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EXPEDIENTE
Devendo ser inaugurada breve-

Miento a nova lnstallação do
"Correio dn Manhã", no edifício
do largo da Carioca n. 13, desde

já começam a funccionur ali a
redacçíio e a administração desta
folha. No prédio antigo, íi rua do
Ouvidor n. 16S, continuam a fun-
ccionar as offlcinas, assim como
uma secção da administração, que
se encarregará apenas de receber
matéria rctrlbnida.

São os seguintes os números dos
nossos apparelhos tclephonlcos:

LARGO DA CARIOCA

Redaeção. . . 5698 ¦¦ Central
<ierencia. . . 544S- "

lisciintorio. . 5701-
OUVIDOR 103

3792 « XortoEseriptorio.
Offlcinas. , 37-

Estradas
de rodagem

Está marcado o dia 12 de janeiro

para reunir-se, nesta capital, o Pri-

uneiro Congresso das Estradas de

Rodagem, cujo programma jlá foi

approvado pelo Ministério da Viação

t- Obras Publicas. .Merece -francos

npplausos a iniciativa <lo governo.
Por toda a parte, em toUos os paizes,
tem sido objecto de especial attenção

dos governos as estradas do roda-

gem. Até agora, entre nós, têm esta-

do cilas exclusivamente a cargo dos

listados c das municipalidades; e

realmente é o que mais literalmente

se convprehcnde nas linhas de

nossa organização política federativa.

No Império, ás províncias é que in-

ctintbia abrir essas estradas c conscr-

val-as. Tivemos, é certo, á custa dós

«xfres geraes, a União c Industria,

inas porque 'ligava á capital do Impe-

rio o seu "hiuterland", que abrangia

o- territórios das províncias 'do Itio

de Janeiro e Minas Geraes. Era uma

jóia, uma estrada de rodagem que
rivalizava com as boas dos paizes
inaiá adeantados, desacertadamente
abandonada desde que a Estrada de

Ferro D. Pedro II, hoje Central do

Brasil, estendeu' seus trilhos T>cla
zona que ella servia, e fez-se a trans-

portadora de toda 0. carga que por
cila antes transitava. Satisfazia a

Pedro II, não iha duvida, o objectivo

da União e Industria; mas, ainda

assim, esta não devia nunca ter sido

abandonada, porque- serviria! para
conimunicar com a estrada de ferro

rs zonas intermedias pelas quaes ella

sp alongava.
Teve razão o governo federal cm

. fazer a 'convocação do. Congresso,

porque o problema das estradas de

rodagem interessa sobremodo1! União.

Muitas das estradas de ferro con-

struidas c em trafego nos Estados

pesam sobre os cofres fcMeraes, c as

estradas de rodagem destinam-se a

cesenvolver o trafego daqttellas, tor-

riando mais fácil e mais barato o

accesso 'ás suas estações. Um dos
fins do Congresso i a organização
do plano gerai das estradas de roda-

gem do Brasil com a 'designação das

grandes artérias de conuntinieação,
áf quaes deverão convergir os syste-
mas de viação das estradas de roda-

gem de cada Estado. Ha, além disso,

as estradas de rodagem estratégicas,

que não podem ser abertas c con-

struidas sem a auUiencia d,o governo
federal, por intermédio do Ministério

(Ia Guerra. E a União, concorrendo

para o desenvolvimento 'desse syste-
ma de viação cm todo o paiz, não sáe
da sua alçada constitucional. Trata-
se de aproveitamento c incremento
da riqueza nacional, c lá se encontra
na Constituição, no art. 35, entre as
attribuições do Congresso que lhe
não são privativas — animar, no

paiz; o desenvolvimento da agricttl-
lura, industria e commercio. O pro-
blema em questão envolve interesses
valiosos para a nação, pelo que o
Pado Federal não poderia tolher, em
tal caso, a acção da União c obstar
o seu concurso aos poderes locaes,
sobretudo quando as estradas de ro-
(.'agem são meios de cotnmtinicação,

quo nãu raro aproveitam a regiões
diversas da Republica comprchendi-
das em mais de um Estado.

Nos Estados Unidos, que Cevemos
lembrar sempre que sc trata de eíl-

graitfdecimento material c progresso
econômico e de assumptos que se

prendem ao regimeu 'federativo, o

governo federal manifestou o seu
interesse no desenvolvimento das es-
fiadas de rodagem, c firmou o seu
direito de intervir na sua constai-
rção e conservação, com a creação,
já ha annos, do Vóderal Office of
l\oads, dependente do Departamento
Ua Agricultura. As despesas com
esta repartição e com o melhoramcn-
to 'das estradas são feitas por ordem
e sob a 'fiscalização do secretario da
Agricultura, de accordo c com a co-
operação do Poshuaster-Gcncral, pela
conveniência para os correios do bom
Citado dessas estradas. Sobre o assitm-

pto assim se exprime iHustre jornalista
americano: "iNão se faz precisa a de-
monstração da importância das boas
estradas. São essenciaes á viagem
confortável, ú producção econômica
e á 'distribuição dos produetos das
herdades e fazendas, da pequena Ia-
vottra e cultura, ao desenvolvimento
especial de escolas ruraes satisíato-
nas, c á expansão e aperfeiçoamen-
to da vida social da' nação.'1 Tor
essas razões, a nação. c. portanto, o
governo central que a representa,
tem um interesse muito especial c pe-
cubar em que, pelo território nacio-
nat, sc espalhem muitas dessas estra-
das. E' como pensam os norte-ame-
ricanos, pelo que todos os annos fo-
r»m augmentando as dotações orça-

jnentariaj destinadas i cooperação

federal na sua construcção e custeio.
Um dos motivos por que ali se tem
considerado esse serviço egualmente
de competência federal, ié que as es-
tradas servem aos correios, que estão
sob a autoridade desse governo. De-
mais, dizem ainda os norte-america-
nós: "os machinismos das duas júris-
dicções, a dos Estados e a da União,
devem estar em relação1 cooperativa
sempre que se tratar de beneficio e
de um effcctko serviço ao povo".

Inspirado .nesse interesse incontes-
tavcl da nação num largo e adeanta-
üo systema de viação de rodagem
que se dilate e ramifique por todo
o território nacional, acaba o Con-
gresso da grande Republica de votar,
e o presidente de sanecionar. The
federal And Roads Act, que alargou
a espihera de acção 'do Departamento
da Agricultura para melhor collabo-
rar com os governos locaes, na con-
strucção, comprehendidosi a recon-
trucção e melhoramento, dos ca-
minhos ou estradas ruraes. Com a
neva lei esperam seus promotores
sejam melhor aproveitados do que
até agora os 225 milhões de dollars,
que só a União gasta annuaímente
com essas estradas-. Não podemos
mitrin a pretenção de ver o Brasil
nietler-sc nessas funduras. E' em-
prchendimento superior ás suas for-
ças, maxinté. nesta momento de
apertos financeiros, comquanto a
despesa com esse melhoramento seja
cespesa reprodtictiva e fomentadora
do progresso econômico do paiz.
Citámos o exemplo dos Estados
Unidos para estimular os nossos
governantes a não esmorecerem na
proveitosa iniciativa, da qual é pri-
meiro passo a convocação do Con-
gresso, c lambem para convencer aos
nossos pontilhosos constitttcionalistas
que aqliclla iniciativa não envolve
irrasão dos direitos dos Estados.

Gil VIDAL

que o que se acha em jogo é o prlnci-
pio da existência autônoma do munici-

pio, que foi definido pela Constituição
da Republica, como um dos dogmas ba-
sieos do nosso regimen político.

Tópicos & Noticias
O TEMPO

O dia de hontem foi. nela manhã, menos
niicnle ç para a tarde foi abrandando ainda
mais. ate mie'uma chuva mais ou menos for.
te vciu tornar a noite completamente fresca.

A temperatura oscHlou entre 2^n.,\ demáxima c 2i°,o, <lc mínima.

HOMEM
Cambio

FbAÇAS gonls A" VIST*
Sohre Londres . t t , v 120I.12 12 11164" Paris , . $700 $718"-¦¦ Hamburgo  $7,2 $757" Itália  — $654" Portugal (escudos). — iSSBo" llucnos Aires (peso

ouro)  — ,i$olÍ4" Nova Vorfe. .... — 4$iü4" llespanha. . . ,. < — $843
Caixa matriz. .. . . .»;'•', 121U a 135I16
Bancário . . . , ". . , i:i'.| a 129(32

Café — o$Soo por arroba, jelo typo 7*
Libras — 19S950.'Letras do Thescuro — ¦ Aos rebotes de

8 ü 8 l|a poi cento. .-. ; -
¦ »«¦> —

hoje
K«á de serviço na Repartição Centrai de

Polida o 3" delegado auxiliar.

Pag.im.sc na Prefeitura as seguintes fo-
lhas: directorias do Patròmonio, de lista-
tis ti ca e Archivo e de Hygíenc, Deposito,
Central e Contencioso.

Na 1* negadoría do Thesouro Nacional
panam-se na seguintes folhas: Saudo PublU
ca, Repartição de Agitas e Obras Publicas,
Reformados da Policia e Bombeiros. Insti-
tuto Oswahlo Cruz. Fiscalização da City,
Laboratório Nacional de Analyses, ' Inspe-
ctoria de Seguros e Navegação c Casa do
Correcção.

A enrno
Para a carne 'bovina posta hoje em

consumo nesta capital foram affixadõs pelos
marchantes, 110 entreposto de S. Piogo, 03
preços do $700 a S/í>o devendo ser co-
brado ao publico o máximo de $980.

Carneiro. i$Soo; porco, i$ c i$ioo, c
vitolla, SSoo.

A' operação a que foi submettida a
senhora Wencesláo Braz, segundo as
informações que temos, parece produ-
ziu benéfico resultado, pois hontem se
accentuaram, de modo animador, as
melhoras no seu estado, tendo ella se
conservado calma, dormindo algumas
'horas, o que ha vinte e pouc03 dias nao
conseguia fazer. ,

Ao lado da enferma 4em estado seu
esposo c filhos, em constante vigília,
sendo também de inexcedivel solicitude
os 

'seus 
médicos assistentes, que vao

acompanhando a marcha da moléstia
com extremado carinho. .

A digna senhora tem sido, muito vir
sitada, accorrendo ao palácio grande
numero de pessoas de todas as classes
sociacs, c bem asim o inundo official,
todos movidos pelo interesse de yel-a
restabelecida, tão grande a sympatlua
que tem inspirado pela sua excessiva
modéstia e bondade.

Visitaram, hontem, a senhora Wcn-
cesláo Braz, pessoalmente: os srs. Adlic-
mar Delcoignc, ministro da Bélgica;
Morales Calvo, ministro de Cuba; hticn-
ne Lanei, ministro de França; Mario de
los Llanos. ministro da Argentina, e
Reno de Liina. 1° secretario; Duarte
Leite, embaixador de Portugal, e sç-
nhora; justino Montalvão, 1" secretario
da embaixada; Irrarazalial Zanartu,
ministro do Chile; os diplomatas bra-
sileiros Cardoso de Oliveira, Regis de
Oliveira, J. F. Barros Pimentel, Abe-
fardo Roças. Almeida Brandão, Vclloso
Rabello e senhora, Euscbiò de Queiroz
e senhora, c Luiz Guimarães 1'ilho e se-
nhora; dr. Urbano Santos, vice-prest-
dente da Republica; ministros de £.s-
lado: Pandiá Calogeras, Souza Dantas,
Carlos Maximiliano, Alexandrino de
Alencar, Caetano de Faria, Tavares de
Lyra e José Bezerra; o vice-presidente
do Senado c senhora, Francisco Salles
e senhora, João Luiz Alves e senhora,
Bernardo Monteiro, Costa Rodrigues,
Generoso Marques, índio do Brasil, h.pi-
tacio Pessoa c senhora, Rivadavia Cor-
réa e scnhoA, Francisco Sá e senhora,
M. de Almeida e família, Rosa c Silva,
Pereira Lobo e Pedro Borges, consc-
lheiro .Rodrigues Alves, deputados An-
tonio Carhs, Souza c Silva e senhora,
Torquato Moreira e senhora, Mello
Franco e senhora, Anthero Botelho, Ri-
beiro Junqueira, Gomes de Lima, Pe-
roira Leite. Álvaro de Carvalho. Carlos
Peixoto Filho, Moreira Brandão, Pe-
rcira Braw, Pedro Lago, Agapito Pe-
rcira. Prudente de Moraes Filho, Ga-
leão Carvalha!, Palmeira Ripper,, Eras-
mo de Macedo e senhora, Antônio Rol-
lemberg, Aristarcho Lopes, Alfredo
Ruy, por si e pelo conselheiro Ruy
Barbosa. Waldomiro Magalhães, Alaor
Prata, Sebastião Mascarenhas c família,
Prisco Paraíso. Arnolpho Azevedo, La-
moimier Godofredo, Jaytnc Gomes,
losé Maria Tourinho, Bueno Brandão
bilho, Valois de Castro, Manoel Fui-
gencio e senhora, lldcfonso Pinto,
Fausto Ferraz, Frederico Borges, Cin-
cinato Braga, Netto Campello, Collares
Moreira, Leão Velloso, João de Faria,
Flavio da Silveira c senhora; ministros
•Jo Supremo Tribunal Federal:; Oiivci-
ra Ribeiro, Pedro Lcssa e Viveiros de
Castro; prefeito municipal dr. Azevedo
Sodré, chefe de policia dr. Aurelino
Leal. dr. Osório de Almeida, presiden-
te do. Conselho Municipal: almirante
Gustavo Garnier, general Olympio Ago-
bar, dr. Arrojado Lisboa, dr. Brazilio
Machado, coriimftnilatit» Müllcr dos
Reis. dr. Camillo Soares, dr. Homero
Baptista, coronel Frederico Sehumann,
coronel AchiMes Pederneiras e senho-
ra, representantes da imprensa junto, á
presidência da Republica, uma comniis-
são de operários da Imprensa Nacional
e muitas outras pessoas.

A defesa do presidente

GRAVATAS — Lindíssimas — S6 ris
Casa Manchcster—Rua Gonçalves Dias 5.

O Supremo Tribunal Federal decidirá
a questão suscitada em uma petição di-
rígida pelo dr. Arnaldo Tavares, que
tem patrocinado perante a justiça fede-
r.il a causa da câmara legal de Fri-
burgo.

tomo é sabido, o Supremo Tribunal
concedeu ha dias habeas còrpus aos v.c-
rcadores da Câmara Municipal de Fri-
burgo, mas o sr. Jfilo Tcçanha encon-
trou lo«o meio de burlar a decisão da
mais alta corte da Republica. Allcgan-
do que a decisão do Supremo Tribunal
não sc estendia ao executivo municipal,
o presidente do listado do Rio achou
meio de intervir cm Fribtirgo, usando
de força militar para impedir que as
autoridades garantidas 110 exercício das
suas fiincçõcs por uni mandado de 7ia-
beasreorpus entrassem 110 gozo dos di-
rcilos que a justiça federal lhes havia
assegurado.

A situação ím Friburgo é realmente
grave, e se não fosse a moderação do
presidente da Câmara Municipal, o dr,
Galdino do Valle Filho, já teriam oc-
corrido ali scenas lamentáveis, tal í a
irritação da população contra a força
policial, que por ordem do governo do
Estado oecupa o edifício da Câmara
Municipal, impedindo que ali entrem os
vereadores, aliás protegidos por um ha-
beas-corpus do Supremo Tribunal Fede-
ral.

A petição dirigida ao Supremo Tribu-
nal tende a normalizar a situação muni-
cipal em Friburgo. Pede o advogado da
Câmara que o tribunal declare de modo
positivo que o liabeas-corpiis concedido
abrange no seu effeito protector tam-
bem as autoridades que constituem o
executivo le.mil da cidade,

Tem o Supremo Tribunal a decidir
um caso cm que não estão apenas em
jogo os interesses locaes de Friburgo.
Trata-se de uma questão muito mais
'ampla c que abrange toda a política flu-
minense, affectando assim um dos Es-
lados mais importantes da União. O
sr. Nilo Peçanha está seguindo gcitosa-
mente uma política cujo objectivo é na-
da mais, nada menos do que converter
um EsUtlo adeantado, populoso, cheio
<le prestigiosas tradições na politica na-
cional, em uni mero feudo do seu actual
presidente.

Comprehendendo que seria impossivcl
reduzir toda a politica fluminense a um
systema de forças dóceis e submissas
que gravitassem em torno da sua pes-
soa, o sr. Nilo resolveu esmagar os nu-
ebos de acção politica do Estado, as-
phyxi.mdo por toda a parte a vida mu-
nicipal. O caso de Friburgo c um epi-
sódio dessa campanha contra a autouo-
nvi dos municípios.

E julgando hoje a petição sobre a
Câmara de Friburgo, não se esqueçam
oi juizei do Supremo Tribunal Federal

Foi noticiado que o presidente da
Republica recebeu do governador do
Amazonas um telegramma solicitando a
transferencia do officiacs da guarnição
de Manáos, que estão a tramar a sua
deposição.

E' a confirmação do que para aqui
já foi transmittido a respeito. Houve
quem afíirniasse que officiacs daqucllá
guarnição não intervém na politicagem.

O telegramma do sr. Jonathas des-
mente esses defensores a todo transe
daquclles que, esquecendo os seus de-
veres para com n nação e a corpora-
ção a que pertencem, se empregam a
fazer o jogo dos politicantes nmazonen-
«es, que so sabem inipôr-se quando,
guardando c protegendo as suas preten-
ções, está a força do 'Exercito.

O general Agrícola Pinto, incumbido
pelo governo de punir e transferir os
officiacs ilue se intrometiam na políti-
cagetn, segue hoje de Belém para Ma-
náos, disposto a dar inteiro cumpri-
mento a essa ordem do ministro da
Guerra.

¦Não deve esse general ter a menor
contemplação para com os encontrados
em faXa. Qualquer transigência será
extremamente prejudicial, não só á
disciplina, mas ainda ao espirito exclu-
sivamente militar que o general Cac-
tano de Faria pretende implantar no
¦Exercito.

De unia vez por todas, necessitamos
de acabar com essas incursões de offi-
ciaes na vida politica 

'dos 
Estados. Os

politiqueiros devem estar entregues á
sua própria sorle, isto é, se dispuzerem
de força, podem e devem triumphar; sc
não dispuzerem, têm de cair.

Assim é que deve ser mov'do o ap-
parelho político do paiz,

Envolver as forças armadas nos con-
íHctos em que uns políticos querem su-
bir, cmquanto outros forcejam por se
conservar 110 poder, é um absurdo gros-seiro, cuja pratica deve ser evitadi
a maior energia dos governantes

com

<Foi hontem a?signado, na Secretaria<la Viação, entre o sr.. Tavares deLyra, por parte do governo, e o advo-gado João de Souza Bandeira, na nua-lidado de representante <ic Sir JolinJackson, o termo do accordo deterini-narfdo que não será assiffnado o con-trato entre a União e aquelle capita-hsta. para asi obras do prolongamentodo Cáes do Porto desta capital'.
'Pelo accordo as duas .partes desistem

de quaesquer diruiíos a que porventurasc julguem com direito, afim de aca-
tarem o que decidir o tribunal arbitrai,
já constituído e se submettorem ás
cláusulas publicadas no Diário Offi-
ciai.

lApczar dos insistentes telcgrammas
da Agencia Americana com relação á
agitação de Manáos para deposição do
governador de Amazonas, nenhum des-
pacho tem recebido o general Faria,
que se prenda a tal assumpto.

Ainda hontem recebeu s. ex. um tele-
gramma do general Agrícola Ervcrton
Tinto, inspector da 1* região, com sede
em Belém, communicando que seguiria
hoje para Manáos, afim de cumprir
com segurança as ordens do titular da
pasta da Guerra com relação a reuniões
de officiacs que ali servem.

PUNHOS e collarinhos — Especialidade— Casa Manchestcr — Gonçalves Dias 5.
O sr. Victorino de Ia Phza, nresi-

dente da Republica Argentina, dirigiu
uma careta muito amável ao ministro
intermo das Relações Exteriores, o sr.
Souza Dantas, dizendo-lhe que tinha o
prazer de comnnmicar a s, cx. quehavia resolvido indultar antes de dei-
xar o governo um subdiío brasileiro,
que sc acha cumprindo scrtíença na
Argentina e por cuja sorte se interessa-
ra o, sr. Souza Dantas, quando miais-
tro em Buenos Aires.

Com todas as 'formalidades da

nossa praxe parlamentar, o sr. Wen-

cesíáo Braz foi hontem •defendido na

Câmara pelo Icader da maioria,, o

illustre deputado Antônio Carlos.

Como bom ad-vogad.0 e conhecedor
tia teolinica dramática do foro, o sr.

Antônio Carlos começou por pro-
curar levar aos seus ouvintes a con-

vicção da sua sinceridade. Mas os

protestos que s. ex. fez nesse sentido

ficam muito reduzidos de valor peto
teor do resto do seu discursp. E'

cifficil admittir que um espirito lu-

cido, como o do leader da' Câmara,

não houvesse encaminhado de outra

fôrma a defesa do presidente, se por-
ventura estivesse a falar com o co-

ração c não apenas com a conscien-
cia partidária de chefe da maioria

governamental. O sr. Antônio Car-

los falou, durante todo o expediente
c decorado o seu longo discurso

com .innumeras considerações acces-
sorias que apenas muito remotatnen-
te se prendem ao caso da compra de

carvão. Não pretendemos acompa-
nhar o leader nesses devaneios, que
merecem melhor essa designação do

que a argumentação prosaica c pu-
ramente lógica, com que nestas co-

liitnnasi temos articulado o libcllo

contra o sr. Wencesláo e que foi, en-

tretanto, qualificada de íantasista

pelo sr. Antônio Carlos. Vamos ape-

nas examinar, um após outro, os

pontos capitães da defesa longa e

fragilissima.
Começou o sr. Antônio Carlos por

dizer que o sr. Wencesláo entrou na

negociata 'Meisel em consequencia

dos deveres do seii alto cargo. Não

negamos ao sr. Wencesláo o direito
o,e se iminisciiir em todos os detalhes

da administração; e julgamos mesmo
cite, dado o regimen constitucional
em que vivemos, é um dever do pre-
sidente informar-sa minuciosamente
dos negócios que sc processam ¦ nos

differentes departamentos do Estado.
Mas, no caso Meisel, a attitude do

presidente foi diversa. Certamente
não 'foi no desempenho das 'funeções

que u Constituição conferiu ao supre-
mo magistrado da Republica, que o

sr. Wencesláo mandou que a Secre-
taria da Presidência recommendassc
Charles Meisel ao director da Cen-

trai como "pessoa de confiança" do

presidente.
> Quanto ao que se passou ulterior-
¦mèiiie ";tre. o sr. lArrojado e o chefe
do Estado, a propósito deste* escan
d,a!o3Í3SÍmo contrato, •pedimos yenia
ao illustre leader pafa dizei- quos. ex.
se aeíia mal informado, e que a ex-

pticação dada liontèm á' Cámáfa tião
corresponde aos factos. DisSc ó lea-
der que o contrato Meisel foi parar
ás mãos do presidente da Republica

porque o sr. Arrojado, assustado
com os ataques dirigidos contra
a sua administração, quiz que os
altos representantes do governo
federal •compartilhassem da respon-
sabilidade das novas transacções.
Engana-se o sr. Antônio Carlos. A
intervenção presidencial neste caso
não foi provocada pelo sr. Arrojado.
O actual director da Central já tem
um ifardo bem pesado de culpas pro-
prias e não i generoso da parte do
sr. Wencesláo vir exonerar-se de rc-
sponsabilidádes, lançando o odioso
sobre o seu subalterno, que o presi-
dente da Republica muito bem sabe
ser innocente 110 caso particular des-
ta negociata. A verdjade, que o ipre-
sidente da Republica teve o cuidado
de não confiar ao honrado leader da
Câmara, é muito differente. O dirc-
ctor da Central julgou inacceitavel a

proposta Meisel e manifestou fran-
camente essa opinião. Foi nessa
oceasião que da Secretaria da Pre-
sidencia a questão foi avocada, e os

papeis vieram então parar ás mãos
do .sr. Wencesláo.

Desso momento começa a pliase
vergonhosa da negociata. Xo Cattc-
te, protegia-se calorosamente a pro-
posta. O sr. Arrojado lavava as
mãos não querendo aggravar os seus

peccados com aquelle formidável es-
candalo, e não desejando ao mesmo
tempo provocar a cólera olytripica do
poderoso patrono de Meisel. No meio
dessa crise é que interveiu Servulo
Dourado, movido pelo sentimento do
dever, como director do Lloyd, e pelo
patriotismo intenso que em todos os
seus actos sempre revelou aquelle in-
fatigavel trabalhador. .Sobre esse
ponto já nos demorámos em artigos
anteriores c hoje apenas faremos o
reparo de que o leader se absteve de
tratar desse lado da questão, que é,
aliás, o episódio em torno do qual
gira uma boa parte do assumpto que
levou o sr. Antônio Carlos a falar
hontem na Câmara.

Referiu-se o leader a um ofíicio do
sr. Arrojado, dizendo que a Central
precisava urgentemente de combttsti-
vcl. Esse ofíicio tem a data de 29
de agosto. Antes de tratar da sub-
stancia desse documento, examine-
mos a data, que é instruetiva. Al-
guns dias antes morrera Servulo
Dourado. O dcsapparecimcnto do
principal nntagonistn da patota, do
homem que, pleiteando os interesses
do Lloyd, procurava também impedir
que o presidente se maculasse com
uma vergonhosa negociata, deixou o
campo livre aos traficantes e advoga-
dos administrativos, que já se tinham
apoderado d,a consciência do sr.
Wencesláo. Os interesses do Lloyd,
os dinheiros públicos c a 'honra do
governo podiam desde então ser sa-
crificados sem embaraços. O obsta-
culo mais seria estava removido.
Servulo Doura'do mal tinha sido cn-
tc-rrado, e já recebia o sr. Arrojado
tr.strttcções para redigir o officio,qtto
hontem serviu de argumento ao de-

fénsor parlamentar da reputação en-
farruscada do presidente da Repu-
blica.

Mas esse díficio, feito por ordem
superior, e no qual o sr. Arrojado,
afagando as suas primeiras velleida-
des de escrúpulo, se poz ao dis-

pôr dos negocistas apadrinhados pelo
Cattete, « um documento inepto.
Nelle affirma o director da Central

que a Estrada precisava de combus-
tivel com urgência. Pondo de iparte
as considerações que naturalmente
desperta a attitude do director de
uma grande via^ferrea que, de repen-
te, descobre estar com o seu stock de
carvão esgotado e começa a pedir
soecorro, supponhamòs 

"que 
de facto

a Central estava sem combustível e
reconheçamos que a demissão imme-
diata de um director, que deixara
chegar as coisas a esse ponto, seria
um acto demasiadamente sensato

para ser praticado pelo sr. Wcnccs-
láo. Vejamos apenas qual a influcn-
cia que esse 'facto podia exercer so-
bre a acceitação da proposta Meisel.
Poderia Meisel fornecer immcdiata-
mente o carvão que a itmprevidcncia
confessada pelo sr. Arrojado torna-
va urgente? E' claro que não. Meisel

propunha-se a trazer carvão da Ame-
rica do Norte, do mesmo campo car-
bonifero de onde os fornecedores do
Lloyd obtinham a hulha que vendiam
á nossa empresa de navegação. 'Nem

se.diga que Meisel assegurava trans-

porte mais rápido, porque o Lloyd
dispunha de navios bastantes para
traíer o carvão tão promptamente —:

uii talvez com maior presteza
ainda — do que a empresa america-
na de que Meisel era testa de ferro.

Finalmente, o illustre leader da
Gamara abordou a questão do preço,
que s. ex. reconheceu ser capital.
Disse o sr. Antônio Carlos que o pre-
sidente 'salvaguardou os interesses
do Estado, mandando fazer o contra-
to/ porque Meisel sempre fornecerá
á Central carvão com um abatimen-
to de dois dollars sobre o preço cor-
rente no mercado. iPermitta-nos o
honrado leader que lhe digamos que,
nesse ponto, s. ex. ad.optou, como re-
curso desesperado, a tactica prover-
biál de metter a cabeça na areia, es-

perando que o adversário invisível
s? torne também inaffensivo. Será

possível que o sr. Antônio Carlos,
tendo ido para a tribuna da Câmara
replicar ao -Correio da Manhã, se te-
nha esquecido ¦ do que escrevemos
sobre a questão do preço? Não se
lembra mais o illustre leader que, por
meio de um rudimentar calculo ari-
thmfetico, demonstrámos que o sim-

ipies abatimento de 30 % nos fretes
—;'<jue o Lloyd, em virtude de um
decreto vigente, seria obrigado a con-
cedei' ao governo — o carvão com-

prado por intermédio da cirtpresa na-
ciohal chegaria á Central com uma
redúeção no preço, não de 2 dollars,
mas de 4.20 dollars? Porventura,
antes" de ir para a Câmara, não leu
o sr. Antônio Carlos o nosso artigo,
em que transcrevíamos trechos do
ultimo relatório de Servulo Dourado
c citávamos os preços que o Lloyd
pagava pelo carvão?

A defesa .feita pelo leader foi
fraca, não por falta de competência
do advogado, mas sim .porque o reo
era indefensável. Todos os pontos
que suscitámos nos nossos artigos
continuam de pé. A responsabilida-
ce pessoal, directa e intencional do
sr. Wencesláo, na monstruosa pato-
U, permanece clara c compromcttc-
dora. O sr. Antônio Carlos quiz fa-
zeruma defesa, mas teve de eonten-
tar-se cm cumprir um piedoso dever
de amizade, lançando uma i>á de cal
sobre os foros de escrúpulo e serie-
dada do governo do sr, WenceslJS
Braz. -

estívera no Supremo Tribunal, sabbacro
ultimo, a exorar a piedade dos minis-
tros com a copia a lápis de um pre-
tenso telegramma recebido pelo minis-
tro da Guerra, s, cx, narrou que ali
estívera, é verdade, mas como procura-
dor dos deputados matto-grossenses, em
favor de quem o Tribunal concedera
um habeas-corpus e que, entretanto, «s-
tavam sem liberdade de acção. S. cx.
não fora mostrar aos ministros do Su-
premo nenhum telegramma recebido
pelo ministro da Guerra, mas pedir a
execução do habeas-eorpus.

Até ahi muito direito. Mas não fi-
cou ahi, O ponto principal do discurso
do sr. Mctello e, porventura, o seu
único objectivo, foi outro. Com a sua
historia, o senador malío-grossense quiz
associar o Supremo Tribunal da Repu-
blica ao novo plano, que sc architecta.
Assim, dos lábios de s, ex. ouviu o
Senado que, depois dos ministros lhe di-
zerem que não tinham nada a fazer com
o supposo desrespeito do habeas-eorpus,
lhe aconselharam a apresentação, no
Congresso, de um projecto de interven-
ção, como providencia decisiva contra
o general Caetano de Albuquerque.

Tem topete esse sr. Azeredo e com
elle o têm os seus amigos. Para a vi-
ctoria do syndicnto de negociatas que,
cm Matto Grosso, funeciona sohre o
vistoso titulo de Partido Republicano
Conservador, nada ha que essa gentinha
respeite. Não lhe bastou a tentativa
de fazer do Exercito alcoveta da sua
politicagem. Quer também desmoráli-
znr o Supremo.

Que tal essa dos juizes do Supremo
Tribunal, como inspiradores das inter-
venções cm prol dos negócios do sr.
Azeredo ?

Tendo resolvido rpérriviüir que só-
mente, residam na ilha das Cobras os
funcciionarios militares e ctivis que a
tal devem ser obrigados por força de
disposições regulamentarei, o ministro
da Marinhai recommcndou, aos chefes
das repartições navaes que .provklcn-
ciem 110 sentido de ser aquella resolu-
ção observada rigorosamente.

ROUPAS brancas — Sortimento sem egual
— Casa Manchcster — Gonçalves Dias 5.

BENfiALAS — Elegantes e resistentes —
Casa Manchestcr — Gonçalves Dias 5.

Hoje, á 1 hora da tarde, no edifício
do Fórum, á rua Menezes Vieira, será
julgado perante o juiz da 2" vara cri-
minai o dr. Carlos 'Edmundo Amalio da
Silva, nosso estimado collaborador. O
dr. Amalio da Silva foi processado pelo
Ministério Publico como autor de inju-
rias dirigidas ao desembargador Torqua-
to de 'Figueiredo,

Trata-se de um processo que interes
sa o publico, dada a natureza dos moti
vos que determinaram o órgão da justi
ça a movimentar o maçhinismo da lei
contra o dr. AmaÜo da Silva. Tinha
sido, este, advogado de uma causa de
que no plenário foi o desembargador
Torquato designado para servir de rc-
lator. Tirando partido dessa posição o
sr. Torquato, ao lavrar o accordão, in-
cluiti neste coisas que não haviam sido
decididas pela Corte, e assim prejudi-
cou os constituintes do dr. Amalio da
Silva.

Como era natural, deante de facto
tão cómprpmcttodor para o prestigio e
decoro do Poder Judiciário, o dr. Ama-
lio da Silva verberou com calor o
acto do desembargador Torquato.

E assim sc originou o processo por
injuria que será hoje julgado pelo juiz
ca 2" vara criminal.

O dr. Amalio da Silva dirigiu uma
carta aberta ao presidente da Republi-
ca c ao ministro da Justiça, pedindo-
lhes que sc fizessem representar no ju>-
gameiito afim de verificarem qual a
verdadeira condição da justiça entre
nós. Ao publico cabe também o dever
de ir fiscalizar esse processo cm que
sc acha cm jogo o direito de critica
aos actos da magistratura. Assim po-
dera o povo, que é quem paga impostos
para custear a Justiça, saber se ainda
lia juizes... no Rio de Janeiro.

Não se comprchende bem o motivo
por que a Mesa da Câmara incluiu,
agora, na ordem do dia, para discussão,
o caso político de. Alagoas,

Pela sua própria natureza, esse caso
suscita c provoca debates apaixonados,
altera a serenidade com que, no mo.
mento, precisam correr os trabalhos
legislativos, estabelece, cmfim, entre a
acção orçamentaria do Congresso a
própria acção do governo dentro deste,
um foco de inúteis disputas partida-
rias, um centro dispersivo das forças
políticas até ha pouco ainda serenas,
e que a gravidade do problema finan
cciro parecia ler amainado num longo
armistício.

Assim, apreciámos hontem na Cama-
ra este espectaculo: dividida a ordem
do dia em duas partes, na primeira fi-
gnrava o orçamento c na segunda a
irritante pcrlenga de Alagoas.

Seria inútil procurar impedir que so-
bre aquella venham a ter, por fim, re-
percussão os azedumes do debate desta
ultima matéria. Como as ordens do
dia não são organizadas sem a àudiéii.
cia do leader, representante G . órgão
parlamentar do governo, segue-se que
o próprio sr. Wencesláo está concor-
rendo para a creaçã'o de uma atmos-
phera politica carregada de nuvens,
que não é propicia á votação da lei de
meios, isto é, á votação das medidas
com (pie, no anno vindouro, o governo
tem de encarar a responsabilidade da
Nação.

ciência necessária para combater o
pessoal posto em armas pelos asseclas
do sr. Azeredo.

Agora, porém, essa anarchia já nao
mais existe, O general Caetano pôde
fazer face ás exigências do governo, e
de fôrma tal, que são os próprios cor-
relígionarios do vice-presidente do
Senado, que renunciam os respectivos
mandatos na Assembléa Estadual, con-
vencidos de que é imttil hitatr contra
um governo que tem fundas raízes na
opinião.

Tinha de ser assim mesmo. O gover-
no de um Estado não deve, nem pódc
estar á mercê do primeiro aventureiro
que delibere põl-o abaixo para mais
facilmente distribuir pelos syndicatos
estrangeiros o patrimônio territorial
mais rico desse Estado.

Felizmente, o general Caetano pôde
dispor do tempo preciso para a orga-
nização de defesa da, sua autoridade
ameaçada,

IRcsta que, comprehendendo a situa-
ção, o governo federal não resolva dar
braço forte á caída, dcsmoralizadi
desse senador sem títulos que o recom-
mcndcni, 011 prcs''gio que se arrogou,
c que apezar disto, consegue á custa da
exploração systematica de Matto-Gros-
so e outras, passar como um dos na-
babo9 mais felizes desta terra...

A GUERRA

O publico só poderá adquirir perfumaria*,ftn exccUcntes condições, na Perfumaria
Nunes — L". S. Francisco 25.

BIBLIOTHECA POPULAR — Aber-
ta ao publico das n ás 21 horas, no
Lyreu de Artes c Officios,

O almirante Gustavo Garnier, chefe
do distado 'Maior da Armada, deterini-
nou aos jeonunandantes das divisões na-
vacs, navios soltos, corpos e estabeleça-
iricivtos da Marinha, quo façam reco-
llicr á Directoria do Armamento os es-
tojus hietallicôs de fuzil Mauser. afim
de serem aproveitados na fabrica de
cartuchos do Exercito.

Ainda não ha muito, desapparçccu
de uma dependência do Thesouro uma
conta de firma commercial desta praça.

Abriu-se inquérito a respeito. Este-
porém, nada apurou, apezar das pro.
messas, feitas pelo ministro da Fazcn-
da, de que o negocio seria tirado :
limpo, com a conseqüente punição de
funecionarios responsáveis.

Não está de todo liquidado esse cs-
candalo, e já surge outro de egual jaez!
da 2" pagadoria do Thesouro dcsappa-
rcceti mais uma conta, c com cila o
respectivo cheque de pagamento.

Não sc atina com a razão desses des.
apparecimentos de contas numa repar-
tição como aquella, que não pôde dei-
xar de ser bem administrada, uma vez
que lida com interesses consideráveis.

O que esses factos deixam patente é
que por ali reina muita desidia, tanto
mais reprovável quanto é grande o nu.
mero de funecionarios cm serviço na
repartição.

Não é admissível que esse segundo
caso tenha a mesma sorte do primeiro
no que se relaciona com a descoberta
do-íunecionario por cllc responsável.

E' necessário que elle seja encontra-
do, empregando-se para isso os niax!-
mos esforços, afim de que não pairem
suspeitas sobre empregados iníiocentcs.
Dirija-sc o respectivo inquérito com
critério, c ecr! intente se ch;gará a um
bom resultado.

Foi nomeado ajiídaníe de ordens do
chefe do listado Maior da Armada,
o caipitão-teneníc Manoel da Costa Ra-
mos, sentia exonerado desso cargo c
nomeado auxiliar! da Inspectória de
Engenharia Naval o -capitão tenente
Antônio Huarqvte Pinto Guimarães.

Cem o pretexto da Festa da Crcança,
prepara-se mais um feriado para jun-
tar á já bem longa série dos que exis-*
tem.

E' o coronel Leite Ribeiro o autor
da idéa, sem se lembrar decerto dos
prejuízos que os feriados dão ao com-
merciò, E, mesmo que a intenção seja
somente feriar as escolas publicas, é
bom lembrar que já são tantos os dias
do anno em que cilas, sob os mais va-
riados pretextou, não ftiticcionani, que
não se deve augirientar os dias de
calaçaria official.

Querem fazer a festa da crcança.
Está bem. As creanças merecem tanto
amor e tantos carinhos, que não será
de mais que se lhes consagre official-
mente um dia, para passeios, diversões
c prêmios. Não vemos, porém, que haja
necessidade alguma imperiosa de tor-
nar feriado um dia útil, quando, sem
prejuízo da Festa das Creanças, ella
pôde ser transferida para um domingo.
Assim, diga o sr. Leite (Ribeiro, que o
primeiro ou o segundo, ou qualquer
outro domingo do mez de outubro, ou
de outro mez, será consagrado ás
creanças, com festas escolares e ou-
trás diversões, e não só ninguém per-
dera com isso, mas até será maior o
numero das pessoas que tirarão pro-
veito, porque maior será a assistência
aos festejos infantis.

Na Suissa, naquclle paiz singular-
mente bcllo, onde se cuida de tudo
com muita sensatez e elevação de vis-
ias, .ha o cuidado, de reservar para os

•domingos todas as festas, tendo só-
mente dia determinado para consagrs-
ção as grandes datas nacionaes. A
Suécia, onde a educação escolar é ver-
dadeiro modelo, todas as festividades
quo têm por alvo a infância, são rca-
Iizadas ao domingo, porque lá também
sc não desconhece o valor dos dias
uteis.

Porque, pois, mais um feriado, seja
geral ou simplesmente escolar, numa
cidade onde não escasseiaiu nunca os
motivos para que as escolas não fun-
ccionem nem o commercio abra as
portas?

BRANDÃO ALFAIATEOMlNüflU a, Ri0 L,ranc0 ,„_

O dr. 'Manoel 'Paulo Filho, em nome
do dr, Azevedo Sodré, prefeito do Dis-
tricto Federal, visitou hontem o dr.
João SiinpWcio, 'deputado pelo Rio
Grande do Sul, que se acha enfermo
no Hospital da Gamboa.

A administração do Correio da Ma-
«Aã, assim como todos os seus agentes
e viajantes, acecita assignaturas para
a revista portugueza O Rosário, uma
das mais bem feitas publicações catho-
ficas editadas cm Portugal, AnnoC$000.

O sr. Pandiá Calogcras enviou ao i"
secretario /Ia Câmara dos Deputados
cópia das informaçücíi enviadas pela Al-
fandega da Bahia sobre o extravio de
mercadorias depositadas r.es armazéns
da Companhia Cessionária das Docas do
Porto, do referido listado.

•O illustre senador Lauro Sodré teve
a gentiteza de enviar-nos affectuoso te-
legramma de despedida, ipor ler de se-
guir viagem para Belém do Pará.

O sr. Antônio Azeredo c os seus
amigos ainda não abandonaram a idéa
de comprometter o Supremo Tribunal
Federal na sua triste aventura de Mat-
to Grosso...

Occupou hontem n tribuna do Sena-
do, para esse effeito, o sr. Mctello.
Desmentindo a noticia, publicada por
uma ío.lhá desta cidade, de que 1, ex.

CHAPÉUS. VESTIDOS e COLLETES
EXÇF.LLENTES ATEUERS

Onsn Nascimento. — 167, Ouvidor.
1 «i m * —

O sr. Azeredo está a assumir um
papel de viclima, que absolutamente se
não compadece com a. sua primitiva
arrogância, quando entendeu que devia
depor o general Caetano de Albuqúer-
que.

Só o que 'faltava realmente ver, nos
desdobramentos desse caso de Matto-
Grosso, era o sr. Azeredo a falar na
anarchia que ali reina, nas violências
dos seus adversários, 110 assassinio dos
membros da Assembléa e de outras tan-
tas coisas que só existem na sua iina-
ginação.

Anarchia houve, com effeito, na-
quclle Estado; mas isso deu-se quando
o general Caetano de Albuquerque
ainda não organizara a sua policia de
maneira que possuísse O grão de effi-

O ministro da Marinha, por acto de
hontem. nomeou o 1° tenente Affonso
Leonardo 'Pereira encarregado geral da
artilheria do "scout" Rio Grande do
Sttl.

