouIa Franco,
143 (V. Isabel), iponto de $100. In-
ternato desdo 55$; externato desde
5$. Bom (lassadio, bom prédio, bons
professores para todos os cursos.(6204 8) R

FRANCEZ 
tbcarico e pratico. ÍLi-

ções cm casa do olumno. rara
informações, dirigir cartas a Motta
Limo, nesta redacçSo. (53»7 S) J

DENTISTAS
DENTISTA

R. Baldas Von Planckenstein
Esp. cm obturações a ouro, pla«

tina, esmalte e extracções com-
r" ••{amente sem dôr; colloca den.
tes com ou sem chapas, a preços¦reduzidos. Garante todo e qual-
quer trabalbo e acceita paganien-
tos parcellados. Das 8 da manhã,
ás 6 da noite. Aos domingos só
até ás 3 horas. Rua Marechal Fio»
riano Peixoto n. 41 (sobrado),
próximo á rua Uruguayana.

Heitor Cor
rêa, especia
lista em tra
ballios a ou

DENTISTA
ro e dentes artificiaes. Gabinete
montado com apparclhos moder-
nos de clectricidade. Preços mo-
dicos. D 7 ás 6 horas. Domin-
-os até ás 3 horas. Travessa d
S. Francisco de Paula. 12 .

PARTEIRAS
13 ADTA_1 c moléstias
3"H_l ¦ W«l èR°"H"bÊ
ANDRADA cura corrimentos. lienior-rliagias e susponsões: de modo sim-
pies. evita a gravidez nos casos indi-
çados, fazendo apparccer o inconnnn.
do sem provocar Iicmorrnacia. tendocomo enfermeira mme. JOSEPHINAGALUNDO, pnrtoira 

'do 
Hospital

Clinico de Barcelona: consultas dia-rias. grátis aos pobres. Acecita clien.tes çm r-cnsão. Consultório e resi-dencia: rua do Lavradio n. 111, so-brado. (S14 J)

PARTEIRA MADAME
PALMYRA—Com lonca pratica, traía de moles-

tins de senuorsa e Eiispensão, por um
processo rápido e garantido Acceita
parturientes cm sua residência, ã rua
Camerino n. 105. Tel. 4428, Norte.

(J 152)

Partdra Mme. Bar-
1*ílCn ___ Com .pratica da Ma-*waY fernWacle, trata das
moléstias do utero e evita a gra-
videz. Acceita parturientes em
pensão c attcndd a chamados á
qualqtíer hora. Telephone n. 45S9,
Central. Rua General Caldwll nu-
mero ga.3. (1783 J)

Partos. Mo-
lestías das

Tratamento
dos abortos c
suas conse-

quencias, dos
corrimentos.

das eólicas utwo-ovarianas e das regras
irrccilares e prolongadas. Asícmhléa,
í4. -das ia ás 18. Serviço do dr. Pedro
Magalhães. Tclei. 1009. Cent. (R9244

SENHORAS

INGLEZ Rí*
¦ ¦ » ^* *** *^mm te ensinar
em seis inezei, Largo de S, Francis-
co 36 e rua da Carioca 52, i° andar.
Vae a domicilio, por preços módicos.

(6859 S) J

INGLEZ, 
FRANCEZ e PORTU-

GUEZ, pelos professores: Rodger
e Henri (meihodo Berlitz); preço
módico; rua da Alfândega n. ioo,
sobrado. (346 S) M

PROFESSORA 
espiritista — Mme.

Marie Louise continu'a a Tesidir
á rua do Mattoso 33. (578 S) S

PROFESSORA 
de piana t theo-

ria — Lecciona pelo metliodo do
Instituto de Musica a 10Í000 men-
eaes; á rua S. 'Francisco Xavier, 838.

(J 6745)

rROFESSORA 
de canto, piano e

solfejo. Lecciona particularmente
e em curso; rua dia Carioca n, 40,
2o andar. 359 S) M

Dr. von Dollinger
Aa tirara do ÍIos- da Be"Ud liraÇtt «cfi0enoia Por-
ttigucza e conl estagio na ÍReat
Universidade de Berlim. Doenças
do rim (exames com a htz), Ci-
rurgia, culra radical das hcrnia3,
lueniorrhoides, cstrestamientos da
tirethra. Operações sem ohbyro-
formio e com a amesthesia regio-
nal. iMem _>e Sá 10 (sob.), 11 ás
12 e ás 3 i|_. Tcleph., 4810 Cen-
trai.

Cííí flDINA tintura ideal
VV_«WniW_l» garantida, para
restituir ao cabello a sua cor, oni-
ginal ipiteta ou-.Wastanha. — Pre-
ço io$ooo, pelo'Correio, miais 2%.
Düposito gei.1 rua 7 de Sdlicm-
bro n. 127. «'. KAINITZ.

t r ata-se
com bre-
vida de.
111 e s m nCasamentos

sem certidões, civil, 25$, e reli-
gioso, 20$, em 24 horas na forma
da lei, inventários e justificações,
etc., com Bruno Schcgue, á rua
Visconde do Kio Branco, 3-, so-
brado. Todos os dias, domingos
e foriados. Attendcm-se a chama-
do3 a qualquer hora. Telephone
n. 4.542, Central. A 113!

• I m darthros, empin-
gens, cezemas,
friciras, sarnas,
brotoejas, etc,
desapiparecem

fácil c completamente com o
DERMICURA. (Não é pomada).
Vende-se em todas as drogaria»
do Rio e Nictheroy. Deposito gc-
ral: Pharmacia Acre, rua Acre,
n. 38. Tel. Norte, 32C5. Preço
2$000.