CAMISAS—O que lia de melhor e elegan-
tc—Cisa Manchcster — Gonc/ilvos Díis 5.

O dr. Amalio Silva trata hoje na
secção livre desta folha do julgamento
a que vae ser submcttido.

Xa rua do Ouvidor é tudo caro... K'cxacto?
Não seja n falso como certo acceito,
Para nunular o velho preconceito
Ha a Casa Muniz : vende barato.

a A PAUTRA OFFICIAL
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De todas as linhas dtv
frente

Allemanha, _ Berlim, 3 — O qtiar-
tel general communica em data de 1
do corrente :"Frente oeste: — Ao norte do Som-
me começou uma nova grande batalha,
numa frente de mais de 20 kilometros,
entre Thiepval c Rancourt. Os ingle-
zes c francezes atacaram, depois de ter
aitgmcntado até a extrema intensidade
o seu fogo, de artilheria. Em muitos
pontos o inimigo foi já rechassado pe-los nossos canhões. Alguns destaca-
mentos, que penetraram nas nossas po-sições, foram aniquilados em réhliida
luta corpo a corpo. Muito próximo á
margem septcntrional do Somine, efíc-
ctiiaram os fr.-uicezes um ataque parcial,
que fracassou, A batalha durou toda a
noite c está cm pleno vigor. Em ai-
guns pontos, ao sul do Somme, vives
ducllos de artilheria.
Príncipe herdeiro allcmão. — Ao nor-

te de Lemcsnil trouxe um destacamento
allcmão, de um reconhecimento bem
suecedido, 30 prisioneiros, entre os
quaes 1 official.

Uni dos nossos dirigiveis bombarde-
ou os estabelecimentos militares de Ca-
lais.

Frente leste. Príncipe Leopoldo. —
A oeste de Luzk torna-se o fogo cada
vez mais intenso. Tentativas de ataque
do inimigo fracassaram sob o nosso
fogo de barragem, se bem que a ar-
tilheria russa novamente bombardeas-i
sc as suas próprias trincheiras, afim de
fazer sair a ínfanteria para o ataque.

O tenente general Melier reto,»...
com as suas tropas, a posição que- 01
russos haviam oecupado no dia 30 de
setembro ultimo, ao norte de Graberka.
Fizemos 1.500 prisioneiros. Os contra-
ataques foram nnnutados assim como as
novas investidas do inimigo em anirjo-v
os lados da ferro-via Brody-Leniberg,
onde cairam em nossas mãos 200 pri-
sioneiros.

Archiduque Carlos — A leste do Zlo-
ta-Lipa continua o combate pela possi-
das trincheiras, de que os russos sc ti-
nliani apoderado.

Frente da Transylvania: — De am-
bos os lados do Grande Mokcl ganha-
ram os rumaicos "algum 

terreno. Os
nossos aluados progrediram nas imme-
diações c ao norte de Orsova. Nos
montes de Ilatszeg foram rcpellidos ata-
quês inimigos de ambos os lados do
valle Strell. Tropas austro-luiiigar.ii-.
tomaram de assalto as alturas de Obe-
roca.

Frente balkanica: — Destacamentos
inimigos tomaram pé na margem direi-
ta do Danúbio. A sudoeste de Toprai-
sar rcpcllimos ataques do adversário.

A noroeste dó lago Tahinos atacamos
um destacamento britannico, que ten-
lava avançar a leste do Struma.

Áustria — Vienna, 3 — O estado
maior do exercito communica cm data
de 30 do setembro :"Frente rumaica: — A oeste de Pe-
treoseny rcpcllimos ataques inimigos.

Falkenhayn, obtiveram nas proximida-
des de Hormannstadt uma completa vi-
ctoria. Um extenso movimento cnvol-
vente, executado pelos bávaros havia
4 dias, interrompeu ai coiiimunicações
do inimigo com a sua retaguarda nu

Casso 
dcVcrcstorony (Rothenturm).'odas as tentativas dos rumaicos, viu-

dos do sul, para abrir novamente ca»
minho através desses desfiladeiros,
fracassaram. Ao mesmo.tempo avança-
ram, do oeste, lesle e norte, outros des-
tãcamentos austro-hungaros c allemãcs
contra os rumaicos, que combatiam ao
sul de Hcrmaiinastadt. O adversário
oppoz uma porfiada resistência, de mo-
do que a batalha tornou-se extraordina-
riamente sangrenta. Os restos das di-
visões inimigas fugiram para os mon-
tes de Fogaras. O numero dos prisio-
neiros augmenta continuamente. O bo-
tírn de guerra c especialmente elevado,
visto o inimigo ter abandonado todo o
material rodanie qae não lhe foi pos-
sivel destruir.

A offcnsiva reassumida pelos fiiniai-
cos, no dia anterior, na frente lesle da
Transylvania, não alterou o resultado
da batalha das proximidades de Her-
mãhstadt. Os destacamentos que avan-
cavam de Szekely-Udvarkely (Oderhal-
len) foram por nós rechassados para as
suas primitivas posições. Contra-ata-
qtics allemãcs ao sul de Henndorf trou-
xcram-nos para cima de 600 prisionci-
ros.

Uma esquadrilha de monitores atis-
tro-hungaros, reforçada por navios pa-
trulhas, por um navio auxiliar armado
c pelo monitor allcmão "Woichsel", ata
cou no dia 20 do corrente o porlo ru-
maico Carabia, sobre o Danúbio. De-
struiu as obras de_ defesa do inimigo,
a estação ferro-viaria, no porto interior,
as obras do porto militar, os navios rus-
sos armados, que se tinham refugiado
ali no anno passado, os navios lança-
minas e rebocadores. Apoderou-sc de
um grande numero de outros navios,
entre os quaes os rebocadores austro-
húngaros aprisionados pelos rumaicos,
c trouxe-os para um dos nossos por-
tos. Não temos baixas a registrar.

Frente do archiduque Carlos. — No
districto do Ludova continua o com-
bate. Durante o nosso avanço aprisio-
namos 4 officiacs e 532 soldados rus-
sos.

Frente do príncipe Leopoldo — Nas
inimcdiações de Wynahinec alegião po-
laça salientou-se numa acção das van-
guardas.

Frente italiana: ¦— No planalto do
Carso, ininterrupta aetividade da arti-
lheria inimiga. Recrudesceram de vio-
iencia as lutas de lança-minas.

No monte Çimone conseguimos sal-i
var mais 7 italianos soterrados."

Pingos & Respingos
Sob o titulo "Mais «m escândalo no

Tl-CíOuro'* noticia um vespertino o caso
ia dcsapparecimcnto de uma conta.

Não vemos onde c que está o escanda-
lo ; na situação actual do Tlicsouro uma
conta que dcsapparcce é um achado,

&
S: *

Um telegramma do Paraná informa que
a população daquclle Kstado está contra-
riada com o accordo ; u:n outro tclcgram-
trr. informa que cm Florianópolis toda a
população está satisfeita com o dito cc-
cordo.

Como se vê n"o lia r.ccordo mais w-
feito.

*
«: «a

Interrogámos, hontem, 6 Emílio, ã res-
peito do ;'accordo".

Um negocio cxccllcnte: Santa Catlta-
rina ficou com o presunto e o Paraná com
o osso,

& *
Telegramma de Bello Horizonte •
"O dr. Álvaro da Silveira identificou

vim possante jazida de gypsi, aiatcria pri-
ma de gesso.-1

Sempre imaginámos quo gypsi fosse ma-
teria prima de... ciganos,

*
* *

O Maia discutia hontem a personalidade
de Sarab lierniiardt.

Ainda é hoje o t'ei.r d'<>r /
Ora, interrompe o Kmilio, nesie ge-

ncro nós temos o Santo» Dumont...
Como »
£' o ioidor- \

Cfrano * O..,

O ministro do Interior autorizou d
presidente do Tribunal de Appellação
do Acre « o juiz de direito da comarca
de Cruzeiro do Sul a transferir a seda
do 2" termo da mesma comarca da!
Villa Thaumaturgo para o logar deno-
minado •Htimaytá, visto ficar a locali-
dado dentro dos limites do niesníOj
termo.

O MONTEPIO ClXUt

Foram indeferidos 08 pedidos
do restituição

O ministro da Fazenda, de accôrdi»
com os pareceres do Thesouro Nacio-
nal indeferiu 98 requerimentos de fun-
ccionarios de varias repartições subor-
dinadas ao Ministério da Viação, pe-
dindo restituição de contribuição para
o montepio.

O ministro da Marinha mandou elo-
giar, em ordem do dia do F.siado-Maior
da Armada, o capitão-tenente Kiigenio
dn Rosa Ribeiro, pela apresentação de
um trabalho intitulado "Lições de Tor-
pedos".

O Thesouro _Nacional remetteu honJ
tem á Delegacia Fiscal cm S. Paulo
os títulos de aposentadoria do 2° offi-
ciai dos Correios Manoel de Araújo, do
carteiro João Brasil e do estafeta 'Ma-
rio José das Chagas, e concedeu 09
créditos necessários para pagamento
dos vencimentos dos mesmos funeciona-
rios até 31 de dezembro de 1915.

INSTITUTO DE MUSICA

ümn nomeação interina
O ministro do Interior nomeou hon*

tem Hcrnani da Costa Braga para exer-
cer interinamente as funeções de adjun-
cto de piano do Instituto Nacional de
Musica.

O ministro da Fazenda permittiu que
O 2° official aduaneiro da Alfândega
de Uruguayana, Oplaciano Monjardim
desconte pc'a quinta parte de seus ver-
cimentos a quantia de soo$ooo, pila
qual foi responsabilizado em face do
resultado do inquérito procedido na re-
ferida Alfândega acerca du íurtg 44
nioter da lancha Pomba

vimm

:Ji* ilegível.»
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A carestia
da carne

0 DIA NÓ SÈNÀDfi:

COMO EM TORNO DE ASSUM»
PTOS GRAVES SE CON' -

SEGUE FAZER HCMORISMO

de hontem indemnizou o

1 Ha dias houve em Campo Bello
Um inicio de agitação popular. Hott-
ve quem pretendesse .atacar- a -Estra-
!da de í'erro Oeste de Minas, levan-
tando os trilhos c fazendo outras de-
predações, c se os factos-não atttngi-
ram maior gravidade foi-isso devido
á intervenção de pessoas -mais sensa-
tas, que conseguiram acalmar os ani-
iiios c restabelecer a ordem.

(SJío estas as informações que rece-
bemos c ás quaes aliás se • referiu
também o jornal- A'.Noticia, que- se
publica na cidade de-Formiga. '•

O povo, exasperado, esteve prestes
a romper naquellcs. exageros e vio-
lenciàs, em resultado do. que se estú
passando na Oeste dê Minas, onde,
como temos dito, foram, elevados em
mais so °/o os preços de transporte
do gado. _- . ¦

Informações mais minuciosas, que
acabamos de receber,- esclarecem me-
lhor os motivos por que- foi -determiv

nado aquelle encarecimento .de ¦ fretes,
que está produzindo enormes ( pre-
juízos. ¦'.'.'.' .,

USm Campo Bellõ existe uma feira
cie gado já installãdâ; e, que .não. tem
podido funecipnar-.regularmente por
estar interrompido.o trafego de bois
por llarra Mansa; Aquella feira, em
virtude de suas condições 

' 
especiaes

de localização, desde que seja resta-,
belecido o trafego agora suspenso,
prejudicara sensivelmente os nego-
cios que forem realizados na feira
de Tres-Corações.,

Como os leitores começam vendo,
os habitantes da Capital Federal são
victimas das lutas'e rivalidades que
se chocam lá fora, entre boiadeiros
c não boiadeiros.,,

iNão são somente os interesses dos
ãccionistas da Rede Sul-Mineira que
estão cm jogo, se bem que estes- te-
hliam sabido cuidar-'habilmente dos
seus interesses. Outros motivos de-
veiri tanvbem prevalecer para que não
seja restabelecido o • transporte de
gado por Barra Mansa, apezar de
iodos os esforços empregados pelos
interessados na feira de Campo Hei-
Io. A coisa algumar ced,c o director
da Oeste, que atius procura crear
todas as difficuldades cm satisfazer
os pedidos que lhe são dirigidos, c
até mesmo, segundo se ajífirmá; as
ordens emanadas diretamente do
ministro da Viação.

iPara que não scia dada satisfação
á opinião publica, allégam-se coisas
varias: ora não ha machinas; depois
não lia trilhos; agora não ha d.or-
montes; a seguir, não i há carros, c
não raro e por ultimo se invoca esta
razão suprema: as condições da linha
não qfifercccm _ segurança'!

Afinal, verifica-se que, nas oflfiei-
nas, ha maohinas cm quantidade, em-
hora carecendo de algum reparo, por-
que os trabalhos também ali estão
párailysadòsí como suecede com a'de
Ribeirão Vermelho; não ha a apre-
goada falta de trilhos nem de carros,
porque de tudo isso ha tão de sobra
que tem chegado para .serem empres-
tados á Rede SukMincira.

iQuanto ao derradeiro argumento
da falta de condições de segurança
na linha, bastará dizer que diária-
mente trafegam trens de passageiros
e de mercadorias, que. de certo não
podem! ser menos valiosas para o
critério dos directores da Estrada;
do que as rezes que forem transpor-
tadas.

'Assim, a direcção d,a Oeste, aper-
tada por argumentos que destruem as
suas aífirmaçoes, não querendo abso-
lutamente abrir o trafego para bois
por Barra Mansa, c vendo que, ape-
zar de ser muito mais caro o trans-
porte por Sitio, os- boiadeiros embar-
cariam por essa via. o seu gado, re-
sorveu elevar o frete em mais 50 °/o,
impedindo assim o despacho de ani-
niaes para Santa Cruz; porque^ cada
boi pagará cerqa de I9?ooo só pelo
transporte!

. Foi por iodos esses motivos que o
.povo, amotinado, se propunha a ata-
car a estrada, o que não fez porcino
houve quem pudesse exercer sufíi-
ciente força moral para impedir as
projectadas denredações.
' Abi fica exposta a nova. pltsse da
questão da Oeste de 'Minas. A eleva-
ÇÜC . áaSiííCi.65 do gado não se jlis-
li ficai, como se não justifica que não
seja reaberto o trafego via Barra
Mansa, de sorte que a nova feira de
Campo Bello possa fnnccionar regu-
larmente, concorrendo para o melhor
e mais fácil abastecimento do grau-
tle centro consumidor de carne verde.

'Este caso a uuc hoje, mais uma
vez, nos referimos, tem para a nossa
capital um interesse muito directo e
positivo.
¦¦ A carne fresca attihgiu já o preço
tle l$ooo, e não tardará a ir mais
além; mesmo até i$ax> por kilo. Ar-
gumentou-sej como justificativa des-
sa alta exagerada, com o grande vo-
lume da exportação de carnes frigo-
ri ficadas. Não ha duvida que essa
exportação ha 'de concorrer -para a
carestia da carne, se. não houver o
cuidado necessário de equilibrada
com mais larga importação de ani-
máós provindo do interior. De resto,
esse cuidado devia ter tido de lia
muito o governo, determinando pro-
videncias tendentes a impedir qúo as
'feiras deixassem de fnnccionar por
escassez ou ausência de bois. Em vez
disso, o director de uma estrada que
e propriedade da União inventa pre-
.textos para elevar os fretes do gado.
e liara não restabelecer o trafego cm
¦determinada zona! Assegura-se que
o ministro - da Viação cltii ordens

•Yiqucllè sen subordinado, ifiás .que
este não as cumpre sob os mais ex-
tràvagaiítes .pretextos, dando-se com
isso o ministro por muito satisfeito!

(Dcst-arte, o anntmciadp trust de
marchantes tená todas as condições
•le exilo, porque encontrará ao seu
lado o pronrio governo, representado
por seus auxiliarei, que põem e dis-
põem das tarifas de transportes pela
fôrma que melhor lhes apraz!

O povo que pague a carne _ hiais
rara. em holocausto á incapacidade,
á teimosia," á pertinácia' com que o
governo vae desgovernando a nação. me » o i> m<

VIDA POLÍTICA
A sessão „ 

paiz da falta de numero • dos ; outros
dias. Foi uma sessão cheia, Cheia pelo
numero e cheia pela verve çsfusiantc
e transbordante do sr. Pires Ferreira,
acerescida aos discursos de outros se-
nadores. ,

De commum, a reportagem sae ao
casarão ida aua do-Areai, mandando aos
diabos esta estcppe 

"enregclada, 
que

nunca lhe offercce um assumpto. E' o
registro de. <me não .houve sessão por
falta de numero., ou de que houve ses-
são, mas não houve matéria, ou de
que as votações correram .entre boce-
jos — o que se lè normalmente. O cs-
forço da'reportagem estaca ali deante
dò impossível. Não lia milagre que
vença o terreno safaro.

Mas, unia vez por anno, o rochedo
despede clarões immarccssivcis. E isto
vale a - pena da espectativa ! dolorosa.

Assim, foi hontem.
A' 1 ila hora, o sr... Urbano dos San-

tos, secretariado pelos srs, Pedro Bór-
Kes'-e"José"Mctcllô^ assumiu a presi-
dencia, iniciando os trabalhos;

Depois da. leitura, da. acta da sessão
anterior, qiíe foi approvada, a leitura
do expediente;' que- não teve importan-
cia...

Começaram então- os'discursos.'. ê
Falou p sr. Erico Coelho, cm primei-

ro logarr S.1 ex.- assignálou õs 
' vários

erros quei sederam^ na'publicação- do
seu voto em separado .relativo ao veto

¦presidencial sobre a ; licença do sr.
Carlos .Faller, ainanucnse da faculdade
de-Medicina', e pediu que'se fizessem
as necessárias corrigeiidas. A .mesa pro-
jiielteu alteender ao orador. ....

Em seguida, o sr. José Mctello foi
á' tribuna', -Como era de ¦•' adivinhar,
s. cx* trataria do caso de. Matto-Gros.
so. Uma folha desta cidade publicou
que s. cx. fora, um destes dias, ao
Supremo Tribunal, cm d companhia" do
sr; Antônio- Ai.credo.3.pata mostrar: aos
ministros a cópia a lápis;de ,um, tclç-
grnmma recebido de Màtto-Grosso pçlo
ministro da Guerra; visando' sensibili-
zar a alma dos julgadores do novo
hobcas'corpits pedido em. favor do ge-
neral Caetano de Albuquerque. Isso não
era verdade. Verdade era que s. cx.
esteve 110 'Supremo Tribunal, sabbado
ultimo; mas ¦ como-;' procurador, dos
deputados estaduaes niatto-grossenses,
contra quem, apezar do habeas-corpus
que lhes foi concedido — bradou s. cx.—
hrrcmette a fúria do general Caetano
de' Albuquerque, privando-os de liber-
dáde de.-acção. S. cx., indo ao ) Supre-
mo Tribunal, foi mostrar aos ministros
um boletim distribuído cm Matto-Gros-
so pelos amigos- do coronel Pedro Ce-
k-slino c 110 qual se dizia-que os depu-
tados á Assembléia'daqucllc Estado cs-
tavam reclusos no quartel do 54" ba-
falhãó do caçadores. O sr. Metelío de-
clarou que pedira ao Tribunal provi-
dencias, afim de que se fizesse respei1
lar a sua própria • decisão, mas nada
conseguiu, vislo como os ministros lhe
disseram que nada tinham a fazer, lem-
brando-lhe'apresentasse no Senado um
projecto de intcrveijíja.- E í/Çf.oiqúe
se passou,- Não havendo mais quem quizesse
usar da palavra, na hora do expedien-
te, passou-se á ordetu do dia.

Entrou em 3" discussão o. projecto
do Senado, n. 18, de lo^lí, declarando
(|Ue é applic.Tvel no Exercito e na Ar
mada, aos postos de graduação, a eda-
de-limite /estabelecida para a. reforma
compulsória nos postos eíféçlivos cor-
rcspondentès,

Foi este o assumpto que rompcu- os
diqueá ú eloqüência . do sr. Pires Fer-
reira.

I.ogo que se abriu a discussão, o sr.
Dantas Barreto foi á 'tribuna e pediu
que, por intermédio da- mesa, atíenta
a relevância do assumplo, se ouvissem
os 'Mihisferios da Guerra e da Marinha
quanto á..procedência,, opportunidade- e
conveniência do iprojecto. cm debate.
S. ex. chegou a proinetlcr o seu voto
ao autor do projecto. Mas depois cogi-
tou sobre a matéria c viu.que num as-
sumpto de tanta magnitude nada justi-
fica a urgência de discussão e votação
conforme-se pretemlc. A opinião dos'Ministérios da Guerra e da Marinha
viria .esclarecer o Senado. O sr. Dantas
Barreto accenUion a cfficacia pratica
da compulsória, afastando das^ fileiras
os officiaes imprestáveis. Terminou
enviando á mesa o seu requerimento
para audicnoi.i daquellcs ministérios.

Apoiado o requerimento do sr. Dan-
tas Barreto, foi elle posto cm discussão,

li o sr, Pires Ferreira ¦ leyantou-s:.
S. cx. levara para o,'Senado dez gros-
sos volumes impressos e não sabemos
quantos manuscripíos: Combatendo o
racquerimcnvo do sr. Dantas, leu tudo
isso. O oraidor lastimava que o seu ça-
hiártúda e amigo, senador-por-pernam-
liuco. houve.çsB cochilado um pouco.
Porque o'"suu i'equeriilit'11'.o era um. CO-
rjiiiío. Não «e tinha que ouvir niiiiistc-
rio algum. O Senado com ;is suas lu-
zes dispensava a luz dos ministérios.
Para que os senadores¦ cftavam ali?
Era .para fazer lei, de conta própria...
E todo o Senado ria a bandeiras des-
•pregadas, ao correr do discurso do sr.
Pires Ferreira, que estava verdadeira-
mente alegre. Dctpois de uma hora de
parlénda, o senador piauhyense icrmi-
11011 conl um pedido ao sr. Dantas
Barreto, para a retirada do requen-
mento. ,

iO sr Soares dos Santoii também
oecupou a tribuna. Sentia discordar do
seu honrado amigo senador por I er-
nambiteo. Mas discordava. Nao havia
necessidade de audiência dos miiiistc-
rios. O assumpto estava perfeitamente
esclarecido. O projecto era o mais jtrs-
/o S- cx. qiicr votar a favor da lei
coWulsdri-.i 'cujai utíWadtl era evi-
dente, estava certo do que cila nada
soffrcria, com as disposições do pvojc-
cio debatido. _ ,

Afinal, o sr. mantas Barreto atten-
deu aos seus collègásj retirando o seu
requerimento; e o projecto, cm 3 dis-
cussão. foi n.pprovado.

Eiii '« discussão entrou a proposição
da-Cámira, n. 1. de íoiú, que extiii-

iodos os -effeitos, as ultimas

A candidatara Dantas Barreto
Itcciru, 3 (A. A.) — O Centro Cívico

6'de Setombro realizou a sua terceira con-
ferencia de propaganda da candidatura
Dantas á senatoria estadoal.

* í! *

Ameaça de alteração^ da: ordem-
. eniManaos

Sr*NÁoS, 3 (A. A.) — Devido ís nmea-
Cís do grupo guerreirista o estado de es-
pirito da -população desta- capital- é ainda
de perfeita inquietude.
• O governo tem tomado- ias providencias
iprecisas.--pato impedir qualquer alteração
da.ordem publica.

A depntaçOíó estadoal cearense
1'orTai.i-za, 3 (A.A.) — Os rabcllistas

npcilsentam candidato; á deputação esta-
ijual os df»i'Pompilio Cruz, Fernandes Ta-
*oro; Moreira Azevedo, Maxiiuino Barreto,
Odorico Moraes, Corria Lima, IlcrmcncgiU
do Virmeza e Costa Souza.

O case de Friburgo
Entre o juiz federal dr. Octavio Kelly e

o i° supplentc do mesmo juiz, trocaram-se
os seguintes telegrammas:

"Sr.- 1" mpplento juiz federal substitu-
to. — Friburgo. _ Informe urgência se
delegado auxiliar oecupou mUitarmcntc edi-
ficio ('amara Municipal c se dr; Caltliuo
Vallc Filho c outros, presidente c -vereado-
res, tricnnio findo, apezar garantidos habeas-
corpus concedido Supremo Tribunal, sof-
frem qualquer constrangimento ou en-.ba-
raço exercício funeções' legislativas locaes.
Saude. —Octavio Killf, juiz federal."

"Dr. Octavio Kelly, — Nictheroy. —
F,ni resposta lelegromnia v. ex., informo
foiça policial ordem delegado auxiliar oe-
cupou inilitaniionle todas repartições mu-
nicipaes, impedindo entrada Câmara presi-
ilcntc vereadores tricnnio findo. Km frente
Câmara estaciona' forte contingente força
polictnl.' Saiidaçõtw. — Joaquim Domintjttcs
da-Silva, i° supplentc juiz federal substi-
tuto."

¦ !¦!!¦

O fornecimento àe cár-
vãoà Çenlrál

bi
m

O srv Antônio CàrlÒB^ prox3itra^ na5
Câmara, defenddc o sr.. WencjBsláo,

A SITUAÇÃO EM
MÀTTO GROSSO

Tres mil homens mar-
cham sobre Cuyabá

afim de apoiar o éene-
ral Caetano

Cuyabá, 23 de setembro — (A. A;)
— (Uòtardado) — A denegação do"habeas-corpus" requerido ao Supremo
Tribunal pelo general Caetano de Al-
buquerque . provocou considerável aba-
Io em todas as classes, como era
de esperar, determinando intenso movi-
mento popular por todas as ruas e prá-
(as.

A policia tem empregado o maior es-
forço e energia para manter a ordem,
evitando violências, O general Campos
está desenvolvendo a máxima aclhida-
de c vigilância para assegurar a paz
publica.

Afim de apoiar o presidente do lis-
tado se approxiniani desta cidade, ecr-
ca de tres mil homens, lendo á frente
amigos da situação.

Cuyabá, 24 de setembro — (A.- A.)
—(Retardado) — Continuam agitadissi-
nios os ânimos; em face da gravidade
do momento.

Apezar da crescente indignação con-
Ira os sediciosos, a assemblea funecio-
non hoje, domingo, com toda a liber-
dade, graças ao accentuado respeito do
povo á autoridade do general Campos.

Os deputados votaram um projecto

No expediente, hontem, da sessão da'
Câmara, oecupou a tribuna, o sr.- An.;
tonio Carlos, leader da maioria, pro-'
curando defender o presidente da Rêv
publica das aceusações que contra
s, cx. têm sido articuladas a propósito'
do contrato Meisel .de fornecimentos &n,
carvão á Central.'¦ 

O sr. Antônio Carlos começou dç.-.
clarando-que oecupava a tribuna, após'
ter feito detido exame do assumpto sob
todos-os seus - aspectos; E, depois, da
outras ligeiras considerações,, passou .a
tratar da intervenção, do sr. Wences-
láo no negocio;

Essa intervenção, s.- ex. a teve cm
conseqüência _dos deveres do setit car.
go, no exercício da funeção que Um
cabe:'zelar. por- tudo quanto ..seja. conecn
nente ao3 interesses -do paiz.

Em seguida, aos contratos relativos
ao fornecimento de car>S6V que foram
trazidos- ao .debate da" Câmara e a pro-
posito dos quaes violentas aggressões'
se formularam contra o director dá
E. F. Central do: Brasil e contra ogc»;
verno, o próprio director da Estrada
teve o propósito de partilhar com o»
representantes da alta administração a\
responsabilidades- por 1 novos forneci-
mentos de combustível á Central, e esse
mesmo director entendeu que, a partir
daquella época, deveria subinetter: a
consideração do ministro, da Viação,,
para que s. ex,, por sua vez, as sub.
mettesse- á consideração do presidenfc
da Republica, todas as propostas dessa
natureza que lhe- fossem apresentadas.

A Estrada de Eerro Central do Bra.
sil precisava ---urgentemente de novo»
fornecimentos de combustível,- c - o
seu director, a quem competia prover
sobre essa necessidade,- dirigiu ao mi-
histro-da Viação,. cm data de 27 de
agosto de 191Ú, um officio, já conlie.
cido e que o orador rcleit, dtt tribuna,
commentando alguns tópicos.

, O director da. Central concluiu esse
officio por assignalar que a proiwstado sr. Meisel estava garantida com
uma caução de cincoenla contos já' de-
positados na thesotiraria dessa Estrada.

. Já se vê, portanto — disse o ora-
dor — que é fruto exclusivo de deva-
neios a affirmaçâo de .que o presidente
da Republica intervém muito parti,
cularmcntc na celebração desse contra-
to. Já se vê, portanto, que éjobrn ex>;
chísiva da-fantasia essa versão, que se
tem tentado espalhar, de que até cartas'
foram expedidas da secretaria do pa.
lacio do governo para a celebração do
contrato. Em 1916, de modo perempto-
rio, o director da Central — primeiro,
observava — a necessidade liirgcntisst.
ma do-.fornecimento, de carvão á Cep-
trai; segundo — remelte duas propôs-
Ias, utna.de'Manoel José da Silva e ou-i
tra de Meisel; terceiro — opina pela
acceitação da proposta de Meisel, sub'-'
hVéttcndo dcadè loco á consideração do
ministro da Viação a minuta do coa.
traio respectivo; quarto — diz que,
quando essa minuta foi remettida, já
Carlos Meisel havia realizado na thç-.
souraria da Estrada o necessário de-
posito de cincoenla contos. • sNesse ponto, o orador passou a ler
o aviso n, 230, do ministro da Viação
ao sr. Arrojado, relativamente ao coií-
trato, e entrou a examinar o mérito
deste.

Us preços de carvão -á. Estrada -rr
expoz o orador — òscillaram"; até bem
pouco tempo, entre as médias de 5" a»
a $ 12.3 a- tonelada. Como se ve; porém;*
do officio do director da .Central, ao
ser apresentada ao governo essa pro-

DE S.PAULO

UinJooi

de lei reduzindo o numero de deputados ~^ 
Q Q yi e era d $ lg

que devem processar o presidente Uo tonelada.
Estado, por não haver actualmente o | 0 contrà|o ple?creve (|t](, „ cço (Io

carvão a ser fornecido por Meiser será
o de $ 2 dollars abaixo dos preços vi-

Â 
única casa qi-.c vende movei- soli-
dos e elegantes de toda a qualidade,
cm condições vantajosas é a da fir-

mia LK.ÍXnilO MAHT1XS & O., á
rua do Ouvidor 03 e 93 c nos antigos
drmazens, rua dos Ourives 39 a 43.

rcsti'icçõcs postas ás leis de amnistua.
salvo 110 que respeita ao pagamento de
sokloj atrazádos. .

De novo o sr. Pires I-erreira na tri-
biina. ilí rompeu os debates. S. ex.
era contrario á iproposição. O que s.
ex via com essa hisioria, era o afasta-
ilteíito dos officiaes legalistas da or-
dêm mimerica dos almanaçks <la<-.uer-
ra e da Armada, para o favorccinicn-ío
dos revoliosos. que iam passar a perija
sjbre aquclles. O que s. cx. via era
a (lebaclí dos direitos adquiridos por
uns com o absurdo favor concedido aos
omros. E s. cx. eiitrcsonhava pro-
fundas dirasençôes; luías. desgostos-.nas
classes armadas, -por-esses ínqualitica-
veis csbúlbosi. .

\pezar da importância do assumpto
c do tom terrivelmente prophctiçò q».
o orador (lava ás suas palavras, o bc-
nado revolvia-sc todo de uom humor.
Km remate, o sr. Pires berrara
vioti á mesa a seguinte emenda:
caiu supprimidás as rcstricçoes _
àmhisliá concedida cm 1S95 aoas ofticiacs
oue tomaram parle na revolta dc_ 1R93
e que gozaram desta graça, respeitadas
noréin as classiiicncões dos acluaes of-

Marinha de Guerra

en-"Pi-
da

numero -exigido pcia ici vigente, ruram
também pronunciados discursos contra
a pessoa do general Caetano de Albu-
querque.

Receia-se que a policia c o próprio
general Campos, apezar dos seus esfor-
ços, não possam conter a onda popular.
A IpíHcia lendo sciencra de que se
arma um trama na capital; vac'proce-
der a cautelosas sindicâncias. ,.,^4^

Cttyahá, 2; de setembro, — (A. Au
_ (Retardado-) —- Continua a agitação
popular. Agentes de policia sabendo a.
existência de armas dç guerra, no lio-
lei Cosmopolita, .'procederam ali a ri-

•jiorosa busca,, encontrando 110 local,
diversos capangas armados a Mauser c
Winchester, armas que foram arrecada-
das juntamente com as munições.

Graças á intervenção do general Caiu-
pos foi evitado um conflicio entre si-
tuaeionislao e oppnsicionistas', O gene-
ral Campos possuído de toda a energia
e calma atravessou entre os dois -gru-

pos e acònsclhou-lhes moderação c or-
dêm. 110 que foi, por fim altendido. _

Todos os deputados presentes, o juiz
federal c o ¦ vice-presidente do hsíanc-,
receosos dcanlc da agitação, foram pelo
"cncral Campos recolhidos ao quartel-
general, onde foram cercados de todas
as garantias. , ,

Os deputados deixaram de compare
cer, hoje, á Assemblea.

Renunciaram os seus mandatos os
deputados Trigo Loureiro, Marinho ;Re-
co Amanho de Almeida c Silva Eon-
tes. Fala-se que outros pretendem re
nunciar. _ «„

Seguiram no paquete Para, para 1.0-
fumbá; os deputados Ângelo c-Pylades
Kobua, João de Castro, major hhodoro
Sodré e MavignieV.

A cidade vae voltando a calma hauí-

CiVvnoií, 27 de setembro — (A. A.)
(Retardado) — A cidade permanece
calma. .... . ,

iRcmetteram offinos. resignando os
seus mandatos, além dos deputados ja
enumerados, os srs. Generoso Siqiiei-
ra, João l.oiirenço; Anicclo Bolelnoi
Theophiio Bencdicto Leite c Juho Mui-
ler.

Os srs. -Escolásticò Virginio. vice-
presidente do Estado, e Hermenegildo
de Figueiredo, prefeito municipal üe
Cuyabá' lambem renunciaram, remetten-
do" officios ao presidente do Estado
coinmtmicandò o fado.

O deputado tenente Pilaluga, na nua-
lidado de 1" secretario da Assemblea.
endereçou ao pfesidchte do listado um
officio oomniíinicando-lhe a renuncia de
14 deputados.

Ctiyabá. 30 de setembro — (A. A.)
(Retardado) — Em virlude "do officio
do secretario da Assemblea, tenente IV
laluga, comniunicando ao presidente do
Estado a existência de diversas vagas
naquella corporação, s. ex., cm decre-
to hontem publicado, mareou para 31
de outubro próximo vindouro as ciei-
ções para o preenchimento dessas va-
gas.

po
íiciacs da 
Exercito, constantes dos almanacl.
lilares do corrente anno.

\pós o sr. Pires l'erreira. falou o sr.
I opes Gonçalves, declarando que era
partidário da amnislia em toda a sua
amplitude e por isto não comprchendia
a rostricção, referente a vencimentos.,
que ainda se via no projecto; Essa re-
strieção era aliás para inglca ver, por-
que desde que o projecto concedia a
amtlistia, ampla, os ¦ officiaes favoreci-
dos bateriam aos tribunaes, obtendo que
se lhes dessem ns vencimentos, que
iltes caberiam então por direito adqui-
rido.

O sr. João Luiz Alves respondeu ao
sr. Lopes Gonçalves, deixando o_ sr.
Pires Ferreira para hoje. O projecto
era lógico c estava dirciio. Tratando-
se de um favor, quem o dava. dava-o

A Eeçcbcdorm Municipal prorogou , COm a restricção que entendia, lira sin-
¦!c o dia 10 do corrente, o pagamento I p;,l:i- :l concepção de direito' adquirido

«ltlB>>
' A Rcccbcdoria do Districto Federal
arrecadou honícm a quantia de
323 :-,o;?.ioo.

<*i
IMPOSTO IMUODlAt,

ÍFoi proro^ndo o jiniso pnra
pagnnvonto

imposto predial corre-' semestre do corrente
sem muita do
spóndcntc ao .
tnno.

alio

AS MISSAS DE HOJE
IRezam-se as seguintes, por alma de:
Almirante Eduardo Wandcnkolt, ás

O horas, na egreja de Santo Affonso.
Túlio Uallá, ás 9 l|í horas, na egr-c-

Ja'de S. José. .... .
Trofessor João Antônio de Azevedo,

is 9 iU horas, na egreja de S. Fran-
Cisco de -Paula-. . -

•' Pedro Celestino Leal, tis o horas, -na
tereia do Espirito Santo. 'Maracanã.

D'. Clara-IMaria de Souza, as 91!-'
fcorai, na egreja da Immactilãda Con-
Oíscao, á ma General Câmara.-

Alberto.-de Taula Antunes,-a» 9
(M, > na egrej» do Carmo.

ho-

do senador pelo Amazonas. Como os
officiaes, favorecidos pela amplitude da-
aiiiiiistia poderiam irrogar-se direito
;ios-vencimentos, se a lei (!o favor os
privava delíes, taxativamente ?

Era tarde c a discussão ficou sus-
pensa.

* H #
Um dos officiaes á quem aproveita

o projecto da compulsória, nos termos
em que está. é o almirante graduado
Alexandrino de Alencar. Pela lei vi-
gente, esse official cairia cm breve na
compulsória, visto attiugir o limite de
cdade para reforma, como vice-almiran-
;c. Com a nova lei s; cx. terá mais
dois annos deante de si.
Cotnmentava-se sytvjpathicatnente hon-

tom, no Senado, a .\:ii;ud.i do senador
índio do Brasil, inimigo do actual mi-
nistro da Marinha, dando caloroso apoio
ao projecto. "-

Hoje, reuniu-se extraordinariamente a
Câmara Municipal desta capital, toman-
do conhecimento da renuncia do ihte.it'.-
dente c vicc-intehdentc, srs. Hcrmene-
eildo de lriguciredo, João Bouret e
Fíanklin de .Moura, tendo sidovnomça-
do nela Câmara, para exercer o cargo
de intendente, o cidadão José Antônio
de Souza Albuquerque, que, em seguida.
prestou compromisso c foi empossado.

O presidente da Assemblea, deputado
Francisco Pinto, oíüciou hoje ao gene-
ral Campos, dispensando e agradeceu-
do os serviços prestados pela força fc-
deral, que 'garantia o livre íiiiicciona-
mento da Assemblea-, visto não estar
f-.mccionando 'por falta de numero.

A cidade voltou á s-.;a situação nor-

ViivíiM. 2 — (A. A.) — (Retarda-
,J0) 

'— 
Continua cm tranquillidade a

caniial.
Untre os deputados que não -renun-

ciaram os seus mandatos estão o te-
nente Pitaluga e Francisco Pinto, re-
spectivamente secretario e presidente
(fa* A?.>eiubl(.*.T.

Pelo interior do Estado ha calma,
excepto em Coxim, onde se diz os ani-
mos ainda não aplacaram.

¦Ks;)cr.':-f'e que o ex-major Gomes dis-
solva os grupo; de forças que ali se
acham.

mu * ¦»-¦?-»
Eu bebo, lu bebes, elle bebo

CASCATIXIJA^

OS PAINÉIS OB AXXUXCIOS^*

Vmn roncessão feita pelo
sr. .Maviniiliano

O ministro do Interior deferiu o re-
querimento de Germano Xcves pedindo
para collocar painéis de annuncios nos
andaimes das obras do edifício do In-
stituto Xacioiial de Musica, devendo o
peticionario recolher a Thesouraria do
Conselho, Administrativo dos Patrimo-
nios a importância de iooSono corre-
spondente a uma mensalidade/

gentes no mercado, no momento ' temi
que deve ser effectuadò o pagamento, ¦

Nesta hora. o preço é de $"17 a to--
nelalda; signal, portanto, de que o car-:
vão a ser fornecido por Meisel, vigo-
rando este mesmo preço, na Oceasião,
será de $ i.ii.ein qualquer hypofhesei
o preço será d'c $ 2 abaixo do vigente-
na oceasião. t'

•Ucsta saber qual o critério pata ve-
riíicação do pre-ço vigente em os mer-
cados, na occas:ão cm que o pagamen-
Io tenha de ser realizado';) O governo,
com unia extraordinária .prevenção, '—
o governo, a esse pre-posito, assim mes-
1110 assegurou — quasi que se poderia
dizer — o mais completo arbítrio para
a verificação desse preço.

A cláusula em que isto se consigna
é a seguinte: "'•¦

"Por tonelada de i.ot6 1;iIojtrammns de'¦carvão' americano, cli qualidade referida
nesic contraio, panará n líslrada um pre-ce que será reduzido de $ 2 a tonelada.
Sni)re> o ijrcço corrente da venda do' car-
vão# â Central, por outros forneccdore.i,
será determinado, quer pela proposta mais
baixn que a listrada lenha obtido, quer
pelo preço que for ojitido em nfi conenr-
rencias feitas entre os diversos fornecedo-
res_ que commuuientc têm fornecido, ou¦então fixado, cm virtude de preços ohti-
dos tclcgrapliicameiitc dos 'fornecedores
tiios micrcadns americanos, do custo, do
frete e mais des|ier,as, o tine -poderá ser
nlitido -or intermédio do liosso cônsul cm
Nova Vorlc, competindo á listrada cíeo-
llier livremente entre c-:ses o meio queirais lhe convier para obter o reícndo¦preço corrente de venda á 'Ksírada. cor-
rendo a despesa te'ejíraphica 'por conta dos
fornecedores."

Parece indiscutível que o governo
conseguirá, cm matéria de fornecimen-
tos de carvão á Central, neste contrato
de Meisel, pagar pelo artigo que for
fornecido um preço notoriamente infe-
rior a dois dollars. ao que vigorar- no
momento cm vários fornecimentos que.
forem apparccidos.

Que se poderá dizer mais, então, in-
lerroga o orador.
:Q!r-se-á que-não foi feita concorreu-

cia publica .para ser celebrado esse con-
trato.

OpinanUo pessoalmente, diz o orador
que é aldepló fervoroso e systemaíico
da concorrência pública para forneci-
mento á administração.

Xão v.icilla, porém, em atrcéliar como
procd lentes as razões q.ue a -própria
adniinistriição tem dado para que', este
contraio so realizasse som coiícorren-
cia, razões rjúe s"io: .primeira — a si-
tuação anorníal do cominercio actual-
mente, cm conseqüência da irregulari-
dade da navegação; segunda — a 'cir-

çumstóncia d,-, que. cm ultima analysc,.
a córicorroiiciá se opera,' porque o dire-
ctor -da Central toma preços aos poucos
fornecedores de carvão! existentes, na
capital da liopubüca.

Mas resta a critica — proségukt o
oraldór — resta a critica sobre a ido-
ííeiôadc do contratante:;

A este respeito, parece-lhe que não
faz affirmariva irrefleerda. dizendo
que o critério para se verificar da ido-
neidade de um contratante é a caução.

IFóra da caução, parece-lhe que a
idoneidade só poderia repousar sobre a
descrinrinação de umas tantas qualida-
des, que nunca se leram em nenhum
edital de concorrência.