Comicna

Casamentos 25$ no ci-
Vil í 201
rei igiosu ,
com a ii
sem cer.

tidücs e cm 24 horas, todos 01 dias.
para provar quanto esta casa è séria;
só pagam depoi. dos papeis prom-
ptos; trata-se á rua Barbara de Al-
varenga n. 24, em frente á 2" Pre-
toria, próximo ao Thesouro, com Ca.
t>itão_ Silva. (7263S) 1

Dr. Ed. Mereilles-
Doenças internas, creanças. Vias uri.
tiaria9 — ApphreÜhos microscópicos,
electrícos, de illuininação para «xa-
mes e tratamento das doenças; -tire-
thra, bexiga, rins. rteto, intestinos,
estômago etc. — Trat rápido da go.norrhéa, sypbilis, liydroccle. Appl.:
606 e 914 — R. Sete dc Setembro
96, dos 1 ás 6—Had. Lobo 4S8, Tel.
1294, Villa.

GRAVIDEZ O uso con'
stantf do He*

_  juatogcnol de
Alfredo de Carvalho, cm um_ caüx
ás refeições, cm cuja composição en-
tram a quina, kola, coca, lacto-plins-
nhato de cal, pepsina nancrcatina
diastasc o glycerina í n melhor ga-
rantia á vida do feto e da mulher
grávida, pois o llcmatogenol, alem
de poderoso tônico í digestivo, ven-
de-se cm todas as pharmacias e dro-
garias do Rio e dos Estados. Depo-
sito: 10, Rua Primeiro de Março. __

BONDRRHEAS chro-
nicas

e rc-
centos.
Quereis

ficar radicalmente curado em poucos¦dias ? Frocurac informações com o
sr. Feijó, quo gratuitamente as of-
ferece. não conhecendo caso nenhum
negativo; rua Thcojhilo Ottoni, 167.

(86 S) J

— Carto-
mpntc—Di*
tudo com
clarezaMme. Ciei

que se de.
ja saber, realiza trabalhos por mais
íMficei. que sejam amigavelmente, L
rua General Câmara 24$, sob.

(¦37 9) J

SYPHIUS e suas conse-
quenciaa. Cura
radical injecçóes

completamente
M____________i INDOL0RE8,
de »ua preparação. Appl, £06 e 914.
AssemM&i n. 54, das 12 ás 18 ho-
ras. Serviço do Dr. PEDRO MA3A-
LHÃES, Teieoiione 1009, C.

(H 9243)

GESTIVO EDO SYSTEMA HER-
mfi~OR. RENATOím DE SOUZA LO
PES, docente na Fa*
cuidado. Exames pe-los ralos X, do esto»
mago, Intestinos, co-
ração, pulmões, etc.
Cura da asthma. —
Rua S. José 39, do 2
às4, (menos ás quartas-
feiras). Grátis aos po-bresàs 12 horas, (.vm
Veterinário—^,;:
níor, do Instituto Pasteur, espe-
cialislfa cm moléstia dos c ã e s.
Consultas e chamados. R. do lios-
jiicio, ii4. Tcleph. 1958 Norte.

(988 K'i

DoeilCaS Cura garantida
dg' o rápida do

garganta ozejiva.
nariz (fetidez do nariz)

OUVidOS processo inteira-
bOCa mente novo.

Dr. i_urico de Lcmoa
professor livre dessa especia-
lidade na Faculdade de Medi-
cina do Rio de Janeiro. Con-
sultorio rua da Carioca 13..
sobrado, das 12 ás O da tarde.

(J 72)

Electricidade 7C0°c±5d.
força e luz. Attende qualquer chama-
do; H. Teixeira. Telephone Central,
5535- Pedro Américo c. 8o, Cattete.
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Cachorrimhos — $g

Advogado -£frj2?£.
niraoriaa, ftllenciu, concordatas, re-
listro de áureas de fabrica e, de
commercio, privilégios, . invetvtanos,
despejo», pcnhoras, minutas . de con-
«ratos e diatrectos divórcios, etc.
Com o dr. Poncio Leal, rua da Qut-
Muda, so, s^la 6. (686a b) A

Sabo-
.. te

Medioinal Dick, para lavar cã<es
de luxo. Destruidor da o"".3'
Carrapatos * ipulgas. Vende-se K.
Gonçalves Dias, j8. Hospraso, M4
Ouvidor. 63. 7 4e Setembro^ 15^

íSinxrvia * COIXHOARIA
MUVEiISdo POVO é nos siih-
ufbios, a cosa que maior sortimento
ttm de moveis novos e usados, cot-
cliões c almcJadas. n3o tem competi-
dor cm preços, por que fabrica em
euas oíticinas; tarribem se encarrega
de reformar os meámos; a ma a* de
Maio n. 505. Telepli. Villa 1785, —
Sampaio. '

Clinica de moléstias das
senhoras pelle e syphilis
—Dr. Velerrtlm Bittencourt, parteiro,
cura os tumores dos aeios e do ven-
tre, as moléstias das vias urinarias
e genitaee da mulher, es metntes, os
corrimentos uterinos e vaginoes e re-
gularisa a menstruação por processo
seu. Applica o 606 e 914, com 011
sem in/eccSo e esta sem dor, trato
a tuberculose e hérnia (qtiebiadura)
sem operação. Consultório perfeita-
mente apparctliadoj rua Rodrigo 5)1;
va n. aê, esquina da rua da Assem-
bléa, das 11 ás a da tarde, Telepho-
ne 3.511; residência: rua Senador
Euzebio n, 342. Consulta* grat».