Limitando-se, porém, a exigência da
caução, cila tem de facto conquistado
a idoneidade do contratante, porque se.,
porventura, o fornecimento deixar de
se operar, a caução será perdida cm
beneficio do Tliesouro.

Neste caso. se porventura Meyscl.
cuja idoneidade abi está sendo procla-'
mada, se o sr. Mcysel não conseguir
fazer o fornecimento, a que se obrigou,
que íerá a Central de fazer ? Apoderar-
se dos cincoeuta contos, c comprar o
carvão pelo preço do meronclo.

Mas a verdade é que no que se re-
fere ao contrato cm si. do fornecimen-
to de carvão, esse c o melhor contrato,
que já se celebrou, no Brasil, nos ulti-
11103 tempos, depois da guerra.

1 Mas o orador — declarou — não
oceulta que, na mesma oceasião cm que
se processara na Central essa proposta,
e se preparava o officio que deveria
ser dirigido ao ministro da Viação, ca-
peando a minuta de contrato, o presi-
dente da Republica foi procurado relo
dr. Fontes Júnior, que é senador pelo
Fstado de São Paulo, e que foisigni-
ficar a s. cx. que os commissarios de
café de Santos se mostravam apprc-
hensivos, quanto ao desafogo da praça
jia safra de café incipiente. Disse elle
que existia, na Centra' do Brasil, uma
proposta para o fornecimento do car-
vão. feita por Meysel. proposta que,
uma vez acceita, permittiria que 03 na-
vios vindos dos F.stados Unidos, pu-
dessem, de retorno, levar o café para
lá, c que esta proposta, de vantagens
indiscutíveis por ser inferior a qual-

quer outra no preçS.dc dois dollars no
preço .da«to«1adaV."'

O prcsid,«ntè'.da- Republica declarou
ao sr. l^dntes Júnior aquillo que sys-
tcmaticáfiiente-declara a quantos:o pro-
curam .'para tratafcde< assumptos -.dessa
natureza —qnè' ámateria ia ser sub-
mettida1 ao -seu exame, e que elle ia
decidir de accordo com 

"o 
que lhe pa-

recesse-.melhor-. , ,- - ' . í:¦ ¦;.
O-sr. Álvaro de Carvalho — Da

licença '.paia ttm aparte? Eu pedinaiao
orador-qúc toriiasse:publica a -deçlarn-
ção que tive oceasião de lhe fazer a
respeito do que - pretendia o sr. :Fon-

tes Júnior, quanto 1 ao interesse, de »ao
Paulo no caso jaulista.

O sr, Antônio Chrlos — Còm prazer.
O sr Álvaro de Carvalho, "leader" da
bancada de S. Paulo, em .um deternu-
nado dia o orador procurou na Câmara,
para o fim de dizer' que o-sr.r Fontes
Júnior iria ter com o presidente da
Republica para entender-se sobre, deter-
minado assumpto,- este; mas mtiz- que
o orador-significasse ao-presidente tia
Republica, que a política de S. lauto,
ou qualquer dos seus collegas da ban--
cada paulista, estavam perfeitamente
desinteressados do êxito da conversação
que o sr. Fontes pudesse ter com o
presidente da Rcpubica.

O sr. Álvaro de Carvalho — Per-
feitamente. . . ,

O sr. Antônio Carlos, proseguindo,
diz que-ninguém buscou influir sobre
o sr. Wencesláo Braz nesse caso; c
quem se pudesse presumir com capa-
cidade para exercer essa influencia se-
ria uni louco, porque o sr. Wcnccslao
Braz é notoriamente um homem sobre
o qual ninguém; ainda seus mais inti-
nios amigos, logra-influir para que s.
ex se demova de seguir a linha, que
invariavelmente tem seguido, como ho-
mem' publico, quando investido de posi-
ções de responsabilidade.

Já se vé dahi que as aífirmaçoes
perfeitamente aéreas de que çtu; torno
desse contrato a advocacia administra-
tiva operou largamente, não tem outra
explicação, senão o lamentável proposi-
to da parte de. alguns dos nossos ho-
iiiens de tentar demolir c de tentar de-
negrir a reputação daquelles- que se
achani investidos de posição de mando
cm nossa terra. ''

Não houve quem pretendesse de
qualquer-«iodo influir .no espirito de
s ¦ ex. para a celebração deste contra-
to.- fie -porventura alguém praticasse
essa tentativa", essa. tentativa seria
frustrada, visto como s- cx. teria de
se-. inspirar, «esse . caso, exclusivamen-
te nas informações do director da Çen-
trai, no parecer do ministro da Via-'ção e naquillo que se lhe afigurasse
ser o interesse do Thesouro.

Por outro lado, a critica, a censura
á ..-esse contrato tem girado exclusiva-
mente sobre a círcuiustancia de ter sido
effectuadò com um indivíduo que se
propoz aos comniissarios de Santos c
que com ellcs celebrou ajuste quanto
ao transporte de café com de9tino a
Nova Vorlc, e então se disse que-este
contrato-prejudicou grandemente o in-
tcressc' -nacional, porque os navios que
de lá vêm concorrem com os navios do
LIoyd, determinando que oLloyd trans-
porte menor quantidade de café- e de-
terminando que o Lloyd seja obrigado
a .transportar café por um preço menor
do que 'aquelle por que transportou o
anno passado.
5 Entretanto, essa . prcocciipação de

-evitar a concorrência' ao I.loyd, para
ser lógica, precisa ir a conseqüências
maiores! deve então propugnnr contra
todas c quaesquer medidas que tenham
cm vista facilitar a navegação entre o
Brasil e os JJstados Unidos, preparan-
do, em summa, o monopólio para o
Lloyd Brasileiro.

E' claro que, se.o lucro do Lloyd é
necessário ao Brasil, e esse lucro está
na dependência de que não-tenha con-
correncia, o caminho a seguir é ,p ,de
entregarmos ao Lloyd o níonoiiúi!?.

Ora,- sabe-se' que outra tem de ser
ã orientação jdos poderes públicos do
Brasil1. Essa orientação só pôde ser a

.de promover a reducção das tarifas ter-
restrés c a de promover a diminuição
dos fretes marítimos. ...

O lucro do Brasil -não pôde estar-
adstricto ásyrendas maiores do Lloyd,
o lucro do Brasil tem de se circuni-
screver, principalmente, á mais ampla
exportação dos seus produetos, ao des-
envolvimento das suas riquezas.

Além disso, o alcance dessa concor-
rencia é nullo c, desfarte, só os cs-
piritos terroristas poderiam suppol-a
ruihosa para o Lloyd.

Está dito que a Lloyd Brasileiro
transportou para os Estados Unidos, o
anuo passado, 1.400.000 saccas de ca-
fé. Como, porém, a argumentação ou
exame do assumpto tem de se restrin-
gir ao .porto de Santos, dirá o orador
o algarismo exacto: o Lloyd trans-
portou de_ saccas d.e café, de Santos
para os Estados Unidos, 1.200.000 sac-
cas; o amio passado; o tolal do trans-
porte de 'Santos para os Estados Uni-
dos foi de 4..100.000 saccas.

O sr. Maurício, ao orar, outro dia,
dizia—as 60.000 toneladas de carvão de-
terminam riue se disponha para o trans-
porte do café de Santos, de praça, na-
quantidade de 1,000.000 sacras de café
E dizia, a seguir, une se Meyscl trans-
porta 1.000.000, tendo o Lloyd o anno
passado transportado 1.400.000, só fi-
carão para o Lloyd 400.000.

O raciocínio está evidentemente cr-
rado. O que a s. ex. caberia dizer era
isto: a exportação, de Santos para'os
listados Unidos, sendo de 4.300.000
saccas, e transportando a Jonhson I/nc
i.ooo.oíio. ficavam para os outros...'..
,i.,ÍOO.OOO,

Sobre essas 3..100.000 saccas é que•se estabelecerá a concorrência do Lloyd
e demais conioanliias de navegação.
Isto é claro. Dependendo o preço por
que vem o Lloyd a traspòríar de fa-
cios que a nenhum de nós é dado pre-
ver, e dependendo a quantidade de
transporte por parte do Lloyd também
dos termos em que se estabelecer a
concorrência entre elle e demais com-
-panhiss de navegação, a mim parece
que, logicamente, o que se poderia di-
zer é isto: que se o Lloyd o anno pa>'

.'sacio conseguiu transportar. 110 vòlutbf
lotai, miais de lima quarta parte, perto
de uma terça parte da-quantidade to-
tal exportada, poderá este sano trans-
portar essa parte: não srão 400.000
mas pelo menos um milhão.

Mas o_ preço do transporte do café
tem variado excessivamente.

Antes da guerra, era de $o..i7 a
sacca: depois, subiu bastante, até que
o anno passado, conconiitiantemcnlt
com as\graves irregularidades do Ira-
fego, ascendeu a ?i,8o. Em seguida,
baixou, e. ha um mez, a sacca de café.
transportada de Santos para os Esta.-
dos Unidos, pagava de frenle $1,00, e,
arara, sem embargo do contrato, o fre-
te- é de ír.co.

Xão . se pôde de todo conjeclur.tr
qual seja o preço d'ora cm deante
mas não supréliêndera o orador, pelo
contrario, está certo de oue o Lloyd.
embora existindo esse contrato, con-
seguirá; transportar a mesma quantidade
de café e nelo mesmo preço.

E o orador passa a expor, minucio-
samehte, as razões dessa .affirmativa,
entrando, em seguida, a tratar da alie-
nação do Lloyd, coisa que, cm nome
do ministro da Fazenda, contesta como
verdadeira. Depois de vários arguincn-
tos ainda em torno na alludida cm-
presa, o orador conclne o seu discurso
defendendo com vehcmencia o
dente da Republica.

S. Pauw, 2 de. outubro; — O depu»
tado João • Martins, apresentou ihpje uma
cmendaí.-.importa»te ao projecto gover-
namental que instituo as Caixas Eco-,
nomicas no Estado. 'Segundo a propôs-
ta legislativa daquelle representante,
¦todas as empresas de concessão cst_a-
dual ou -municipal, que exigem caução
dos -respectivos • consumidores,- seriam-
obrigados a depositar o dinheiro que
por.-esse.meio arrecadassem, recolhen-
do-o á Caixa,' na; capitai'ou nos muni-
cipios em que funecionein. . .

dísse dinheiro, como todos os deposti-
los confiados ás Caixas Econômicas do
Estado, venceria os juros de S °l°. os
quaes seriam creditados aos ^proprieta-
rios do dinheiro caucionado. E\ como
se vê, unia providencia digna de estu-
do c attenção. Não se comprchende;-
cm verdade, a razão jurídica ou- mo-
ral que assiste a numerosas empresas,
para conservarem em suas caixas for-
les avultadas sommas, de' cauções que
.exigem, se bem com autorização de
cláusulas contraluaes.

Bem se sabe que esso dinheiro, mor-
to para os caucionadores, é niovimen-
tado pelas empresas que os retêm, para
garantia de pagamentos de serviços
que prestam. Como teria sido recebi-
da a emenda do deputado João Mar-
tins? E' o quc( por enquanto" nãò está
averiguado. A emenda foi .apresentada
e fundamentada hoje. Seguirá os. tra-
miles regimentaes. Desde já, porém, c
qualquer que seja o seu destino, deve-
mol-a reputar exceilénte e digna- da
approvação do Congresso paulista..Se a approvassem, as Caixas Eco-
nomicas do Estado começavam o seu
funecionamento com avultádos depósitos
e os interesses dos particulares seriam
devidamente acatttclados. O' própriaEstado teria de pagar, como concessio-
nano do serviço de águas c Agotos, ju-ros de >s £[• sobre as cauções em síu
poder. Não se pôde allegar, per isso,
que a lei não é cquitativa e egual paratodos... "Dura lex, sed kx". — Ci

Còm vistas á Directo*
ria Geral de Saude

Publica
A Saude iPitblfca: conquistou, desde a

irtemorãviél administração do dr. Os-
tt-aldo Cruz, a reputação de ser tinia
das repartições melhor aparelhadas do
Rio de. Janeiro .c de todo o paiz. Os
frutos niagnificos colhidos por aquelle
administrador foram' de 'inolde a jus-
tificar a mais brilhante das glorifica-
ções.

¦Se alguma coisa. .porém existe que1não se deva deixan adormecer entre
loiros,' mas, ao contrario, precisa per-
ma-necer sempre alerta para ser effi-
caz. é a defesa da saude de uma cida-
de, maxime quando se tratagda ipopu-
losa capital do Brasil. C necessário
que os stwcessores do saiteador do Rio,
comprehendnm a responsabilidade de
um cargo tão altamente 'elevado duran-
te; a viotoriosa cruzada cmprehendida
para anniquilar as doenças vergonhosas
que aqui se abrigaram, mercê de um
clima favorável e de uma ausência-
completa de hygicne.

A iposição do director da Saude Va-
blica 110 Rio de Janeiro, é a de quem
herdou um patrimônio paciente e sa-
biamente creado; pelo qual cumpre zc-
lar, idie fôrma a que não 'seja esbanja-
do cm prodigalidades de herdeiro opu-
lento c descWldadojA nossa organização
sanitária é elogiosamente .referida nos
centros cultos do mundo inteiro, como
•digna de imitação; isso ipor causa do
trabalho gigantesco do Wir.- Oswaljlo
Cruz, que os seus suocessores devem
conservar com o devido carinho.

Alguns factos revelam" certo esmore-
cimento na. adiiúmisltração sanitária;
constituem elles mesmo tuna nota dis-
sonante com a maneira de agir, recta
c forte, que tanto contribuiu para o
suecesso dá sua época ;de- oiro. -Então,
os maiores embaraços nunca fizeram
desanimar o dr. OswaMa Cruz, que
venceu obstáculos sem .par, ao passo
que boje a Diredtoria de 'Saude nos dá
a impressão de quem recua deante das
menores difficuldades.

Ha tempos, foi tipmeidá' uma com-
.missão Ide médicos ie engenheiros para
estudar as condições sanitárias dos ci-
nc-mas cariocas. Algumas foram consi-
deradas péssimas. Acontece,: porém,
que surge uma respeitável autoridade
que 'criticou .as--.conclusões do 'relatório
official; . conáidètSndo-as •inverosirfiels
cm 'niAps pontMfe';0_. resultado :fo;i a
Diri-ftjffigt.dc. Saufé--cruzar os braços,
deí:.x;(i»ao';:no^jfi!esnil>'*stfldo as/satás-de
espectaculos. dpontãdas-como perigosas.

O que se-oliservou cm relação aos ci-
nemas não constituem um caso isolado;
com outras medidas acontece, o mesmo.•Erii certa zona suburbana, no Meyer.
ha logares desprovidas de' esgotos. A
Directoria de Saude" julgou muito jus-
tamonte ser necessário construir 0111
toldas as habitações assim precárias,
fossas .parai receber as immundicies.
Ordenou que .puzessctn em pratica a
medida.

A ortloin foi expedida. Os propric-
tarios interessados moveram-se, porém,
intervieram com os elementos de pres-
tigio que çtideram reunir e conseguiram
uma restricção a determinação da Di-'
rectoria de flygiene, que mandou appli-
car sua nova medida somente ás habi-
tações» collcctivas, excluindo, portanto,
as moradas de familia.'De uma ordem que deveria ser gc-
ral fizeram uma applicação .pamicularis-
siína aos logares onde era de todo im-
possivcl 'transigir;

¦A conseqüência foi que nem mesmo
as habitações colketivas se julgaram na
obrigação de cumprir a imposição des-
¦egual, c os próprios inspectores sanita-
rios viram-se diminuídos em: sua auto-
ridade .para forçar a obediência de
unia detenníínação injusta. E as hàhi-
tações coiítinuam1, colieolivas ou não,
sem as fossas que deveriam supprir a
falta de esgoto.

Tudo isso é tanto mais lamentável
por se passar cm uma repartição (pie
deu .provas de cífioiencia indiscutível,
quando foi das campanhas para extin-
guir opidemias como a febre amarella
c peste bubônica, que Exigiam- outro
trabalho, e jamais se teniam acabado se
o dr. Oswaldo Cruz também se liou-
vesse «ubmcttida s» transigeiicias -o
raestricções que não devem ser lom-
bradas quando está cm jogo uma causa
sagrada como é a da saude publica.

Que a actual administração não se
esqueça a lição de tenacidade e íinne-
za, (pie é de hontem.

Antônio Leão Volloso,

OS- ORÇAMBNTOS
? mm mil
X iférceiradíscassló ão

projector na Câmara
Entrou hóntenvenv. 3".''discussão, lia

Câmara, o' projecto que orça a receita
e fixa a despesa para o vindouro exer-
cicio. ...

O primeiro orador1 sobre-tsseproje-
cto, no seu ultimo turno, foi o sr. Luiz
Domingues.

O deputado maranhense a disçitrsoti
cerca de uma hora, fazendo considera-
ções geraes sobre a situação financeira
do paiz, sobre a fiscalização da arreca-
dação da receita c sobre o projecto da
lei-de- mcios,envolvendt),.frecn.tentemen-
te nessas considerações o Estado do
Maranhão, os- negócios econômicos do
Maranhão e as difficuldades financeiras
do MAranhtó, .

Uma vez-por-outra, o sr. Lutz Do-
mingues enxertava uma anedocta ou
uma pilhéria no meio'das suas conside-
rações,-provocando'..hilaridade entre -os'
deputados que o ouviam, e que não eram
poucos. Ein resumo, o sr. Luiz Domin-
gues fez mais um folhetim;-mais.ou me-
nos -humorístico,-a .propósito-da situa-
ção financeira do paiz, do projecto or-
çamentario e de coisas maranhenses.'

Falou, em seguidas o sr. Salles .Tu-
nior, que fez a sua estréa parlamentar.

O • joven- deputado-paulista fala com
fluencia. c certo desembaraço,'servido
por um bom timbre de voz,.o queccf.i
correu para a boa impressão que entre
os setis.collegasi-causou o seu discurso
de estréa. ,

. O sr. Salles Júnior, logo ao oecupar
a tribuna, e depois: de assignalar 1110-
destainente a- sua incompetência para
tratar do magno assumpto em discus-
são,. declarou que - falava para explicar
o seu.voto nos orçamentos, E- entrou a
estudar as varias medidas alvitradas
pela commissão de Finanças dj Cama-
ra .ao orçamento da' receita, ¦ detendo-sc
especialmente na analyse da agitravação
da quota ouro ' do imposto aduaneiro,
procurando evidenciar-- as suas- consc-
quencias-perniciosas, que tal- aggrava-
ção, no modo planejado, poderia acarre-
tar assim para os contribuintes como
para o próprio 

'fhcsóuro.
E a propósito dessas conseqüências,

entrou-o orador a estudar o movimento
da taxa cambial em relação no augmen-
to da quota ouro, defendendo esse au-
gmento proporcionalmente á elevação
dapuella taxa puando - foi surprehcndido
pelo.exgotamento da hora destinada a
discussão dos orçamentos, interrompen-
do então o seu discurso.

¦ <'«¦'!¦
A LIGA DO COJIMERCI»

Realiza-se hoje, na sua sede, á rua
Buenos Aires n. ijfi, ás 2 horas da
tarde, uma grande reunião para tratar
sobre o accrcscimo• de 15 o|o na quota°-^ -.-.-

Na Gamara

CARNES VERDES
MATADOURO PE S.VXT.V CIIC1

—. Foram abatidos hontem:
•4S0 rezes, 63 porcos, 13 carneiros e

4? vitellos.
MATADOURO DA PENHA —

A matança foi de iS rezes.
IFRICORfEUOOS — 'Para exportação,

abateram hontem 489 rczc9 os srs.
Oliveira Irmãos &¦ Contp,, das quaé»
4 foram 'rejeitadas.

ENTREPOSTO DE'S. DTOOO ~
Vigoraram os seguintes preços:

rVacoa. ¦...... . $700 ¦ a $;Sof"
Carneiro, . . ., j$8oo
iPorco." . :. -. . ;1$000 a 1$100
tVitelIar , .... . ífSoa-

A sessão em resumo
Presidência do sr. Collares Moreira,

secretariado pelos srs. Costa Ribeiro e
João Pernctla. A' hora da abertura da
sessão; compareceram 72 deputados. A
-acla da sessão da véspera foi approvada,
sem observações. Careceu de importan-
cia o expediente lido.

O-sr. Antônio Carlos, que cxgotou na
tribuna a hora do expediente, procurou
defender o presidente da Republica das
aceusações que lhe têm sido feitas,- a
propósito do contrato da Central com o
sr. Charles Meisel, para fornecimento
de carvão áquella ferro-via. ¦

Passando-se á ordem do dia, na prt-
meira parle, entrou cm discussão, 110
seu derradeiro turno, o projecto dos or-
çamenlos, tendo falado os srs, Luiz
Domingues e Salles Júnior, que fez a sua
estréa.

Extincto o tempo destinado á i* par-
te da ordem do dia, foi, na 2* parte,-
annunciada a continuação do projecto.
mandando o governo intervir no listado
de Alagoas. Discursou o sr. José Pauli-
no, que oecupou a tribuna até o derra-
deiro momento regimental da sessão,
motivo por que foi a discussão do pro-
jecto adiada. A sessão foi levantada ás
6 horas da tarde.

O CASO DO ARCH1V0

Foi pronunciado o dr.
Alcebiades Furtado

iPelo tlr. Olympio Sá e Albuquerque,
juiz substituto da 2* vara .'federal, foi
pronunciado .bordem o 'dr. Alcebiades
Ftirtadrj', 'director.do Arohivo Nacional,
pelo crime de ipoculato.

A' accirsação que ipesa sobre esse fun-
deionario ptíblico está ventilada já em
reiteradas noticias, conhecidos os des-
vios de moliilias, de medalhas, etc,
daquella repartição, além do ícaso da
inobiliá fliitiffn da Câmara Municipal de
Sant'Antia de Japuhyiba, que foi -trocada
cm seu proveito. _ 

O CASO DE ALAGOAS
NA CÂMARA

Na segunda parte da ordem do dia,
hontem, da sessão da Câmara, foi an.
nunciada a continuação da 2a discussão
do projecto autorizando o governo fc-
deral a intervir no Estado de Alagoas,
oecupando a tribuna o sr. José Paulino,
orador inscripto.

O sr. José Paulino analysou, demo
radamente, o voto vencido do sr. Pru-
dente de Moraes, apresentado ao pare.
cer da commissão de Constituição c
Justiça, manifestando-se de accordo
com os termos desse voto c contrario
ao conteúdo e ás conclusões do parecer.-

Depois de longas, demoradas e cx-
haustivas considerações, o orador, fre-
quenteiucntc interrompido pelos aparte»
dos srs, Carlos Leitão, Euscbio de An-
drade c Alfredo de Maya, interrompeu
o seu discurso exactamente no momen-
Io cm que protestou contra o prcíen-
dido assalto á autonomia do seu Esta-
do, — por se achar esgotada a hora da
sessão. A discussão do projecto inter-
ventor foi, assim, mais uma vez adiada.

¦ * — »<¦¦
«OSão Lourenço" '— Cigarros po-

pulares de fumo
Rio Novo,' para 200 réis, com valiosos
brindes. — LOBEli SA' & C.

FAZENDAS PRETAS

presi-

PORTUGAL-BRASIL

A carreira de vapores
para os nossos portos

Lisboa, 3 — (A. II.) — Consta cm
rodas bem informadas que na concor-
rencia aberta pelo governo para a or-
ganização de uma companhia de nave-
gação para o Brasil figuram varias pro-'
posta; do Banco Ultramarino, acceitan-
do as bases do convênio marítimo ulti-
mameule celebrado entre Tortugal c In-1
glalerra.

Além destas ha outra do sr. Fausto
Figueiredo, que pretende' utilizar todos
os navios allcmães expropríados pelo
governo para organizar uma companhia
de navegação portugueza, cstabelecen-
do carreira para o Brasil 5 outros por-
los estrangeiros.,^— ~ ' ' -->.

Pedro S. Queiroz & Irmíio
avisam ú sua distineta c ele-
Ríinte clientela que jii recebe-
ram o seu soríimcnto tle ves-
tidos para verão, modelos da
HAUT COUTüItE, que serão
vendidos n preços módicos pa-
ra justificar o novo systema
adoptado em seu estabeleci-
mento, dos preços rigorosa-
mento fixos.

141, Av. RIO BRANCO, 143

1 1 ¦ 1 ¦ 
EM BENEFICIO

O GRANDE FESTIVAL DE DO-
MINGO NA QUINTA

T\"a Quinta da Boa Vista , em São
Christovão, haverá, domingo próximo.'
unia bella c variada matince, á 1 hora
da tarde, em beneficio das obras da
egreja do Senhor Santo Christo dos
Milagres e das caixas escolares do Dis
tricto Federal.

No jardim, ao ar livre, onde toca-
I rão duas bandas de musica, serão rcali-

zadas corridas a pé e em bicyclctas,
bem como outros attraentes jogos, taes
como foolball, assalto de armas, tom-
bola, etc, alem de varias surpresas e
venda de frutas, doces e licores cm
barraquinhas', por interessantes senho,
ritas.

No salão da èx-escola, será executa-
do um concerto vocal e instrumental,
.organizado pelas sras. Mariath e Pac-
íca e também a representação, por dis-
linetos amadores, da comedia de Do-
mingos da Costa Lopes, As duas- lin-
guas, e da opereta O sonho de Beatris,
desempenhada por galantes creanças,
letra também de Castro Lopes e mu-
sica de A. Baldominez.

Raul, Calixto, Luiz e Fritz desopi-
latarão a platéa, com os seus hilarian-
tçs lápis, ng intç£va.l!gi daj dits? peças.

AGTOS DO PREFEITO
Pelo prefeito foram assignados os se-

guintes actos : Exonerando: a pedido o
dr. Fábio de Azevedo Sodré, do cargo
de secretario do prefeito; jubilando a
professora cathedratica Alexandrina
Machado da Silveira; transferindo o
agente da Prefeitura Joaquim Gavêa,
do 17° para «s't José Alves C. Rios,
deste para aquelle; designando o agen-

; te da Prefeitura dr. José Francisco
Macedo Júnior para o 21" districto;
Concedendo as seguintes licenças: de
90 dias ao agente, dr. Antônio M. dos
Santos: de 60 dias ás professoras Au-
gusta M. Sardermann d'Altneida, Ma-
ria Ormcncr de Freitas c Pedrina Ro-
drigttes F. da Costa, as duas ultimas
cm proroaação e ás professoras de 3"
classe — Hilda Pires e Julieta C. de
Toledo, esta cm pròrogação e por ,10
dias á professora cathedratica Maria
Pereira Zamith e á directora dn lnsti-
tuto Profissional Orsina da Fonseca
Evangclina Monteiro de Barros, esta
em pròrogação. ^ r>_

NAVEGAÇÃO HKSFÂNHOJjA
PARA A AMERICA DO SUL

O Ministério da Viação
não pôde dar sub-

vençôes
O ministro da Viação dirigiu o se-

guinte aviso ao seu collega das Relações
Exteriores:"Em resposta .".0 aviso n. t6, de 20
de setembro findo, com o qual me rc-
nicttesies, por copia, o incmorandum,
dirigido pelo director geral da Casa
America (America Internacional ibero
americana), á nossa legação cm Madrid,
relativamente á organização de tinia li-
nha de navegação «espanhola para _ a
America do Sul, tenho a honra de in-
formar-vos que este Ministério não dis-
põe de autorização que lhe permitia
subvencionar companhias de navegação
estrangeira, c, assim, não ha como
acudir o pagamento de £ 4°°, quanto
solicitaria', a empresa qnc fosse consti-
tuida, por' viagem redonda entre portos
europeus e sul-americanos."

w»»<* '
POLÍTICA JAPONEZA

O gauinete pediu demissão
Tokio, .¦? — (A. II.) — O "Nichi

Shimbrun" informa que o gabinete
Okuma resolveu apresentar ao Mikado
p seu pedido de demissão,.

ESeOLANAVAL
Escrevem-nos':
E'. posluládo" admiltido',' jm* á cfft»

ciência de - uma-bem organizada Mari-
nlha do iGtterra depende da -solidez de
preparo-da pleiadc de--moços que, sai-
dós sticcessivamente da Escola Naval,
irão em futuro mais ou menos próxima
dirigil-à.

Isto'evidencia que a instalIaçSo dest»
escola' deve •ser feita -em edif icio tcohni-
camote>-apropriado*• além-tde- l>em isi-
tuado- rio- centro -de -oonvergenoia da»
grandes forças iritv-lteotuae» do paiz.
afiín de' bem" cumprir o seu objectivu
único.: formar os officiac3 da Marinha
de Guerras ;

Nesta:^instalraçSò..:deve-*';- *-par <ío
conforto indispensável á saude dos aca-
demicos de' MâVirtha', exigir um ainbien-
te pratico o nhcoricameirto elevado;
não podem, portanto,- ser esquecidos ao
conceber-se tão inupwtant* emprchendi-
mento, amielles que pelo seu saber tiubli-
camente -provado -e- pelos direitos ad-
quiridos 110 ardtto serviço do magistério
constituem o verdadeiro corpo docenta
da Escola Naval.

K' como parece-nos que a cn-lidado
mais importante a ser maduramente or-
ganizada numa escola superior, onde sa
encontre a máxima capacidade intel-
rectuaí concorrendo com.uma comprova-
da competência didática, é certame*e c
seu conpo'docene, assombra-nos o des-
caso com que tem sido'' «ratados pela
alta administração-da Marinha 03 len-
tes e professores da E. 'Naval, depois d»
sua desastrada installacão na Imunda <
abafada- enseada- da Tapera.

Próduclo de uma inesplicavel iperse-
guição a disliinetos profes90Ui-3 viçtali- •

cios da E, Naval, a transferencia dest*
estabelecimento ipara a enseada da ilha
Francisca" veiu aimíquilar a esperança
de uma judiciosa reorgamizaçãio do ensi-
no superior de IMariivha. no presente '

momento.-li a verdade do que affirmnmps en-
conltra-se literalmente «sei-i(pta na ex-
posição de itnotWos que o imvnisro da
Marinha oapcot» o novo regtilamento
desta Escola e onde a ingenuidade ciu- •

minosa daquelle sr. pnesidente da «opu-
blica de apavorante jctatura, foi sagaz-
mente aproveitada.

'Ncsa capeiosa exposição de motivo»
preconisa-se não só as vantagens e vir
lor do cxdruxulo 1 regulamerítor cornp
também a importância techniióa e 01-
datica de tal mudança.

'Ora, no tocante ao reguramento, «»- ¦

tamos certos de que ninguém de boa fe,
c que entenda. tim ipouco de .Marinha,
vira dizer que aquelle amontoado da-
incohercncias possa constituir a base do
nosso ensino -naval;,

iDizcm, que o fim foi tornar o ensino,
o mais pratico possivcl; mas o tal
monstrengo, o que fez, foi dcsvirtual-o,
reduzindo a nossa outr'óra brilhante E.

,Naval a condições inferiores ás da E.
de Marinha do tempo de d. João VI.

Certamente, nem o presidente da
Republica, nem os srs. .represeiitant*»
da Nação, nunca o leram, nem tampou-
co tentarem perceber-lhe o valor.

Procurem, entretanto, o» ilhisrc»
maiores do .paiz estudar essa folheto
que foi transformado cm regulamento
da E. 'Naval c lá encontrarão .estupe-
factos, os tnais cxquisitos consocios
scientificos.

Vé-sc, por 'exemplo, na n* cadeira d»
2" anno toda a mathematica lutando:
noções de geometria analytica, caloulo
diffcrenciail e integral';- elementos da
mecânica racional com -aipplicação espe-
ciai á manobra dos navios e ás maclm-
nas a vapor.

Na 2" cadeira do 1" anno, encontra-
se> o estranho amontoado de noções
sobre resistência dos materiaes; cie-
mcnt'03 de thcrmodynamica; nonvcncla-
tura de "ferramentas, uso ipratico ao
manejo das mesmas; caldeiras c distil-
ladores; deScnipção e comparação do»
principaes Ijlios de caldeiras, emprega-
dos na iMaririlha; tõcccssonos das cat-
deira-s." „

Na 1" aula do i" anno exige-se ar-
queação dos navios" para moços que
ainda não prestaram exame de geoinc-
ti-i.i plana, e no espaço, i. por aW
afora.

Para honra da Marinha, para decoro
do paiz, é necessário que tudo isto seja
revisto, estudado e modificado de modo
a ser collocado nos seus verdadeiros
termos o ensino naval, o qual não pode
ficar entregue aos caprichosos azares
da vaidade, e do despeito.

Ao nosso ver, só se pode obter um
bom Regulamento para qualquer in.
sliluição partindo-se do objectd que
se tem cm vista crear c procurando
depois, saber, quaes os meios os mais
expeditos, práticos e ' imprescindíveis
de que se deve lançar mão, para con-
seguil-o.

No caso vertente, considera-se como
these o official de marinha de guerra
c procura-se ver de quç estudos thco-
ricos c práticos precisa elle, para tor-
nar-se tal.

Ora, o regulamento actual mostra
que seus organizadores puzeram ; de.
lado esla valiosa premissa c por isso,
perderam-se num labirintho que lhes
era, aliás, desconhecido, .scientifica *a
didaticamente.

Pelo Regulamento vigente, é o as-
pirante de Marinha obrigado ao pe-
queno curso de Ires aiinos cm lerra e
mais um anno como guarda-marinha a
bordo dum navio, cm viagem pela cos-
ta do Brasil; este curso é dado em
aulas de 45 minutos, uma, duas 011 tres
vezes por semana, sem contar com .1
tolerância de quinze minutos que é fa-
cultada aos professores para começa,
rem adição. Ora, com esta tolerância
é obvio, e é humano concluir-se que ca-
da aula deveria durar meia hora; no
cmtanto estamos convencidos que tal
não se dá devido a dedicação do des-
prezado professorado da E. Naval.

O corpo docente divide-Sc aotua!-
mente em lentes calhedraticos c instru-
elores, estes nomeados por estágios de
cinco annos 110 máximo. Entre estes
instruetores, que são naturalmente,
aventureiros e os seus velhos -mestres
cuja vida inteira tem de decorrer sup>
portando o choque de interesses de
toda espécie, ha o odioso contraste daí
regalias extra-rcgulaiUjCntarcs.

Taes instruetores têm; além dos seus
vencimentos naturaes de officiaes da
Armada embarcados, uma gratificação
mensal de i(io?ooo, elegante e custosa
casa para moradia, lindamfcníc mobi-
lada c illuminada a clectricidade; o
alegre villedo dista um minuto do edi-
ficio da escola, o que permitte aos ta-
lcntosos moços bem cumprirem . seu»
deveres e deDois, tranquillamente rc-
gresfarem aos penalcs onde irão en-
contrar os carinhos da esposa, os afa-
gos dos filhinhos, emfim, tudo o qus
uma alma precisa para viver bem e
patrioticamente.

Tem mais ainda; uma escola feita,
dizem, com sobras do rancho, com bôa
professora para seus filhos, além do
medico, da pharmacia c do dentista dl
Escola^Naval para toda familia.'

E os professores vitalícios, na sua
maioria cncauccidòs no serviço do ma-
gisterio. o que têm?

O despertar ás 4 horas da madruga,
da, uma viagem fatigante por terra f
por mar do Rio á Tapera, durante 7
horas, em uma promiscuidade degra-
dante com pessoas social c hicrarcbica-
mente inferiores, a estadia nos boleis
de 4a ordem da decrépita Angra dos
Reis, e, quasi sempre após a chegada
a esla cidade cxhaustos de fadiga, uni»
digressão a pé durante meia hora até
o local onde, os chama o dever. Nada
mais nada menos do que 100 kiloine-
tros por terra e 2; milhas por mar, e
tudo a sua custa!...

Como se vê, é realmente rantajosit»
simo ser professor vitalício da E. Na-
vai na Tapera.

Resta-nos entretanto a esperança d«
que o Congresso Nacional, depois de
averiguar isto tudo, que desafia con-
testação, corra a salvar do naufrágio a
nossa querida Escola Naval. —. í.:mi
tofficial de Marinha."

*m* — i ¦»

Foi nomeado para exercer o cargo da
commandante d» Escola de Aprendizes
Marinheiros de Alagoas o capitão-te,
neníe Octavio Penido Curnier.. ' *
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O discurso pronunciado pelo
si*. Bethmann-Hollweg

O sr. Sratianu, chaucclier ru-
maico

Berlim, 2 — (T. O.) — (Conclusão)
— O chanccller rumaico não devia ler
declarado a guerra quando o fez. Sa-
henios isto da fonte mais fidedigna. O
exercito rumaico carecia ainda de pre-
paro. Faltavam-lhe especialmente mu-
mções como mais tarde ficou demon-
«trado em Tutrakan e Silistria., Os
acontecimentos foram, pois, precipita-
dos. Segundo uma informação, que
considero digna de toda a fé, a Rússia
apresentou repentinamente um ultima-
tum, declarando que transporia a fron-
teira rumaica não protegida caso a
iRumania, não iniciasse as hostilidades
até 28 de agosto. Não quero avançar
eommcntarios sobre se este ultimatum
estava de antemão concertado: entre a
'Rússia, e o presidente do gabinete ru-
maico 110 intuito de arrastar o rei vacil-
Jante. Os dados, porém, estavam lança-
«los. O sr. Briand, no seu ultimo dis-
curso, exaltou a belleza e a bondade
do procedimento da Rumania. As con-
«lições políticas, em que as palavras de
11111 rei e de seus ministros nada va-
3em, põem em evidencia o duvidoso va-
lor das idéas de liberdade, justiça e ei-
vilização, pelas quaes pretende lutar a
F.nlente. Desde o começo da guerra
mundial, a Rumania seguiu a política
«le piratas, dependente da situação ge-
Tal do conflicto,

A capitulação militar da Rumania
provará, como a sua capitulação poliu-
ca deante de seus amigos da Entorne
já provou, o equivoco em que este paiz
laborava, ao pensar que a sua interven-
<ão traria a defecção da Bulgária c da Tur
<piia. A Bulgária e a Turquia, porem,
não são o mesmo que a Rumania e a
Itália . A Bulgária e a Turquia firme
«• inviolavclmentc mantém a sua lealda-
de de aluados e já alcançaram gloriosas
vietorias na Dobdnija.

Km seguida o orador passou a oc-
capar-se da situação militar. Disse que
desde o começo de julho os exércitos
francezes e inglezes emprehenderam
quasi sem interrupção furiosos ataques
no Somme, c que a offcnsiva commum
das potências inimigas linha começado.
K accresccntou: "Agora os nossos íni-
litigos se propuseram a romper a frente
dos odiados alletnãcs, libertar a França
e a Bélgica e levar a guerra através do
Klicno ao solo da Allemanha. Mas, que
tem súccedido ? Os franco-inglczes ape-
nas conseguiram a vantagem de exercer
pressão sobre as nossas primeiras li-
ilhas cm alguns kilomctros. Deplora-
mos as fortes perdas de homens e nia-
terial. Estas perdas eram comtudo me:
vitaveis, dada a extensão em que foi
projectada a offcnsiva. Mas, aquillo
que os nossos inimigos julgaram poder
obter e procuraram obter, não o con-
seguiram. A nosso frente não foi rota
nem enrolada; manlcm-sc firme e ma-
balavcl. A luta no Somme e violenta
e pesada, e o seu termo ainda nao se
descortina á vista. Novos sacrifícios
lornar-sc-á necessários c ainda poderão
ser perdidas esta 011 aquella trincheira,
unia ou outra aldeia. O :cxercito mi-
migo, porém, não abrirá passagem atra-
•vês da nossa frente. For isso respon-
dem os nossos commandantcs e a bra-
¦vura incomparavcl das tropas de todas
as regiões da Allemanha. ,

Referindo-se á frente oriental, o ora-
dor disse que a grande tentativa russa
para romper a frente austro-hungara-al-
lema, foi detida pelos soldados do ar-
chiduque Carlos c do general von Lisin-
nen. Seguiram-se então os ataques a
«este de Luz!;, sobre o Narayovka, c
•nos Carpathos, os quaes egualmcnte to-
iram quebrados. Nessa frente a luta
continua, mas. também ali c absoluta-
mente certo que a linha será mantida
pelo heroísmo dos nossos soldados.

Referindo-se. ao theatro de operaces
nos Balkans, disse o sr. Bethmann
Hollweg: "A 'Kntente projectou diviüir
a nossa alliança, interromper as com-
mimicações entre a Allemanha e oLc-
vante, esmagar a Bulgária, a Turquia c
a Anstriá-IIungria, uma depois da ou-
ira e, íinalnicnte, lançar todas as sua»
forças contra a Allemanha isolada.
(Entretanto, o que obtiveram o exerci-
to de Sarrail e a traição da kumania.
A situação dos nossos valentes e leac»
aluados é inabalável. A Auslna-Hu -

«ria mantém-se ao nosso lado na trcu;
,e oriental, desde o lago Nnrotsch a 

ç
á Transylvania. Os soldados turcos
combatem na Galicia. As tropas alie-
mãs, búlgaras e turcas derrotaram os
,umaicos na Dobrudja. Os soldados
bulsaros, allcmães e ottomanos lutam
,,à*Iaccdonia. O plano da En.enle, de
íorçar unia decisão na Dodrudja.c na
Maccdonia, foi frustrado no.seu inicio,
O exercito de Saloniea e incapaz de
outra coisa além de fracos avanços. U»
allemaes; búlgaros e turcos na Uotiru-
dja marcharam para o norte, ao passo
que os nossos inimigos alimentavam a
convicção de que os rumaicos-russos
marchariam para o sul.

(Em suinnia: na frente do Somme,. as
vantagens isoladas do inimigo nao alte-
Tam a situação geral. Accrcsce que a
nossa defesa ficou victonosa sobre to-
dos os ataques do adversário, ciuas teu-
".ativas soffreram uin contra-golpe. JJe
outro lado, nos Balkans o plano por
clles elaborado redundou num vertia-
deiro fracasso. Assim prosegue a mi-
mensa guerra c os nossos inimigos pro-
clamam com uma clareza que nao
admilte interpretação equivoca os seus
jiropositos. isto é, a ambição^ de con-
«liiista c de aniiiquilamento. Varias ve-
zes, neste recinto, oecupei-mo de taes
propósitos: Constantinopla para a Rus-
«ia, a Alsacia-Lorena para a França, o
Tveniino e Trieste para a Itália e a
Transylvania para a Rumania.

Para a Allemanha, desde o começo
dn actual guerra, esta não significou
outra coisa senão a defesa do nosso di-
reiio de vida e liberdade. Km virtude
desta divisa, a Allemanha foi o primei-
to e tmico dos paizes belligcrantes que
•e declarou disposto a entrar em ne-
gociações de paz. A o de dezembro de
191.'. c posteriormente, em varias oc-
casiões, cumprimos assim nosso dever.
llojc, porém, ousaria alguém esperar
que formulássemos propostas de paz,
quando os nossos inimigos, como ha
«pouco o manifestou o sr. Briand. cha-
«iam á paz uma humilhação c conside-
ram o simples pensamento de paz como
tini ultraje c um aviltamento á memória
«los caidos? Os nossos inimigos comi-
lutam a guerra porque esperam alcançar
geus utópicos propósitos. A sua atnbi-
<5o de conquista é responsável pelas
montanhas de cadáveres que se elevam
cada vez mais alto.

O orimeiro ministro da,França de-
clarou em um dos seus últimos discur-
«os que o seu paiz luta para conseguir'uma 

paz firme c duradoura, na qual a
liberdade das nacionalidades se encon-
¦tre protegida contra todos os ataques
que venham a promover os convênios
internacionaés'. E' exactainénte isto o
que também queremos: proteger a Al-
lentanha para sempre contra qualquer
ataque;

O sr. Briand. porém, teria, pensado
que os nossos inimigos se uniram an-
tes d.i guerra cm uma alliança, em que
cooperavam a andai de 'revanche"
franceza. a ambição de conquista russa
* a .política ingleza de isolamento da
Allemanha. visando a dominação do
mundo inteiro, política que boi,c mesmo
se propõe a boycotar e ahniquilar as
nações e qufe não sc dcs'.iiia somente
a prevalecer durante a guerra,mas tam-
bem depois deila ? Julga o sr. Briand
que assim se prepara o terreno eu; que
*t possam desenvolver convênios inter-

jpacionae?, que offciteçam garantias á
LSonra. dignidade c a collaboração paci-
IjSsi das nações, era bem dos principio»

de humanidade le de progresso? Ou
pensa realmente o sr. Bnand que se
pôde realizar lesjte sublime ideal me-
diante uma guerra de extermínio, na
qual a ultima mocidade da trança pe-
reoe nos desvastaldcs compôs de bala-
lha de Verdim e do Somme ?

•Em seguida, o sr. Bethmann Hollweg
protestou eorJíra as versões, segundo as
quaes o imperador da Allemanha ti«oti
no passado de sua influencia junto ao
czar da Rússia, afim do impedir a. evo-
htção russa ipara a liberdade. tosta
infonmação é falia, c eu publicamente
neste recinto a declaro opposlta á ver-
dade". As diilectrizcs da vida publica
da Rússia, já autocraticas, já consttitu-
oionaes, ¦ .pertencem exclusivamente á
Rússia. Abstciiho-mc por coropteto de
qualquer critica a respeito. Apenas re-
presento cs interesse» alhsmiics. O que
queremos idas outras nações, sejam
quaes forem as fôrmas de governo cm
que exisltam, c que não violem "os di-
reitos >e os interesses allcmães . ,

Occuparwío-se, depois, dos .propósitos
da Inglaterra, disse o orador: "O que
os inglezes qtierem fazer da Allemanha
é patenteado por cites, sem nenhuma
possibilidade de duvidas 03 inglezes
pretendem dlestruir nossa vida nacional.
A Allemanha, mie a Inglaterra deseja
ter aos sciu pes, seria um paia sem
defesa militar, um paiz abatrdo na sua
vida econômica, "boicotado" pelo mun-
do inteiro, condiemnado a uma perennc
fragilidade econômica. Quando,a com-
ipctcncüa alterna tiver sido eliminada,
quando a França tiver esgoiladq todo o
seu sangue, quando todos os alijados da
luglatcrra se tiverem convertido cm
seus escravos na vida financeira e eco-
nomica, quando o .mundo neutro e a
Europa estivenam reduzidos a coiiton»
geneia dle acatar todas as ordens e de
se submetiercin a todas as listas negras
da Inglaterra, então, a Gra-iBrctanha
«lificaría sobre a Allemanha arrazada
o seu sonho de domínio um versai, .bste
é o fim no qual a 'Inglaterra luta, em'
preganldo forças Te elementos nunca at-
tingidos na sua historia, e consumman-
do uns sobre os outros, todos os atro
pelos ú lei internacional. ,

A Inglalierra é pois o mais egoísta,
o mais 'encarniçado c o maiis tenaz dos
nossos inimigos. Os estadistas allemaes
que se esquivarem a empregar contra
este inimigo todos os maios,adequados
de guerra, capazes de abrçvirar a luta,
mereceriam ser enforcados .

O oraldor rebateu as informações sc-
gundo as quaes por tuna ou outra razão
não se .empregaram, cm todo o seu vi-
gor, os meios de guerra. Oeçlinou en-
trar na recente discussão publica sobre
o assumpto, considerando a gravidade
do momento presente.

Passou cm seguida, a tratar breve-
mente, da situação econonftca, iprovan-
do que o plano do bloqueio, posto em
pratica pela Inglaterra, afim de implan-
tar na lAUomanha o regimen da fome,
mais uma vez fracassou. O abasteci-
mento de alimentação de toda. a nação,
em muito melhorou, graças as recentes
colheitas. «

fez menção ao heroísmo com o qual
a nação alleniá supporta a pesada carga
que lhe é imposta pela guerra, c, em
modo 'especial, referiu-se ao heroísmo
com que nossos filhos e irmãos resistem
na frente de combate ás furiosas aocom-
mcttiidas .de um inimigo muito superior
em numero '0 quantidade de projeçtis.
Nunca o mundo assistiu nem a Insto-
ria da humanidade consignou heroísmo
egual a esse-, ,.

O chancelletl terminou o discurso
com estas palavras: 

"O que nos da a
•tempera do aço nesta lula contra quasi
o inundo inteiro, senão o aníor .pela
terra de nossos ipaes, amor que unea
todos os filhos delia por laços _ nao
factíveis de serem ¦rompidos. senao_ a
força incólume do braço c do coração,
nue reside no fuuldo de nossa vida na-
cional, e qite faz com que se ergam as
muitas gerações?, 'Nenhuma pareella
disto que resistiu á prova do fogo, deve
deixar perder-se nos tempos de paz.
Aquillo que a guerra revelou, deve con-
timiar sua existência durante a paz.

"Um trabalho incommensuravel espe-
ra-nos, escreveu Frederico, o grande,
quando chegava a termo a. guerra dos
Sete Annos. Um trabalho incommensu-
ravcl tem sido para nós o resultado de
todas as lutas cm que a Prússia e, a
Allemanha, nestes últimos cento e cm-
coenta annos, tem, defendido sua exis
tencia Tal tem sido o nosso bom fado,
e assim sel-o-á novamente. Grandes
tarefas aguardam-nos em todas as es-

A TRAGÉDIA BE
JAtAREPAGUA'

Começou hontem o
summario cie culpa do

tenente Paulo
Sob a presidência do juii da 7* pre-

toria criminal, dr. Fructuoso de,Ara-
gão, .teve inicio hontem o summario «e
culpa do tenente Paulo do Valle, autor
da morte de sua esposa, d. mten
Valle

Arroladas as testemunhM] tenentes
Ricardo Augusto Moreira* Mano ya^
le. irmão do tenente Paulo, e a criada
e confidente da victima, Olympia da
Conceição, o juiz deu inicio aos traba-
lhos, fazendo apregoar 6 réo.

O tenente Paulo trajava fraque pre-
to rigorosamente de luto. Acompanha-
va-o seu patrono, o advogado EvansW
de Moraes.

.Foi ouvida a testemunha tenente Ri-
cardo, que disse estar ausente do Rio
quando da tragédia, delia sabendo no
dia immediato, pela leitura de jornaçs.
Privando com as pessoas envolvidas
naquelle fado, deliberou vir para esta
capita}, onde de tudo foi informado.
Que, particularmente, e de combinação
com o tenente Arthidoro Costa, resol-
veram ambos procurar em sua residen-
cia o tenente Oetavio, único causador
de toda aquella desgraça, e lhe propor
amigavelmente, sem a menor intenção
de aggressão. nem intimidação, o seu
afastamento do -Rio. visto que um en-
contro com o tenente Paulo podia ter
funestas conseqüências. O tenente Ocía-
vio, que os recebera na varanda de sua
residência, á rua do .Engenho 'Novo,
tirando a mão direita do bolço trazei-
ro da calça, onde a conservada desde
que viera do interior de sua casa, a
chamado dos visitantes, saco'i de tini
revólver nickelado, levando-o á altura
do thorax do depoente c, depois, le-
vando a arma á altura do seu próprio
ouvido direito, disse: — Tenho tido
ímpetos de estourar a cabeça, be o nao
fiz ainda é porque tenho ininna niae
gravemente enferma.

Nessa oceasião o tenente Artludoro,
segurando-lhe o braço,, pediu-lhe que
guardasse a arma, pois o fim , delles
era evitar maÍ3 desgraças. Depois des-
ta scena os tres se encaminharam para
ura terreno ao lado, e como lho fosse
de novo dito que devia ausentar-se,
ponderou o tenente Oetavio que o não
faria para não parecer covarde. "Se
me encontrar com o Paulo, cruzarei os
braços e doixar-mc-ei assassinar", dis-
se elle. . .

O tenente Oetavio declarou mais ao
depoente que, tendo d. Zilah ficado
abandonada no hospital, elle,lhe fizera
companhia durante dias inteiros,

Proseguindo nas declarações, o tenen-
te Ricardo disse que, perguntando o
seu collega Oclavio o que dizia sobre
c»e a imprensa, mostrou-lhe um jor-
nal», ao que Oetavio disse que nem
queria ler, pois era conhecedor do"ban-
ditismo da imprensa".

Confessou o tenente Octavlq ao de-
poente nue escrevera vários bilhetes a
d. Zilah do Valle. Nesse ponto, termi-
nada a conversa com o tenente Octa-
vio, os tenentes 'Ricardo e, Arthidoro
se retiraram, dizendo que, á vista 00
que elle fizera, não lhes merecia o
aperto de mão.

Em seguida depoz o, tenente Mario
Vallc. Muito nervoso e agitado, con-
firmou o depoimento prestado na poli-
cia, fazendo outras declarações.
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PRECAIÇOS DO OFFICIO.

O "HomenTda Natu-
reza" foi preso em

Sao Paulo

Kaminetsís

Todos sc recordam muito beni Odo" Homem da Natureza", que andou pe-
Ias ruas centraes do Bio, sempre «com-
paahado de um séquito enorme de
curiosos, a pregar aa excellencias do
segetarismo, segundo o «eu systema,
como capaz de prolongar a vida, assim
como a condcinnar o uso de roupas pe-
sadas.

Chamava elle afeilmente a attençao
de todos, pelo seu typo exótico, de bar-
bas e cabcllos longos.

O "Homem da Natureza", como pro-
va da excelência do regimen que pré-
gava, além de mostrar o seu todo for-
te, sadio, distribuía cartões «om o seu
retrato a toda a gente.

Ultimamente desappareceti Kami-
netzky 3o Rio e ninguém notou a sua
ausência.

Agora, appareee um telegramma ,de
S. Paulo animnciando-nos a sua pre-
sença ali e dando-nos conta do que elle
passou cam a policia da Paulicéa. ,

As autoridades policiaes da capital
do vizinho Estado não concordaram
com a sua presença, nai cidade, arras-
tando comsigo um sem numero de des-
oecupados, c prendcram-n'o, para o
soltarem pouco depois.

Vê-se, por ahi, que em S. Paulo ò
numero de curiosos é bem maior que
o do Rio, ou, então, o que é mais cer-
to' a nossa, policia é que é muito mais
desprcoecupada...

O NOVO PRESIDENTE
DA REPUBLICA AR-
| • GENTINA
-' Pb -

t 
embaixada partiu

ntem para Buenos
Ares

ÓeSxoti hontoro, 4 noitte, o ««rto des-
te capitai, conduzindo a embaixada bra-
sileira do contra-almiraníe Penlro Max
de Prontlia que vae assistir á posse do
dtt. HilPpOrito Irfgoyen, nova presudcn-
te da RepubKca Argentina, o cruzador
Barroso, ...

A's ,4 horas da tarde, o vice^almi-
;rant« Custavo Garnier, chefe do Estado
Maior da Armada, esteve a bordo da-

3uelte 
vaso d« guerra, passando revista

e mostra. ,. ., .
A's 6 horas, em companhia do dr.

Sotua ©antas, . ministro das Relações
Exteriores, e do almirante Alexandrino
de 

'AJeiio»i«, ministro da Marinha, o
dr. Mario R«iz d*.los Llanos. enviado
extraordinário e ministro plempoten-
ciario da ¦.Republica Argontina, 'foi a
bordo levar as suas despedidas ao em-
baixador, sendo recebido com as honras
do «stylo, ... re j

Os membros dá embaixada, offefece-
ram por essa oceasião ao ministro ar-
gentino uma taça de champagne.

LLOYD BRASILEIRO

0 "Acre,rnSo partiu
ÍDavia partir hontem ipara os Estados

Unidos da America do 'Norte o paqtíe-
te Acre, do .Lloyd Brasileiro. A' ultima
hora, porém, foi adiada a suai viagen».

Ao que sabemos, motivou esse adia-
mento o facto do Acro .ter soffndo ai-
gumas ligeiras -avarias no momento em
que entrava o iporto de Santos.

O navio foi pela direciona ,do Llov»
Brasileiro mandado para o dique afim
de soffrer os reparos necessários.
Hontem mesmo foi feito o exame pelos
escaphandristas.

IV directoria do Lloyd; ainda nao
mancou o dia da sua partida.

Miei
A COLÔNIA iPORTUGUEZA DB

BUENOS AIRES

(Ás (estas do annlvcrsarlo da
,. Republica
Buenos Aires, 3 — (A. A.) — Os

portuguezes aqui residentes preparam-
se para celebrar o anniversano da pro-
clamação da Republica, com um g.ran-
de banquete e uma sessão literária, e
musical, cm que tomarão parte vari03
artistas c amadores,

NO WRRO DOS URUBUS

Um menor dá uma fa-
cada nas costas do

outro
Numa travessa no morro dos Urubus,

uma localidade suburbana próxima <io
Campo da Botija, margtnado pela M-
trada Real de Santa Cruz, «avia um
ajuntamento de desoecupados,. numa
tremenda algazarra, açulando dois me-
nores que discutiam acaloradamente e
que se dispunham a engalfinhar-se.

Os menores eram Manoel Bemardes
da Costa, de 14 annos de edade, f ilno
de 'Eduardo Augusto da Costa, residen-
te á rua Antônio de Sá n. ü, no morro
acima, e Carlos de tal, de 16 annos oe
edade, um menor vadio, acostumado a
perambular pela localidade, insultando
meio mundo e sempre disposto a pro-
vocações. . ., ,

IManoel Bernardes havia ido a taoer-
na, que fica nas faldas do' morro, afim
de fazer umas compras, e lá encontran-
do-se com Carlos foi por elle provo-
cado, travando-se uma discussão sem
o menor motivo e que os vagabundos
procuravam prolongar, provocando os
brios dos dois meninos.

Apezar, porém, do incitamento, Ma-
ooel Bernardes, pouco dado a essas
rusgas de rua, retrou-se, não sem se
voltar para o oulro e lhe dizer um in-
sulto qualquer, mostrando que o não
temia,

Manoel já ia subindo o morro, quan-
do 03 desoecupados se voltaram para
Carlos, delle zombando porque não re-
pelliu o insulto do outro e se deixara
ficar para ali amedrontado.

Tantas provocações fizeram, que Car-
los correu atrás de Manoel Bernardes,
sob a gargalhada boçal dos desoecupa-
dos, e, aicançando-o, sent ser visto, pu-
xou de uma faca de qua andava arma-
do e vibrou um traiçoeiro golpe nas
costas do infeliz menor, atirando-o por
terra a esviar-se em sangue.

Ahi então 03 desoecupados viram o
erro que haviam coimnettido e corre-
ram a prestar soecorro a Manoel Ber
nardes, emquanto Carlos, ainda eiiipti'
nhando a arma de que se servira, fugia
morro acima, até desapparecer.

As au'oridades do '20o foram avisa
das dessa lamentável occorrcncia ,<•.
compareceram ao local, fazendo medi-
car o menor na Assistência. Depois
dos^necessarios curativos no Posto Cen-
trai, Manoel .foi internado na Santa'
Casa, sendo grave o seu estado.

NofièíÁs í)Ã üuerrÍ

A marcha das operações nas
differentes linhas de
——.—¦nri 1——— «

batalha

Tuberculose dos ossos, articulações e
glandular (escrophula), tratamento por
processo novo. Dr. B. O. Bappcndieri,
Chile 9, das 10 ás 12 o 2 ás 4 horas.

BWICOES DE 1UI

a—J -Jt-i __^ —->

Lloyd George, ministro' da Guerra inglês, fas uni discurso em favor,
do' alistamento nas fileiras

\ttVd4nttí^«í"K.í No Mo«e no Somme

1 Mo m Grécia
O sr. Gounaris está or.

ganizando
um partido allia-

dophilo

NO

PARC ROYÀL
Milhares de pessoas têm vindo admirar

os nossos colossaes sortimentos de Verão
e aproveitar os preços extremamente
vantajosos por que estamos vendendo*

A visita de V. Exa. é esperada hoje no

PARC ROYAL

mente,

OENÇAS do estômago, intes-
tino, figado e nervosas. Exa-
mes pelos raios X, DR. RE-
NATO DB SOUZA LOPES.

Rua S. José, 39, das 2 ás 4 (menos ás
quartas-feiras). Grátis aos pobres ás 12
horas. A 395

Aonde se poderá comer um polvo fresco
á heepanlioht? só na CABAÇA GRANDE.

(M 3267)

pheras do Estado, da vida social, eco.
nomica c politica, que requerem _forças
resistentes e vifaes em nossa nação, tv
uma necessidade do Estado que vença-
mos todos os obstáculos, que encontre-
mos essas forças c que as empregue-
mos para o bem commum. Desimpcça-
mos o caminho para todos os, aptos, seja
esta a nossa divisa, e nosso império ca-
ininhará para o seu futuro,, no qua os
melhores elementos da nação, provem-
entes de todas as classes sociaes par-
ticiparão de boa vontade no trabalho de

paz, precisamente como hoje collabo-
ram na luta sangrenta.

Prolongados applausos
orador ao terminar o seu discurso.

Durante a peroração os paragrapliqs
refentes ao histórico da declaração de
guerra da Rumania e a referencia as
garantias c promessas feitas por este

paiz, de que manteria sua .neutralidade,
causaram profunda impressão.

i\s palavras do chanccller sobre as
medidas de guerra a empregar contra
a Grã-Bretanha, foram acolhidas com
enlhlisiasticas aprovações e applausos
acompanhados também pelas galerias.

Após curta deliberação, o Rciclistag
adiou suas sessões até 5 de outubro.

saudaram o

II II l
VI li'
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Paris, 3 — (A. H.) — À Agencia Ha-
vas recebeu um telegramma de Athenas

A QUESTÃO DO CONTESTADO

Um artigo do jornal"O Dia"
Florianópolis, 3 — (A. A.)' — O

"Dia", sob o titulo "Pela confraterni-
dade Brasileira", publicou hoje .0 se-
guinte artigo: " Ha mais de um, anno
que o dr. Wencesláo Braz, presidente
da Republica, tomou a patriótica inicia-
.jtiva de resolver a secular questão de li*.
:triites entre o nosso Estado e o do,Pa-
raná, dentro de uma fórmula concihato-
ria, que harmonizasse' definitivamente
as duas prosperas unidades da Federa-
ção. A primeira tentativa de s., ex.
fracassou e esse fracasso mais acirrou
as animosidades communs, tornando ca-
da vez mais irritante a lamentável con-
tenda pelo seu aspecto geral e pelos pe-
rigos que encerrava para a ordem inter-
na do paiz.

Santa Catharina tinha o seu direito
sob a égide do "veredictiun" do poder
judiciário e tratou d.- promover o pro-
cesso de execução da sentença, que era
a aspiração de todos os catharinenscs,

EM BEMPICA

dizendo que o ex-ministro Gounaris cs- i mas essa aspiração como que nao encon-
tá organizando um partido favorável á! trava eco na opinião publica do paiz,
entrada da Grécia na guerra ao lado ! empre inclinada .para. uma solução de
dos aluados concórdia, que nao deixasse oilios entre

.Esse partido, diz o telegramma, está: irmãos, que unisse pelos mesmos vin-
merecendo o melhor acolhimento cm culos de sympathias,communs e desti-

nos idênticos os dois antagonistas, que
sulco de

STADTIII!
RESTAURANT AO AR LIVRE

ALMOÇOS, .TANTARES E CEIAS
ALMOÇO :

Salada do camarão;
Especial caldo do cozidot
Cnrtirâ ú Imliinnn;
COZIDO ESPECIAL.

JANTAR :
Sopn A In sagne;
Robalo, sanee nõrmnndé;
Lagarto de vitclla a maeedonla;
Pcpú íi brasileira.

CEIA:
Canja, sopa á Voignon, ostras

frescas, pescadlnlias, camarão tor-
rado, frios sortidos, frangos, Cfis-
tclletas, inhambús o filhotes de
pombo.

 PRAÇA TIRADENTES — 1
Telcplíono 665, Central

O proprietário,
A. MOTTA RASTOS.

«¦><>¦

toda a parle.. ,
Paris, 3 — (A. H.) — Tclegrapham pareciam separados por tira

de Athenas á Agencia Havas, coiiimuni- profundas incompatibilidades,
cando que no Peloponeso tem havido' O sr. Wencesláo Braz mio desanimou
grandiosas manifestações contra os par-1 nos seus intuitos elevados e nobres,
tidarios da politica do rei Constantino. ! pçrscyerou c venceu. Santa Catharina

Londres, 3 — (A. A.) — A declara-1 transigiu somente com o seu direito,
ção dos aluados de não reconhecer o' com o Paraná, a quem vae estender as
gabinete presidido pelo sr. Kalagero- i mãos, num aniplexo fraternal,' por cima
poulos, provocou a renuncia collecliva das águas rumorosas do no Negro e do
do ministério. Iguassu .

Santa Catharina, unidade da Federa-
ção, estrella scintillante da Republica,
transige com o Brasil, com a opinião
nacional, por amor á ordem e á inte-
giidade da pátria.

Vestidos de vnile 509 e 559

Vestidos dn linlio 50 o 609
ULTIMAS CREAÇAÈS PARA

O VEKAO

CASA COLOMBO
AS PAGADORIAS DO

THESOURO
GRAVES IRREGULARIDADES

NA SEGUNDA
O sr. Pandiá Calogeras designou

hontem os escripturarios da Directoria
da Despesa Publica Vespasiano Magno
Tourinho e Mario Gonçalves, para, por
meio de inquérito, apurar graves irre-
gularidades verificadas em um processo
na a" pagadoria do Thesouro.

O processo cm questão, ao que ouvi-
mos, transitou pelas diversas dependeu-
cias do Thesouro, sem que 03 activos
funecionarios notassem as lacunas e
graves falhas 110 mesmo descobertas
pela secção das partidas dobradas,

DINHEIRO t «n
torro, .';
rua Lu
Fundact

e cautelas
do Monte de Soe-

MçScs especiaes — 45 e 47,
• Canvíes. Casa Gonthier.

... 1S67.

NA MARINHA

Sn actualidade, pensão a 60$, só na CA*
BACA GRANDE; av. Mcm de Sá. l.l-is.~~ » *»' » ~

O NOVOS APOSENTADOS

PRECONCEITO EEROZ

O relatório sobre o as-
sassinato de Rozen-

do Figueiredo
Todos se recordam do crime estúpido

oceorrido na rua Alice de Figueiredo
n. 97 c do qual saiu mortalmente fc-
rido, para fallccer, depois, no Posto
Centra'., de Assistência, o joven Rosen-
do Pereira de Figueiredo, alvejado
por quem devia ser cm breves tempos
seu futuro cunhado, o estudante José
Basilio da Silva Júnior, que se oppunba
tenazmente, por um estúpido preeoncei-
to de raça, ao casamento de Koscndo
com sua irmã Lúcia.

Na delegacia do iü' districto policial
foi aberto um inquérito rigoroso, sendo
chamadas diversas pessoas a depor e
tendo ficado exuberantemente provada
a culpa de Basilio Júnior.,

Õ delegado do iS" districto, que con-
duziu com habilidade o inquérito, já
apromptou o relatório e o enviou ao
juiz competente, fundamentando o pedi-
do de prisão preventiva do criminoso.

Credito para o respectivo pa-
gantento

O sr. Pandiá Calogeras subníçtferá
hoje á assignatura do presidente da
Republica os decretos, abrando ao Mi-
nisfcerio da Fazenda o credito supple-
montar de 2oo:ooo$ooo para pagamen-
to a novos funecionarios aposentados e
approvando as modificações feitas nos
estatutos da companhia do seguros"Alliança 'Mineira", com sede na cidade
de Ponte Nova, Minas Geites.

«ti a ew
A*s quintas-feiras. Succulcnta Feijoada,

is 9 da manhã, só na CABAÇA GRANDE.

Conselho de guerra de tim official
Deverá reunir-se amanhã, ao, meio

dia, na Auditoria Geral da Marinha, o
conselho de guerra a que responde o 2°
tenente commissario Antônio Fernandes
de Moura, do qual é presidente o capi-
tão de fragata Armando César Burla,
maque. c são juizes 03 capitães de cor-
veta Agenor Monteiro de Souza, medi-
co dr. Arthur do Vallc Lins, capitão*
tenente engenheiro machiiiisla Alfredo
Scveriano dos Santos, t" tenente Euge-
nio Muniz Freire c segundo tenente cn-
genheiro machinista Manoel Gonçalves
Campos.

Bebam só Café Ideal

Um "valentão" aggre
dido a páo'

Na Saúde é bastante conhecido, e re-
speitado como um valentão terrível, o
estivador Juvenal Pereira de Souza,
preto e morador á rua Santo Christo
numero 127.

Juvenal quiz dar um passeio fora da*
sua "zona de operações , e saiu-se da
Saúde para Bemfica, onde chegou já"alguma coisa "tocado" por muita be-
bida.

Lá chegado, o estivador foi, beber
niais' "á razão da mesma" e dirigiu-se
para uma tasca que tem uma freqüência
digna do viajante que abandonou a
White Chapei c foi tomar ares e .fazer
bravatas a outro sitio,

i Na tasca encontrou um outro eonhe-
cjdo desordeiro, José de tal, cujo nome
de guerra é "Zé CabcMcira".

Os dois ao dcfrontarem-sc não se de-
-«Üp muito bem. Houve troca de pala-
vras e "Cabelleira" foi aggredido a so-
papos,

Victorioso, Juvenal lá sc deixou fi-
car.

O pequeno conflicto .fora na noite de
ante-hontem e até alta madrugada , o
estivador ainda sc achava no botequim
a beber e a deitar arrogância.

Quasi ao amanhecer, apparcceu no-
vãmente "Zé Cabelleira", mas dessa vez
acompanhado por mais alguns "cama-
radas bons", c que ia justamente á
procura de Juvenal.

Travou-se, então, uma lula deségúal;
em que o estivador levou uma sova a
valer, saindo seriamente maltratado.

Os aggrcssores fugiram e estão sen-
do procurados pela policia do 18o ,dis-
tricto, que foi informada da oceorren-
cia.

Juvenal, que recebeu uma lição e
deve estar convencido de que ser va-
lcntâo não é a melhor coisa deste mun-
do. foi medicado na Assistência c re-
colhiiío depois á Santa Casa, onde está
eiu tratamento.

i » ta m»i —

UM CRWffiCELEBRE
Joio Barreto foi posto
hontem em liberdade

O poeta Jo3o Pereira Barreto teve
hontem a sua liberdade restituida pela
justiça fluminense,

Não vale recordar o histórico do çri-
me sensacional, que o levou, primeiro,
a desertar do convívio social, fugindo
para S. Paulo, em fins de 1912 c,'de-
pois, a se entregar á prisão, rccolhen-
do-se á penitenciaria de Nictheroy.

Trçs vezes entrou o cantor das Sei-
vas e Cios em julgamento perante o
jury popular, respondendo Pelo assas-
sinato de sua própria esposa, d. Annita
Levy. Da primeira, acciisado pelo en-
tão promotor publico da referida co-
marca, dr. Osório de Almeida Júnior e
pelo aceusador particular dr. Gania
Júnior c defendido pelos drs. Mau-
ricio de Medeiros, Frócs da Cruz Ju-
nior, Philadclpho Pereira e B. de Mo-
raes, foi -Barreto condemnado a 21 an-
nos de prisão cellular. Presidiu essa
sessão, que foi memorável pelos lon-
gos e acalorados debates nella travados,
o dr. Pinho Júnior, juiz de direito da
2« vara de Nictheroy.

Interposto o recurso de appellaçao
pela defesa, voltou Barreto a, segundo
jury, sendo aceusado pelo dr. Cortes

nmnnnnmnnim:
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O mau tempo continua
a prejudicar as

operações
Paris, 3 — (A. H.) — Communicado

official de hontem á noite:"A leste de Botichavesne alcançamos
novos progressos por meio de combates
a granadas de mão, apprehendendo ao
inimigo seis metralhadoras e fazendo-
lhe quarenta prisioneiros.

Na direcção de Epine-Mal-Assiss ca-
nhoneamos uni destacamento de tropas,
,que teve de retirar-se, deixando no
campo cincoenta mortos.

Ao sul de Vermandovillers repellimos
um ataque.

O máo tempo continua a prejudicar
as operações,

O aviador Vialet abateu o seu quiii-
to aeroplano.

As operações na frente ingleza
Londres, 3 — (A. II.) — Communi-

cado do general Ilaig:"Tem chovido copiosamenté em toda
a linha de frente.

Os allemaes penetraram na aldeia de
Eaucourr, em cujas immediações estão
travados vivos combates.

Fortificamos as nossas novas posições
a sudoeste de Guendecourt e a norte e
liste de Cottrcelette. Fizemos 64 prisio-
neiros.

Os nossos aeroplanos bombardearam
vários pontos importantes da linha ini-
miga e empenharam-se ein numerosos
combates aéreos, durante os quaes des-
trtiiram dois apparelhos allcmães.

Abatemos um balão captivo. "

As operações no sector inglcz
Londres, 3 — (A. A.) — Os inglezes

ameaçam os allemaes, que se defendem
tenazmente, de Lcsare, Letransloy, até
Bapaume.

Violento dncllo de artilheria ao
norte do Somme

Por/i. 3 (A. H.) —¦ Communicado
das .1 horas:"Ao norte do Somme, duello de ar-
tilheria muito iioleiito. Na região ao
norte de Rancourt, 03 allemaes tenta-
ram desembocar no bosque de 6aint-
Picrre-Vaast. Os tiros de barragem e
os das metralhadoras repclliram o ini-
migo .para as suas trincheiras. Fizemos
alguns prisioneiros."

Vm instantâneo de Pereira Bar-
reto, tonado quando de sei, tdti-

mo julgamento

CADIjnf contra os carrapatos 110MlUlVb ga(]o< vcnt]c.se „a Um.
tiilania; rua do Ouvidor, 77.

CREDORES, A' POSTOS!

Contas que õ Thesouro
vae pagar

RAONIER
20X
DESCONTO

Ovi-vldLor 172

MORTO POR VM TREM ?

Appareee um cadáver,
no leito da estrada,

com uma perna
< decepada

Hontem, as autoridades policiaes do
25" districto foram informadas de que,
no Marco S, pouco além da estação de
Bangu', sc achava sobre o leito da Es-
trada de Ferro Central do Brasil o ca-
daver de um homem de còr, moço, ten-
do a perna esquerda decepada.

Recebendo essa informação, o com-
missario de dia á delegacia do 25" im-
medialainente compareceu ao local, ¦ ve-
rificando que era exacto o que lhe
íôra communicado.

De facto havia estendido uni homem
que facilmente foi reconhecido como
sendo o carregador Ascendino de Oli-
veira, pardo, de 25 annos de edade e
muito conhecido nas immediações, sen-
do a sua residência num barracão exis-

AS COMPANHIAS DE SEGUROS

Como deve ser feita a cobrança
do imposto de fiscalização

O sr. iPanddá Calogeras declarou aos
chefes dns repartições subordinadas ao
Ministério da Fazenda (pie a cobrança
do imposto dí fiscalização que as com-
panhias de seguros .pagam i razão de
2 o|o e 5 ò|o (cinco por mil), sobre
os prêmios arrecadados, do quad trata
a rubrica 35» do art. i", da lei mime-
ro 3.070 A, do }i de dezembro de
1915, deve ser feita por verba, medi-
ante guia, em duplicata, visada pela
Inapèotoriá de Seguros.

ALFÂNDEGA DE SANTOS

O rendimento da ultima semana
O ffhcsòurò Nacional rçàébsü hon-

tem a quantia de jjoroooSooo, proveni-
ente de safdo disponível da retida arre-
ciidada pela Alfândega dt^Santoa^ na
iKiuüua finda.;. ~^j, do Obra*.-

A 2* pagadoria do Thesouro ÍNacióx
nal effectuou hontem os seguintes pa-
ganientos:

350S000, a João Pinto de Souza Var-
gas, de graíiÉicação por • serviços pres-
tado3 ao (Ministério da Fazenda;

'iooiÇooo, ao -porteiro da Rcc^bedoria
do Districto Federal, de aluguel de tente na rua do Retiro, no Bangu'.
casa; A's autoridades do 25o inclinam-se a

3:3<>7$650, á Casa Lcuzinger, de for-1 crer que se trata de um desastre, du-
neciiiicntos â Alfândega desta capital; | rante a noite._ Ao que parece Ascendino

MOVEIS

Nà frente Giulia, observou-se ttmií
maior actividade das artilheria» ininii-
gí.s contra pontos habitados e contrai
,as nossas linhas a leste do valle. ,. ,"

Um avião inimigo lançou sobre Agor-i
do .uma bomba, que não causou victi-'
mas nem estragos matèriaes,
¦¦ ' . H I

A campanha da Rússias
A LUTA EM HALTCZ AUGMENMt

DE INTENSIDADE
Londres, 3 — (A. A.) — Telegrá-

pham de Pctrogrado dizendo que au-
gmenta de intensidade a luta travada'
cm torno de Halicz,

O inimigo fortemente reforçado teni
lançado batalhões inteiros contra as po-
sições moscovitas, mas todos os esfor-
ços para desalojnl-os das posições con-
quitadas são infrutíferos.

A GUERRA NO AR
O ULTIMO "RÃlír DE "ZEPPE%

LINS"A LONDRES
Londres, 3 — (A. II.) — Diz um3

nota officiosa:"Com referencia ao ultimo commii-
nlcado allemão, segundo o qual vários
''Zeppelins'-' lançaram bombas em Lon-
dres, com sttecesso, póde-se repetir que,
não só nenhum dingivel atirou bom-
bas nesta capita), como também ne-
nhum delles conseguiu voar sobre Lon-
dres. O que se approximou daqui foi
imniediaiainentc destruido c os outros
voaram á toa sobre os campos." ' .

MAGALHÃES MACHADO & 
Rua dos Andradas 10 e 21. Os
maiores armazéns desta capital.

NA POLICLINICA

3SO27Ç200. a diversos, de forneci-
meií.os ao Ministério da Guerra, no
corrente anno;

1 xocfooo, a diversos, de alugueis de
prédios ao Ministério do Interior;

'3:782?4go, a diversos, do forneci-
nientos ao mesmo Ministério;
3 :i>oo$ooo, a José Souza Guimarães, de
fornecimentos ao mesmo d-jpartantento;

c 4:S.'oí:cc. da folha do Pessoal 'te-
clinico, e administrativo do Eseriptorio

ou foi colhido por um trem quando
atravessava o leito da estrada ou caiu
de algum comboio cm que estivesse
viajando, sendo a sua morte originada
pela hcinorrhagia consecutiva ao esma-
gamentó da perna.

Foram dadas as providencias neces;
sarias, e o cadáver de Ascendino foi
mandado para o necrotério do serviço
Medico Legal, para o respectivo exa-
me devendo dali sair para ser .enter-
rado/'""—'" 

-1— "" "" s

A conferenein de hoje do professor
Oscar de Souza

Proseguindo no curso que vem fa-1
zendo da clinica therapeutica, mais 1
uma conferência realizará hoje, ás 4
horas da tarde, na Policlinica Geral do
Rio de Janeiro, o professor dr. Oscar
de Souza. !

Xessa conferência será estudada à.j
acção da tubercuüna no tratamento da
tuberculose.

m o «ta » 1
DR. ALBERTO DO REGO LOPES —

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

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

DR. OCTAVIO DO REGO LOPES -
Oculisu, prof. da Faculdade de Medicina.
Consultório: rua Sete de Setembro 11. 99.

(A 
S194)

Do sr. Manoel Silveira recebemos «ma
schòUisch de filia composição, intitulada "F^
líspcraotí e Ç5rid,ad«i''.tj —-.

Júnior, novo promotor e pelo mesmo
aceusador particular, dr. bania Júnior,
e defendido pelos drs. Maurício de
Medeiros, E. de Moraes e hroes da

_ Cruz Júnior. Presidiu a sessão o ai.
J1 Oldcmar Pereira, sendo Barreto ab-

' 
solvido. A justiça publica, por sua vez,
recorreu da sentença e o poeta voltou
a terceiro julgamento com os mesmos
aceusadores juiz e os advogados, drs.
Fróes da Cruz (pae), que substituiu o
filho, fallecido no interregno, e ainda
os drs. Maurício de Medeiros e b. de
Moraes. Absolvido, a promotoria inter-
poz novamente o recurso e hontem, .o
Tribunal da Relação do Estado do Rio
resolveu negar provimento ao recurso
do dr. Cortes Júnior, sustentando a
decisão do ultimo jury.

Relatou o feito o desembargador Ar-
Uluir Annes, que levantou logo tres pre-
liminares: sobre a competência,do juiz
Oldemar Pacheco, juiz ¦.municipal de
S. Gonçalo. para presidir .ao Jury de
Nictheroy; sobre contradicçoes nos que-
sitos de embriaguez e sobre a irrespon-
sabilidade- morai do paciente.

Colhidos os votos, reconheceram a
competência do dr. Oldcmar os des-
embargadores Anisio Paiva, Henrique
Graça e Ferreira Lima. O relator e o
desemhargador Eloy Teixeira votaram
contra. ...

Não acharam contradicçoes na cm
briaguez os desembargadores Anísio de
Paiva e Arthur Annes, este ultimo rc

Sobre a irresponsabilidade moral do
poeta falou o relator. A! vista do lau-
do medico junto ao volumoso processo,
era de parecer que o paciente fosse 110-
vãmente subinetlido á iiispecção de sa-
nidade. ,. .

Contra esta ultima preliminar se :11a-
niifestaram todos os demais juizes.

Negado assim o provimento, foi
Barreto considerado como absolvido,
sendo escolhido logo para redigir o ac-
cordão o desembargador Henrique
Graça.

Occupou a tribuna da de tesa o sr.
E. de Moraes, que resumiu a sua ora-
ção em 30 minutos.

O dcscmbarpador-presidente. dr. Car-
'•03 Bastos, oíiiciou lionteiii mesmo ao
dr. Oldemar Pacheco, ileclarando-lhc
que podia expedir o alvará de _soltura
em .favor do poeta, se por ai "ão csli-
vesse preso.

A's 3,30 minutos da tarde, o autor
das Selvas o Céos recebia na Penitcn-
ciaria a noticia de que era um homem
livre. Pouco depois, chegou o seu pa-
trono com o alvará e elle foi mandado
em paz. Uma grande commoção cn-
cbia-lhc o rosto de alegria e os olhos
estavam rasos de água. Barreto saiu,
confessando iue a sua longa reclusão
lhe havia peiado as pernas para o tra-
fego das ruas, Abraçava os conhecidos
que encontrava, sorrindo c com aca-
nhainento.

Encontrámol-o. Perguntamos à Barre-
to o que e>!e ia fazer. Respondeu-nos:

— O Correio publicou, ha tempos, o
trecho de uma carta que dirigi á so-
ciedade carioca c A justiça de Nicfhc-
roy. Dentro delia, está a minha nova
vida. Não beberei jamais. Sá tenho
um desejo: ser esquecido. Só possuo
uma ambição: viver para minha mãe,
minha irinã e para 01 meus filho».; ^

AS OPERAÇÕES
NOS BALKANS

O MOTIVO DA RETIRADA DOS
RULGAROS DE KAIMA-

CKALAN
Londres, 3 — (A. H.) — Telegram-

mas aqui recebidos informam «pie o
Estaldo 'Maior búlgaro ordenou a retttrá-
da das tropas concentraidas ao sul do
monpe de ICaimackalan, em coiisequen-
cia do violento canhoneio dos servios.

Os búlgaros ilirigcaii-sc para o valle
de Monglenitza.

Continua n batalha de ITcr-
ínanstadt

Londres, 3 — (A. A.) — Apezar
dos re.pòtiidos telcgrammas allcmães so-
bre a situação dos rumaiicos, estes não
foram derrotados cm Ilernianstadt.

iPor 'telegíammãs de Bukarcst sabe-se
que ali ainda se combate com encarni-
çamento, tendo já os rumaicos oecupa-
do o monte Tulisib, que é o ponto cen-
trai da acção.

Varias noticias
O TRATAMENTO DOS SUBMARK

NOS RELLTOIORANTES EM
ÁGUAS TERRITORIAES

Londres, 3 — (A. H.j —Sobre o tra**
tamento dos submarinos belligcrantes
em águas terriloriíics, está o governo
inglcz enviando a certas potências ma-
ritiinas neutras um nicmoranduin eni
que diz que, no relativo aos submari-
nos, a aplicação dos princip:os do di-!
reilo das gentes sc apresenta em con-
diçúes tão particulares quanto novas,
de um lado cm conseqüência da íacul-
dade que têm os referidos navios de.
navegarem, de permanecerem no mati
em estado de immersão e subtrairem-sa
assim á toda a vigilância, e de outro
lado por motivo da impossibilidade não
só de indentifical-os, de determinar o>
seu caracter nacional, neutro ou belli-
gerante, combatente ou inoffeusivo,
como também de fazer abstracção da
capacidade offcnsiva inherente á suai
própria natureza.

Póde-se dizer, allega o nicniorandimi
inglez, que todo o submarino que, lon-
gc da suai base, dispuzer de um local
para repouso e reabastecimento, ali so
incorpora, pelo próprio facto desse re-
pouco, um tal supplemcnto de recur-
sos que as vantagens que dahi aufere,
tornajin esse local uma verdadeira base
dasc de operações navaes.

Em presença desse actual estado de*
coisas, os governos alliados conside-
ram que os submarinos devem ser cx-
cttiidos das regras até aqui reconheci-
das pelo direito das gentes para adiais-
são e estadia dos navios de guerre o
de commercio em agitas de portos ncu-
tros. Todo o submarino dos belligeran-
tes que houver penetrado num porto
neutro — concilie o mcmorajtidum—de-
ve, portanto, ser ahi retido.

Os rumaicos atravessam o Danúbio
Londres, 3 — ('A. A.) —.Os ru-

maicos atravessaram o 'Danúbio entre
Rutsohúk e Turtukai.-

Os tcnto-bnIgnro9 contra-atacaram
nos arredores de Junina

Nova \'ork, 3 — (A. A.) — Dizem
commtinrcaçõcs aqui recebidas que os
teutò-bulgaros, contra-atacaram as re-
centes conquistas feitas pelos anglo-
francezes nos arredores de Janina, na
margem esquerda do Strouma.

A artilheria alliada conseguiu, entre-
tanto, sustar todos os movimentos en-
saiados pelo inimigo.