(J 123) s

Cimauria - cdl£ «££
pações cora febre, bronchite» e
asthma. Preço i$ooo. Deposito :
Pharmaqfa -Rodnigues, rua Maré-
dial iFloriano n. 99. ("8l K>

ALUGA-SE NO CENTRO
IPA CIDADE

Muqa-se o espaçoso 1° andar do

prédio novo da rua da Quitanda
11. 24, com uni Rrande salão e seis
salas para escriptorios. 'rata-sa
110 armazém- h 

b1*'.

t>-«f»ecnr MARI° ' REZENDE,
FrOteSSOr da Escoia Normal e
da Escola de Aperfeiçoamtuto, prepi-
ra para exames parcellados no Cone-
Cio Pedro II, vestibulares nas Aça-
demias, concursos, admissão ao Pc-
dro II, Collegio Militar, Escola Mi-
litar, Escola Naval, etc. — Rua Sao
José, 87, das ia ás 4. (.451 & J

para se*
nhoras
só na

CUl DAI FERRO
;'i rua Sete dc Setembro, 124

B«

TRASPASSE DO PRÉDIO
NA RUA DO OUVIDOR

?" Obrigado a liquidar para terminação de negocio » ***§•
feiro estlbelecimerTto de Alfaiataria, Fazendas, Roupas, fei-
Si, Roupas brancas, Chapéos e. mais artigos para Homens,
RanazeT e Meninos, O «io Triumphal, a rua do Ouvidor
«6 IrasDMsa em"vantajosas condições e com toda a urgen-
ciá o Prédio Onde se acha estabelecido, com ou sem mer-
cado?ias e com oa sem armações, e os demais utensílios.

' 
Fabrica de calçados
'Precisa-se de pospontadores,

montadores e enfeitadeiras. narua
da Alfândega n, 194. (R °446

SACGOS DE PAPEL
Fabrica qualquer quantidade 

¦—

Consultem os nossos preços, que
encontrarão vantagens.

— 11. SOUZA & O. —
51; Rua iln Misericórdia, 51

Telephone Central n. .1469.
(M 6500

MACHINAS
Vendem-se duas completamente

novas, sendo uma de serra cir-
cular, plaina e apparelho dc fu-
rar; e uma outra dc serra de fita
combinada, com tupia e utnniotor
d» 7 cavallosj trata-se na rua do
Senado n, 62. (M ju)

Moveis a prestações
V. ex. quer mobilar v. casa

MALAS
Artigo solido, elegante e bara-

tissimo, só na A Mala Chinesa.
Rua Lavradio, 61.

PENSÃO ALPHA
Optimos aposentos mobiladas;j-p^s&Sos: m^m s «g§s ss.-,

sf nioveis ™>\?"«f»* *Z fornece se penso' a' 
'.domicilio

MOVEIS E MAIS ARTIGOS
Grande reilucçio 011 queima: camas

de canclla ou peroba, para casal e
para solteiro, as$. 3»$. 38$ e 45»i dl-
tas de arame, a 8$ e 12$: toilcttes, a
4S$ e 50$: ditos superiores, a 90?,
100$ e 120ÍÍ luarda-vcstidas. de 40$ a
60$; mesas de íabeceira. a 20$. as?
e 30$; coramodas. a 40$ c 60$; guar-
da-pratas, a 30$. 3.1$ e 50$; cadeiras
para sala de jantar, a ajsoo. 3Í500 e
5$; mesas para ouarto e counlia, a
6$ooo, 8$ até 2o$i ditas elasucis, de
íoS a 60$; iruarda-comidas. a 25Í000.
Mobilias para salas de visitas, tapo-
tes para quartos e salas, malas para
roupas, ditas para collcuio e outros ar-
tigos. Temos completo sortimento de
colchües cara casal e oara solteiro a
3$, 4$. si até ta$; almofadas macias,
a 1$. 1S500 e a$ooo. 1'azem-so c re-
formam-se colchSes de crina com per-feição, na officinn e deposito "ltK-
ROR DOS BARATEIROb"., á rua
Frei Caneca n. 309, próximo a rua oe
Catumby. (S 537)

TINTURARIA

IIEFORMADOR.

Rheumatismo, Artliritismo,
Syphilis

Cura-se o mais rebelde com a
T1SANA DOS ÍNDIOS, remédio
vegetal e inoffensivo, sendo sua
maravilhosa formula obtida dos
próprios índios, pelo seu único pos-
suidor no sertão do Amazonas, hs-
te especifico da cura único no seu
gênero, é somente encontrado a
rua dn Livramento 58, Saúde, casa
de plantas, S 6148

Tafetas superiores
em todas as cores, metro:

4$2no e 4$.?oo. na Casa 1'clippe —
RUA RUY BARBOSA 40, antiga S.
Clemente, Bniaiogo. Venda de todo
«toclt: fazendas modas, armarinno e
confecções, para terminação de ne-
(rocio.

PREÇOS ASSOMBROSOS
(J 468

^lÍLUSABÉlT"
Um medico jovori e solteiro, elege-

j..ndo estabelecer-se cm Villa Isa-
bcl, procura um aposento cm casa
de familia dc tratamento, e todo o
respeito. Prefere-se no Boulcvard
28 de Setembro. Cartas neste jor-
nal para Dr. A. P. (J 420

CONDUCÇAO '5RATIS — Clia-
mados: Telephone Central 11. 4;.J05.
— Especialidade em limpeja cliinii:
ca a secco. Lava-se e tinge-se qual;
quer tecido, por mais tino que seja.
Lavam-se e passam-se roupas ile ca-
semira em dia c meio. Entregam-se
roupas dc casimira dc limpar e pas-
sar em 2 horas. Lavam-se roupas de
senhora, por mais finas que -sejam.
Limpam-se e tingem-se luvas, irimiias,
boas, aigrettes e chapíoi de Jionicm.
Executa-se. tudo com perleicaci' e a
preços módicos; RUA SENADOR
DANTAS N. 85.

OLEADOS
Para baixo de mesa, de 3 e S ti-

boas, a 6o'$ooo e no$ooo. Para
escada, com om,6o e om,7o, a
1$500 o metro. Para balde e fren-
te de lavatorio, lindos padrões, a
i$50o, S$ooo e 8$ooo.
9. lorgo da Carioca, 9 — Souza
Baptista & C

mK

W* mm

m
MME. VIEITAS ain-

da mora na rua Maré-
chal Floriano Peixoto
n. 117, sob. a 442)

1GARAHY-NICTHER0Y
Aluga-se barato um elegante cha-

let, próximo á praia e completa-
mente reformado. Cartas nesta re-
dacção a P. L. (J 4oo

V. Ex.a precisa
collocar dantes arttficiaes ?

Não se deixe illudir, pro-
cure um esj>eclalista, porque
esse gênero de trabalho exige,
na verdade, estudos especiaes,
que falham por completo a
maioria dos dentistas, que di-p
videm a sua actividade pelos
diversos ramos da profissão.
Não aconselhamos v. ex. a
abandonar o dentista dc sua
confiança, mas a procurar-nos
de preferencia, e.vclusivamen-
te, para collocação de dentes
artiíiciacs, por ser essa a
nossa especialidade e por es-
tarmos convencidos de que os
nossos trabalhos executados
por processos modernos sa-
tisfazem mesmo os mais exi-
gentes, sem que cobremos por
isso preços «xagerados. A pri-
meira consulta para informa-
ções é inteiramente gratuita.
Dr. Sá Rego, Especialista —
Rua do Carmo, ;i, canto do
Ouvidor. (A 204

«._ „ m - - ^-j üDUBO PHOSPHATADÕ"

A NOTRE-DAME DE PARIS
GRANDES SALDOS EM TODAS AS SEOÇÕES A PREÇOS

SEM PRECEDENTES

Marca
^

Registrada

GARAGE AVENIDA
Reputada a 1» desta capital

Auto de luxo para casamentos e
passeios

ESCRIPTORIO
Avenida Rio Branco, 161

Teí. 474, Central
GARAGE E OFFICINAS

Rua Relação, 16 e 18
Tel. 24bs Central

RIO DE JANEIRO

ESCRIPTORIO

HOJE
e

todos
os

dias
c

vendido
nas

prin ei-

KIHBu HOJE
e

todos
os
dias

é
I vendido
I nas

| princi-
| pães

GHAPEOS
Últimos modelos, em sêdí, velht-

do, palha, a 8$, • ia$; ao$ e 25$.
tingem-se, reformam-se a Sí, e 0*-
mme. Bos, á rua da Carioca nu-
mero to, acccitam-sc alumnas.

Pó de arrox finis
simo, adherente
e deliciosamente

perfumado. , .-
Perfümarias s;j- . P«f«>n»»aB

CAIXA 3$ooo
Pelo Correio 3$5<">

Pedidos ao fabricante ¦
F. Sampaio-Caixa postal »?S—«'<>

(,oit>4 j)

Parte dc um i° andar
Rua Hospício, 101.

Aluga-se
(J i6t

Cura da Tuberculose
DR. A. DANTAS DE QUEIROZ

Modernos methodos de tratainen-
to medico e cirúrgico, conforme a
melhor indicação. Cons. Das 8 as
n da manhã. Rua Uruguayana,"43.

(U 3280

PAINADESEOA
Sem caroço, kilo a$aòoi no tle.

¦posito de inoveis e colchoana Ua
rua Frei Caneca 309, proxuno a
rua de Catumby. lK 53"

SATOSIN
é um remédio único pela sua
efficacia curativa em todas as
affecçõcs pulmonares;

SATOSIN
cura os catarrlios agudos e
chronicos dos bronchios i tios
pulmões nos diversos períodos
da moléstia

COPACABANA
Vcndc-sc útil palaccte novo e mo-

demo, com dois pavimentos, na
parte mais central da rua dc N.
S. de Copacabana, do lado da som-
lira com espaçosas accommodaçües
e todo o conforto para grande fa-
milia dc tratamento; o quintal tem
grande terreno . 370 ms., quadra-
dos, Preço 75 :ooo$ ;ooo informa-se
por favor na avenida Rio Branco
n. 106 (Casa Dilúvio)• <J 07»J

TIJUGA

COPRB AMERICANO
"REMINGTON"

Vende-se um bom cofre, mostra;
se por favor, na rua da Consti-
tuição n. 57. (M I01

Refugio para o vcrüò
Aluga-se, com ou sem mobilia,

o aprazível sitio "Villa Rita Cos-
ta", na Gávea Pequena, a 20 minu-
tos do ponto terminal dos bondes
(Alto da Boa Vista), com confor-
taveis accominodações para família
de tratamento; grande terreno e es-
paçoso tanque para natação com
cachoeira, muita água e vegetação,
clima ameno; trata-se na rua da
Alfândega n. 86, sob. (J 160

TRILHOS
Vende-se 2.000 metros dc linha,

com trilhos de aA-. 6, 8 c 14 Iti-i
los por metro, trata-se B. 28 de
Seièiiibro 11. 04. com o sr. Bit-
téiicourt; ou Assembléa n. 00.