A luta na margem esquerda do
Struma

Paris, 3. — Communicado do estado-
maior do exercito do Oriente:

"Na margem esquerda do Struma,
dois" novos contra-ataques búlgaros con-
tra as posições que os inglezes cantil-
raram no sabb.iiWi foram repelbdos.
infligimos perdas sangrentas ao nu-
mico.

No Cerna, os servios continuaram a
avançar pelas encostas do oeste da cns-
ta principal do Kaimackalam. A inían*
teria servia capturou hontem a primei-
ra das linhas de trincheiras dos bul-
garos nesse ponto.

Na ala esquerda, canhoneio.
O má» tempo continii'a.

Nas linhas italo-auslriaoas

O novo plano da Lotev
ria Federal

Está despertando vivo interesse *
sensacional e novo plano da Grande)
Loteria Federal a extrair-se sabbado o,
Tem quatro prêmios de so contos de
réis cada um. 11111 avultado numero de
prêmios inferiores e mais que tudo)
nove terminações duplas.

¦li' o caso de lembrar-vos que o Cen-i
tro Loterico, á rua Sachet n. 4, con-
tinúa ainda na* plena posse da Sorte a
delle depende a vossa fortuna,

UMA ROA ESCOLHA ,

A questão da City
Acaba de ser escolhido para dirimi*

a questão levantada entre a Inspecto-
ria de Esgotos e a Rio de Janeiro City
improvements Company Limited, o ,dr.:
Gonçalves Neves, estimado engenheiro,
já experimentado em scrviço3 de agitas
e esgotos, como chefe de uma das suas
secções.

Essa nomeação, foi muito bem rece^
bida, e não podia deixar de sc!-o cm se
uratando de um profissional escnlpu-
loso e defensor intransigente dos inte-
resses públicos confiados á sua guar-*
da. i¦ !¦>>

Nós bebemos, vós bobeis, elle* \'
bebem HANSKATICA. 1

A MARINHA MERCANTH

D QUE INFORMA O ULTIMO
COMMUNICADO DO ALTO

COMMANDO ITALIANO
Roma, 3 — (A. H.) — O ultimo

communicado do alto commando, em
data de boje, é do theor seguinte:

No valle do Asiico e no planalto do
Asiago, insistentes tiros das artilhenas
inimigas contra diversas localidades ha-
bitadas. A registrar, algun3 estragos
matèriaes em Arsiero.

Assignalam-se novo3 e felizes, sueces-
sos das nossas operações otfensivas
na zona de alta montanha. Na cabeça
do Cismon (Brenta), uni dos nossos
destacamentos, :ipÓ3 haver escalado,
sob o fogo inimigo, escarpadas paredes
rochosas, conseguiu homem oecupar o
segund ocume do massiço do Col Bri-
con, a sudoeste do primeiro (cota
2.604), já em nosso poder. No Alto
Cordevole, na noite de 2 do corrente,
vários destacamentos, depois de um in-
tenso lançamento de bombas, atacaram
uma nossa posição avançada sobre as
encostas do Sicf, mas foram rechassa-
dos com perdas. Nos Alpes Cirnicos,
entre o Monte Cogliano1 e Pizzo ColM-
na (Alto Bul), os nossos destacamen-
tos, depois de por meio de pacientes
operaçcs de rodeamento, terem isolado
o pico defendido pelo inimigo, consc-
guiram alcançar-lhe o cume. numa ai-
tura de 2.776 metros. O inimigo, pos-
to em fuga, abandonou no local da
luta armas, munições e muito material.

Uma conferência na Federação >.
Marítima Brasileira ¦

São convidados todos os marítimos
para assistir a conferência que sobre a'
marinha mercante realiza hoje o presi-
dente da Federação Marítima Brasi-.
leira, na sede da Sociedade União dos
Fognistas ás 3 horas da noite, em ponj
10, á rua Buenos Aires h; 159. ',

CIMENTO Cibbs, I n v
s 1 e z. —*

Telephone 831, Central. -- Ru»
Santa Luzia 202— PAULO y.issos_& C. —' '_

Encontrado morto soh,'
uma ponte da Ceartral

A AUTÓPSIA COMPROVA QVW,
SE TRATA DE CM AÇOIDENTB <

No necrotério policial foi honlen^
feita a autópsia no cadáver do desço-,
nhecido, encontrado sob uai ppntiluM
da Estrada de Ferro Central do Brasu\
entre as estações de Deodoro c RlcAM
do de Albuquerque. J

Os médicos legistas affirmaram qua
se trata de um accidente e deram comd
"causa-mortis" congestão cerebral. JJ

Não foi restabelecida a identidade M
infeiiz e o cadáver toi photoíraDhaíw
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Confortável e Econômico

Fabricado pelaa C.CIark, Ltd
Carioca, 3S
Camérlno, 17 O
Estacio Sá, SS>

'Ü sessão de hontem teve

DA IAS INTIMAS .
l"azem annos' hoje:

: ü sr, Francisco-dcv Assis Silveira:
o sr,' AugustoArnaldo-da-Silva- Cnv

«ro, fimccionario-do Ministério-da-Agri-
cttitura;—-0"sr. Francisco José i Belém, nine-
cionario do Laboratório-Militar;

a galante menina -Latira' Moreira, li-
lha do tenente Luiz Camacho;a sra. d. Irene -Itangel, esposa do
capitão 1'cdro Pereira "Rangel;

a ura. d. Carmen'Noves de'Aragão,
esposa do capitão Pedro * Aragão, estima-
do fimccionario^da "Saúde 'Publica;

Passa hoje o anmversario natalicio
da scivlierita ' Anna • Una Cnriurina Scli-
initlt, filha do sr. Henrique Scluniilt.

Kstú em festa o lar: do" sr. Antônio
Iírigido, ¦ empfegado ; no. escriptorio »- da
.l.iglit, 'por 6er i 'boje o amiivcrsario nata-
licio de seus • interessantes - (illiinhos Uni-
llierme c Gilberto. M

Fez annos horttem d.. Julia Campos,
esposa do engenheiro- Lambcrto Campos.
A distineta annivenearlante recebeu muitas
felicitações,

í: >li :í
NASCIMENTOS

O lar do sr. Francisco Aguiar Fer-
mandes e ¦ de d. ' Maria Aguiar acha-se
enriquecido, desde ante-houtem, com o
nascimento ile una interessante menina, a
sua primogênita.

CASAMENTOS
Na matriz.do S. José rcalizott-sc sabbado

tiltinio o cnsamento do sr. João' Rodrigues
Jlaniásccnó Salgado, da empresa "Neuclialel
,C".", com a senhorita Ksllier de Souza.

A cerimonia ' esteve' muito concorrida o
teve por paranymplios as sras. d.d. Alice e
Noemia -Pinna c os srs. Joaquim Pires,
deputado federal, o João Farda.' 1'nrain' tes-
Icniunlias no civil os srs. João Nogueira,
João -Martins dos Santos c Astarbé Rocha.

A- noite, em casa dos paes da noiva, liou-
ve tuna festa encantadora pela' quantidadede convivas e nttraetlvos característicos das
soirées da nossa dite social. Fez-se mu-
sica c houve dansas animadas, após um
banquete de cerca de cincoenta talheres.

Da organização dessa' festa, incumbiu-se
o sr. João Nogueira, tio da scnborita Ms-
tliçr, dc uma 'maneira' orodiga- c èlogiavel,
pelo modo Hiano com auc conduziu alegre
incute a sotrèe, deixando as mais agrada-
veís impressões no espirito dos- que foram
levar os seus parabéns aos felizes mibcnlcs,

Além do outras, pudemos notar as se-
guintes pessoas: Raul Soares de Oliveira
c esposa, João Farda e-esposa, mme, Agrip.
pina do Almeida, d.d. Joanua de Souza,
Maria de Souza. Maria Isabel de Souza,
Maria Salgado. Francisca Salgado, Amélia
.Morfics, senhoritas Brnsitíha 1'Ínto, Irene
de Hoii7a, Kosa Rodrigues,' Arv Cartíiínda.
João Parriia c esposa; Antônio da Ko.
clia ;I'ariá c esnosa, Primitivo Nogueira,
Domingas V, Nunes, dr. Carlos Ribeiro,
dr. Monteiro da Silva c familia; João Mar-
(ius dos Santos, capitão Benedieto Sarmen-
io, coronel loaquim Alves de .Brito, JoãoJUilicim, Tedro dc Moraes, Oritnizaqiic l*'.
JIoüo, José Queiroz, fosé Salgado, llerna-
ni Marrpics Salgado, ¦ Henrique Ijhcr.il, An-
tonto Santos Guimarães, Mario Rodrigues
dos Santos, Miguel de- Souza.' João ' Ba-
iiiistn. Ferreira- dc Mello. Anselmo Portei-
Ia, Francisco Lopes, Álvaro I'ircs e Or-
latido Pinna Ferreira Pinto.

Si"lícalizou-sc no dia 30 do mez passado^ o
enlace matrimonial da .senhorita Maria Ca-
thariua da Silva comi o sr. José Corrêa
]Ji;is Filho.

O acto civil leve log.ir as n horas, e o
rtíigioso, que se realizou ua matriz dc N.
S. da Conceição do Campiulio, ás ú da
tarde.

Foram padrinhos. nr>r* Parle t da roíva. o
corretor dc navios José Francisco da Silva
c sua irmã, d. Anna Silva, c por. parle do
noivo, o -dr. Augusto Silva c sua esposa.

•j»

Realizou-se hontem, i tarde, perante o
juiz da 11* pretoria, o enlace matrimonial
dn estimada scnhorila Aleina Alves dê Sá.
irmã do tenente Viruilino'1 Alvos "de Sã. con-
oeitttádo fimccionario ' da Central dn Brasil,
com o sr. Américo Maroues lístcvcs, ama-
imenso da assistência do material do Corpo
«de Bombeiros.

Nn residência da familia da nubeiitc, 05
convivas presentes tomaram narte cm uni
JaUto jantar, ereuendo-se. por oceasião dp
ci':.Mpague, muitos brindos dc votos de
presperidade ao iovcn par,

* t\\ :it
VIAJANTES

Chega hoje n' bordo do "Bahia" o dr.
(Tiiiiz Aguiar,1''Professor da Faculdade de
Medicina da "Bahia que vem a esta ca-
ipital tomar .parte no Congresso de pro-
ic=son.s de Odontologia, a reunir-se c:n
\2 do corrente.

Borges, José 'da Silva Melra, Francisco
Sinval, Fernando José de Medeiros, Anto-
rjio' Iinnos/(.ionçalves de Mattos, commen-
dador'Manoel^ Rodrigues Fontes, José Ma-
noel Corrêa, Eduardo Alves Ribeiro, Joa.
qiilin. Juslino -.da -Silveira Almeida, JoãoAlariaVRibcifo, João' Cdellio da Costa Ju-nlor, ¦ Adolpho 'Amador do Vasconcellos,
yictor 

"de- Earia Gonçalves, Stanley An-
dt-eivs, ¦ commendador João Almeida Cor-
Tca'. d'Aviln,' Antônio José Garcia, Aurélio
da- .Fonseca .^Monteiro, Júlio Uerto Cirio,
Afionso Freire de Almeida, Carlos da Sil-¦va Gusmão; director do culto, Sylvcstrc
Augusto da Costa; iprotectora pcrpcctiia,d.'-Antonia Galdino dos Tassos Macedo;
juiza,d. Josephina Banks Fcnandes Mal-
1110; directora do culto, d. Maria Auto-
nictta da Costa; zeladores: conde dc Avel-
lar, commendador José-^Percira de Souza,
Francisco" liugenio l.eal, José Fernandes
Pereira, João do Couto Duarte, Delphim
Espozcl, Stcphano Pucci, Francisco Igna-
cio Martins, Manoel Joaquim da Silva,
José ^ Ma ri a Gonçalves, Antônio Dias (lar-
cia, Antônio Osório Alves, Jternardino
Bastos Dias,''.Manoel Francisco Dias Gar-
cia, Domingos de Pinho. João José de
Sampaio Barros, • commendador Jnsé Gon-
çalves Guimarães, Antônio da Silva Mo-
reira, César Augusto Bordalo, Alberto de
Barros Franco, César Augusto Borgc3 Pu*
íhares, Daniel Pereira Bastos, José Coe-
Iho'da Costa,' Barão dc Famalicão; zela-
dons; condessa de Avellar. d. Alda Lei-
lc Baccllar -dc OMveira, d. Carmen. de
Carvalho Duarte • Reis, d. Cândida Olym.
pia dc Macedo Ribeiro, d. Cecília da
Rocha Ou-müo, d. Izaura Olympia Ri-
beiro Coelho, d, Kuridiec de Oliveira Pc-
reira, d.' 'Maria da Gloria -Barbosa Kodri-
gaics, d. Alice ' Barbosa Rodrigues, d.
Marcellina Ferreira Leal, d. -Amélia;:"Ma-
gdalcüa Barbosa" Ribeiro, d. Marietta I-è;*
te BaeoKar dc Souza, ¦ d. -Atina Carolina
da Silva Moreira d.'Alma'da Silva ftlo-
reira, d. Maria Tavares Narciso, d.-Vio-
Ic.a ile Carvalho Duarte, d, Latira Duar-,
te Espozcl, {\, Carlota Oiialía dc Mace-
do Silva, d. Maria do Carmo Augusta
Ferreira" Raposo, d. Olga Bastos Teixeira'Pinto, d. Maria da Costa Narciso, d.' Eli-
za de Vasconcellos,' d. Çorina de' Souza
Almeida c báronozai de Famalicão.

* O Si.
FAT1I1F.CIMENTOS

Fallcccti em Paris cui 'M dc ngosto pro-
ximo passado, onde residia desde muitos
annofl, o estimado c celebre artista pintor
lirasileiro Júlio Dallá,

ü dislincto finado fez os seus estudos
na Csco'a dc Bcllas Artes em Paris, sen-
do laureado com mcdalltaa dc ouro c1 men-
cõc3 honrosas. lira autor dc inntmteras
obr.ir. celebres cm Pariu e aqui, dentre as
quacs se distingue o bello quadro pintado
a óleo, representando o Senhor tMorto, na
mntriit da Gloria.

Foi distinmiido pelo -'imperador ¦ d. Pc-
dro 11 como sendo o único artista que
fizesse o seu retrato no natural.

O fallcciilo era natural _ desta cidade,
membro dc diversas instituições religiosas!,
¦e era filho legítimo do ''professo: -.João
Mnrceliliio Ballá c de d. Joanna Tbcrcza
Qjyrio Ballá, irmão dc d. 'Maria Carlota
Ballá-do Carmo, espora do coronel Fran-
ciíco Ignacio Pereira do Carmo, presiden-
te do Instituto Carioca, cunhado também
do fállccida cx-thesoureiro do líauço do
(Uilásil Carlos Augusto lí.yrio e tip do
dr. Alexandre Rallá Pereira do Carmo,
ejttioo nesta cidade, e presidente do'Centid Carioca.

O finado dei.toti em Tarii uma filha,
mlle. Maria Lyrio Ballá.

t
. A bordo do paquete "Pará", regressa
hoje para Pernambuco o dr. Heitor da
Silva Maia, que foi um dos mais opero-
fos tuislliítres do general Dantas Barreto
no governo ilaqttclle Estado, revelando
grande senso administrativo,
". Acompanlia-o sua familia,

Tícgrc:sou para Ouro Preto, no noctttrrio
mineiro, o academico da Kscola i\<: Minas
ir.r.tirival de Andrade, filho do -estimado
clinico dr. Aristcu de Andrade*.

CMJKS E FESTAS
A directoria do Rio Club uticrece cm

21 do corrente uma esplendida festa 00=
associados, que constará dc concerto _ nc
qual se farão ouvir varias sciihoritas

Após o concerto haverá bníle c a orelies-
tra c>t;irá sob a direcção do estimado
inaestro Krncsto Ncry.

Será sempre no próximo salbbado, dia
7, que se realiza no Audarahy Club uma
excellente festa intima, organizada por um
grupo de sócios.

Essa festa que, como acima dissemos
. 1erá caracter intimo, constará dc mun"soirce" dnnsantc, oíícrcccndo ps orgáni*

stadòrcs um chá aos seus convidado?. Não
ha luxo. cm trajes; sciuloi muito intima
cíãa testa» .•»

A nova directoria rio Grêmio Rccrcati-
vo Bom Suecesso acha-se assim consti-
tülda:

Presidente. Guarany de Carvallio; vi-
ce presidente, Sebaslião 

'dc 
Araújo; the-

«outeiro. Francisco Cordbn; 1" secretario,
Aristcu Dutra; a" secretario, Pinheiro Ia
ntor; commissão de isyr.didmcia: l.evcs-
cio Pires dc SanfAnna, Nilu Prado e
João Aratitcs.

:'.: * >'*

MANIFESTAÇÕES
Revestiu-se dc grande brilho_ a maiii-

ícstaçao dc apreço levada o cffeito ante-
hontem an sr. .Souza o Silva. ; estimado
superintendente da Iiiinpcsa Publica.

A's 10 horas, na egreja de S. bran-
cisco de Paula rezou-se uma missa ç:nacçã.i .ic graças mandada celebra: pelos
ínnccionariòs danuclla repartição.

A' n.iite, cm bondis espeeiacs. foram os
mi.nifestanlcs á casa dn homenageado, on-
<lc lhe fizeram a entrega de um custoso
mimo, falando por essa oceasião o dr. lie*
Tündino de Sá cm nome do fuuccionalis-
íiio daouclla repartição e o sr. Oií.uub dc
Híirros cm nome dos demais funecionarios.

Uni concerto magnífico teve inicio fíu-
do5 esses dois discursos.

Ápos o mesmo tiveramt inicio as dan
sas que animadas prosegutram até ¦,¦» ma
drugada. quando foi servida aos presente;
nina lauta ceia.

* * «s
ASSOCIAÇÕES

A directoria do "Instituto c Revista
Carioca", rcune-so (imanhã, quinta-feira,
Aa 8 horas da noite, cm sua sede provir
soria, á rua 7 de Setembro n'. So, 1" au-
dar, afim de lavrar a octa da distribui*
cão d.is seus benefícios aos assignánles
inscríptos no me?, de julho p. p., sendo
nesta oceasião, empossados o? novos di*
rectores quò assumirão as funeções dc
seus cargos, realizando então de accordp
com ecus estatutos a i1 conferência oí:'i-
ciai mensal, pelo director gerente dr. Ale-
rcandre BaÜá Pereira do Carmo, «obre o
thema "O Instituto Carioca]', sob os teus
múltiplos aspectos dc beneficência",

$ í< si:
exfermos

Kcstabclccido da enfermidade de que
fora neeommcttido, compareceu ISSntem á
sua repartiçuo, o coronel Alfredo Krr.es-
to de Souza, director d.i contabilidade da
Guerra.-

*~* *
RELIGIOSAS

A! administração da Venerarei Trn-.ar.-
«fali da Nossa Senhora da Pcnlii de
França, eleita para o anno comproaiissal
de'içi;. ficou assim--constituída:

Tuiz, Domingoi José 1'crnandcs Mal-
mi: secretario, Joaquim da Silva Uusmao
iPillio: Ihesotirelro. Attçii=:o Pinto -Kcis,
procurador. Antônio Pereira (tos Passo*
Ribeiro: definidores: Manoel Alves R lei-
ro. Loií Geme* ;da -1-onseca, Josí -Luiz
Pcrcir», Josi RodrifBí». A»g«!* Vier*

T^dleccu hontem na 'casa n. tj da ave-
nidá i" do '.Maio, na Villa -Marechal Hcr-
mes, o sr. Caralanipío. Tril-cs, conhecido
orador popular, que por espaço dc muitos
annos muito se lírcoccupou com todas as
questões que diziam com o bem estar do
operariado nu liras;!.

O seu enterrametito será feito hoje, uo
eemiterno dc Irajá, saindo o feretro da
casa acima, ás 11 horas.

¦#'S» St
lallreictl liontem, 7is i horas da tarde,

cm sua residência, â rua N. S. dc Copa-
batia 7- (l.emt') o dr. Christtano Baptista
Franco, irmão fio almirante Baptista Franco.

O feretro s.iirà hoje, ás > horas da tarde,
para o cemitério «le S. João Baptista.

1»i«U»'»"" ¦
DESCANSA ESTES NERVOS

GASTOS
Não desista,

quando 01 tra-
baliios caseiros
parecerem du-
ros demaiü para
stipportar, üdor
naJ costai, do*
rcl de calwça
com tontevras,
c ncçãn irregu-
lar doa rin.i se
n pre sen t aretn,
ti a o admire,
í.embrc-so que
taci incotnmo-
dos muitas ve-
zes 5"io deriva-
dos de rins ira*
cos, e pôde ser
que só lhe ê
precisa tomar
as Pululas de
Pôster para es

ríns para ficar boa. Não demore, aprovei-
te das experiências feita* por nutrem.

Peca iVMOSTKAS t'.UA'1'lS, .A: FOS-
TI-lU-McCI.i:i.l,A Co. Caixa iof.-'. Rio.

Sob a presidência do dr. Miguel Cal-'
mon, reuniu-se hontem a directoria <la
Sociedade Nacional de Agricultura.

Antes de proceder a leitura do ex-
pediente, o dr. Miguel Calmon se rc-
.tfcisija pela inscri5>ção expontânea do
Ústado de Minas no numero de sócios
rcmido9 da Sociedade. O dr. Calmou
faz resaltar a importância desse ges-
to do prospero Estado de Minas, con-
fessando o seu desvanectmento e, dc-
pois de conjecturar sobre o futuro "do

Estado dc Minas, cuja administração
actual s. ex, louva, propõe que, cm
correspondência á prova de elevada
sympathia á Sociedade e aos serviços
que tem prestado e que, certo, presta-
rá de futuro, lhe seja conferido o titulo
de associado benemérito. A proposta do
dr. Calmou foi applaudida c approvada
unanimemente.

Pedindo a palavra o dr. Chrysantp
de Brito, cc-mmunica que fora smtori-

i;zadò pelo sr. , Esperidino Monteiro a
propor a inscripçfio do Estado^ dc Ser-
gipe como sócio remido da'Sociedade
Nacional de Agricultura,

A propósito, o sr. Miguel Calmon,
leu aos presentes ttm telegramnia do
general Oliveira Valladão, governador
do Estado de Sergipe, informando ha-
ver autorizado o dr. Espcridião Mon-
teiro a pr0P°r a inscripção do Estado
como associado remido da Sociedade c
ao mesmo tempo communicando já ter
sido feita a encommcnda de machinis;
mos agrícolas que o governo emprestara
aos pequenos lavradores.

O dr. Calmon, desvanecido pelo ges-
to do Estado do Sergipe, salientou a
effieiencia da sua 'collaboráção e o pa-
pel que elle representa ria economia na-
cional, congrattilando-se com os metu-
bros da directoria pelas provas dc so-

'lidariedade c decidido apoio como essa
que' tanto honram- a Sociedade.

Pediu ao dr. Chrysanto de Brito
'que transmittisse ao dr. Espcridião
'Monteiro os agradecimentos; . propoz
imais que ao governador do Estado dc
Sergipe se officiasse- apresentando o
reconhecimento da ¦ Sociedade, não só
pelo gesto, de que acabara dc ser- alvo,

1 como da louvável medida que o go-
verno porá' em pratica dentro dc breves
dias, cujo alcance o-dr. Miguel Cal-

:mon salienta.¦-.Mereceu especial attenção um, offi-
cio do sr. Souza Dantas, titular interi-
no das lielações Exteriores, pelo qual
s. cx. solicita da Sociedade sejam for-
necidos áquclla secretaria de Estado
elementos-que 'facilitem o serviço con-
fiado aos consulados brasileiros expos-

'tos na- circular- n. 33 -daquclle Minis-
terio.

O sr. Calmon, diz.que ja uma vez,
quando foi da1 publicação da alludida
circular, salientara . a effieiencia da

medida posta cm' pratica pelo Ministe-
rio, e, com a maior satisfação, s. ex.
assegura seu-dcsvaneciniento pelo liou-
roso ensejo de poder desse modo col-
laborar em prol da expansão economi-
ca do paiz, que _c o que visa o do-
cumento em questão,

Mostrando, com exemplos nutitn o_p-
portttuos, quanto advirá da nova feição
dada aos consulados brasileiros ~ que,
assim, se constituirão órgãos de -estu-
do constante, dc pesquizas cuidadosa,
dc vulgarização systematSca c OiPpor-
tuna, de informação immcdiata c vc-
ridica dos produetos e das riquezas na-
cionacs c dos mercados consumidores
que mais convenham a seus produetos c
a essas riquezas", o dr. Miguel Cal-
mon, affirma que a Sociedade Nacional
de'Agricultura, "envidará, por mais in-
gentes que sejam, todos os esforços no
sentido de proporcionar ao Ministério
das Relações Exteriores os seus ofti-
cios em favor da novel c promissora
empreitada dos nossos consulados.

Em seguida o dr. -Miguel Calmon se
congratula com seus collcgas pela pre-
scriça do dr. Eduardo Colnin, que com
brilho inexcedivel representou a Socte-
dade no Congresso dc Pecuária que
acaba de se realizar em S. Paulo. Re-
fere-sc o dr. Miguel Calmon ao preito
ustissimo de que foi alvo o seu colle-

A eoiilCIA

Um connhlssavlo snspenso por
tempo iiidütcriiiiniido

Foi suspenso por tempo indctermiiiadò
do exercício dc suas fimcçõcSj com per-
da de vencimentos, o conimissnrio dc ^n
classe do n" disiricto policial, Antônio
Gonçalves Leite, sendo nomeado para
subslitüil-ó, interinamente, Noé Ma-
cliado.

TUATAMKNTO 00 11STOMA0O
VISANDO O FlfiADOl UI51XAS

11 1MKSTLV0S.COM O

TRINOZ
ERNESTO' S03JZA

E.vtracto fluido das (res no-
7,i's : Noz do líoln. Noz Voinica
o Noz Mosrtulii. conteúdo nind.t
n MEIjISSA. o AXIZ o o GKH-
VÃO—l)VSPi:i'íiIA. ANEMIA.
DMIULIDAIU'; NEKVOSA. Más
digestões, 111110 hálito, poso do
cstüiiiíiijo. dores do cnbccn.

o falta do appotitc.
GRANADO & C.-l° de Marco. 1-t

JARDIM ZOOI,OGICO

Fiincçfio do isvmnastlca
110 próximo domingo

innumcros rpedidos dc
puderam assistir o u'.ti

Tara nttender
pessoas que não ,
i|i es[ieel.ic.:'i.\ gymnasticio rca!i.(iib nc
dia 17 do mez próximo passado, no Jar
dim Zoológico, quando Irnhalliou o ceio
bre barrtsta brasileiro Itobcrto _ Pàhtojõi
sem vivai no3 trabalhos de tríplice barra,
.1 empresa do Jardim Zòoloj?ico resolveu
repetir a funeção de grymnastica, cotn o
coacursb de Roberto Panlòjo, rio invcti*
cível hércules Penteado, clown Victorino,
dfií tonys c outros artista? de nomeada.

Com Roberto Pantojo trabalharão nas
tríplices barras a scnliorila Aida e o clown
Formiga.

Ol>portunar.icnto publicaremos o pro-
cramma detalhado deste espeetaeulo^mw»g»»Bii ¦ -

O prómpto allivio da tosss
XAKOIM'] l)'.v TilMAO BRAVO E

RROMOFORMIO DE QUETROZ
Fabricado pela Socicd. Prod. Cliim. L.

Queiroz — S Paulo
Be todos is medicamentos qüe têm sido

expostos â venda é ch'c xarope o que
reúne na sua composição t'.ido quanto a
terapêutica encern dc maís apropriado
para combater as moléstias brouco-pulmo*
hores. *

K' i:m poderoso CALMANTE ou SE-
DATIVO, e, como tal, oHivia a tosse mais
pertinaz, mesmo que se trate di tosse uo3
ty$?C03 ou da cíiir..

A' venda cm iodas .-.' drogarias. Deps-
titariò no Rio: latiu Queiroz; r:ia Thco-
philo Oltoni r. 1---. (J 711=)

ga dc directoria,! a c|ttem com razão
chamaram — o sunimo pontifico da pc-
cuaria nacional. ,

O dr. Calmon fala da vida do seu
collega, e se regosija pela sua volta
áquella casa, onde certamente continua-
rá com muito fervor a trabalhar pelas
iniciativas da Sociedade, pnncipalmçn-
te das que dizem respeitos á pecuária.

Allude á Conferência Nacional de
Pecuária para cujo 'brilhante êxito,
certo concorrerão os ensinamentos co-
lliidos no recente Congresso.

Usa da palavra o 'homenageado, <iu=
assegura que como representante; da
Sociedade mais não fez do que levar
até lá a corrente de actividade e bene-
merenda da representada á qual cabem
todas as glorias, se glorias houve.

Em seguida o dr. Caimon, tè um
cfíicial da Liga. de Commercio—S. cx.,
finda a leitura confessou .1 gratidão da
Sociedade nelo gentilissimo convite que
lhe era dirigido e referente á quota
ouro. A propósito o dr. Calmon diz que
a Sociedade tem desde junho repre-
sentado aos poderes públicos contra
uma, série de impostos que visav'ain
gravar os gêneros dc primeira necessi-
dade. A Sociedade, como representan-
te cia producção teve a satisfação de
ver quasi todos os seus desejos realt-
zados. _

Além disso cumpre notar., que a, So-
ciedade subscrevera e apoiara a nota-
vel representação dirigida á commissão
ilo Finanças da Câmara pela Associa-
ção Comniercial do Kio de Janeiro,
cuja harmonia de vista com a Socicda-
dc é patente. Assim s. ex. pensa que,
dado o caracter da questão que se vae
ventilar na reunião da Liga de Com-
mercio, seja ouvida a Associação Com-
mcrcial sobre o que cila — que é in-

. teressada dvrccla na questão c que dc
' mãos dadas á Sociedade vem trabalhan-
i do cm favor das classes produetoras —

pretende fazer.
I Acquiesccndo ao convjtc o sr. Pc-

reira I-ima diz que prestará somente
j informações pessoaes sobre o que tem
i feito e o que pensa a administração da

Associação sobre o assumpto,
Lembra o orador aacção daqucll.i

instituição naqucllc sentido c as pro-
I videncias qttc'julgou necess.irio alei-
I Irar, tendo a Associação, cm virtude
I dos acontecimentos, nomeado uma co:u-
! missão especial para tratar deste as-

sutupto. Dados porém os propósitos dp
governo e da Associação, — para evi-
tar cnnflicíos muito contrários aos
seus desejos, — cila aguarda o resulr
tado da questão ora no Parlamento.

I pensando que não é o momento de in-

j sislir, pois que não cmprehcnde que a
I uni governo constiutido _da Nação,; que

tem primado cm satisfazer os inter-
esses dais classes produetoras, ns quacs
tem ouvido com muita solicitude, —

quando 1105 exige mais sacfiíiicos — se
não devem oppúr embaraços.

A Associação assim procederá; mais
não quer. de modo a''giun, dher

Sociedade não deva agir livre-

das anilinas, cuja industria, também
recente,-está ameaçada de mina.

O dr. Calmon pediu ao dr. Lébon
Regis que formulasse uma representa-
ção no sentido de sua ¦communicação
estendendo egual pedido ao dr. Pires
Ferreira, lembrando, • porém, a conve-
niencia dc ser ouvido-o Centro Indus-
trial do Brasil.

O sr. Pires Ferreira agradeceu a aco-
Ihida c conimunicou que em -cumpri-
mento de uma delibçraçãoi anterior,
comparecera cm commissão á missa do
sr. Espcridião Saboya, saudoso coiv
sócio da Sociedade. U sr. Moreira da
Silva apresentou a directoria em nome
do sr. Alberto Saboya, irmão do ex-
tineto, os seus agradecimentos pela»
homenagens prestadas á sua memória
tendo o dr. Calmon, agradecido -a»
comniunicações qne lhe eram levadas.

A seguir, pede a palavra o sr. Va-
lente de Andrade aue, depois'de uma
serie de considerações sobre o credito
agrícola, pediu a Sociedade que inter-
cedesse junto ao Senado, para que fos-
se votado o projecto ali levado pelo
sr. Arnolpho de Azevedo. O orador
explica cm traços geraes a oriranizaçâo
proposta, tendo o sr. Calmon, depois
de agradecer a indicação, nomeado uma
commissão composta dos "srs. Lébon
Regis, liduardo Colrim, Chrysanto de
Brito. João dc Carvalho Borges Júnior.
Valente de Andrade e de si mesmo,
para pedir- a votação do alludido pro-
jeoto.

Km seguida c posto cm discussão o
parecer do Banco de Credito Rural do
Brasil, subscripto pelos srs. Pereira
Lima, Augusto Ramos, Carvalho Borges
Júnior, Lébon Regis, Teixeira Leite, e
Chrysanto de Bfito, que íoi seu re-
lator.

A discussão final do parecer ficou
transferida para a- próxima sessão. Em
seguida é lido ttm officio do Lloyd

I Brasileiro, pedindo afim de enviar aos
Estados Unidos para estudo a còlle-
cção de amostras de algodão organiza-
da pelo Centro Industrial do Brasil du-
rante a Conferência-Algodoeira.

O dr. Calmon salienta a importam
cia do: perfeito acondicionnmcnto e da
prensagem do algodão e para proval-o,
diz que a Conferência -Algodoeira in-
siste na instituição desa medida, pela
qual já reclamam -muitos interessados
do nordeste brasileiro, A Sociedade
fornecerá o mostruario que possus,¦pois segundo promessa do Centro In-
dustrial outro será organizado dentro
em breve.

O dr. Calmon fala demoradamente
sobre esse serviço c outros mais que o
Centro Industrial do- Brasil propondo-
nou á Sociedade.

Foi lido um officio do Congresso de
Estradas de Rodagens, cuja installação
se fará proximamente. Fala sobre a
utilidade desse congresso o dr. Calmon
que nomeou, para representar .r Socic-
dade, os srs. Pereira Lima, Eduardo
Cotrim Gelulio das Neves, Lima Min-
dêllo, Victor Leivas, Carvalho Borges
Júnior, A. C. S. Beltrão.

^Eni seguida pede a palavra b dr.
Parreiras Horta que faz interessante
coiuiiiitnicação prévia sobre ttm septl.
cernia hemorrhagica bovina c que apre
sentará brevemente 11a Sociedade Na-
cional dc Agricultura.

O dr. Calmou agradeceu a communi-
cação, salientando a sua importância e
felicitando o illustrc scientista.

Pede a palavra o sr .Hánnibal Porto,
para communicar que a commissão no-
meada para emittir parecer sobre o tra-
liallio do coronel Augusto Leivas e re-
ferentes a bancos de credito, reunira-se
hontem mais uma vez, tendo sido accla-
inadò relator da mesma commissão o sr.
Augusto Ramos.

dím seguida foi lida uma carta do dr.
Carlos Moreira, do Laboratório de Eu-
tomologia Agrícola do Museu Nacional,
rcmcttcnclo o artigo, tão precioso quão
interessante, sobre "A Sarará de pernas
ruivas".

disse trabalho, muito elogiado pelos
presentes, foi redigido depois de acura-
das observações colhidas in loco, pelo
seu autor, cm uma excursão feita cm
Ilatiaya,

Das espécies do gfcncrb "Campoiuittts"
a que cila pertence, a mais nociva é a
'¦ sarasara aniarclla", que ataca as col-
meias das abelhas, forçando-as a aban-
donar'0 cortiço; entretanto, a que o au-
tor estuda (Myrmotrix), está causando
estragos .cm plantações do Estado do
Espirito Santo, no logar denominado
Santa Thereza. **

Muito obrigado pela valiosa contri-
buição do dr. Carlos Moreira, um dos
maiores entomologistas c um dos que
com mais cuidado tem estudado as
nossas plantas, o dr. Calmon disse que" A Lavoura" a publicará pelo seu va-
lor, accentuando a sua intima satisfação
de ver agora os 'terríveis inimigos, que
são as formigas, estudadas scientiíica-
mente, ao contrario do que até ha bem
pouco tempo se fazia. Só desse modo,
pensa s. ex.. se poderá dar combate
cfficienlc ao damninho inscclo ,que tatV-
tos perigos, que tantos prejuízos leva á
agricultura, ¦ ,

AV.itii disso, ficou rcsçjvido que a So-
ciedade publicará o precioso estudo do
sr. Carlos Moreira, cm folhetos, os
quacs distribuirá gratuitamente pelos
seus associados.

Todas as propostas apresentadas fo-
rain approvadasi tendo sido pelo ndean-
tado da hor» encerrada a sessão, íieau-
do porém convocada uma outra para
tratar exclusivamente da Primeira Con-
ferencia Nacional de Pecuária na prosi-
ma sexta-feira. Essa sessão será presi-
dida pelo dr. Eduardo Cotrim, sendo
que a ella seguir-sc-á tuna conferência
sobre o thema: "O Attila do Gnnges
nos Serlões Armòntosòs do Brasil", O
seu autor é o dr. Henrique Silva.
111 "T '**•¦ s-"W—¦ *'»-ríja»»"i »«¦ ¦¦¦¦

JOCKBY CLUB
Ficou assim - organizado o programma

para.a corrida de domingo próximo no
jockey-CIttb :"Grande Prcmio Imprensa Fluminen-
se"-— 2.000'metros — Prêmio: 6:000$

:Torito, Monte Christo, Mont Rose,
Enérgica, Liberal, Estigia Hatpin, Pa-
;raná, "Pirque, Intcrview, Trunfo,1 Ara-
gon, Pégaso,. Buckless, Zczinho, Olancr
e Maciste.- "Clássico Importação" — 2.000 me-
tros — Prcmio: 4 :ooo$ — Mcduza,
Enérgica, Barcelona, Insígnia, Colom-
bina, Battèry, Jacy, Yvonnette, Arau-
cania e Parade.' Pareô "Animação" — 1.600 metros

Prêmio: 1:50oij> — Trunfo, Maipu ,
Merry Bay, David, Buenos Aires, Make
Monev, Royal Scoth, St. Ulpian c Idyl.

Parco "E. F. Central do Brasil" —
1.450 metros — Prêmio: 1:500$ —
Lady Periclcs, Pistachio. Barcelona,
Francia, Majestic, Miss Florence, To-
rito c Espanador.

Pareô "Dczeseis de Maio" — 1.000
metros — Prêmio: 11500$ — Fiamcn-
go,. Belle Angevine, Guido Spano, Gol-
den Spttrs,. Monte Clvisto c Voltaire.

Parco "Ypiranga" — 1.600 metros
Prêmio: 11500$ — Samaritano,

Cangussu', Cascalho, Estillctc e-Ga-
nay.

Parco "Industria Pastoril" — 1.45"
metros — Prêmios: 1:500? c-30o$ooo
—' Pitangueira, Triumpho, Dynamilc e
Hortencia.

Parco "Prado Fluminense — r6oo
metros — Prêmios: 1:500$ c 30o$ooo
— Vcsnvienc, Boulangcr, Imagc c- Miss
Linda.

Estes dois últimos pareôs acham-se,
entretanto, reabertos, nas mesmas con-
dições da primitiva chamada, sendo rc-
cebidas as inscripções até ás 12 horas
de hoje. Caso não haja mais inseri-
pção, o programma ficará definitiva-
mente organizado como acima se cn-
contra.

ili * *

FOOTBALtt
A CRISE N.V MET!R0P0WTA3?A

"A importante reunião de hoje
A convite do dr. Álvaro Zamilh,

rcune,m-se hoje, ás' 8 horas da noite,
no salão tia iiiga Metropolitana, 'os

presildentes das sociedades filiadas á
mesma itiátiiuição, afim de decidirem
sobre a- «eleição da nova directoria e
sobre outros assumptos considerados
vitaes 'para a conhcícilda aggreniiação. ;

Pela diíposição dos olubs filiados,_ c
de esperar que o' dr.' Álvaro Zamilh
consiga exterminar do nosso desporto
terreslíxc os elementos tlamninlios' que
o infestam lia tempos a esta parte, c
que ainlda-sejam salvos dc suas gar-
ras destruidoras os bons princípios des-
portiivos da 'Liga, e -cam cllcs a sua mo-
ral c as suas leis,

•Deus queira que da reunião dc hoje
surja a ipaz no nosso desporto.

© !í* &' 
Os jitices (ara domingo

'Realizam-se domingo 03 seguintes jo-
gos da 1" divisão:

Andarahy versus America, no campo
do Audarahy. _ ._,. , . .

Flamengo versus Sao Cüristovao, no
campo do lFlaimengo._

Como não existe ainda na Liga, nem
commissão dc "football" da i» divisão,
nem directoiia, 'lia reunião que se vae
realizar hoje devem ser accordados os
juizes.

« í5 >5
ARGENTINOS "VERSUS" BRA-

S1LEIR0S

Íita[[»oiii
tÜÉ DE
|fe Ernesto Souza
Íj§ BRONCKITE
^^ Rcaqnidão, Astbma,
^^Tabcrcnlose pulmonar.
Wk GRANDE T0K1C0
^jglialreoacpÉiiieeiirailE a
^| forca muscular.

Recebemos a seguinte carta:
"São Paulo, 2 de outubro de 1910 —

Illmo. sr. redactor Sportivo do Correio
da- Manhã. — Amg° c sr. Estando pro-
ximo o encontro entre brasileiros e ar-
gentinos, tomei a liberdade dc lhe: üi-
rigir esta pedindo a fineza de publicar
110 seu tão conceituado órgão o scgttin-
te "scratch" que deverá representar o
Brasil,

Cascmiro
Orlando — C. Nelto

Sidney •— Rubens — Lagreca
Menezes - Zccclit — Friedcnreich -

Muni — Sylvio
Fico-lhe desde já muito agradecido

Um spórtinan Paulista.,«. *'. »••
SPÒRT 

'CLUB.; XÍACKENZIK
De ordem do presidente convido os

srs. associados para a assembléa geral
extraordinária a se cffcctuar no. dia 5
do-corrente, ás 8 horas da noite, na
sede do clttb, á rua tenente Costa, bo,
Meyer. Motivos da convocação: pre-
enchimento de cargos vagos e revisão
dos estatutos. — Guilherme Carvallio

1" secretario.
«i * O

MOTOCYCLISMO
Communica-sc aos srs. motoçyclis-

tas que, se acham abertas as tnsen-
pções para a corrida de molocyclctas üc
força livre, organizada pe.a revista
"AutO-PropUlsão" que, - «era realizada
na Avenida Atlântica sob os auspícios
do Automóvel Club do Brasil, para
commcmorar o primeiro Congresso M-
cional de Estradas de Rodagem.

São consideradas validas para 'esta

corrida, as inscripções feitas para. a

que foi suspensa no dia 14 llt-' maio,
havendo valiosos prêmios pata os trcs
primeiros logares. .

Informações a respeito suo dadas to-
dos os dias das 4 ás 5 horas da tarde
na redacção de "Auto Prtlpulsao a
rua S. Pedro 11. 1S5.

C VMPEONATo" BRASILEIRO
DO REMO

Corre como certo, nas rodas náuticas,
que o veterano rowcr Arnaldo \01gt,
não correrá nesta prova, sçitdo o glo-
rioso pavilhão alvi-rubro do Cragoala
representado pelo rowcr Devoto, ha-
bemos mais que os ensaios tem stilo
muito apurado, tendo sido leitos optt-
mos tempos. ,

— A cotação do Vasco na prova do
Campeonato de canoa, está subindo de
unia maneira espantosa, havendo mes-
mo algumas apostas grandes, entre ai-
guns rowcrs. Dizem que os rapazes Ua
"Cruz de Malta" não descançam um
só momento. Isso é de prever com os
valentes vascaino.s, pois ao valentes
competidores. _ _

DEPOIS »K ««ADIADOS...

Os engenheiros niilitavcs tio 1915
vão fazei' exume de latim

O ministro da Guerra autorizou oco-
rone! Sisson, director da Escola -Mm-
tar. a súbmetter 05 engenheiros mili-
tares da turma do anno passado
te anno a exames de latim.

1» tm * 

O máo tempo no
Somme

Paris, 3 — (A.H.) — Uma nota
officiosa diz que o máo tempo emiti-
nuou a prejudicar ds operações. Des-
de o norte de Thiepval até ao Somme,
o dia de hontem foi assignalado por
uma série de operações locaes levadas
a cffeito por columnas pouco numero-
sas; operações que attingiram em toda
a. Jiarte o objectivo indicado.

Os comniunicados allemãcs fantasia-
rain uma vasta offensiva franco-britan-
nica numa frente 'de ao kilometros,
onde a inabalável infanteria germânica
teria repcKido Iodos os assaltos,

No entanto, os factos provaram á
saciedade que a infanteria allemã só é
inabalável quando 05 franco-inglezes
não a atacam.

Os inglczcs approximatam-se mais de
Grandcourt e Le Sars e repelüram to-
das ns violentos tentativas de contra-
offensiva do inimigo.

l'aris, 3 — (A. H.) — Uma ordem
do dia- do general Joffre destinada aos
exércitos do norte exprime a mais
profunda satisfação do alto commando
¦pelas tropas que combatem lia três me-
zes no Somme e que, graças á sua bra-
vura e perseverança, alliviaram Ver-
dun," reconquistaram 25 povoações,
aprisionaram 35 mil homens, captura
rani 150 canhões e forçaram suecessi-
vas linhas inimigas numa profundida-
dc de 10 kilometros.

Proseguihdo na luta com a mesma
tenacidade c redobrando de ardor, con-
c>ue a ordem do dia, os bravos exerci-
tos do 'Sonimc assegurar-se-ão unia par-
te gloriosa na vicloria decisiva,

iÜ

Uma noite calma ao sul
do Ancre

Londres, 3 — (A. H.) — Communi-
cado das 11 -horas:

"A noite decorreu calma ao sul do
Ancre. IFlizemos, com suecesso, diver-
sos "raids" contra as trincheiras alie-
más ao sul dcLoos.

'Exercito do Orierite:
INo Stniiha, hontem, « nosso fogo

quebrou um ataque levado a effcito por
trcs batalhões búlgaros contra a3 nos-
sas novas iposiçôcs na margem léste
desse rio. Os batalhões inglczes, numa
carga á baioneta, derrotaram o iijrmi-
go c fizeram quarenta prisioneiros.

Os nossos aeroplanos bombardeariam
com suecesso um 'trem de tropas itiimi-
gas que atravessava Prospenák".

*
A evacuação das fortalezas

de Silistria e Tutrakan
Londres. 3 — (A. H.) — Tclcgra-

¦pliam de Roma:"Um dcfjpacho do "Wilcres's Press
informa que o marechal von Macken-
zen, comniandanto das forças tento-
turcodnilgaras que combatem na Do-
briidja, ordenou a evacuação das forta-
lezas d'e Silisliria e de Tutrakan, sobre
o Danúbio, e que haviam sido reccn-
temente .tomadas aos rumaicos".. .

*
Sangrentos combates

entre, russos e allemães
Pclrogrado, 3 — (A.H.)— Com-

niunicado do Estado Maior:".Na região a liste de Novo-Alexan-
idrovsk, fortes columnas allcmãs tenta
ram avançar; o nosso fogo obrigou o
inimigo a voltar para as suas triudiei.-

1N0 Scrcth, o inimigo bombardeou as
.posições de Krinkiostassin - e depois
rJtacou-a3;i 'foi, iptoném, ropcllido. Nas
vizinhanças de Zatunzc, no Volasavos
kaia, e cm -Shclvov iproscguiram os com-
bafes cucarntçadissimos. Capturámos
parte das posições inliiirigàs. As bata
lhas continuam 110 Seniuvka e nas ai
turas da margem direita do Zlota-Ivipa.
O inimigo lançou considcraa-eiis reser;
vas 110 Seniuvka c contra-atacou. Foi
r-cpcllido pelas nossas forças que lhe
kifügirain perdas inípWíanites. Capttu-
ramos um aifíhar de prisioneiros ..

VBSTID33 M>32UÍ>3 ?.
LaMaison Nouvelle
WifJWX GONÇALVES DIAS, O

¦Depois de longos padecimentos, estan-

do ultimamente já em estado de não

poder abandonar o leito, veiu hontem

a fallecer em suai 'residência, ás n.30

da noite, o nosso antigo companheiro

Luiz Santos Lconor.
Durante muito tempo prestou O in-

fortunado moço os seus serviços ao
Correio da M<*nhS, até que a voraz tu-

bèrculose, que lhe vinha minando os

pulmões, o prostrou em estado de não

mais poder trabalhar. Dahi em deante,

conmcçou para o nosso saudoso com-

panheiro uma vida de maiores soffri-
mentos.

Todos os esforços empenhados para
minorarem-lhe o soffrcr foram intei-
ramente inúteis. .'A moléstia progredia
assustadoramente, e a todo o momento
era esperado o dcsenlace fatal.

Hontem, pois, deixou dc existir b
nosso compainheiro, que além dp maÍ3
era um bom.

Santos Lconor, quo morreu na edade
de 35 annos, deixa viuva e cinco filhos
menores.

'Entre nós, que com cllc convivemos
nessas duras horas de trabalho, o sen-
timento pela sua morte é incalculável.
Em cada um de seus companheiros ti-
nha o desditoso moço um amigo.

A' familia do saudoso companheiro
enviamos' os nossos pezames scntidoi.

míii
, OS AUTOS
MAIS DÚÃíTviCTIMAS

Ao saltar de um bonde na rua dos
Voluntários da Pátria, canto da dc 10
de Fevereiro, o tenente do Exercito
Alvarò Arca, morador á segunda' des-
sas 11. 116, foi atropelado 'Pelo auto-
movei n, 717, que lhe fracturou o braço
direito.

O chanffcur conseguiu evadir-se,
tendo sido o tenente Arca soecorrido
pela Assistência c recolhido depois á
casa de sua familia.

Também o menor de 9 annos, Alvar»
de Souza Paiva, morador á praia dc
Botafogo 420, quando atravessava essa
via publica, foi pilhado pelo.auto nu-
mero 2.576, fcrioido-o no braço e na
perna esquerda.

Como no caso anterior, o chanffcur
logrou dar ás dc Villa Diogo, cmquan-
to a creança ferida era levada para a
Assistência a receber soecorros me-
dicos.

A policia do ?0dÍ5tricto teve ctonhe-
cimento de ambos os casos.

m » » > —
A policia trabalha
PRONUNCIADOS PRESOS

©ovido a estarem pronunciados por
diversos delictos, foram presos por
agentes da policia e vão ser recolhidos
á Casa de Detenção, os seguintes in-
dividuos:

Álvaro Gonçalves, Romão de Souza,
Isabel Ferreira Vieira. Canedo Gerola-
no, José Gonçalves Rodrigues, Maria
Margarida, João Evangelista, Manoel
de Mendonça, João dos Santos Rodri-
gues, Antônio Maia, Narciso Gonçal-
ves de Arruda, Jesus Lc-pcs e Eduardo
Alijo. m c'— a m

A fundação de cursos
médicos no Brasil

rK sessão dc hontem na'
Bibliotheca Nacional

IA Associação Brasileira dc Estudam
tes commemorou hontem a data da
fundação dos cursos médicos no Bra-
sil, realizando ás 9 horas da noite uma
sessão na Bibliotheca Nacional. A so-
lcnnidade foi presidida pelo professor
dr. Miguel Couto, oecupando logares i!.e
honra á mesa os drs. general Isa.-.uel
da, Rocha, Olympio da Fonseca e An-
tonino Ferrari, além dos srs. Olympio
Magalhães c Raul da Rocha, direclores
da Associação.

Ao iniciar os trabalhos o prolcssor
dr Miguel Couto agradeceu a couside-
ração que pela segunda vez lhe era
conferida pela directoria da Assoc.a-
ção dos Estudantes e concedeu a pala-
vra ao professor dr. Fernando de Ma-

galhães. ...
O ilhistre professor iniciou o sen

discurso referindo-se á iniciativa da
Associação Brasileira dc Estudantes,
que no meio do desanimo geral, pe o
seu esforço, pela sua coragem e pc o
seu exemplo", garantia o advento ile
uma geração forte o feliz. Elogio,,» di-
recção dos moços de. hoje, alarmando
a sua esperança que tem na viclotu
actual c na 'formação dc um futuro.

Referiu-se á desorganização do cn-
sino medico ha alguns annos, frutp',da
dcsofficialização soffnda pelas hacu.lüa-
des; fazendo menção do papel prepon-
derante da FaculUade do Rio na pie-
paração da -actual geração de protesso-
res, mestres conhecedores do seu papel
sagrado c bom.

Em seguida o oradr discutiu uma
interessante these sobre a 'lioniocopatliia
na actualidade, acoimando-a de "nte-

dicina aquática", falsa medicina, ctijai
representação lhe é inteiramente des-
favorável á 00a fama que artificia!-
mente gozou. Criticou a installação do
hospital honitcopatliico no Rio, aç-
cusando os seus construetores e teclun-
COS.

IE111 seguida ajpontou qual a "verda-

deira doutrina" que, no seu dizer, é a
de todos os homens sensatos.

Referiu-se ao ensino militar, ' á mo-
cidade garbosa" que "ao som do
hymno nacional, mostra o seu enthtt-
siaismo e a sua grandeza. Entoa uma
apologia ao trabalho e á actividape dos
moços de hoje, representados pela As-
sociação Brasileira de Estudantes, que,
conforme o seu pensar, será, em breve,
uma verdadeira "Associação dos Estu-
dantes Brasileiros", com o rigor da
sua manifestação. .

Grandes applausos abafaram as um-
mas palavras do orador c as do pro-
fessor Miguel Couto, que presidiu a
sessão.

Estiveram presentes, entre outras, as
seguintes pessoas: dr. Miguel Couto,
Olympio da Fonseca, Antonino Ferra-
tí, Vieira Souto, Fernando de Maga-
lhães, Ismael da Rocha-, Cicero Pere-
grino, s° e 6o annos médicos, srs. Ar-
naldo Araripe, Annibal de Souza, Nes-
tor E. d?igueircdo, Edmundo da Luz
Pinto, e grande numero de alumuos dai
faculdades superiores c sócios da As-
sociação Brasielira de Estudantes.

—¦» im *m

A INDEPENDÊNCIA DA POLÔNIA

des-

KO cvjnmuo DSS. JOÃO BAPTISTA

A inauguração do mausu-
léo do guarda-marinha

Nazareth Filho
IKANADO 4 C, 1«di Marco, t*

"QVIN/ENA GYMNASIAT,"
Koccbftnos o numero ^ ú.i "Oiih^pna

Gvmnasftl", 0:3^0 ilo? irtere=;t; i*i c.ln-
nnr>3 do Gymnasio P?-1 Americano, il.i
qual é directca e »U>mno Andrade li-
«uez»

ISSO

que a
mente. ,

iDeaiite das palavras do sr. 'Pereira
Lima  de qne damos rápido resumo
— c que foram npplatididas pelos seus
collcgas  o dr. Calmon diz que a So-
ciedado não teria mais motivos para
solicitar inodifienções, comquanto fos-
=e verdade que a nina determinada rc-
gião do norte, c?sa quota oura irá
crear embaraços. Mas s. cx. confia no
governo, sendo certo que a Sociedade
não'deve'comparecer áquella reunião,
porquanto desde junho do anno cor-
rente tem suecessivamente representa-
do aos poderes públicos, sobre os no-
vos impostos, procurando acompanhar
a " pari-passu" os alvitres suggeridòs
pelos seus representante, cujo inter-
esses cila advoga com a niráor satis-
facão
T

OS 1'líOFESSOHKS D10 ODOX-
TOIJOGIA

E:íiveram lionícm no Mint>tcrio do In-
terior os' protc.ísoro.í A. Coelho c Souza
c A. G»cíÍC3 <!e Mello, rc?pLTtÍvamc::;c,
picsitles-.tü c secretario do i° Conirre^so
lírnsileiro du Professores dc Odontologia.
q::e íoram convidar o ministro para pie-
sidente dc fionra do mesmo Cor.grr.^í», o
qiial deverá rcjiizar-=c cm 12 do corrente
r.e-^ta capital,

O sr. Mmdniiliar.o acecitoti o convite,
ipondo ú dUposição da Comr.iÍEí^ú. o sa-
lão da Itibliothcca Nacional,

Os trabalho; que serão presididos pelo
ir. Carlos Maximüiano, já estãn bastan-1 ljinnui.
te atleantados, c-taiulo j.í cm vhirem va*
rios dc!cgadúi dos Eítados para esta ca-
pitai.

IXSTlílCÇÂO Ml LIXA It

No Centro Civioo Soto tio Setembro
Continuam íunecionando rcsularmen-

te, todas as noites, das ?i|j ás 10
horas, as aulas dc instrucção 'militar,
ministradas pcio Centro Civico Sete de
Setembro, á rua Barão do Rio Branco

Realizou-se hontem. á tarde, no comitê-
rio dc S. lo.io Baptista. a inauguração no
mausoléo do guárda-iiiàriiiha Mario .N;ira-
reth Filho, uma das victimas da catastro-
pile do Cilaraiiy. , ,

Kssa cerimonia, anexar da. chuva que
caia incessantemente, esteve muito concorri-
da. • Klcvado numero dc arautos do ar.
Mario Nazareth. toda a administração da
Irmandade do Santíssimo Sacramento da
Candelária, muitos sacerdotes c elevado nu-
mero de fatnilias, concorreram para que o
.-cto tivesse um.-, alta simiificação de çaruilio
e dc respeito á memória dó iniortunado
joveu.

Dcsccrramlo o paniio ente cobna o manso-
léu. usou da palavra o dr. Mario Nazaretli.

Seguiu-se com a palavra a professora ca-
thordatica d. Maria r.ui/a Dcsray que çx-uiti, era formoso discurso, a sua s:mda-

e o seu sentimento pela morte do joveu
ofíicia!.

ü deputado Prudente dc Moraes Tillto,
viec-provetior d.i Candelária, apresentou os
protestos, dc sentimentos da Irmandade, no
depositar no mausuleu uma artística coroa
dc hroii7c. Ainda cm nomo da irmanda-
de. falou o secretario, dr. João Silveira do
Andrade, que apresentou uma mensagem de
pe-ar ao dr. Mario Nazareth. tornando pa-
tente c sentimento de toda a corporação
pelo golpe cruel que feriu, o seu coração dc
pae com a morte do seu filho nrcna'io.

Kalou, depois, o 2" tenente Helvécio Ko-

Os austro-allemães -reti
ram-se ao norte de'Fogaras

Nova York, 3 — (A. II.) "- Radio-
graph.im de Berlim , ."O communicado official dc hoje in-
forma que os austro-allemães que opc-
ram na Transylvania, na região ao nor-
te de Fogaras, retiraram-se deante dc
forças superiores rtunaicas."

A varioía na guerra actual
Paris, 3 — (A. 11.1. — Ein sessão

da Academia de Sciencias, o professor
Charles Richet fez tuna communicação
segundo a qual no decurso da guerra
actual não se registrou ainda nenhum
caso dc varíola, ao passo que na guerra
de 1870 foram constatados 300 casos.

A manobra dos rumaicos
atravessando o Danúbio

'Paris; 
3 — (A. II.) — Os jornaes

attribuem o valor de uma importante
vicloria á vigorosa manobra dos rumai-
cos passando o Danúbio c penetrando
na Bulgária. O "Echo de Paris" diz
que esta operação de grande importan-
cia lactica c de conseqüências estrale-
gicas talvez consideráveis, íoi elabora-
do cm completo accôrdo com os esta-
dos maiores dos exércitos alijados e está
intimamente ligado á offensiva das tro-
pas aluadas em direcção a Monastir.
Os aviadores fr.tncezes têm servido de
agentes de ligação entre Salonica e
Bucàrest, numa distancia dc 500 kilp-
metros.

tx
Von Mackensen recua

Arora York, 3.— -(-A. À.-1 — Um
radiogramnia aqui recebido de Pctro-
grado c publicado pelos jornaes ves-
pertinos diz que o general von Macken-
sen ordenou a evacuação da Sliistria e
Knrtschulc pelos -tcuto-bulgaros, afim dc
evitar um envolvimento planejado pelas
tropas inimigas.

'Por toda a parle naqüella região,
acerescenta o despacho, os teuio-bulga-
ros estão recuando, sendo que os rus-
sos-rumaicos conquistam novos terre-
nos.

Os rumaicos invadiram a
Bulgária

Londres, 3 — (A. A.) — Informam
de Bnk-arcst que as forças rumaicas
cruzaram o Danúbio em vários pontos,
invadindo a Bulgária,

'As forças búlgaras, dominadas pelo
pânico, fogem deante da fúria dos in-
vasorés.

O conselheiro Ruy
Barbosa recebe uma
commissão de polacos

O conselheiro 
' Ruy Barbosa recebeu

hontem, á tarde, cm audiência espe-
ciai, a commissão directora da Socic-
dade Polaca no'Rio dc Janeiro, com-
posta dos srs. 'Leonardo Kaczmarkie-
wiez, presidente; Theodoro Michalski
e sra. Teda Garniccka, a qual fez cn-
trega a s. ex. da mensagem da colo-
nia polaca da America do Sul, que
lhe confere a funeção de advogado e
dofensor da liberdade e da indepen-
dencia da Polônia, no Congresso dal
Paz.

O conselheiro Ruy Barbosa, receben-
do [gentilmente os reprasentantes Ua
colônia polaca, acceitou a incumbência
que lhe foi conferida e .prometteu o
seu esforço em prol da. causa da Po-
louia, levando aos povos europeus,
quando tiverem de traçar os limites fu-
turos do mappa da Europa, os desc-
jos c aspirações dos polacos do con-
tinente americano.

Em seguida, o conselheiro Ruy Bar-
bosa referiu-se -á sympathia que o Bra-
sil sempre manifestou pela Polônia,
agradecendo a honra que acabava de
lhe ser conferida.

A commissão íoi apresentada ao con-
selheiro Ruy Barbosa pelos drs. Os-
waldo e Oscar Przcwodowski.

— « t »^i
Na Praia do Caju'

UM CONPLICTO ENTRE .TRABALHA-
DORES DE UMA 1'UNDIÇAO

O trabalhador e desordeiro conheci-
do por "Pequenino", que trabalha
numa fundição l'.i Praia do Caju' nu-
niro 10, teve hontem nas ofíicinas uma
discussão com o seu companheiro de
trabalho Manoel Antônio^ portuguez,
dc =3 annos dc edade.

Depois dc muita troca dc palavras,
os dois sairam para a rua e prosegui-
ram na discussão, cada vez mais aca-
loradatncnte.

Na troca de mittuos desaforos, "Pc-
quenino" enfureceu-sc e, sacando dc
unia faca, feriu Manoel Antônio nas
costas. O ferimento não foi muito gra-
ve, c Manoel Antônio, lançando mão dc
tini revólver, fez fogo, mas, errando o
alvo, foi attingir Henrique Manoel da
Silva, preto, de 55 annos de edade, ca-
sado, brasileiro e residente na Ponta
do Caju 11. 2.

Henrique foi medicado no Posto
Central dc Assistência, sendo depois
removido para a (Santa Casa.

Manoel Antônio foi preso em fia-
grame pela policia do 10o districto e
autoado."Pequenino" fugiu c está sendo pro-
curado.  ^Ci m »*m

Tiro Naval Brasileiro
Realizaram-se hontem, no Arsenal di

Marinha, sob o commando do coinman-
dante Frederico Villar, auxiliado pelo
i" tenente Arthur Couto, os exercícios
do cor.po de reservistas da Armada.

As evoluções foram feitas debaixo de
um enlbusiasnío animador e o numero
de voluntários iptfcseutes elevou-se a
200 homens.

O coniniandante-director, ¦capitão da
correta Frederico Villar, apresentou
aos seus conimandados um compromis-
so, cujo teór damos abaixo, e que íoi
jurado por todos os reservistas:"Alistando-me como .sócio do Tiro
Naval'.Brasileiro, juro pela minha liou-
ra tudo empenhar para a sua prospe-
ridade, dc modo que elle possa çonsti.
luir uma cfficieiite reserva, da Armada
Nacional. O meu coração e a minha
vida ficam, a partir de hoje, inteira-
mente devotados ao culto mais ardenf

do amor á minha querida pátria, para
honral-a c dejcndcl-a a troco de todo
sacrifício e sempre que assim for jul-
gado preciso pelo governo da Repu-
blica. P.romctto nunca 'faltar aos dc-
veres estabelecidos na fôrma de esta-
tutos desta sociedade, comparecendo
sempre aos exercícios, manobras e rc"-
.uniões para os quacs for convocado,
salvo motivos de força maior, indepen-
dentes da minha vontade.

Comprehendcndo as minhas obriga-
ções cívicas e militares, prometto mais
pautar a minha condueta pelas regras
da moral, da disciplina c da honra,
que são os caracteristicos mais brilhan-
tes da marinha de guerra do Brasil."

Os voluntários que tomaram parte
nesses exercícios demonstraram tuna
aptidão 1 animadora, -merecendo essa de-
dicação applausos do commandantê?Vil-
lar.

Os voluntários deverão apresentar-se
hoje, ás 8 horas da noite, no Arsenal
de Marinha.

. Cumpre,:.entretanto accrcsccntar realizando 0= alumnos novos, I dricues, em nome dn turma a nuc nçrtcn
i-c á Liga de Commercio — immedia- cn„sÍderarlo5 recrutas no en-ino cxer-if,tra o guarda-marinha Mane Nazareth l-i
imnntr. Vfri ofiiciado n-'rrd-ccndo c?namEraa0:' recruias no cnsmo, cmi Jh apresentando as hemensgens da Maimente sei.i oriiciaoo asra..cnuu c-.ctos no pateo interno do cdtticio CS-1 rinha Nacionallorante convite. coi-.r. ij0!. tcvenl incorrido em três fal- o dr.' Mario Nazareth f=lott. de novopenli

Aproveitando o ensejo usam da pa
lavra os srs. I-cbon 'Regis e Joaquim
Pires Ferreira; O primeiro pediu a
attenção áa Sociedade para a reducção
que s? projecta do imposto de impor-
tação da banha ao mesmo tempo que se
crava o consumo d.a manteiga, provan-

I do a disparidade dessas medidas que
| virão — postas cm pratica — prejud-
I chr profundamente essa nova industria
1 nacional. O sr. Pires Ferreira, tratou

t.-.s seguidas aos exercícios militares,
foram suspensos durante o mez de se-
lembro findo, os seguintes àlumnos:
io.|, 10S, 11J, 139, 11, 1^3, 153.
117, 15S. =00, 1 iS, 175, 96, 1;.
13, 19, 42, 46, 30, (si, 71, 23,
;.;ít. 232, 267, 315, 398 .e 3-I7-

Estas suspensões terminam na dia 5
(]o corrente.

Continuam abertas as matrículas na
sede do Centro».- ' —' ' "" ^

para agradecer a presença dos seus amigos
e do Hias familia?,

—O mausohhi, nuc é vim dos mais ricos
da ticcropolc dc f>. João Baptista, fira. si-
tuado no lado cáquerdo da entrada quasi ao
fim da primeira parte da rua principal, li'
todo dc mármore. O busto do guarda-ma-
rinha Mario Xazarcth Filho occnpa o cen-
Iro do nionur.ienic, q*.:e tem na ba?e a pa-
iria chorando a morte co íülio querido, ura
raarinlicíro, cor.', a arma c;n fur.er.i!. prcí-ía,
por sua vez, homenagem ao seu oíiicial
querido.

Os russos re-iniciaram a
offensiva

Londres, 3 — (A. A.) — Os russos
reiniciaram a offensiva nas rostas dos
mares do 'Norte, Baltico e Riga, ata-
cando fortemente as posições inimigas.

A

As .tropas servias investem
contra Monastir

Paris, 3 — (A. A.) — Dizem de
Salonica que as xopas servias investem
furiosamente contra I.Monaáür, cuja
queda cs'.á sendo esperada a cada 1110-
mento. -, ,

Nas diversas acenes «tenamente lia-
vidas naqüella região, os búlgaros per-
deram para mais de 20.000 homens.

A saúde da sra.
Weiicesláo Braz

IV noite" ouvimos 03 médicos assis-
tentes, quando se retiravam da sua vi-
sita, basrante animados, -e que nos dis-
seram haver, desaparecido os sympo-
mns alanrianlks da enfermidade, qtiie
entrou na sua .phase de declínio.

O presidente da Republica, ainda por
motivo da moléstia dc sua esposa, odiou
para o dia 7 do corrente as audiências
que haivia .matlcado lpa:|l. iliontcni. O
despacho collcciivo do ministério, po-
rem, não será adiado, realizar-sxxi
hoje, á hora costiimeira, no 'palaoio do
governo...-- 

"_ " " — -. Saudaçõcs"^

Um maniaco tenta, contra
contra a vida

Antenor da Costa Azevedo, branco,
brasileiro, de 22 annos de edade, sol-
teiro, e residente á rua Coronel Cabri-
ta n. 21 c filho do coronel reformado
da Brigada Policial, Luiz Costa Azc-
vedo, tem a mania do suicídio.

Antenor soffre das faculdades nicn-
taes e dahi a freqüência com que tem
tentado contra a vida.

Ainda, homem repetiu elle as suas
tentativas.

Num novo accesso, ingeriu ellç uma
forte dósc de lysol c ácido exalico.

A Assistência foi chamada, medicou,
o trcsloucado e pol-o fora de perigo.

A policia do 10" districto foi infor-
mada desse facto.

— »¦»»¦¦
' ¦: A GUARDA-CIVIIj

O ministério grego de*
mitte-se

Alhcnas, 3 (A. H.) — Foi hoje en>
treguc ao rei Constantino o pedido
de demissão dos ministros, com ' cx-
cepção dos srs. Kalogeropoulos e Cara-
panos.

Do novo ministério, que terá cara-
cter nacional, farão parte, provável-
mente, vários venizelistas. Os jornaes
realistas receberam ordem de cessar o>
ataques ao sr. Venizclos, em vista da
cooperação de partidários deste política
no novo gabinete.

PHARÔES APAGADOS

Uma rectificação
."Escreve-nos o conlra-aliitirautc A'm»

rico Silvado:"Sr. redactor. —• lAgradcccrtdo a pu-
blicação da carta que vos escrevi a 20
dc setembro ultimo; .peço-vos o favor
de ipublicar as duas seguintes erratas 1

— ...porque o jp'iiarol da Mocla
estava apagado, em logar de quando a
pharol da Mocla estava apagado...

— ...que os comniandantcs do
Lloyd enviam no fim dc cada viagem
que fazem, em logar de que os com.
mandantes dos paquetes do Lloyd rn-
vioit no "fim de cada viagem. que fa-
zem...

Agradecido de antemão, subscrevo'
me, etc."

¦ »«»»¦¦
UM IiISIJOxl

ma»

A sede regional de
Botafogo

O inspector geral de vchiculos visi-
tou, demoradamente, no domingo pas-
sado a sédc regional dc Botafogo, dc-
pendência da Guarda Civil,, a cargo do
fiscal Luiz Martins de Oliveira. Do
que viu e observou o sr. Dorningues
Bcrnardcs. deu conhecimento ao inspe-
cíor da Guarda Civil nestes termos :"Inspcctoria^ de Vehiculos da Policia
do Districto Federal — Km 30 de se-
tenibro dc iqtO — N. 784 — Ilim". sr.
inspector geral da Guarda Civil — Per-
correndo hontem, á noite, os postos de
fiscalização affectos a esta Inspcctoria
situados na zona do 7" districto policial,
tive oceasião dc visitar á sede do desta-
camento de guardas naqüella região. O
asseio, boa ordem, disciplina que ali
se nota no serviço interno, bem como
a cxáctidão c vigilância cm que encon-
irei o pessoal externo, tanto o que faz
o serviço dc vehiculos como o de po-
ciamento, trouxeram-mc a convicção dc
que cumpria um dever de justiça tra-
zer.do ao vosso, conhecimento a boa
impressão que tive desse departamento
da corporação que dignamente inspe-
ccionaes e qne -cm boa hora foi cn-
tregtte ao critério e circumspccção do
fiscal Luiz Martins de Oliveira.- •—

A Academia ilo Commercio
giiru as suas aulas

LJsboct, 3 — (A. A.) _ Serão inat»
gttradas no dia 8 do corrente, as au-
Ias da Academia! do Commercio, n*
qual se acham matriculados nttmcrosol
alumnos..

— ü n » u- <

INGLEZ
As leaitinias casemirns sú na

CASA LONDON
Único deposito no Rio. Terno»

sob medida

5©$000,60$000 e 70$000
Aviamentos do Ia oiialidade.

Cuidado com os imitadores. A
nus.su casa 6

RUA URUGUAYAXA. 13G

vvmmmm ¦¦¦¦"
Manoel Alves de Oliveira

<F.LECTRICIST,\ DA LICHT -VXD
. POWER)

¦Isalpina Alves convida parente*e amigos tle seu pranteado espo-'
iso, fallcciilo a 27 de setembro da
corrente, para assistirem á missa
de sétimo dia a celebrar-se na

matriz de N. S. da Luz (Estação do
Rocha), amanhã, ás 9 horas, Desde já
agradece penhoradissima ás pessoas que
comparecerem ao acto c que acompa*
«liaram os restos mortaes até á sua ui.
tinta mortda.

t
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CARTAZ DO DIA

{Theatros_
"CARI.OS 

COMES - Maré it ro-
Sas (revisto). As 71 4 t 9 314." 

ALACEÍfHI5A-TÍIÉ' ,-Ô café ia
fclisbcrto (comedia). As 8 c io üo-
'"pIIENIX — Alma que refloriii
Kcoracdia... e Wbiot tm apuros (vau-
_...«(«); A's 8 e io horas.

RECREIO — O canário (comedia).
A's 8 c io horas. „. . ,. , ...
ivS JOSI!" — O Pislolão (revista).

* *
CinemasM, —

í AMERICANO
Hdrania).

AVENIDA -

,Síd?.lS'E FAT-AIS - O «..vim™ d'-
'.«um noile de primavera (drama).
."ML - O mysicrio de uma
twitfie primavera (drama); O sacri-
fie" (drama.i Zi(l«""-" <",;•"»•<-¦• c<"
'taH no /1/"V« (do natural). .

IKIS — -4 iiwWuo-íod» «mi
tiartuaú'* em Tancos (do natural),
f/oíi"* dc iiiurHo (drama): /Io soar a
tneia-iiaite (drama) • ... ...„,

I ODEON — Tkre real (drama),
í rATHii' — Sacrifício (drama), Os
fniyslertos das sertões africano* (uo
tatural); Zigomar (drama).

* S''Circos

•sriN'i.i_Li

_ Gloriosa 1'Cidão

Os piratas sociaes

do aos seus; iniuinieroí "habitues
encantadores instantes de arte e de
sentimento. Como estrclla fulgurante
da tél», o publico verá, nos salões
do "cliic" cinema da avenida Uio
'Branco, a festejada e bella actriz
¦IlcãjJeria. na sua nova c soberba
creação — "Os mysterios ' de unia
noite dc primavera", um drama pu-
junte. *

O cinema Avenida, está offerccendo
aos seus freoucnladores, os mais cs-
colhidos e se«cctos prograninias. 'Pre-
sentemente figura no cartaz — "Os
.piratas sociaes', drama policial; em. 15
episódios. Oa dois primeiros capitu-
los, que hoje sc cslirbcin. sob os ti-,
ruioa — "O pequeno iMpilte t-arlo
a "As irmãs rio corso", são um ar-
rojo dc aventuras, tendo por tliema
—- proteger os infelizes _. castigar
as perversidade...

it;
ll-IH mm mts-ii

Telepbon» 3.043, Nortr

Roup branca para homem
jqooooooecacaeegMcpccooéBoooooooooBBCOi'

A melhor qualidade
O menor preço

O maior sortimento

PUNHOS DS UNHO
Inglezes e

Portuguezes
MEIA DÚZIA

RS. 12£000

— r.ramli! espectaculo.
* * «1

COMMERiCIO 
""

SITUAÇÕES DIFFICEIS..,

I «li' sabido que no llieatro as ba,
forno cm toda a parte. Dentro as
«imitas que por abi correm não é
Uaí j>corcs a que suecedeu á grande'netriz Virjjinia, o eminente actriz
Iportiifiucza qu,* boie desfruto oi pra-
zerci da aposentadoria.

Eslava a Virgiuia no começo dc
ta carreira quando Hio deram um
rapei de iiiRtluia da peça os Dois
_.»/.., em aue entrava tambem o
llfazão.

Virgiuia tinba que tocai un piano
«umn valsa .allitantc quando o pae
idevia entrar e ahi levantar.so então
(paro lhe sallar ao pescoço, Rrllandó
fc.ici;i de ternura.

— OIi meu querido papá I
Succcdcu porém quo o pianista; oue

tacava de fado nos bastidores, era
cxccssiVainciitc distraído c qtiãtido
.«Yireinia largou os dedos do leclado
jinríi se atirar ao pescoço ilo oae o
iniisçravtíl 'piano continuou imper.tu»**
(oavcl mociido a valsa saltitantc; como
jvil>n.d<j aiitoiiíálicãmcntc,

A partilhada rebentou da plátca e
iVirfiinia limida, maldizendo o .piànisr
ta c com vontade dc chorar, não sa-
tia o que fazer : se continuar usar-
rada ao cogóle paterno, sc voltar ao
piano.

O contrá-rcfírn ii.lcrvci.i, chamou á
ordem o distraído, mas a actrij. feste*
jada dahi por dcante não deixava o
«piano sem ver su d homçmzinlifn dos
bastidor» estava altcnlo,

*!• ;Jj ;V
PRIMEIRAS

Tre; films de grande. metragem,
num só prograinma — eis o assom
broso espectaculo do popular cinema
Ideal. ICsses films são: "Os myste-
rins dc .....a ""ile de primavera",
obra da TibcrJtfilni, drama de avçn-
turas policiaes. cm 7 actos, que tém
como protagonista a laureada actriz
que i a bella Hespcria; "O sacri-
ficio", cm tres actos. pela artista Na-
picrkowskaj da Opera, de líarK; a
scfíuuda seriei em tres1 actos, de "ZU
gomar", *

O íris. o querido cinema da cm*
presa Cruz Júnior; eslá offerccendo
aos. seus "habitues" uin programnih
constituído pelos ires seguinUts films;
Í-Í.Ã niobilisnção do exercito porlu-
Eticz, cm Tancos". "Honra de mari-
do" ou "A laça dc amargura", cino-
cionau.e drama, tlc sceiins jinjantcs,
em seis admiráveis nr.tnsj "Ao soar
da mein-noite",. vipocoso drama Püli-
ciai da fabrica Oaimiunt, èm tres
parles.

O cinema Americano, estabelecido
no aristocrático bairro du Copacabana;
organizou para hoie um ptojtramnva
dfcstinado ;io mala incoiiicMnvrl sue-
ci:*.so, embora constando dc uin sú
film — "O cloriofio Perdão1*, em 4
aclos sumpttinsofi, c, poreni, in.iia im-
paríante quei um arando programais..

:» Si #
Circos

O popular ríreri Spittflli aniiado
lia muito trmno no Bò..lt'v._nl dè São
ChristDvao. riuiiuncta nai.i bojo uma
fuucçãó inutonenle, A conhldetar os
att meti vos cnnstanics do rnrtais do
velho circo, c fácil imajiinar.se unia
noite, de sucosso a de I.oj;c

Concertos
A soprano $?a. Cândida ICi*nda"

110 dia 10 deste mer, As o '!
da noite, no salão nobre thi As?n
c;íiç"í_.> dos 'Kmpregados uo Commr-r-
cio. Um brilhauti) Ifecital de .auto.

Rio, 4 d» outubro de 1916.
NOTAS MO IHA

Hoje, á 1 liora da larde. devcrüp
reunir-se 03 credores da fallencia dc
Justinò Pereira dc 'Pinho.

ASS1íM1Uj(-AS CONVOCADAS
Companhia de Seguros União Com-

mercial dos V:.ri«iit:,s dia 5, á 1
hora.

Sociedade Tubos Maniiesitianii f.da.,
dia ,). áb :i horas.

fímprcãa CÒnstruétora Rio Grande
do Sul. dia 14. ás i horas.

Companhia Predial, dia 1., a ¦
hora.

Comrminica-iioj a Agencia Gerri
das Cooperativas Agrícolas do lista-
du de Minas Ccracs :

Cafés do sul e I Cafés de outras
| oeste de Minas | procedências

p- | Cumnuuu | «Còr | CJ.nmuml Còr

i'$J.I5
n$o_,. 
»'.$?-'3 
io$.|i7 
ioÇiiu 

Ü"i$._i i
10JIÍ25
105511
ioSjij
0530G r

Banco Allemão Transatlântico
(DEUTSCHE UEBERSEEISCHE BANK)

Capital realizado —.Marcos 30.000.00.
Fundos de referva — «Marcos  . ...,">.000.0011

'BAI.A.NC1-TK UA FlClAIi 110 RIO DU JANEIRO lvM 30 l1-'- *-**¦
TEMBRO HK ioi6

Uiielusivt a Agencia Ji Pvtrepfilii)
AC'i'I\ü

C-aíxa
b.mprcslinios, contas eurrentea i outras
I.etrai descontadas
Caixa matriz, fiiiae. e correspondeu:cj-. .,...•
Valores c letrai enr «caução.
Valorei em deposito.; .  •
J.etrai a cobitif',
Diversa' contas

lu

Varias

COXCOIÍUIINCIASAxxiwei.mvs
Hrvgada Policial do Districto l*'c-

deral, para o fornecimento de so cá«;
vallos creoülos, pelUtdòs ou dc san-
guc. dia iif. , , „Estrada dc l:crro Central do Ura-
sil, para o fornecimento de material
electrico, dia 16, ao meio-dia.

lístrad.i de berro Central do Brasil,
pára n fornecimento de-., diversos arti-
£os, dia y, ao meio dia.

Estrada de Ecrro Central do Ura-
sil, para o fornecimento de G.opa
bíirrioas de cimento.

Eslra.l.i de Ecrro Central do Rrasil,
para o fornecimento d«i: artigoá diver-

tsosi uccoiísarios para a officina auto-
erapliii-a da intondencia, dia ai. ao
meio-dia.

i.átrada de Verro Central do lira*
sil, para o fornecimento de óleos,
lubrificante..; estopa e graxa, dia 23,
áa meio dia.

.listrada de Ferro Central do Bife-
sil, para o fornecimento .de maclíuias
diversas,, da c4, ao nioio-dia",

Adttiimstração doa Correios do hs-
lado do Hio de Janeiro; nara o fòrne-
cimento dê material, dia ji, us 4
heras. , ,l.loyd Brasileiro; nara a venda dos
ciscos, dos vapores Gstrelta c Orutn,
dia ,li. ãs 2 horas.

nnirxiõiis dü cni.uoi.i-S
Credores de íínrzur Irmãos', clia 5.

i á i hora.
-•"allencia de Silva l.ima lt.be.ro &

C. da 0. á 1 hora.
Fallencia ds A. Nunes de S.V, dia-9,

ás 2 horas.
Pallcncia de .1. M. da Gama Ju-

nior, dia. co, á i hora,
-ulVnna de J. Alves íi Andrade,

dia io, à i hora.
l-allem-ia dc A. Coelho & C, dia

20, á i lora.

Observacõe/}
firme.

12 l|4,- frouxo.
Mercado:
Cambio
P.mta, ?ti(,,,.,.\s qualidades acinia

acompanharam relaüvam-itt
Ç,)-.. I

nao
pre-

Km j :
Entrada':
Desde i:
Média:
Saiibis:
lixisténciá':
]'icço_ por
lldsiçãõ do

? .-,'. Faule. i. CA; A."' — Com
uma «rri.-.t repleta, foi cantada ht-nlctn,
no theatro -Muuiciiíal, ;t otiera d"*-
Wagner Os mestres raitlure* oh.en-

do Kraiulo suerc-iso (»s interoretes.
I)cll.i li-izza, Rnssingcr. Dr Cítóvani-,
Crebbé; Suandiani, Mansuéto c o
maestro Haroi.i, foram n-.iHto applau-

SANTOS

;.|.5r.l -.icc

2. i,j,i .6jó sacras,
Ü lidos: qS7"o.
ihereãdoi estável.

A SSL'CA li
¦Entradas cu 2: 3-377 saccos
Saidas em -¦'« .'..lOj ditos.
Exislencia em .;

sãccõa.
Posição do mercado: calmo*

CO'TAC'i"'ES
'í rr* iicrt" crvstal .
Crystal iimitrcilo
Mascavo; . . .
Branco j» sorte
&.tãaóayo . . .

Capital declarado. . . .
Coutas correntes çom e
Dcposítoi a prazo; . . .
Caixa matriz* filiaes u
Eudossiutcj dc coliraii.a.
Depositíintcs de valoics
Diversai coutas

sem

PASSIVO

juros. . ,

cdrréspondeUtesi

e letras-: . . .

S. E. 011 O.
interino.

Ãhrgenthalcr, con tador

. 5.87S-..-,'B$.SS5
;.„n(i:.-.5$.U4

, 2^085 io^HSpÔo
. 9:335 

'!.4Sít'l!6

. 2.7i9:8(i5$.t5l
li.5<ii:r-'0?St4

lõ.oúj.rr.iíojã
. ,_.__.-_-:774ÍjÓ7

51.96513JGÍ063
, 3.obò:óõi)$aouij. |7õ«ol9$J3"

S'.Í78!d'_J$5'-_
. 5.0-9:3.13$ (84
. ií.uí"i.i:r7.IÍ')55
, çj.-.i :5_'OS--o3

4.9Í.SM4.3.SÍ!?

5i.,)6..:j-i>.o65
director gerente

o crime e o mm
EM S. PAULO __________________________l_-__--»w-««-

»-— ,_.-•_>. i^ ¦ ,í.
Ternos- do casçmlra iintlcüft, iliira'
lã, tirctii uu «lt* i'ur, sub medida,.'
—* Alifí.HATAttfcV PAKIS *—'

TS — lilia rmguayiuiu. ——' Í8 ,
(NSo tem flllaM —•••.'.-•.-*-

ItlíGHItlvllOUIA DE MINAS
Arrecada.üo do dia 3. -MióoiSsoi
De 1 a .1. 4.:9'_,!<-,7-
L;m egual periodo do an-

110 passado 53:°70$3«!<*

j mos;
dos d.

urdem;
dem;

de tardei 130.330

&V.0 Sí-io
$.|So $500
?36o 5.100
S6_o $0jo
?.(-(o a $480

,'» sçenii o Pais-
irprcsentação dò

A ALMA QUE REFLORM/
li NOIVO EM APUROS

NO PHENIX
Depois Ao vaudeville — Ciente chie,

¦íltu* veiu animar ainda mais os C5p«V-
ciaculõs da companhia 'do 1'heatrb

]Vuueno, surRÍrani na ribalta do Phc-
jií-s duas ncças que, c_ inqúestionavelj
obtivoram suecesso muito raspavcl.