(- 458

AS PESSOAS DE COR
Conscmicm tnniar os seus cabellos

lisos, por i"ais ondulados ou enerespa-
dos oue sejam, com o I.ysodor quo e
infaliivel, A' venda cm iodas as ner-
fuiiinriás dc i" ordem e na "A Gar-
rata OrAnde". á rua Uruguayana Co,
e Avenida Passos 106.

PURlíSTRlíUO & 1ILI10S
Vidro .i?ooo. pelo Correio. 4$ooo.
líni Nicthcroy. • drogaria llarcellos.

( S .1141)

SATOSIN
no tratamento da tuberculose
comprovada exerce effeitos re:
troactivos sobre a infecçao ate
um limite tal que paralysa o
desenvolvimento dos bacillos
dc Koch até suppriniil-os com
o emprego prolongado}

SATOSIN
c reconimetidado por sunimida-
des médicas brasileiras e es-
trarigeirãs.

iA' venda em todas as boas phar-
macias e drogarias do Brasil.

SRS. DENTISTAS
Vende-se uma cadeira Wüfcson,

nova penúltimo modtdo. um motor
electrico, White c um armário no-
vo, rica peça americana, tudo por
módico preço; trata-s á rua do
Acre 11. 69 (Flora Indígena).

(R 4S5

Bibüofheca de Obras
Celebres

Vende-se uma coltecção de li-
vros, completa, inteiramente nova
c de qualidade superior, por 200$.
K' encadernada em Ro.vburgh. —
Custou 450$. Propostas, por carta,
a Antônio, posta restante do "Cor-

reio <la Manhã".

(PO' DE OSSO)
Analysado officinlmento om

Bello Horizonte, Miiias,
dando o seguinte resultado:

Ácido ptiophorico. . , 37,80""
Oxydo cálcio 511,5,1 ¦ ¦
Oxydo magnesio, , . , 

"í.j.p¦¦

QUERE1S TER BOA COÚIi;r»
TA DE CAFÉ* DE CÀJi.W,
DE CEREAES, DK ÜOAS
FRUTAS E DE DKl,I,Asi
FLORES ? .Comprao o l>0'
DE OSSO qne so nclm ú viu.
du nos (lòpositarios:

Hermann Kalkuhl & c,
Caixa Postal 197 — Rio de Janeiro,

Trata-se na Sccção de Repie
sentações:

R. General Câmara 91, snli^

Lustre para engommaios.
O "Brilho Mágico" cotmminic.i

uni extarordinario lustre a camisai
punhos, collarinlios c a qualquer
peça de roupa, líndureçe c proiou.
ga a duração dos tecidos.

Vidro i$ooo. Pelo Correio 2Ínoc,
Na "A Garrafa Grande", rua Uru-<
euavana, 66 e Avenida Pasos, tofi.

(A 12ti

CAUTELA N. 63672
Tendo-se perdido a cautela da

casa R. Ccrqucira, á rua Luiz de
Camões n. 54, vem o prejudicado
fazer esta declaração para poder
rebaver outra. (M 107

SUOR FÉTIDO
dos pés e dos sovacos, catinen, frl
eiras comieboes, etc, desapparc
cem rapidamente com o uso de
"Hiiorol". Preço 2$, pelo Comi.;
2$5oo. Vende-se cm todas as; dro-
garias, perfuniarias, phãnnacias <
á rua Uruguayana n. 66. Percs,
trcllo ft Pilho c Avenida Passou
106. (A 12/

Compressores de ar v
'Acccitam-se «ncommendas o foi»

nece-sc qurlqtter quantidade do
compressores de ar a que se rc feio
o privilegio garantido pela latcn-
te 11. 7.9.1I, de is <lc outubro dfl
1013, pertencente a Justus Royal
Kinncy, de Boston, America do
Norte. Para todas as informações'
e negócios, trata-se com C. BuW
chmann, engenheiro, á Avenida
Rio Branco, 58, fòio de Janeiro,
Brasil. (R39Í

1 ti ir " I li"

TIGRE REAL
Romance passional, de sensação, em

O yísrtes, de Giovanni Verga

Sono ODEON
A U\IC:A nota sensacional da cinemato-

cranhia do dia de liontein, FOI A NOSSA.
— i»INA MKK10HECL1 e ODEON sao dois
nomes já de si invenciveis; Junt os formam
como qne o tecido de uma coroa de louros
da victorln

AVISO"— Fnnccioiiando alternada-í
nienfe os dois salões obedecerão ao se-
gir.nte horário

jjalfio Sete de Setembro Salíio AVENIDA
iliora 0,25 " 1.30 

*" 
6,55

05 7,30 2,35 8 horas
3 10 8,35 3,40 9,5
4.15 9/tO Vi» 10,10
5,20 10,45 5,50

u^ Kv I
VJ| WkkT-

II m %

A. seguir - Um outro suecossò do competência única do ODEON

LEDA OU CULTO DA BELLEZA
tSÊm9mim Romance 

psychologico Anatolio de Kameneky
Intprorclo-A bella russa Mlle. TROUHANOVA a bella artista da OPERA dc Paris, cuja

ülástitá''àrrebatídora-BO desvendará aos olhos do espectador, em um trabalho dc moral inripeccavel, mas em
Su^« «? hypocrisias - Como na Verdade nua, o
Soípo Sfíque apparece, representa tão somente abellozada fôrma, que gera o CULTO DA BLLLEZA, ou o
romance de LEDA.