A alma (ine refloriii é uuia ihteres-
cinto comedia du um ¦ estreante oue.
npezar disto, teve o seu oripinal pro-
ii.Í.íuo num concurso rcali/ado na l;s-

cola Draiiiatica. Pára um escriptor
(jiic estréa na difficil literatura tbca-
<t;il. cse facto, por si só, é por demais
liso.iítciro. liais iiciad.ivel poi em,
liaviii de ser ao dr. Heitor llrl.rão ver

íi sua comedia acceita prazerosamente
pela fina assistência do inim.isrj iliça-
tro da rua liarão do S. Gonçalo-,
¦AliAsi o movimento dessa platéa foi
.ini.lésmcmc uma. Iiomenaccui tirrsta-
da. eom u maiiina iu.ci.a. 110 escriptor
estreante; que desdo os bancos*: eçcp-
lares vjiii revelando notável applíca-
ção ás letras.

Sobre o iiuròilo da nova comedia
liiló pVccisamos fazei* referencias, uma
vk que já lhe demos publicidade nu-
teriormciitc. Ndlnni-sc é verdade, pe-
dueitinos senões, sem Rfau.dç impor
íaticiã que só são notados oolos
uuc eonlicccm bem ,1 encrenage.n
tbcitral

O desempenho que. no sou cotijün-
(0. correu perfeitamente, agradou a
fii.-i.-.iencia. Ktelvina Serra deu px-
•.'Hlltfntc interpretação áb oapel ile
Virnanda. sendo SCRiiicla no seu tra-
liallio, merecedor das nossas melhores
r<*ferem.Ías. por Antltero Vieira. Kd-
jmtmlu Maia o Joaquim Miranda.

Soeuiil.se á comedia brasileira o
rcundeviiic-¦¦-Xoivo cm apuros, oripinal
de I.iibiehc. peca dircrtidissimii. t|UÇ
osradon cv.i cheio. Os artistas 0110 a
¦interpretaram houveram.se cRUalmcn-
tr 1,111. Tem. pois. o Phenix. duas
pecas ile ro.*islciic|a 1,0 seu acreditado
cartaz.

H*
''O PISTOLAO". HOIE

NO S. JOSÉ'
St-r.i hoje [inoliiicn'e cs.rada, n.i
Será hoie finalmente estreada, 110

pnpul.ir llieatro S. ,lo*é, a revista —
O pislolão, original de Ignácio Ra*
poso i- Rcstier Júnior. Da nova rc-
vista tem se dito bem, multo bem
mesmo, A empresa Pasclio.il _iei!i'e'o
deu-lhe montagem primorosa. tcii!«
pasto, «nesta époba de difficu-iüadcs;
uma somni.i ovultada. A direcção scc;
nica do tbcotrOi entregue 110 acior
Eduardo Vieira, cuidou d' O pislolão
cam o máximo carinho; o_> artistas ti-
veram loilfio tempo para estudar os
seus papeis c. o alie poucas vc/cs.
suecede. fornni ensaiados demorada,
mente. Tudo. portanto, faz crer que
O pislolão vciili,. atenuar, suecesso rui.
doso. fazendo carreira

RECLAMOS
Theatros

Hoje. será levada
ttríf, precedido nela
iriiei-pnciua lyrico l.e ( 'u-pií: «0
compositor brasileiro Cairos l-ii(íliuchi;
<• interoretado pelo baiso Maiun-I
Jotirnet; Rcjçrrá a orcheslia o maes-
iro CcrbuK.

4, Com um cr. 1"dc nronranuiia,
estréa sabbado. 110 Republica :i crie-
bre artista I-ntiu.n Miris. A empresn
resolveu cstabolecer pregos pnpnl.ircs,
diidii 11. Miíorme InL-iQâo du li.ealro,

Massa de Tomate--
íi dn ('oropaiihiá Mamifàctí
Co*íi5crràâ AlímcutieüiK

¦o» »-«-_. ?¦*>-

me*

MINISTElllO DA Í.TKKKA

Diversas niifirins
Foi desligado do quartel «curral

da 5" leRião o _" sarscrttó José
Cavalcanti Vieira tlc Mello, que
foi posto á disposição do dlrector
da .libltotlicca dn Exercito.

Foi mandado addir á ,." di-
visão o rapiião do 2.C linlnllião
dc infanteria Pedro Clirysol Fer-
nandi-s Hr.isil.

X> cnmiiinildanlc do 1.1" 1 rui-
iv.cnt.i foi atitórizailo ,1 vendei- nn
hasta publica ns cayalíus íiil,i_;ado?
iiiilircsl.-ivcis para o serviço do
Fxerc'10.

CAJIHIO
FTpntítu. os trabalhos deste

cado 'foram iniciados cn. c>'iud
frouxas, correndo para os saques a» ; aei;o
taxas de .-'i|.| e :.:o!:!; d. c para
a compra "o papel iiarticular a de
l* HÍ.P li. I «'"-"

1'ouco depois da abertura, n nicr.
cado affroitsott ainda ma??, visoríw
dn para o fornecimento de cambiaes
as laxas de i.'i|.| e laoM-v d., csa
somente nu lí.inco do CtrasU o para
tiuautias limitailíis.

As letras dc cobartura achavam col-
locação a .-- íi.', d.

A' .arde. o mercado affrmixou ainda
mais. correndo tura <»s saques

Al,i,01).',0
l-aitradíis em ;: a.;6.S fardos,.
Saidai em 2: 47. ditos.
Líxistcncia em .1, de larde : (1,310

fardos.
f'ü.-*ii;ã» do mercado: calme.

COTAÇÕES
Pernambuco. . . . , Nominal
l{. d. do Norte Nominal
Parahyba Nominal

líOliSA
Hontem, a Holsa funcciòiioii activa.

tendo sido realizado refíulãr numero
de ncjíocios.

As aiiolico; Rçraes. as acções da
Rede B-il-Mincira, e as das Docas da
Bahia, ficaram' fracas; as das l.ote-
rias. as das Tem s, as do Banco do
Brasil, a- •'.,. Comniercial as apoli-
ees Municipais as de C, dc K. dc
Perro, e as _.,, C. do Tliu-ouro. man-
tidas; .1*1 Mineiras, nu Pomilarcs

¦00

Apatia

Ilanco Mercantil:
VfBÇDAS

iiwse, ;
ordem:

ile

5, 5, ') «¦•
Ditos; idem.
Ditas idem.
C. do K. 1

¦ |. ''. 5
Ditas idem;

o a

l-'crro. ... -•
27 So, t.10 u
,1.' 6. s. 7

Ditas idem, 20 ...
C. do Thesouro; -'.

cl, r..
ile 12.I. d; e p;i:a a nco.uisiç»o
papel iKirtfcular a-d.- íisjiú d.

O moviniciuii dò dia fo. dc «olica
monta, fechando o mercado em po
sição dc calma, vigorando pani o for
nccuhçntò de camlnaes as taxas d;
1-* 1.1
das

A 00
Londres.
Ilahil.uiE

s d..

fívsádhs

,* pira a compra
obertúrá a dc

isla:

\,V VARA CIÍIMÍXAÍi

líiiíii proiitiii.-i.t
O dr. AUiuqitcFque Melfó, ini/

cia, ,." vara criminal nronuncioit
lioiitcm R.lfacl Coiiu-s, preso no
dia (> de fctciubrn ultimo lio in-
térior^do quario da rua do Sena-
do -.1.1, onde reside Lucas Este-
ves. munido de uma gaziia,

Esse "perscffuido" Iem nada
mehqp tlc ?íí profíssos' ç dez. rou-
demnações na sua follia de sute-
cedeu tes.
"ItltAKlI; (VORlfilOLí-V"

A'
[;hnilr«
Paris". . . ,
llnnd)urgo. .
Itália .' . .
l',-.i['.....ii. . .
N'ov.1 Vork. .
Mon.cviiIOo. .
I-tespanhai . .
Ituenõs Airu'5.
Suissa. . .
Vaifí. do cau*.
Vales ouro. .

1 2 . H a
S.-lo a
f;„S m

i'_ ,1. a
SjiH a

$S34 «
iSSoo

.tu ! Municipaes dc iqoG, port,

cá í Ditas idcin -¦; 
Ditas nom,, 4..20 a. . . .
Ditas de una. uorti, 10,

17 ao. _.*". 50 a. . . .
K". de Minas tícraes, dc

ioo$, ia
Ií. do ltio. dc 500$, nom S a
Uito (4"!") ... S 5. S. 5.

l'l. II, 7. -.1 U. . . . .
fíaiwiy'í:

Comniercial 2 a. • . . •
Brasil: 10 
Mercantil; i-1, 

Cowhaiihüisi
Caixa Ccral d;is Familias.

Ad

firmes.

Hi..$ooo
816-S'ooo
8iS$oob

7 7 _,,.>oo

772$000
rrj-íooü

772$ooo

100S000
L'00$000
1 ijSÇooo

iSi)?ooo

7;C$noo
4-í?"-."

8i$ooo

r58^000
20os500
_:o6{ooo

.;•-
6;H

Tecidos
Jardim

Alliança. 5
líòtaniço,

i.i a.* *i 1 *•"•• *¦y Ditas itretr., 25 ¦'¦;;«« Urasil Industrial. 5 a, . .¦««.,'.'_" Docas dc Santos, nom., io«.V1 Debentures:
!'iiS'i) Manufact, t;luminense ~'i a
>s-"l S. feilro de Alcântara, .|o a
«*¦'«¦ -

.(01000
i53$póò

toSSooo
i SoSooo
_S:;$otio
_I5_?ooo

lyoSóob
i05$ooo

jiAXirirsxo dk
l.MrolM'A<.UO

Pelo vapor nacional '-'Uyrinèus?i
dos porlos do norte — Carga iccc-
bills.ll.lU, 7.1 fardos de algodão, a
Thomaz cia Silva; 2-.*. suecos de se-
mentes, á urdem; 1 caixa di penuaí,
a Vieira da Cunha; i volume Ac
couro, a Pinto Angçlò; 56 'fa'rdo.i de.
algodão, a Si.iueira; 62 ditos, á or;
dem: so dito--, á ordem; ..--¦ ditos, a
ordem; 1.16 ditos, a Siqueira: • cai-
xàa dc queijos, a Ri Saboa; 2 di-
títs, a K. ,K. S. AHiuquerqut:; 100
saccos de cora. á ordem; 1 fardo
dc cllíipoosj a «Marinho Pinto; 5 di*
tos, a Albano Carvalho; ,| ditos, a
iM. Alotla; 4 ditos, á ordem; 3 ditos.
â ordem; 1 dito, n A. C. Brbwj

1 dito, a U.. N. I.opes; .. dito», a
Tliomaz Pereira; 3I ditus, a K". rRi«S. Albuquerque; 1 caixa dc chapéos.
a C. iLlrasa; 10 saccos dc cera, a'KmiHt! 'Lapnrt; o rolos dc sola, o
1*. II. ^Walter; 100 fardos de algo-
dão, á ordem; 172 saccos de cera,
á Companhia I. "Mercantil; 39 dí-
los, á ordem; 92 ditos, a Kaul Sen-
ra; 10 fardos dc cbapóos, a Thomaz
Pereira; 04 ditos, de algodâoj a Ze-
nha K.anios; 219 fardõá de cliapéos,
á Convpanlua ]. Mercantil: 284 di-
los. á mesma; 67 ditos, a Kaul Sen-
ra; 20 fardos de esteiras, á ordem;

1 òfardos de bolsas, á Companhia I.
Mercantil: b,\ barris de oleo, .tf Cos*
ta Pereira 'Maia; ,-;;o fardos de. al~
godãõ; n Zcnha líamos; 154 ditos, ao'
111 esmo; 340 ditos, ao mesmo; 4 sac-
cos de sul. a V. Saboya; 100 far-
dos de nlpodfio, a 1;. paffrcc; ,1.1o
ditos, a «Siqueira; ijjp ditos, a !?•
Wlfichelle: 2nn ditos, n Zenba Ra-
mos; 10 saceba de cira, â ordem;
200 fardos de algodão, á ordem.

( .Pelo Vapor nacional "Acre", dc
Santos — Carga recebida: 13 volumes
de oleo, a Asiy a Comi».

Pela chata "Ceará-',, de Gabo Vrio
— Carga recebida: 1*1,1.500 Uílos de
sal. á Companhia Vieiras Mattos.

Pelo vapor norueguez " 1 fctirilí
ILund", dc N*. P. News — Carga
rccehidá 

'— Carvão.
Pelo vapor nacional Itauba. dos

porlos do sul; Carca recebida: 200
caixas dc banha, á ordem; 2o a Ores-
te Pranzqni & C.; so, a. IC. Rârccl-
los; 3.1, á ordem; 100 saccos da fari-
nha, a T. Ribeiro Círillo; ou. a 1K.
ITcrmsdorff; 100 de batata? a Con-
stantino tíomes; io» .a lü^ueircdo
Caminha; ío a Almeida Sieniann: 100
a Macedo Silva: 200 a T. Mello: soo
a Vieira da Silva; 1 uí a Marques &
C.: eo â ordem; 200 á ordem: 20
barricas de carnes, a Almeida. Tava-
res; 15. a t)i;ii Uatíiallto; .t caixas de
conservas, a V, Senra; 2 caixas de
toucinho. ;«.o mesmo; -t de salame, á
ordem; 20!.*; dc agnard-onte á Casa
Pro «cala n7.a; 3 caixas dc queijos, a
Orosie 1'ranzoni & C; ., á ordem;
Sois de vinho a Couto •.*.* Ç.; 331<,
a J .Vcrreira; ií!.*;. a Corrêa RibeJ-
ro*t 2-,\$, a Castro Silva; -ío'*., a S.
Foriacca"; ío'.-;, á ordem: fiol?. á or-
dom; i=;í-; de atmárdente, a Mcudon-
Ca & Capella: i caixa de salame-nos
mesmos; 2 de íiàmbre, a (Vestir bran-
r.onio S Ci i.i dc vinho aos mes-

O. líizbcrRcr: cs lar-
i ordem; -U saceus dç

co fardos de fumo. a
.. ordem; 1.076, â or-

ój á ordem; 100, á ordem;
crina, á- ordem; 100. á or-

leiii: uu volumes de cn.hNli._s, a
l.airc Iíinãiisi i fardo de couro_, a
liuir. firreira; .ISO fardos Je saripie.
á ontemi 0. a I.aüe Irmãos- io c.iin.is
de li.itiuas. a Ucrfai Irmão; i uo
couro, a l;. Jbrío Oliveira: íoo saccos

« .ir batatas; a t.ui/. Canif.yriino: íoo. -m
li. Vieira da Silva: -'O fardos ile
' peixe. .1 Marinho Pinto; "6 dc bagres.
| a Constantiiio Comes: 50 á ordem)

.0 i ordem; 10 barris de vinho, a
Cunliii Oliveira Tinto: 61 caixas e

I Soo resteis .le cebolas, a t.onçalves
Neves: 2; caixSs dc matlc. a Aníe-
liiio; si. burricas dc mr.tle a Mendes
Itaupp; 7 latadàs ds UiUouiluK a or.
dem; c8j. a Viveiros & (-..; 07 ata-
ilos de cabos, a A. K Sumos; 1
raisa de banha, a Companhia ,n .
N; Costeira.

VM.\ TENTATIVA 1>E StnCI-
DIO E ÜlíAS TENTATI-

VAS DE 5I0RTE
S. Paulo, 3 (A. A.) — 'Hoje, por

volta, das to horas, a nacional fc.u«
i-ebia dos Santos Gnrcin, de C4 an-
nos de cdade. parda, casada e res'-
dente á rua 1). I.ino n. 1, tentou
dar cabo da vida, ingerindo grande
...oiitidade de lysoi.

Não sao conhecidos os motivos que
levaram a treslpticada niullier a ten-
tar contra a existenoia, sendo a ntes- j
ma recolhida, em cs.ado grave, .vo
llos'piIal da Santa Casa dc Misen-
cordia.

S. Paulo, 3 (A. AA — Na estação
de Taipas, o individuo .loão llra.i-
di.-.i. de __ anuos de edade. casado
e lavrador, eslava, entre Hbações ai-
collicas; mi venda . daquelle logar,
quando entrou um seu companheiro
de nome Joio de tal. Após ligeira
palestra; RratuUni convidou o recém-
chegado para beber c. tendo este !Ü!SÍ; ,do de aunuir ao convite, llrauduu extii* |per ou «sé e. num ímpeto dc raiva,
tlésfeciíou contra João um tiro Ac
garrucha, que o feriu gravemente na
região thoraxic-a direita, segmdó con-
statòti o medico (Ia Assistência que
coiitpareceu ao local em companhia
do delegado, de serviço na Central.
O ferido foi removido para ti Santa
Casa de 'Misericórdia.

,S". 1'anlo, 3 (A. AO — Xesta ma-
drugada, lia freguesia do O, o ita-
liano Coüldo Cotronjcro, casado, la-
vrador. contando 25 annos de cdade,
notando rumores esquisitos no quin-
tal de sua casa, levantou-se e, jui-
gando que eram ladrões que estavam
ali, tratou de verificar; quem havia
de sair de sua rc"sidtvicia, recebendo
uni tiro na cabeça, que foi áttittg da
por 38 bag«>s dc chumbo. t -

Interrogado pela outortdade, Co*
troutero declarou ignorar t^uem soja
o seu aggressor, pois não divisou vul-
to algum na escuridão da nojfe e uão
Mm inimigos, ficando por .isso de

lado a hypotheãc de uma vingança,
O ferido foi medicado pela Assisten-
cia Publica

eONCUUSO, de i«-
TENDENTES

Ciuiilitliitus iuciiiptos

ilnscrcveram-se no concurso aber-
to para o provimento das vasas de
seguidos tenenles intendentes, os
seguintes sarRCiitós: Oscar de Sou-
za Bezerra", \Vnldoiiiiro Telles I-cr-
reira, José Utiirino dos Santos.
Modesto Nciizii l.amartiiie .José
Borges, Antônio Viegas da Silva,
bferiiies Fontoura. Isidoro losé
Martins, Frederico Situas Fik-íis,
João Affonso de Mello. Severino
Moiilciro ua Silva, Aliredo (la Sil-
va Santos. Ivdgard Pereira dos
Passos, Francisco Auçttsto Xavier
de Hriio. Frederico Augusto Xavier
de. Brito Fillio. Mario Vianna de
Alcântara, luüo Anlonin da Silva,
loão da Cosia Serrano, Jnyme'Raulino 

de Faria. OswaltlÒ < iniba.
Antônio Almeida Uor.ciro, Celso da.
Rocha' Machado, O.uiU'1 Dpmmgues
de Araujo, Luiz Antônio Chaves
Júnior, Antônio Pedro Darl.osa,
Bcncdicio F.liás dos Santos, Jor;,,-
Lobo Machado, Jo.íu Arigos Mis-
eow, A"lvaro Juvenal Anlimcs, l,as-
tão Souto Maior. João «Btiptista Ju-
nior, Alberto Souza Bezerra, Ar-
gentino dndio do Brasil Salgado,
Francisco Tavares dc Miranda.
Manoel Ferreira de Souza. Joa- j

; O Commerciâ em Portugal l''.*:' : 
¦-,*;

GRANDE HOTEL BORGES
roíuruAii — j.«i_ii.o.v

(Rccommendado pela Sociedade
Propagadora de Portugal)

Motel de 1* classe inleivii.
incute renovado. Luxo' e con-
forto. Aqueciineiito geral.
Banhos, em iodos os aiiilureJ
e quartos com banho..,

Motel seituue preferi li) pe-
Ias famiiia lirasileirái:
IVnsão, (mio coti>[.l'l*li(.'ti.

ilido a 1.600 róis.

THESOURO NACIONAL

UUUAS
Oí soberanos furam ro-ndos a

loS.vu», ífcãiitlí) r.bth vendedores n
.•o? p compradores o tQâ>>oa. -.

g-j-p

Caixa de Conversão'
V O II T O ..& C.

São (jíjciíi melhor ntr-o paçani.
— AVKXIDA K.IÜ BKA-lvCO. .10.

LliTUAS Dl) piiesouno
As letras p.ip-1 foram cotada? ;:¦

reha-cs de 8 ,1 Si|j por cento,
caudo com cmtvprádarèjj, conforme
dala de .missão, aos (v.te.r.-), de
o «ji|.' por cento e vendedotes i
dc 7 li 0 por cento.

Os iieffficio.i conhecidos carecer,
dc interesse.

orn-iuTAS
Apólices 1'enil.
.racs de i :ouo$'. Si.= .ooo

do PürtO.. . --
. ile. li. ile Iferr

MA1MT1MAS

VAPORES lCSrniíADOS
Portos do norle, "Oyapni-U", . .
Portos do iiorl,- «Bahia ¦ . ¦• ;.
Kio da Pratn. "A. Latouche Ire-
vdlc" -,„• • • •

Buenos Air*s. "Mossoro... . . .
Lamina e eses.. "Anna..-. . . •
Portos do norle. "'tupy.. . . .
•Porlos do sul, "Laguna . • •
Gênova r escs., "Indiana". . . .
ltio da 1'rat.i. "Darro". . . . .
Poiios ilo sul, !' Saloltite . . .
Portos do norte, "Jaguaribe^ . . .
Inglaterra c escs.. "Desna . . .
Viso c escs.. "I.cnn Mil .. . .
Gênova o escs., "Tomas-, di bí-

voia". ....• •-,*,,* ,. ;. *
Aiuslcrda.il c f.;cs., «'.Uollaiiili.1 ..
Inglaterra e c.c... "Araguaya •••
Rio ila Prata. "Voltaire'^. . . .
Porlos do norte, 'Ceara . . . •
Rio da Prula, "*«""«',«.•;,.' ', * T '
¦Nova Vork e escs., "R.o ile .la-
neiro" -'V ' ' '

Caliáo e escs., "Onssa ....

VAPORES A SAIR

Portos do norte. "Pará". . _-. .
Aracaju e escs.. "Itaperuna . .
Dordéos e escs., "A, Latouche
Trcvitle"  .... .

Portos do sul. "Tiamica ....
Montevidéu c «cs;, "íris . . . .
Inglaterra o escs.. "Darro . . . .
Rio da Prata. "LuKria . . ;. •
S. Fidelis c escs.. "1-iileletise . .
Macio c escs.. "Piauliy'. . . .
Caravellas c escs.. "Arossual.y ..
Recife e escs;, "Itaiiucra . . .
Santos. "Tupy", • • ¦. • ,; '
Amarração e escs.. "Pyrnieus ...
Nova York c escs.. "Sergipe •¦•
Pará c escs., "Pirangy'. . . .
Rio dii Trata. "Mossarn . . . .
Rio da Priita. "Leon Mil . . .
Portos do sul, "llassiice .
Rio da Prata, "Tomaso de
roía" .,'*'*

Rio da Praia, ".Desna , ;. . .
Laguna e escs., "Anna ... •
R«o da 'Prata. "Ilollandia . ,
Colônia do Cabo. "Clcnorçhv .
Nova Yorl,- e eses., "Voltaire
Rio da Prata. «^Araguayii . .
HcDiiliy c escs.. "Itai."™ • •
Manáos c escs.. "Bahia . . •
Rio da Prata, "Sírio' ....

roxci:ssÃO di: okkditos
iVS DKMXí.VtMAS

PISCAES
IA directoria d.i Despesa dn The*

souro Nacional concedeu honjetii
por lelcgvanititits os &cgutntc"y cre-
dilos:

292 :iqo$.|.|c, á délcgacin fiscal

qium Diogenes, Kuclydes Antunes I "o l\uá para pagamei.U. de do-pe-
Maciel. Arcliimédes dc Albitqt.er- i sas do Ministcrio da ,; ,,: ha

que Xavier, Oswaldb de SanfAmia. -Mísoo. ooo,. a dç legacia Ç.sçjd-uo
Nunes, Luiz Mario Bica Mclcliia- Rio Oi-ande do Sul, para despesa»
des. Jacob Martins, Ma.noel Eyer. «Io m.-si,.o tiiuiislerio:
Olegario de .Almeida; Osvvaldo I - ;9o2$..oo, a delegacia fiscal no
Pcr.ot de Quciror.. Alberto da Sil- | V*r*\ para .iK.gaiuculo ao voluntr
va Dejoecs Conde, Affonso Mauri-1 no da I atria Amou.., Alves da
ty da Silveira, Paulino de Mello: Silva: .
Andrade. Antônio Antunes Penei- d-|o$^o; a .lelegucia cm Mula»,
ra, Paulo Antônio de Albuquerque• par.. pagainenlo dps voluutanos da
Lima. I...Í7. Pedro Pereira l.ima.. '^.tria reliij s-.dro de llhvç.ra.
Beuedictbv-Diíiii: Agenor Paranhos,. -Nicolao I-, de Lemos e José -Elias

Galdino Franco da Silva Uma, I ««"1C:!
Francisco Soares Guedes. Isac l'cr-
reira. Júlio da Còiiccicão FJir.es,

Sa-

Agenor Rego. Pedro Luiz de An-a
Leão, Anizlo Pereira Leite, Clodo-
miro Nogueira. liiiwaldò Areció
Sapucaia, loão ila Silva Santiago*
Antônio j"osé Ncry, João Alves
Corlbo. Idsé Alves de Albuquerque
Kival da Cunha Medeiros. Aduano
da Silva luuior, Manoel Gomes
Fcneira. Abílio Mitrtinho, "edro

Ceryllo dos Santos, Sebastião Tej:
xcira da Rocha. Luiz Felippe «ei-
xeira da Rocha. Raul Moreira Gas-
se, Alberto Gouvèa de Almeida,
Josc Pereira Dias, Antônio Grego,
Alberto Maria Vaz, Frederico dc
Assis Fontes e Affonso dc Mcdci-
ros Pires Ferreira. • ,", -

Mme. A. ETIENE
Continua a trabalhar na sníi

especialidade de vestidos chies
e f ii ia do coinmuin. tendo todo9
os elementos liara esle gênero
de trabalho. Rua 7 de Setem*
bro ii. 132. (A 191

..(i.Soop, á delégitcia 110 Rio
Grande do Sul. para pagamento ao
voluntário da Pátria Floriano Ma-
chado:

350St.no e 9Í0S000, á <lelèí:nçi.i
cm Sergipe, para pagamento, a
Carlos Alberto Gomes c ao Ilanco
Auxiliar das Classcs_ da Habia.

O OUE A. TODOS INTERESSA
SABER, í que Joalhciia Esmeralda,
devido a ter de ttitiar cm balanço,
está vendendo por preços tão baratos.
qtie causam espanto !

¦»)»<¦»¦¦

Única e
Verdadeira enra da

D.u.adTi.! ,,

7*;3§ooo
77 línoo

Provisória!
lhe :i.'!i

i-:. dn Rio í
Ií. do Rio. de
nom

¦Dito Je XI, Geraes
Dilas do l'i. Símio

l "I")
500?,

Mun
Dita.
Ditll!
I «ita-
ni.,-,
Dii.

¦!'p. OC 1'JÍÜ
110:11. . .

dü 191-I. por
noni. , .

de 100. •
de .9.1- pn

brilhai.

«Vara hoje estão - antiunciadas, uo
IMicmx, mais duas iíipt'e**et.laçõe.s da
comedia "A alma i|tic rofloriu", e
vauderiüc "Xoivo cm npuros", pe-
Cas nnta-hontciu t»ilróâdas com grari*
dc succcssíj. "A alma que reíloriu"
»'* um original brasileiro, que obteve
lisonjcivo sticcesso. " Noivos cm opu
ròs" é um "vaudeville" dc Labiche,
enura-cndo como soem ser os traba-
Uio:. do notável escriptor

¦s
Ko ratacp. o compatíliia Lucílla

rórcs—l.iMpoldo t l**róes repete boje a
comedia " O café do ^elUbcrto*' \ Lc
petit café); original dc Tristau llcr-
uard. Nesta applaudula peça têm os
principaç!. papeis o actor Leopoldo
J-rócs. conhecido pela sua corrcccã",
c l.ucilia Péics que. pelo sc.i reco-
t.liec.do valor despensa 0^ elogios que
(l;e líodcriamos tc:x.\

Ainda hoje, .-., Carlos Gomes, a
conipjuhia do Kdcu Tlic.iíio. dc Lis-
lio;t, representará a revista "Máre do
rosas", original do Krncsto KodH*
viics. Felix llermudcs c João Bastosj
m*J**íeada pelo* maestros De! Negro
c Hcrnardo Tci reira. "Maré de ro-
sas?1; iem agradado e:n cheio, c; cer-
famcn.p. leva ri «hoje, ,10 Carlos Cio*
incj. numeroía coocorrencía.

V
O correrto dcsonHíftilio nue a com

panhia Alexandre Azevedo eítá da.v
do á peço "O canário", nãi> restü
duvidat constituo o seu maior suü
cesso. Anloiiin Serra v. Cremilda (U
Oliveira nos pnpeis que Hies estai
«iiectos to cotidu7Cin muito a cor
tento, fiíícndo i verdadeiras rre.ii;óo.-!."O couarta" c, de facto, uma peç:
que, pela ?ua sobriedade, deve se
apreciada i«e!a publico carioca.

_.sla importante revista é hoj'.'
uma publica.ão cuja leitura muilo
«p recommerula aos cVíitlore? e lu-
vrndprcs, e a todos ;.'.|i..'ll, s que
se interessam pcio pro^n sso do
nosso pai/.

Uis o siiuntiario ¦•l'1 numero dc*
siteml.ro:

Fumo Inrco Sam.-uiui (prav.V,
DuvbániP.ntò tln solo nacional; A
cultura tln cafe etn S. Paulo; 0
pãn feito com a farinha dc num-
diocn : A faniilia ccuumtim Ac
mandioca: O l-Vno: Caniía da ln-
dia ou «Rolim; C,'irncte.res do boi
dú engorda c da vaníca leiteira :
Eâtutlo pratico da,s espécies dc ni-
(íoiláo existentes no Rrasil: En-
fardamcnlo do algodão; Produ-
ci;ão algpdoeira no Eslado dc Mi-
nas: Congresso de recuaria, em
S. Paulo; Cultura ilo fumo turco
uo listado do Rio de Janeiríi; Pre-
ciosiiladcs da floresta do lliasil:
Vbánciro. Olto-vuriiicllio, A; or-
cliidcas; Zonas agrícolas do Urn-
sil: Inseclos nocivos e uteis ao
algorlociro: borboleta vermelha
Meda sanpi.ímn; As v.anlngrtíf. do
gtrasol: ['uiporlnçiift dc reproilii-
elores uniguavos; Primeira Coníe-
rencia Nacional dc Pecuária.

a ri_.pi. sur. jtriMüiriA
llnspachos que não chegará

no ilostino
Em * de mar.o dn corrente an-

no. os srs. Clemente Muza & C.
despacharam, na c;i.i.;ão de Pouso
Alto, para o sr. Joaquim Andrade,
residente na estação dr Affonso
Penna; deis volumes eonichdò 6S
kilos de garolina, eoníorm« dccla-
ra o conhecimento nue temos á
vista. sol. numero ._, da rede Sul-
Mineira.

Pois bem, apczar dp constantes
reclamações dos prejudicados, ain-
da não chegaram a destino os re-
f, ridos volumes, nem o valor dos
mesmos.

Para a irregularidade chamamos
a audição de qucai compelir!

 — » «o .1 •***¦- 
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S7Í.355 dl-

Ksistencio em 2,
líntra.ram desde o

ate* lioutcsu 757..íO~
caram em éyual pc
tas.

ITòhteht, csíe mercado abriu calmo,
com quantidade diminuta dc lotes ev *)0lJ
lioatos á venda c procura destituída
dc interesse, lendo sido cffrcluadas
de manhã transacçües dc i •«?...' sac-
c,s. na base dé a$Soo, a arroba, pelo
ty.-i 7 •

A' tarde foram rcah-J(dõs iickocios
Ae cerca dc ' .-"tm sacras, no mesmo
prcco da abertura, fechando o mer-
cido cm calma'.

_. Ilolsa dc Nova Voilc eb.-iii coai
2 a ." pontos dc baixa
parera..

Vassaram ror Jumlialiy
cas.

10'uvc ontradas.

de dta
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í Brasil
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C. Ilraluna. . . .
"A Noite"; . . .
T; e Colonisação .
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Consulta das
5 ás 13 e

das 3 ás 5-

1'iuiiai- Scniillii do Havana
é ter a sensação das libras.

A reforma do alistamento
eleitoral

O .1U1Z DA Ia VARA CIVIL
DK S. PAULO QÜ1.R

CUMPRIU A IiEI
S. Paula, 3 (Av A.) — Dizem os

jornaes que, no firme propósito de
d*r cabal cunipriinmto ãs uisposi-
ções contidas no dccrclo federal que
regula a reforma do alistamento, o
dr. Mi..ncl dc Codoy, juiz da i" varo
civel. 

' 
não dcspaehará rcquerunciito

algum de candidatos ao litu«o de «lei.
tor que não s-eja acompanhado '1<>.S
documentos a que sc refere o arlt-
go 5" do rcspcclivo regulamento;
Aquelle juiz. nara esse fim. vae so-
licitar as necessárias providcucms do
secretario da Justiça, nfim dc que a
secção dc identificação d* Gabinete
dc Investigações c Capturas forneça
gratiiiiaiiu.iic, a quantos as solicitem,
carteiras dc Inilcntidide, que deve-
rão produzir cfíctto uão súmralc no
acto do alistamento, mas «"ida no
aclo da votação. Para isso, as car-
teiras ferio icstttuidas a"* pnrlndo.
res juntamente rom o litul,). de ele-
tor. levando o "visto" do juiz da i"
vara civel,

O domingo
até meio

dia.

205500
.joSoüO
...,3,„„i
í'6$oòoit? ,.„_,

120S000
--$.100

.,)„$•»,'..
;.ti(»?:ninSoÇ.oõo ,

S5$(Í0Ó !
2ti$'o0_n j
cOSoiia I
,l.|í,„10 i

da morte entre horríveis dores.
No grande estabelecimento do Professor

l.ÃZZAItl.Vf, Iodos os apparc.lios são (a,
tirlóádòs soh medida, conforme o casn c a
outcrniid ide, uão tendo iteuhuma mula de

ierro, são leves c invisíveis; garantindo uma
coiitentaçáo «nave c perfeita, tambem das . .

ITcruias as mais volumosas; podendo o doente trabalhar, fazer exerce.os
de gynm.i-li.-a ou cimíkiçíio. íieaiulo conipictainente curado,. sem operação
alguma. Ari pessoas ijue sofírem dn licrjita e-crevam boje mesmo ao

Prof f.a;v,.riui, nflin dc. obler o tratamento gratuito,
Üeclato que luzeudo isso do i'I.VI'i.i do Professor LA7.ZA1.TNI fi-

iiuei completamente cirailo de unia Hérnia ICserotal, oue soifri:; ha lon-
pos anuos. At testando csa cura. lambem renovo a minha (fnitidim—Ma-
lioel Garcia do Amaral. Coutro-mestre da fabrica dc Tecidos "Corco-
v.ido".

Fnxns para cir nr em rouco tempo Obesidade, Iting
moveis. Ventre caído, Debilidade nervosa e Ithcunia-
timnos, próprias para üenlioras e Cavalheiros.
HIO Dii JANIOlIIO-XAr.GO DE S. PltANCISCO Jí, 42

Gottas Virtuosas t f™.
Curam hcmorrlioidcs. males do nlcro,
ovarios, urinas c a própria Cystite.

 ¦ t — » — 

\. O.T. ÍIATAK.VRIO DT!
SANTOS

Uni pedido que n»i> ptíilo ser
ntténilidò

O ministro da Fa?cnd.i. indeferi.!
o rer|..eri.ncnlo da Companhia
Parque Balneário de Pantos, pediu-
do permissão para depositai- a im-
porlaneúi correspondente ás per-
cciilasrns cxigiilas pclu juizo fede-
ral desta capital, r devida num
executivo fiscal contra a reque-
rente. —»»-» >¦ 

Fluminense-Hotel
Helormailn sob nova direcção
 Aposentos para. 200 pessoas

O que mais convém aos passageiros
do interior — Preços:

Quartos com pensão 7$ t 8$ooo.
diários. «Quartos sem pensão

4$ c .iSooo diários.
Praça da Republica 207 — Rio de

&°nn,^aS. d°, ÍTc' Telcph. B334. «Central

EM MACEM)'

rngaiiicilío ile 1'uiii'i'ioniii'ioS
piiblioos

,'íact.io, .1 (A. A.) - O The.
souro do Estado pagará hoje, os
vencimentos dos membros e fim*
ccionarios do T.iliiinal Superior,
das secretarias da Câmara e do
Senado e a .riagisfralura desta ca-
pil.il.

A GRIPPE
;' del.ellada prompiamente com 1

pastilhas de

taxativo Bromo-Quinina
— 1115 - -

E. W. GROVF.
orno afürmam todos os clüilcos;

iige cotn o preventivo
» ¦» E-,-1 •

na .\iir.\xi)i«:<iv
O lcilã» tle ho.i»

Nos -,TM-cns . e f, do Cáes d"
Porlo. ...ivcri lioie leilão (.!" prjc«.)
,)e mtteadorias ciidas 0111 comuns™,
havendo, entre outras: allmt.j Ae e*>-
tampas para pliotograplila. dois iiiaito-
nie.ros. tinas í-ii>ressas. livros Un-
nresfios, vidro*, do côrea liara vidraças,
folhas de lilaiulrcs, Iilms cincaiato-
çranliicos, raisas.de nanelão v.ir-ias

c productos cltimicosi
¦ ,¦»!*» »•*>»¦ -¦- —

A. IDEí^VI-, ant |
Moveis e tapeçarias
RUA S. JOSÉ'

PUBLICAÇÕES A PEDIDO

MEU JULGAMENTO
MOVIMENTO OPERÁRIO
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PARTIDO SOCIALISTA BRÁS!-
LEJRQ

Terá logar domingo, ns . lioras
da noite, a reunião fcniaiial da
comniissão executiva, no largo de
S. Domingos 11. ¦!, sobrado.

0I.NTI.0 GÕSMOPOMTA
Realiía-sc liojc ás o t\: horas

<U noile, a asscnibléa geral extra-
ordinária deste centro.

CKN'TRO MARÍTIMO DOS KM-
PREGADOS DE CÂMARA

Rcune-sc Iioje. ás 7 horas da
noite, em ,-issemliléa geral ordina-
ria. para tratar de interesses ge-
racs.

CÉN-TRÓ DOS CARREGADORES
DO DISTRICTO FEDERAL
.Effeclua-se amanhã, ás 7 i|a

horas da noite, a assembléa geral
extraordinária, para apresentação
de contas e afim de tratar de di-
versos interesses sociaes.

SVKDICATO 
'.«DOS 

SAPATEI-
ROS

A's 7 i|j horas da noile terá
logar. hoje, na sede social, á pra-
ça Tiradentes n. 71, sobrado, a
grande reunião desse Syndicato.

Está marcado para boje, 110 Fo-

rum, á 1 liora da larde, o julga-
mento do processo que o Ministe-
rio Tubüco instaurou contra mim

por causa dos arligos que publiquei
na Secção Livre desta (olha con-
tra o desembargador Torquato de
Figueiredo..

Como, na verdade, não vou ser

julgado, mas simplesmente conde-
ninado, porque, nuaesqucr que sc-

jain as provas que cu rxhiba c as
razões que adduza, nada servirá de
defesa para mini, quero ter ao me-
nos, para o meu consolo e de mi-
nha famiiia, o iuizo leal c sincero
dos meus concidadãos.

Quasi que me sinto coin o direi-
to de exigir de todos para quem
appello que estejam boje, ali, ao
meu lado, para que, depois da ini-
nha defesa, que será a mais am-
pia possível; digam quem devia cs-
tar sentado no banco dos rcos: —
sc cu, ou o desembargador Tor-
quato.

E,' que na causa que me leva a
esse banco, cuja figura surgirá aos

meus olhos como uma c.illicdr»
donde devera partir, sc cu fora um
inspirado do céo. o "«'"«'b da rege-
neração das praticas judiciacs, est*
a causa de toda uma sociedade, vi«
lipcndiada por uma justiça que s»
mancomnuiiia com os tralatilcs para
a victoria da fraude.

Eu convido, pois. a todas .11
classes sociaes, civis e militares,
desta cipitvtl, para se fazerem re-
presentar por alguns dc seus mcm-
bros no julgamento de.se nictl pro-
cesso.

'E desde que este meu appcMo
seja attendido, a minha condeiuna-
ção deixará de ter amargor, por-
que verei uclla — e aqui está uma
compensador., vindicta — a corda
rija coin que hão de ficar pendura-
dos no poste da execração publicai
os que, na cegueira da solidariedi-
de criminosa com o cynico, o tor-
re, o abjecto desembargador Tor-
quato de Figueiredo, esqueceram
que eram juizes...

Amat.io n.\ Sh.va.

•ãíSlfl 25194 8137

S;o,l
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Use trmiíos cpntiv
colaçfies Ae

Cinemas

Ty nus
I

I Por 13 l.,l,.s

O Oileén, o eícfíantc cinema da
Companhia Cinematogr.iphica l',ra-i.
leira, mimoseòu os: seus frequeatadõ-
irei com um mapistral e prandioso
trabalho da Itol.i-T:ihn. lissa .ad:;::-ravel nüra ,1. cincinatoRrapliia i con-
stitnida, cc!o .majestoso drama cie
juivno — "Tiçrc tcai*'. em .6 viro*
porosos «a artísticos netos. A interpre-
t.it-cs. veremos na tela a distineta
e sêdiietora actriji fina 'Meuichclh,
c.no lalciitn Iem sido cxtibçrantemen-
ic demonstrado.

Uni pvoRr.-.tnn-.T em auc a ->ot*.
emotiva corre pnrellia com as muni*
festações de arte é ti qac í«íi-.ra no
cartar da luxuoso 1'allic. Nesse pro-¦frarmua, o publica c?iía_-iar*sc-_í ;•:!-
te o tr.lralho da liaüarina da Op:-
ra. de Paris, Kapierkowska* r}\\i se
iiott flpr«E5cnta .no hcllo íllm —* "ba-
crifício", de intensa ncção. i*in q«n-
érnn aiitmadoSi ;i cqtcs naturaef.
jveta sfamatlo pracesfo PatUé-color,
Beguir-sc-ãti ! "A expedição do lia*
t5o iFranchetti", e a tiTcciri «r;i dn
_n_m_ •'Zigo-ar".

a
O riíf Palais. enti w-t»rcioa:,n

iriu oCfjcin ilo prcslilònto
ilo Pnrntiti

Cttrityha. 3 - (A. A.l — ti dr.
tófonso Camargo, presidente rio
lísUido» dirigiu inn n/íicío aòs di-
redores do i.loyd Brasileiro soü-
citando que seja contemplado, na
eschlã Ao? vapores do sul, o perto
de Cnaratulia., cont unia viagem
mensal, por ser c.Io um porto í"!o-
recente e não poder, devido á cri-
.sc actual de transportes, dar es-
coatíicn-.o aos productos dn ?;:a
lavoura.