¦liÇINEPALAIS!
0 CINEMA DA MODA -0 CINEMA DE LUXO

HO JE—Matinée Chie — HOJE

HESPERIA
A bella e consagrada artista, que tanto suecesso alcançou no des-1

empenho do papel de "Margarida Cautliier" em "Dama das i
Camelias", é a protagonista deste forte drama dc amor e aventuras.

Õ mysterío de uma]
noite de prímavera\
Enpolgante — Sensacional — Emocionante — Soberbo e artístico.

üfeVh
S^rí

Xarope Peitoral de Deses-
sarfz e Alcalrão da

Noruega*
FORMULA DE BRITO

Açprovado pela Inspcctoria deHygiene e premiado com medalhade ouro^na Exposição Nacional de190S. Este maravilhoso peitoralema radicalmente bronchites, ca-tarrhos chronioos, coqueluche, as-tlima, tosse, tisic.i pulmonar, doresde peito, pneumonias, tosse nervo-sas. .conslipações, rouquidão, stiffo-caçoes, doenças dc garganta, la-rynge, defluxo astliníatico, etc.Vidro, i$5oo. — Depósitos: Dro-
ganas Pacheco, rua dos Andradas
n. 45! Carvalho, á rua Primeiro
de Março, io c 31; á rua Sete debetembro, 81 e 9P. e á rua da As-semblea n. .14. Fabrica: Pharma-cia Santos Silva, rua Dr, Arisji-des iobo n. 229, telephone 1.400^Villa.

Cinema-theatrcrSâo José
Empresa Paschoal Segreto"

Companhia Nacional fundada em1 de Julho de l!)U-UirecCilo
scenica do acior Kduardo Vieira— Maestro director da orches-tra, Josó Nunes

Nfio dá espeetaeulo
noje papa que se reall-se o ensaio geral da re-vista de grande monta
gem

PATHE
HOJE

Um programma para todos e de todos os gêneros
Exhibição da Terceira Serie do celebro romance

policial

ZIGOMAR
aaa»n—n—1—w ¦ ——a——¦—1

A prisão do policial — O elcphar.te ladrio — Aeroplano
contra boto automóvel sao os três capítulos emocionantes

deste fllm sensacional

0 PiSTOLROl

"MILA"
V.r

TCO
peno
lirilh
cont
l|UC
dro,
Na "
guay

ilhantiná concreta, com petro-
deliciosamente perfumada, com
trante c escolhida essência, dá

[irmã a cór do cabcllo, ao
raiio das demais brilhantihas
tornam os cabfllos russos, Vi-

3S000', Tclo Correio, .($000,'.V Garrafa Orando", rua Uru-
ma, <iú c Avenida Passos, iofi.

(A 12S

Clympia
1'ari
Cari.
It.i|«

idpa que
oca ii. ij
:iRÍpe n.

so imiiloii dá rua 1I.1
nora ;i rua Uarão <W

(Mattoso); (11368)

¦Ias

ç.-.s

Panellas de pedra"Mineiras"
DELICIOSA COMIDA

lítenwè r.ojtiiíhnntl(K\ uc> arama*
panciiãs dc pedra MMineiras**-. De-
to: rua i* rei Caneca n, i .'(j. hou*
i- triüií tle cor.ir)1ia por menos 20
cento 'i'-ic nas outras i'a$33,

tu 376)

P Al, ACE-THE ATRE
Grande Companhia Lncilla r»eres - Leo»

poldo Fróos

HOJE - A's & e íis IO — HOJES
Espectaculos puramente familiares

A bella comedia do Tristan Bcrnard

0 CAPE' ¦ PEL1ERI0
 (Xie pe-tl-t oafé)

CIRCO SPINELLI
Grande companhia eqüestre nacional

da Capital Federal
Empresa Affonso Spinelll — Compa-

nhia Benjamin de Oliveira

HOJE — HOJE
Attrahente funeção

Triumpho completo de Leopoldo Fróes, da i-
! actriz brasileira Lucilia Percs o do toda a companhia.

Amanhã—A's 8 e ás 10 horas, O Café do Felis-}
! l>crto.-5 de Outubro, A Morgadlnha de Val-FIov j

Estréa — ORCÉLI DORCI— Estrca
BAILARINA HESPANHOLA

Finalizará o cspcctaculo com n 1"
representação <la grandiosa peca fan-
lastica dramática cm 1 prólogo, 4
quadros c i «potreose, ornada com .1.1
números de musica do saudoso Iri-
ncu dc Almeida, intitulada 1

A Princeza Grystal
Miscenscéne a caracter

Picços e horas do costume.

Uma descoberta sclentifica t a causa d'um crime mysterioso, com-
mettido não por um rival despeitado e intercsselro, mas por aquelles
a quem a descoberta vitla causar a ruina. HESPERIA a_ noiva
amantissima não conformada com a morte brusca e m.vstenosa de
seu noivo, decide-se a pesquisar o facto por suspeitar um crime.

A astucia, a coragem e a dedicação de HESPERIA, depois de
algum tempo, dão-lhe os mais satisfatórios resultados, como verão
os espectadores no decorrer deste arrebatador film, dividido em 7
grandiosas partes, sublime concepção da TiberFilm. '

O AMOR, A SCIENCIA e a ASTUCIA, são os três grandes ,
themas, as três grandes phases deste monumento artístico que o PA-1
LÃIS apresenta aos seus cultos "habitues" como mais um dos filma,
de suecesso, promettidos.

original do Ignaolo Ra
poso e Restier Júnior,musica de Paulino Saoramento, que subirá áaoena amanhã, 4 de Outubro. 8670

«inass ¦¦¦

mS^O^O^amKOMWS^^:

O processo inimita-
vel e nunca attiu^i-
ilo de cores niiluraós
conhecido por Pathé-
color edita para o fllm
de arte italiano:

Sacrincio
Tendo como protago-
nieta a cclebvenissa da
Opera de Paris

unim
Eexhibe-se um documento precioso, ãütlicnlico o

raro sobre
OS MISTÉRIOS DOS SERTÕES AFUS
Acompanha-se a expedição de caça do Barão Fran-
chetti na África Oriental — A&sistireis «sem trues»
ás emocionantes caçadas de ZEBRA — RHINOCK-
RONTE - LEÃO— ANTÍLOPE - BEISA o HIPPO-
POTAMO.

1 —*- nl ¦ ¦ 1 CanfnrtiEspera ~Ò 
TEMPLO DAS CBLEBRIDÃDH-

Confortável

Esta semana-
geres

A Duques» das Folies Ber- õ
11 530 8

Km ensaios
DA TORRE e
NEWYORK.

íctivos — O GAL'í.0
03 MYSTER10S DE

Amanliã IMPONENTE FUNCÇAO
Brevemente — OS GUARANYS.• CS 56C)

suKxmwMmvamiuía^ni.tou3^jm.taanxrjirt

hoje: 9 HOJE
SURPREHEÍMDENTE PROGRAMIVIA

Trcs grandiosns obras (licntrac? «Io cinemato-
j;r;\pliia nindcriiti num só cspcctaculo !...

A radiante formosura dn grande artista BELLA IIKS-
PRliliV; p6U primeirn vez ar» serviço da clnematográphia
policial, representará enmo principal interpreto o sensa-
cional e vigoroso drama policnldn afamada fabrica Tilier
Kiliris, do ltonia
O MYSTERÍO de uma

NOITE DE PRIMAVERA
1 parles arrebatadoras, cheias do grandesemoções

Qnndros do evidento importância e forln sonsacro
Km reprise o olectrizanto romance policial que tanto

emocionou a alma do nosso publico

zioo 3vla.:r»
Segunda serie douontliiadft

Z1CSOMAK CON TUA MCK-C.VRTEn
3 actos de surprezas o maravilhas

No mesmo programma ainda, o delicado o mui mi-
mosó drama social, interpretado por Mlle. Napierkowska,
rloiimonta colorido pc',03 grandes Pathó Kreroa

ArWVWWV^AV.ViftWAfVVS.VVV.Ve w^mwwwj
THEATRO CARLOS GOEVIES

Mise-en-scéne hors-ligne, desempenho artis-
1 tico irreprehensivel, photographia esmerada I

e nitida
HESPERIA é um nome por demais co-

' nhecido. do nosso publico, tornando-se enfa-1
donha a apologia de uma artista, conhecida (

e de reconhecido mérito.
' 
QÜINTAàFElRAjjlentligante de amor

QXTIKTTA.-FEIR.A. — UM FILM "HORS CONCOÜRS'Edição da FOX-FILM-CORPORATION

sublime clief d'ccuvrc cm 5 aefos 1

1 Orando companhia do sessões, do Eden-Thoatro do Lisboa |Kmpro-a Teixeira Marques — Gerencia do A. Gcrjào
iHOJE —:— 2 sessões 2 —:— HOJE!

A's 7 3i4 c 9 31* I>A NOITE
A revista-fantasia de costumes portuguozes, em dois actos e ;1 novo quadros, original do Ernesto Hodrigues, Fehx Berihu-1

des o João Bastos, com musica dos maestros
Thomaz Dol-Negró e Bernardo rerroira

MAIS UM GKANDMTHIUMPIIO!

OíIS8i£IVãA IRiS

MARÉ' DE ROSAS
P.nmnppp« (Zí-LeriasL-ÜUiptltJb (Pintasilgo ...

CARLOS LEAL
LUIZ I1RAVO

Tomam parte os artistas BERTHE HARON, ELISA SAN-
! TOS, Margarida Velloso, Amélia 1'erry, Sarali Medoiros, Slary

1 Soller, Celesto de Oliveira, Amélia Pastichi, E. Salluty. Tina j1 Coelho, Guy do Azevedo, ldalina Moraes, João Silva, Javme 51 Silva, José Moraos, Augusto Costa, Plácido Ferreira, José 3*
! Queiroz, etc.

Scenarios maravilhosos. Apparatoso guarda-roupa.Caprichosa mise-en-sc<'ne
Amanhã—MAHE' DE ROSAS. 38 S

Empresa J. Cruz Júnior Rua da Carioca ns. i9 e 51
HOJE —Onde uni programirm egual? —HOJE

Somente no ÍRIS
O programma de hoje nüo se commónta—Tfi-se e admira-se.

Nada mais

HONRA DE MARIDO OU A TAÇA DE
AMARGURA

Um grande romance cm seis partes da querida fabrica
rOX FILM CORPOUATIO.V.
Prodígios dc força dc um homem qual MACTSTK. nll?. Pir:i
vingar a sua honra, luta, mas levanta os seus rivaes ao ar
como se fossem pcnnns I

A.Q soar üa mela noitô
Orantie <lr.ima policial, cm trcs partes da fabrica fraaccza —
CAUMOXT
Qiiiiit»«l'elra—Um novo proffranima formlUavel
Oa piratas soctaes

15 series, d? prande fabrica DT.UXO. ií feries.
A ultima séria da iFILHA DO CIRCO. - A 1MMACLLADA,

grando drama italiano, em 4 partes.
Se «linda* feira, dia $— Mais um assombro !

TIGRE RBÃL, por PINA MENICHELLI

•w^saaummwsmmma^a^sawoMOMam^m^^ouna^^^^^um^omumwmaunwais^

ri I '¦ -' *¦'~*'^'-^l%irlÍvi^^ammmmmmmmmMt '^^^"^^^'fy^xjSk''-

Pa\\\\\\\\\éswM ¦-¦'' jmmmmw^Jsmmsmm fsmmk ' *'¦'¦ 
â^Ê mmawam mmL\. '

m\9 ¦ '- ^^r-ÍH BI ¦ ¦¦' ''¦¦¦'¦¦JSÊ 
BkV B

¦'f/^WWMHlP^vti*' 3, ^waaw^sm BL.'¦¦ '¦y-lsoa ^saríê
fí i_Y__::L'-.- ,—k*'—<"-.i.'"-.SJ|^M ¦»:¦';' ^B WMi

¦"'•'•.''-/-' G^ffD -¦¦ •'• (Tfe©1-'""^wÊsmmomm^sWL^^mYW-

'"Í*aZ"V-Uyk^Kw» ¦'t-:^''^k-^^Êmwammmmmaw^^' I
ej Q. * ^SOMmmwB&té?^' ¦ ¦•¦¦>.¦¦••¦;" ¦ ' I:-.¦.,:. '-¦ - ^ESBSSEp*^/.*.:.--.'..-.'"' .r --¦•.•:¦• |

WlLLIAM 8HAY - PROTAGONISTAS -CL Al RE WHITNEY
B ae+Ofi de um romance ftindou, acção na própria índia mysteriosa — A*¦ • .v,da n? «hare,n» as genuflexões ante a Deusa Siva— O bailar acompasso de instrumentos exóticos de langorosas e bellas odaliscas — Scenas nalu-

H raes de belleza estonteante — Palácios, pedrarias, adereços, tapeçarias, vestuários,
| mise-en-scene de riqueza nababesca -Assumpto, personagens, apresentação, ro-
I mance, photographia, incomparaveis.

0 titulo: PASXÀO DOMINANT!
âSSES «itíHíb*^;<íáBfeiiiJ S^^^S^^J^Kíí^S^aK^aeB^^SIíKSK

Três longos actos que constituem uma jóia do arte o
de raro valor.

COMO EXTIU NA MATINÊ'12 -
santo lllm do natural

CAÇADAS XA
O instruclivo e pos-

ÁFRICA

QUINTA-EEIHA—V fllm da nova série policial Sexton
RlacU, o denominado «HOMEM DH 1'EflRO» 1* capitulo
Cheque Falso—5 partes sensacionaes.

O possante drama de aventuras sociacs, de Paliié-Fre-
res, em i long03 actos, SUSPEITA TllAGICA.

.Secunda-feira próxima — Terceira serio do famoso ro-
manco policial Z1UOMAR, no capitulo «ZIOO.MAR PELLE
OE ENGUIA»

KMPRESA PALMEIRA — Copacabana — O maior do Rio ; não tem ventiladores, quasi
ao ar livre — Orchestra dc 1- ordem

HOJE - SENSACIONAL PROGRAMMA N0V0--D0IS FILMS MARAVILHOSOS - HOJE

jcAsiNo PHEWIX

cm continuação : 3' c 4* séries, scenas empolgantes e arrebatadoras, tendo como prota-
gonistas a incomparavcl trindade "Graco Cunard, Francis Ford e Roleau»,

em 4 actos deslumbrantes.

DIGNIDADE DE MULHER
Mysterioso film dramático da «Fox Film», em 5 sensacionaes actos, tendo como prola-

gonista a grande artista Miss COLLIN.
Amanhã: 0 sensacional fllm dramático «Glorioso Perdfio», era 4 sumpfuosos

actos. * "." j 
445

Único Tlici-
(ro por ses-

sões quo f une
ciona

na Avenida

THEATBO PEQUENO
Vs 8 horas-IIOJ !C- A'm 10 horas
A ALMA OUE BEFLOB1Q...

Original prasilelror-Comedia em l acto,de Heitor Ueltrao

ÜOIVO Em APUROS
Engraçadissimo vaudeville de Labiche - \lise-en-scene de Olympio Nogueira — Mobiliário dacasa A Ideal, S. Josó 74.
Amanhl

apuros
A alma que reflorio..» e «Noivo emEncommendas pêlo tel. Mil Central

THEATRO RECREIO
Companhia Alexandre Azevedo — Tonrnée Cremilaa d'01iveitíi
Gresce cada t ez mais, extraordiaa-

riamente o suecesso da peça

O CANÁRIO
Brilhante creaçfto de CREM1LDA DB OLIVEIRA, ANTO-NIO SEHRA engracadissimo no protagonista. Coriectis.stmo.desempenho por toda a companhia.

A empreza afilrma a absoluta mpralidnda,
desta comedia c que o espeetaeulo termina
antes da meia noite,

Amanha—A's 8 e <1s 10 :
kgcsoosw O CASTARIO «eesseaoa

VWWVVWVWrVWSrtr\Wr%WMrV^r^fV»>WAVA,VV'.VSrVWW
r,r, ^.,se.?!!ir : A comedia ingleza de Pinero — MENTIRADE MULIlER-Exito absoluto. H 5D1