O ministro da Pa.enda pcliu ao
sou collega d;i Marinlia informar
q;!."! a proventínciu do f'ebho de
9.:S3S$8i__, do fallecido 1" toi:.-.',e
dr. Affonso dc Oliveira Machado. \
constante da c.-rlidjo da directoria]
dc Contabilidade c annexo ao yta- j
cesso ile meio seMo e montepio pre
letidido pela viuva do referido of-
fichl.

IXSTKUCÇÃO MJIilTÀR

O Tiro \;ival «lf Maceió
J/océ-io. .t .'A. A.) — Koi f;;n-

dada aqui, a Sociedade de Tiro
W-ival. Que eni tres dias. já conta
ijt'.-i.-eiil,. sócios Inscriptos. dn nos-
*a mocidr.de mais seíecta,

\ inscripção acha-se aberta na
Secretaria da Escola 4e Aprendi-
zes Marinheiro!.
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CÃES DO PORTO
Relação il.i! vapores . embarca ç„cs que se ochai

Cáes do Porto (no trecho entregue á i'om|,.-,_,iu* d--,
1 Jc outubro de ntS. ás 10 horas,la manhã.
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Ápi-IiOXIMAÇÕIi
e 34124
o 21821

niiZENAS
a 51130
ti _1_20 ,

CKNTKNAS
a 51200
a 21900

Tortos (is números terminados
om 4123 tem 211OSÜOU

Todos cs números terminados
em 123 tem.2«0ií0.

Todos os-numeros terminados
em 23 tem 4S0Od.

Todos os niiiiieros terminados
em :i tfim 25 excepluando-.e os
terriiifiaclos etn 23:

O (iscai do governo, Manoel Cos-
me Pinto.

O dircctor-assisteiitc, dr.

2Õ0.W00
ipgsooq

303000
ÍOSÜÜO

10S00O
í>30«jo

41576 e 41573 75SO00
4ID74 e 44.176 50$000
5.172 o 50174 258000

DEZENAS |
41571 a 41580 1Í1S000
4.1071 a 41030 IOÍOOO
D3171 a 58189 10$00o

CENTENAS
_l.",iit a 1IG0O 3Í0OO
41001 a 41100 3*000
üSllll a 58200 2S000

Todos os numeros tórminádos
em 77 tôm 2..000,

Todos òsnumeros lorminados
em 7 tem 1S00Õ.

Os números preminilos pelos
2 llnaes do primeiro prêmio nüo
tem direito a terminação sim-
pies.

Os coneesionarios) J. Pedrei-
ra & C-

Auto-

Quinina em fôrma su-
perior não affecta

a cabeça
Quando precisar des de quinina, usae

as pastilhas dc

Laxativo Bromo-Quinina
1 qual oíicvccc *

daquella, sem
vcnientc!

RS

Chatas
.0 IVapor,
'tj 1\ a-mr.
10 IV':ii»!.r.
11 I Vapor,
ii 

...IN acionai
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. ..'Xncinnal
...[Nacional

lüivcrsa? |C|c. dc
Vago.

l_s?irlto p,-.n:a".|Cal.m«!;c-n.

,S 'Chata»... .'Nac-onscs
P. Mauà I ..

. rAineríca"*

. I" Ppg.-.sso'
"Caran-tola*

, fi>!versas...

..[Cabotagem.
iCabotagtan.
[Cabotagem.
 Vaso.

IV.igo.
. ...rIVagn,

I \'.1R,*.
(Üesc. de bagakcnJ.
j\'aB',

nio Olyntho dos Soutos Pires, vice-
presidente.

O (lirector-presidenle, Alberto
Saraiva <h Fonseca.

O escrivão, Firmino dc ¦Cantua-

ria.

Loteria do Estado da Baliiii
l Uesumo tios prêmios da 30-
: extração do plano n. 16, em
i beriellcio do Insiü-nto GeOffrapln-
cob Histórico da lüihia e outras

1 instit.iii-ües de beneficência e' lnstruccAo realizada cm 3 de ou*
! tubro ãe 1916 sob a presidência
jdodr. Edgard Dona, fiscal do
.governo.

liS- extr.icção de 1010
i PRÊMIOS UE 10:0008 A 200.000

10:0005000
.'.... 1:5008000

5ü0S0'JO
300gOOO
30 «.(•"«>"", 2504000
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... 250*000

c\\s uwon-
Basta «ma provo ! A r.

gtiaturo dc E. W. GROVE
em t?dos os vidros
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Marcellina, emquanto a acariciava, emquanto a ai.gava, ciiii|iia:Ho liio
limpava as lagrimas, dizia-llie:

Está tudo acabado! Não te mortifiques mais. Amas Roberto e Ko*
berto ama-te. Serás sua nutlbcr, eu t'o prometi».

0!i! minha mãe! quanto é boa! disse ella, (.ocultando a formosa cabe*
ça 110 seio de Marcellina.

tMarceilina suspirou.
Assaltava-a lim prescntiinento. Na sua vida de angustias não estava trJdi»

acabado. Sabia-o bem. porque chegava ao momento mais temível da sua exis-
tencia. Mas agora não é por cila que receia o futuro, é pela filha!

¦tt sentia o coração apertado, comprimido, como s: se approxiinasse uma
desgraça:

T1.ROKIR'A PA'RTE

H

5
Sal
U
O

A LAGOA DAS CORÇAS

1

IDEA SINISTRA

418?".,.
44075..-.
8B173...

! 1'JlO-í...
-20196;;-;
24581.;.'25070...

AVISOS
COÜRIUO — l'"sta repartlçüo c.v|.c-

diiJ .nalis pelos si-gtiintes paquetes:
II,;.-: . _,Pará. para Victoria. t mais «nirtos

do norte, recebendo ini|ircà>OÃ ;ité a»
K haras da nianliâ, carus para o ."-
líii.jr ali ás 81U e ideoi co:.. porte
duplo ate às 9-

Itapcruna. t-"ra Ca-oo Frio, Victoria,-
Çaravelb... lll.ccs. Ual-.ia_ e Aracaju,
rocebeii.io impressos ató á 1 liora da
'arde, curtas para n interior ato a
1 ii_. iii-m co-n oorte dupla ali a 1
i- uldectos pata refçisliar ale ao meio-
lia.

A-r.anltã:
Itapuea, para Sant». r.ir.itu. San-

:a tjiliarin.i e Rio Grande 'Io Sul.
rtcebctí**!0 impressos nlé ás 8 horas
d.i ,..a-iiü. cartas para o iiüorior até
is S i|i, idem com i^.rle duplo ate
is o c objectos para registar aíe
is 0 horas Ja tarde de hoj»

Dias depois das scenas que í.icam descriptas, Dagtterre e Beattíort est**
vam reunidos no cartório do tabellião de Crcil, o Sr. Parlanget.

Beatifort nâo queria ,por mais tempo ficar com a fundição.
TèticicHiava vèndél-a, logo que tivesse realizado os últimos pagamento»*'J i-tia di«.o a Daguerre, algum tempo antes:

Fazes mal em não retirar o teu capital, visto que te forneço meio!
para is-o. Daqui a alguns dias. será tarde!

E atinai linha chegado o dia da dissolução da sociedade.
üügtierre, dominado pela raiva e pelo o«dio, perguntava intimamente:

Que será de mim?
1. pelo cérebro passavam-lhe pensamentos loucos, verdadeiramente hor«
riveis. '

Recomeçar a vida pela segunda vc?, parecia-lhe impossível. Não Unhai
energia nem virtude para isso, além de que bavia chegado a um ponto ds
excitação cm que -o; mais odio-os projcc.os, quc lhe teriam parecido inons-
truòsos cm outra oceasião. se lhe afiguravam agora qtiasi legítimos c lógico»,

Havia ji muito tempo -aue pensava:
Como hei dc eu sahir .da situação em que me encontro." 'Jite liei d*

lazer: Porventura, o acaso não me oCícrccei_ nma boa oceasião. a mun, quf
nüo me delem o menor escrúpulo?

A conversação íôra longa, no cartório do Sr. Parlanget.
Pallido, Daguerre tinha ouvido agitarem-se d.-3"te delie fjuc-sto

teresse. como se fosse um estraniio a cilas.
Ijje vez em quando, Bcaufórt ou o tabellião. vp!tando-se«para

diám-Jlic a opinião, interrogavam-o sobre nm portuenor qtialttuer.
vam-lhe. emfitii. attenção para o asãiwiipto que se tratava. _

Daguerre olhava para elles com ar desvairado, de louco, o nao respondi».

Em certa oceasião bateram á porta Jo ga-bitiete do br. Perlanget.

;> dc [»

ei!,-, pe*
solicita*
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STANDARD OIL
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_ç Volvemos -oie & Malyse rapidis-
tinu iniciada das considerações do' articulista d'0 Imparcial, com; o
auxilio preatimoso do "presado in-
íormante" contidas no artigo ma-
Modo.

Vimos que se limitaram os dois
membros da parclha a aventurar
•Meverações de que elles mesmos
nSo têm elementos, por isso dei-
_ando-as desacompanhadas de qual-
ejuèr comprovação. ,

Estávamos, pois, no capitulo aa
"prova" do famoso processo, que
OS dois, bem amadrinhados, affir-
maram "completa"; "insophtsma-
vel", mas nem disseram de que na-
tureza é cila;.. , .

•Hoje vamos mostrar, a vol a oi
Mau, o que O Imparcial, no seu ze-
lõ de bem informar, no interesse
¦oci-al, desapaixonadamente devia
fornecer aos seus leitores...

Dissemos já que as invencioniccs
constantes do inquérito formidável
foram absolutamente desmoralizadas
no sumniiirio de culpa. .

A acção do promotor Fontatnna
não era união dada de suspeita, e
o airolániento de testemunhas, a
sclecção da multidão ouvida no in-
qiicrilo, foi obra sua...

Qiniii quer que, alheio a qualquer
interesse, examinasse o sumitiario
de culpa c o controlasse com a
phase inicial teria a alma ca ida
aos pés, tal o acervo de desmenti-
dos, de contradicções c sobretudo
de inverosimilhança que contem os
autos. ,. , .Tudo quanto podia determinar
tipta suspeita seria contra qualquer
dos indigitados foi abandonado,
modificado, ladeado pelas tcstemtt-
ilhas. . ,

Já nSo fizeram ellas declarações
categóricas..

Tomemos por exemplo a questão
do " mala borrão" de que o inqut-
sidor da 3" delegacia auxiliar fez
cavallo dr batalha. 1.

O dr. I.udgero Feital, advogado
dos auditórios desta cidade, expeli.
tnentado e hábil, veiu dizer perante
o juiz togado nada menos do que o
seguinte:

lEsse mula borrão que, consta do
. inquérito, fora por elle fornecido,

não o foi absolutamente... Que o
aceusudo que o inquérito diz fora
quem fornecera "tinta velha" para
Wcllenikamp falsificar letras da
Standard, não forneceu nada, nio
esteve presente ao acto, não tem
responsabilidade nenhuma no fa-
«to...

E, assim por deante, não houve
affirmacão categórica do inquérito
que não fosse radicalmente desfei-
ta, torcida, desmoralizada no sunv
mafio... .¦E, coisa curiosa, o dr. Feital o
advogado, naturalmente, até depor
no summario, illibado e tudo
mais...

¦Impossível é transplantar ' para
estas notas á margem a serie de
desmentidos e contradicções do mo-
ço causídico... Mas não se diga
que isso suecedeu com um dos ele-

1 mentos fornecidos pela poderosa
empresa e arrolado de preferencia
pelo órgão da Justiça Publica.

Isso só não oceorreu com essa
mesma intensidade, com testemu-
nhos como Fausto dos Reis, ho-
mem sem imputabilidade moral,
ex-agente dc policia, achacador de
bicheiros, depondo por paga, etc.,

¦; como se prova exuberantemente
. dos autos do famoso processo...

¦Este procurou sustentar quanto
dissera na policia, mas premido
pelas re-perguntas dos advogados

invulnerável com it demais teste.;
munhas...

Essa a hypothese, se não houves-
se nos autos a prova irrecusável
de que isso aconteceu, de facto,
com algumas deltas...

A minuta a que nos referimos
pode ser vista por quem quer que
o queira em mãos de um dos ac-
cusados, a quem a entregou o seu
legitimo dono...

Ora, "O Imparcial" sabe de tu-
do isso e obstina-se em dizer a
prova do processo completa, inso-
pliisníavel, absoluta...

A ser assim, teremos de con-
cluir que ba imparcial e impar-
ciait...

A questão não pôde ser tralada
com leviandade desde que importa
no cerceamento da liberdade de
uma porção de homens, contra os
quacs nada ha até agora de posl-
tivo, dc definitivo...

A preoecupação simples e lou.-
vavel de bem informar ao publi-
co não pode ser transformada çm
tuna válvula extravasado™ dos in-
teresses de informante, prezado
ou não, conheça embora elle as
tiicas do foro. Isso não lhe pode
ser recòriirncndnção...

O 'articulista que /lece taes e
tão grandes elogios ao juiz, devia
ter sentido a responsabilidade que
lhe ficará de qualquer acto do ina-
gistrado, se pudesse admiltir que
elle se deixasse levar pelas suas
Informações.

Ahi lèm os leitores quanto "O
imparcial" não disse da provai
existente 110 famoso processo.

Com estas notas verá quão des-
tiíuidas de fundamento são as
conclusões do articulista.

E talvez possa começar a ter
elementos para responder ás in.
teiTognçõos da epigraphe existen-
te: Justiça? Chuntagpt¦ ¦.

Cremos que a resposta não po-
dérá satisfazer pelo menos ao
prizndo informante".

3 — 10 — qi6.
M.U10N1S.

SANTO ANTÔNIO DO AV
TlJUrciKO — MIXAS

PROTESTO

3\.

Uni nome da dignidade e da hon-
ra do povo do Districto do Aven-
tttreiro, protestamos contra o pre-
tendido attentado do sr. coronel
Joaquim Pedro de Moraes,espo-
liando o velho, honrado e imma-
culado Francisco Antônio dc Abreu
da quantia de 3:ooo$ooo, resto da
de 6:ooo$, por quanto lhe com-
prára um sitio em data dc 14 de
agosto do corrente anno.

Vigário Carlos Alberto Saraiva
do Carvalho, Reynaldo Antônio da
Silva Santos, Francisco Furtado
Torres Filho, Eduardo Zoffoli,
Agnello Vitral, José Quagliani,
João Virginio da Cunha, Francis-
co José Bernardo, Caetano Fortes,
Hygino Barçante, Antenor Abreu
(Moreira. Antônio Manoel dos San-
tos Júnior, Theophilo Duarte Lo-
pes, Sebastião José Furtado Sobri-
nhO, José Anthero Moreira, Otto-
vino Citte, Antônio do Amaral
Ferreira, Antônio Alves dc Frei-
tas, Jovelino José Caelano, Fran-
cisco de Paula Silva, Sebastião
Furtado de Oliveira, Alfredo Tre-
ce, Quintiliano Barbosa da_ Silva,
João Egydio Mynssen, Genuíno An-
tonio da Silva, Nourival Cypriano
Costa, 'Antônio Ribeiro de Maga-
lhãcs, Júlio dc Paula Paixão, Braz
Schcttino. Octavio Silva Marques,
Francisco Lamóglia, Manoel José
Furtado, Francisco Claudino de
Souza, Agostinho Teixeira de Rc-

.w_Wl^JWi"_*"_-~í-*-_<__**'*u->-V
Antenor Abreu Moreira, .. Antônio
Manoel. dos 'Santos Júnior, Theo-
philo 'Duarte Lopes, Sebastião Jo-
sé Furtado Sobrinho José Antcro
Moreira; Ottorinó Citte,. Antônio
do Amaral 'Ferreira, Antônio Al-
ves de Freitas, Jovalino José Cae-
tano, Francisco de Paula Oliveira,
Sebastião Furtado de Oliveira* Al-
fredo Txece, Quintiliano Barbosa
da Silva, Joio Egydio Mynssen
Genuino, Anntonio da Silva, Nou-
rival, Cypriano Costs, Antônio Ri-
beiro de Magalhães, Julio de
Paula Paixão, Braz Schettino,
Ootavio da Silva Marques, Fran-
cisco Lamóglia, Manoel José Fur-
tado, Francisco Claudino de Sou-
za, Agostinho Teixeira de Rezcn-
de, José Braz Vitral, Felisbcrto
José Curato, Sudario José de Mel-
Io, Julio dos Santos Brandão, José
da Silva Marques, Franklin Fur-
tado de Ccrqueira, Manoel Luiz da
Fonseca, João Antônio Brasil,
José Felippe da Silva, Heitoi
Abreu Moreira, Lindolpho Gon.
çalves de Mattos, Joaquim Pinto,
digo, Gilberto Pereira, Aniceto
IRibeiro de Magalhães, João Tel-
xeira de Rezende, Antônio Nunes
de Moraes, Antônio Teixeira de
Rezende, Miguel Teixeira de Re-
zende, Affonso José Pires, Fran-
cisco Leonel, José Francisco lei-
xeira, José dc Oliveira Senra, Joa-
quim Dutra dc Moraes, João de
Rezende, Casimiro Teixeira de
Rezende, Carlos Augusto Pires,
Adolpho Quagliani, Arthur Ro-
drigues Moreira, Sebastião Brum
de Souza Guerra, Veríssimo José
Furtado, José Vcnancio de Almei-
da, Vicente Ghetti, Nicolau Teixel-
ra de Rezende, Oscar de Souza
Guerra, Luiz Gervasio da Silva,
Lcdcrico Eoffoli, Francisco Alves-
dc Souza, Eudoxio Vasconccllos,
Francisco Furtado Torres, Alfre-
do da Cunha Tcllcs, Aniceto
Magalhães, Joaquim José Furtado
Torres, Durval Rodrigues de Oli-
veira, Antidio Furtado Torres,
Levino Nogueira de Souza, José
Querino da Silva, José Soares de
Castro, Scvcriano dc Oliveira, Al-
varo Zoffali, Eduardo de Souza
e Silva, Enoclc Miranda, Antônio
de Oliveira, José Malaqniãs ide
Moraes, Vicente Joaquim dos San-
tos, Horacio Cosia, Sebastião"
Teixeira de Rezende, Sebastião
José Furtado, Bento Luiz Tcixei-
ra de Rezende, Severino Teixeira
de Rezende, José Ignacio dt
Abreu, lançadas no protesto su-
pia.

Aventureiro, 29 de setembro de
1916.

Em testemunho da verdade, 
i_bme_< í» yaBX':W:!B»-_*i:F

José da Cunha Lopes.
R 676

aoxr_A._po_Ei.___s

Movimento de vupor
IDA

CAPIVARY a sair da Bahia hoje
TAQUAKY a entrar era Mar-

sellia a 7
CORCOVADO a entrar em S. Vi-

cente ¦ ia
MUOURY cm Buenos Aires
GUAHYBA em Nova York

VOLTA >
ARAGUARY a entrar em Nor-

folk hoje
iMAROIM a sair do Recife a j
PARANÁ' em N. York
TIBAGY em Santos
TIJÜCA em Phüadeluhia

Kio de Janeiro
TUPY esperado do Nortea 5'MOSSORO' esperado de B. Al-

res s S
JAGUARIBG esperado do Nor-

te «7

-_- SS SOO TOMEliADAS

«e, viço regular de transporte de cargas entre os portos de todos

Estados do paias

O PAQUETE

OS

O PAQUETE

PIAUHY
Sairá no

rente para
Pernambuco,

Cabedelio.
Natal,

dia O dooar-

e Macau

TUPY
Saíra no dia 7 do cor-

rente para

SANTOS

O PAQUETEmm
doSairá no dia 8

rente para
cor-

Buenos Aires

O PAQUETE

PB-NGY
Sairá no dia 8 do oor»

rente para
Bahia,

Pernambuco,
Macau

e Pará
14 - CÃES DO PORTO

Recíbem-se cargas desde já pelo Apniaze™ n. m 
d £-£_unoÍBdM| pei0 que as cargas só serio neé

Attenção-Previne-se os srs. cmbarcadqres de que os vapores sairão exactamente nas __»»
bidas até á véspera da saida.

Ordena de embarque e mala

REAL ASSOCIAÇÃO DB
SOCCORBOS MÚTUOS ME-

MORIA A- D. MJ1Z 1°
Edifício próprio, rua do Núncio 46

.Expediente das 11 á I hora
Hoje, 4, ás 7 horas da noite, re.

une-se em sessão o conselho admi-
nistrativo.

O i° secretario, José Fernandes
dos Santos. (R688)

VENERAVEL E ARCHIEPIS-
COPAL ORDEM TERCEIRA
I>E NOSSA SENHORA 1)0
MONTE DO CARMO
Realiza-se na próxima qnnr-

ta-fòlra, 4 do coirente, das 10
ás 12 horas, o pagamento das
pensões vencidas aos nossos
irmãos soecorridos, sendo pri-
meirantento attendidos os ir-
mãos graduados.

Rio de Janeiro, 30 do se-
tembro de 1916. — O irmão
«tesoureiro, JOAQUIM ABI-
MO DE ASOENÇAO.

ASSOCIAÇÃO DOS EMPRE-
GADOS NO OOMMERCIO
DO RIO DE JANEIRO

Recepção is quartas-feiras
O conselho administrativo da

Associação dos Empregados no
Commercio do Rio de Janeiro
aguarda hoje, no edifício social,
das 20 ás 22 horas, a visita dos srs.
associados.

Rio de Janeiro, 4 de outubro de
19x6. — Pedro Xavier de Almeido,
1" secretario.

informações no eserlptorloda companhia á

37, AVENIDA RIO

IAVISOS marítimos

m » — ¦ m
ANTIGAIi DO DR. MACHADO

E' o melhor remédio, por via
fttstrica, para curar a syphilis.
È' de gosto agradável e não lem
dieta. Vende-se em qualquer pliar-
macia.

FOR»nOIDA MERTNO
O único exterminador das for-

migas, Merino & Maury, rua do
Ouvidor n. 163.

dos aceusados caiu em sórias con- ^emíe,'Jõse"'Braz Vitral, Fclisberto
tradicções, tomando-se d^ invero- íc'".V.J . ^...,._._ r.l: j. n».,n„

fe

1 l
¦ 

%

simelhança. absoluta, as suas forja-
das explicações.

Os dois tabclliáes, testemunhos
de idoneidade irrecusável, pouco
d'zem de que se possa concluir
responsabilidade criminal de ai-
giiem, desfazendo, egualmente, com
fornyes declarações, nsseveraçSes

- que 
"constam 

do inquérito, como
sendo suas, relativamente a alguns
aceusados...

Outra .testemunha incrimina ope-
rações feitas com letras suspeitas
de Wbllemkamp, mas confessa que
serviu de intermediário para ope-
rações semelhantes com letras da
mesma procedência, aíerescendo a
circunistaneia dc confessar tam-
bem cobrara sua commissão e
achara demasiados os descontos
offereciidos, elementos que consi-
dera de toda suspeição...

Paira que respigar? Nada disso
tem a importância capital que
offerecem 03 documentos inslruin-
do as defesas, evidenciando a fal-
sidade, a suspeição das testemu-
nhas. em grande numero depondo
por paga da poderosa Empresa...

Tudo isso eslá nos autos, terá
de ser apreciado pelo dr. Cesario
Alvim, o juiz do processo, mas

. tudo isso passou despercebido ao
articulista d'0 Imparcial, tudo
isso lhe foi oceultado pelo "pre-
zado informante".

O publico sabe já, por exemplo,
que o advogado da Standard Oil
forneceu a um leviano, que pre-
tendia explorar o caiso, tirando
delle proveito, a minuta dc uma
carta, escripta com a sua letra
cotrimum, sem disfarce, em que
insinua uma série de inverdades
compromettedoras a alguns dos
denunciados...

Os jornaes publicaram a scena
deprimente, quando esse advogado,
foi a uma delegacia de policia
aonde violentamente arrastara o
destinatário da carta, para for-
çal-o a restituir "o corpo de dc-
licto'' do seu acto reprovável.

Esse facto conhecido do publi-
co, repetimos, vem comprovar, pc-
Io menos, a possibilidade de que
egual acção tivesse tido a Empresa

José Curato, Sudanio josi dc Mello
Julio dos Santos Brandão, José da
Silva Marques, Franlslin Furtado de
Cerqucira, Manoel Luiz da Fonse-
ca, João Antônio Brasil, Tose Filip-
pe da Silva, Heitor Abreu Mo-
reira, Lindolpho Gonçalves de

Mattos, Joaquim Pinto Gomes,
Gilberto Pereira, Aniceto Ribeiro
de Magalhães Segundo, João lei-
xeira dc Rezende. Antônio Nune*
de Mroaes, Antônio Teixeira de
Rezende, Miguel eixeira de Rezcn-
de, Affonso José Pires, Francisco
Leonel, José Francisco 1 eixeira,
José dc Oliveira, Senra, Joaquim
Dutra de Moraes, João de Souza
Simas, Augusto Teixeira de Re-
zende, Casimiro Teixeira de Rç-
zende. Carlos Augusto Pires, Adol-

GRANDE REUNIÃO DO,
COMMERCIO

A Liga do Commercio convida os
çommerciantcs desta praça para
uma grande reunião, que se reali-
zará no dia 4 do corrente, na sua
sede, á rua Buenos Aires n. 1361
ás 14 horas, afim de tomarem co-
nhecimento de uma segunda repre-
sentação, que deve ser dirigida ao
Congresso Nacional, contra o au-
gmento, alvitrado, ds 15 °|° na quo-
ta ouro.

Secretaria, 1 de outubro de I9'6.

ANNUNCIOS

Fluminense
3644

J8U

Operaria
0042

J815

Variantes
44—42—50-03—17

BlO-3-10-916

J.

RODA DA FORTUNA

3126
4B&

8472

pho Luaglienri, Arthur Rodrigues
Zoffoli. Francisco Alves dc =>ou-
za, Eudoxio Vasconccllos, Fran-
do, José Vcnancio de Almeida, Vi-
cente Ghetti, Nicoláo Teixeira de
Rezende Oscar de Souza Guerra,
Luiz Gervasio da Silva, Lcdcrico
Zaffoli, Francisco Alves de Sou-

za Eudoxio Vasconccllos, Fran-
cisco Furtado Torres, Alfredo da
Cunha Telles, Aniceto Magalhães,
Joaquim José Furtado Tones,
Durval Rodrigues Oliveira, Anti-
dio Furtado Torres, Levino No-
gucira de Souza, José Quirino da
Silva, José Soares dc Castro, João
Cl udino, Sebastião de Castro. An-
tonio da Cunha Telles, João da
Cunha Telles, Severiano dc Oli-
veira, Álvaro Zoffili, Eduardo do
Souza e Silva, Enock Miranda,
Antônio de Oliveira, José Mala-
quias ae Moraes, Vicente Joaquim
dos Santos, Horalcio Costa, Sc-
bastião Teixeira de Rezende, Se-
bastião José Furtado. Alberto José
Furtado, Bento Luiz Teixeira de
Rezende, Severino Teixeira de Re-

zende. José Ignacio de Abreu.
Reconheço verdadeiras as assi-

gnaturais supra de Pc. Carlos Al-
berto Saraiva de Carvalho Rcy-
naldo Antônio da Silva Santos,
Francisco Furtado Torres Filho,
Eduardo Zoffoli, Agnello Vitral.
José Quagliani, João Virginio da
Cunha, Francisco José Bernardo,
Caetano Forti, Hygino Barçante,

CRUZADOR "BARROSO"

Pergunta innoccnte

Porque seria que tendo sido o"Barroso" escolhido para ir á
ilha da Trindade, o "Chefe de
Cozinha" não podia seguir no na-
vio por motivos particulares, os
quaes deixaram immediatamcnte
de existir, logo que o hélio cruza-
dor foi designado para seguir para
Buenos Aires?

Em outrais "Marinlias" o refe-
rido "Chefe de Cozinha" teria si-
do incontinenti nomeado para o"Carlos Gomes".

Rotor e Emlor
iR 603

COMPANHIA JARDIM BO
TANICO

Aviso "o publico
Devido ás obras das ruas Mar-

quez dc Olinda e Balmbina, á par-
tir dc quinta-feira, 5 do corrente,
os carros da linha de "HUMAY-
TA'" trafegarão, provisoriamente,
tanto na ida como na volta, !pcla
rua do S. Clemente.

Afim dc servir os moradores
das referidas ruas, trafegará um
carro da praia dc Botafogo até á
rua S. Clemente c vice-versa.

Rio, 3 dc outubro de 1916.

126 472
26 72

183
Rlo-3-10-01

J816

R829

.MBClll
328

RlO-3-10-916 J 805

Luiz Tavares, empregado da 6*
Divisão da E. F. C. do Brasil, dc-
clara para os devidos effeitos, que
passa á assignar-se Luiz Sapority
Tavares, seu nome por extenso.

(A 402

VENERAVEL ORDEM TER-
CEIRA DE S. FRANCISCO
DA PENITENCIA
Nn pagndoria desta Venera-

vel Ordem, pngam-so na quln-
ta-feira, 5 do corrente, ás
pensões aos nossos irmãos
soecorridos, principiando As
10 lioras, sendo attendidos
em primeiro logar os gradua-
dos, o aos simples ato ás 12
horas.

Sendo esto o ultimo paga-
mento do anno compromissal,
pede-se o compareclmento do
todos os nossos irmãos soe-
corridos ofim dc evitar recla-
inações.

Rio dc Janeiro, 2 de outn-
bro do 1910. — O irmão
syndlco, JOSÉ' GONÇALVES
GUIMARÃES.

1259 1396

259 ^396

59 96

5ro _£&?
4114^ 5389
114 389
14~ ~89

DERM HONTEM
Antigo  123 Cabra

Os taes papeis para casa-
mento arranjados em
vinte e quatro horas

O Juiz da 3' preteriu descobre
uma fraude o envia os

noivos á policia
(Vide "A Noite" de hontem)

J. BORGES DO REGO, solicita-
dor e provisionado pela Cornara tEe*
clesiastica — Avisa aos Srs. noivos
que tenham o máximo cuidado quan-
do tiverem de tratar dos papeis de
seus casamentos, em n5o encarrega-
tem as agencies . que . annunclam a
realização do acto em 34 horis, por
preços baratitsimos, verdadeira "chan-
tage" pura (Iludirem nos incautos—
Cosa seria que trata com todo o cri-
terio e pontualidade de palavra é na
PRAÇA TIRADENTES N. .73, Pjo-
ximo ao Ministério da Juatiça. At-
tende 1 ohamados por Telephone 190,
Central. Aviso — NSo exige paga-
mento adeantado. (S 739)

LLOYD BRASILEl
PRAÇA DAS MARINHAS

(ENTRE OUVIDOR E ROSÁRIO)

Ll-ÍH.V DE LAGUNA
O paquete

MAYRINK
LINHA DO NORTE

O paquete

PÁRA
Sairá hoje. quarta-feira, 4

do corrente, áa ia horas, para
Victoria, Bahia, Maceió Red-
fe, Oabedello, Natal, Ceará,
Maranhão Pará, Santarém,
Óbidos, Itacoatiára e Manáos.

LINHA AMERICANA

O paquete

SERGIPE
Sairá no dia 8 do corrente,

ás 14 horas, para Nova York,
escalando em Bahia, Recife,
Pará e San Juan,

Sairá terça-feira, 31 do cor-
rente, ás ai horas, para Dois
Rios. Angra dos Reis, Paraty;
Ubatuba, Caraguatatuba, Villa
iBella, 'S. Sebastião. Santos,
Cananca, Iguape, Paranaguá,
S. Francisco. Itajaliy, Floria-
nopolis e Laguna.
LINHA DB SERGIPE

O paquete

Sairá quinta-feira, 26 do cor-
rente, ás 16 horas, para Cabo
Frio, Victoria, Caravellas. P.
Areia, Ilhéos, Bahia, Aracaju,
Penedo, Maceió e Recife.

AVISO — As pessoas que
queiram ir a bordo dos paque-
tes levar ou receber passagei-
ros, deverão " solicitar cartões
de ingresso, na Secção do tra-
fego.

FensSo Mineira
_»' com pra/.cr que convido

a V. Ex"; para visitar o meu
cstabelociaJento (füitoniinudo
"Pensão Mineira" & Avenida
Rio Branco n. 15, sobrado. ,

possue esta pensão còiifor-
taveis aposentos, õlcgimtcmcn-
to mobilados; lavatorios com
água corrente em todos os
quartos, banhos frios o quou-
tes, lua clecirlèá o telephone
(3C70 Norte). Almoço 011
Jantar 18500. Diárias de 5!jí
o .«.—Lauro de Sá. (S51!>

204

Para o enfraquecimento; do or-
ganismo é heróico a "Einulsão de
Scott" de Scott & Bowne. "At-
testo ter empregado com optiino
resultado em casos de lymphatis-
1110 c enfraquecimento geral <lo
organismo o preparado "Eniiilsão
de Scott". Em fé do meu grão."Dr. Ladisláo Cavalcanti.

"Recife, Pernambuco."

MELIiB. MATTOS
¦MANICUW.

Para senhoras e cavalheiros —
Quitanda, _|.

DECLARAÇÕES

CENTRO BENEFICENTE
BERNARDINO MACHADO

SECRETARIA: RUA 7 DE SE-
TEMBRO N. 31

Telephone 5.478 C.
Expediente das 13 ás 17 lioras

5 DE OUTUBRO DE 1916 .
São convidados os srs._ associa-

dos c suas exmas. familias para
assistirem á sessão solemne com-
memorativa do 4° anniversario, so-
ciai, entrega de titulos honoríficos,
entre os quacs o de sócio lionora-
rio ao exmo. sr. dr. Raphael Pi-
nheiro; e. abertura de beneficen-
cias. que terá logar no dia 5 do
corrente, ás 20 horas, na sede da
P. S. Club Gymnastico Portu-
guez, á rua do Hospicio n. 281,
gentilmente'cedida pela sua illustre
dircctoria.

Será orador offieial o exmo. sr
dr. Frederico Augusto da Silva,
dd. vice-director do Lyccu dc Ar-
tes c Officios.

Esse acto será honrado com a
pre?ença das autoridades porlugue.
zas c brasileiras.

Rio, 2 de outubro de 1016. — O
i° secretario, layue Serpa.

BEXM.:. FRATELLANZA
ITALIANA

Quarta-feira, 4 do cor.:. Sessão
de eleição dos cargos vagos. — Ti-
Io Tortori, Secr.:. (S776)

Moderno...
Rio
Saltando..;.
_• ptemio
3- •
V •
5, • .

963
963

Leão
Leio
Urso

820
696
611

•, 734.

Agava f
â Hora
A Real
Garantia

011
4.8
238
803

J 791

BANCO LOTERICO
R. Rosar/o 74 e R. Ouvidor 76"O PONTO"

130 — R. OUVIDOR - 130
São as casas que offerecem as

maiores vantagens e garan-
: ': tias ao pubUqo,-,,*;?;

IIITIM

^^^jí _f iam ¦_¦ _<_r^^^iH^^^^_i

Casa na Av. Mem de Sá.
Acceiiám-se propostas para ar«

rendar o grande e esplendido pre-
dio n. jfmi com magnífica Ioj_
para ncgoi-fo c dois amplos anda^,
res com sete quartos cada uni «
mais depsndencias para família tlei
tratamento; tem varanda_ c (|iun-
tal; trata-se na rua dc S. Pedro
n. 72, loja, com' os srs. Costa
Braga & C. 35 _j

ESCRIPTORIO ;'
Parte de um i° andar, Aluga-s»

Rua Hospicio, 101.  (J _»»

CASA PARA FAMÍLIA
Aluga-se a casa n. 147 «Ia ruf

Visconde de Itauna, em frente a
praça Onze dc Junho, própria pa*
ra a installação de uma fabrica^
pois, além de armazém na frent«fl
tem mais \m\« oraimc área de ter-
reno nos fundos. Está aberta ate
ás 17 horas; trata-se na rua da
São Pedro n. 72, com Costa Bra«
n & C. 35' j

QUARTO

AO MONOPÓLIO
DA FELICIDADE

ÍILHETES DE LOTERIA
Remettem-se blhetes

para o interior mediante
o porte do Correio —
FRANCISCO & C.

Rua Sachet n. 14 a

W

III
Lv/

128 O REALEJO DE JAN-JOT — JULES MARY

lintre! disse o tabellião. ,. ,
Apparècèu um escrevente, que cuivJpnmcntou cortezmeute, duendo.

. — E' o Sr. Luiz Valogacs que deseja falar-lhe.
Diga-Jhc que espere um momento. Estarei as suas ordens daqui a

poucos minutos.
Mas Beaufort interrompeu-o, levanUndo-sc:

Pelo contrario, mande-o entrar. Ja acaibamos.
O Sr. Parlangct faz um signal ao escrevente, que sahut, e Valogncs en-

trou pouco depois no gabinete.
•Vneriou cordialmente as mãos aos tres.
mcnho á .na disposição, Sr. Valognes, disse-lhe o Uri,eihac,, os quatro-

r.>utnq e cincoeiita mil francos, produeto da sua fabrica de SaniHJen s.
Ct 

- Vinlia «actemenuifàlal-ite desse negocio. Hei dc necessitar dc uma

parte dessa somma daqui,a poucos dias e.^ç.p^ 1£alJ^h^;'¦'
Nada mais fácil

somma tão importante?
que recear.

lhe
metade

%

m

Mas não será perigoso ter cm sua casa. na Noviça,
O castcllo c isolado, emquanto que aqui nada lia

lambem pensei nisso, disse Valogncs com tristeza, mas posso dizer-

o motivo por que preciso dessa somma, se não de toda, pelo menosoía
,mM. O meu filho Roberto tem vontade de sahir de França e de fazer

uma grande viagem. Ficam ausente durante alguns annos.
Vae viajar? disse Beaufort. .
Magnas do coração! Ü pobre rapaz esta desesperado, e receio minto

os arei de França, pára que elle fique anui por mais tempo. Então disse-lhe:
"Parte, procura aventuras, viaja pela Ásia, pela Aínca, pelas Índias Vaç a
toJ-i á òartcisastá o dinheiro nüc for preciso, mas vem curado. O dinheiro

òuc aqui tenho ha de servit-mc para realizar em seu favor.; depósitos em

alguns banqueiros, em todos os paizes a que elle queira Jirigir-se. Nao taco

Seções! Se elle citiizcr, gaste toda a minha tortuna, comtanto que volte

com a alma socagada. .
_ línlão vou-lhe entregar esses quatrocentos c cinçoenta mil francos,

meu querMo Sr. Valogncs. Mas,.visto que mora em Crcil, laça-me a honra

dc jantar commigo, sem cerimonia. _
Com todo o gosto. De resto, isso será uma

kieWe! A minha única alesrria c meu filho. Iara que
Ua calícea ficar apaixonado? Alt! os rapazes!'Os rapazes!

__ è o Sr. Beaufort faz-nos também companhia, nao c

como o Sr. üaguerre?
Bcauíorí acceitott, agradecendo ao tabclltao.
Dáciierrc abanou a cabeça e respondeu com voz surda:
_ V.u não", muito obrigado. Sinto muito, Sr. Parlangct.
O labcllifto insistiu.

v-,,. Tenho negócios que me chamam a outra parte.
P te renente saliitt. sem se despedir, sem cumprimentar,

ÍVssoas pn iwitci verdadeiramente estupefactas."-¦ 
_. Chie diabo tem elle? perguntou -Valognes.

feS os";ntosadc francos que posstiia. Está arruinado.

-"^,° ?r' 
,S?mim tòareiap cas um momento com algamai dilfi-

^.?'_i_S??S $ M_U a miséria não nte assustaria.

t^uerre tinha saindo-

ASSOCIAÇÃO DOS EMPRE-
GADOS NO COMMERCIO
DO RIO DE JANEIRO

REUNIÃO EJCTRA0RD1NA R I A
DA ASSEMBLÉA DELIBERA-
TI VA
Dc ordem do sr. presidente, con-

vido os srs. membros da assem-
bica deliberativa a reunirem-se, em
sessão extraordinária, quinta-feira,
S <lo corrente, ás 8 c 114 da noite.

Ordem do dia
íc) Deliberar'sobre um requeri-

menlo de vários sócios, propondo
uma homenagem á memória do so-
cio grande bcmfeitor, Armando Pe.
reira de Figueiredo;

2") Tomar conhecimento da fun-
dação <io Instituto Brasileiro de
Contabilidade e approvar o respe-
ctivo regulamento;

,1o) Tomar conhecimento da crea-
ção da Linha de Tiro para a in-
sliucção militar dos associados;

4") Auctorizar a convocação do
i" Congresso de Empregados, no
Commercio, que deverá reunir-se,
nrí.a capital, cm 1917.

Rio de Janeiro, 2 de outubro de
T016. — Pedro Xavier de Almeida,
j° secretario.

O LOPES
é quem dá a fortuna mais rapj-
da nas loterias e offerece mai-
ores vantagens ao publico.

Casa matriz, Ouvidor 151;
Quitanda 79, esquina da Ouvi-
dor; i° de Março 53, largo do
Estacio de Sá 89, General Ca-
mara 363, canto da rua do Nun-
cio; rua do Ouvidor 181 e rua
15 de Novembro 50, S. Paulo.

iilSÜII
106—RUA DO OUVIDOR—106

Filial á praça 11 de Junho 51—Rio
de Jinciro

COMMISSOES E DESCONTOS
Bilhetes de Loterias

Aviso: — Os prêmios são p.igos
no mesmo dia da extracçSo.

FERNANDES & C.a
Tel. ioji, Norte

DK. SILVINO MATTOS
LAUREADO COM GRANDES PRE-

MIOS E MEDALHAS DE OURO
EM EXPOSIÇÕES UNIVER-
SA«S, INTERNACIONAES E
NACIONAES.

Extracçõcs dc dentes, sem
dor, 5$ooo

Dentaduras de vulcanite,
cada dente a. .... s$ooo

Obturações, de 5$ a. . . io$ooo
Limpeza de dentes a . . 5$ooo
Concertos em dentaduras

quebradas, feitos em
quatro horas, cada con-
certo • • io$ooo
E assim, nesta proporçSo de

preços razoáveis, são fciios os de-
mais trabalhos cirurgico-dentarios,
no consultório electro-dentario da

RUA URUOUAYANA, 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.

Telephone-—1555—Central
S 740

Xarope Peitoral de Deses-
sarlz e Alcatrio da

Noruega
FORMULA DE BRITO

Approvado pela Inspectoria de
Hygienc e premiado com medalha
de ouro na Exposição Nacional de
1908. Este maravilhoso peitoral
cura radicalmente bronchites, ca-
tarrhos ehronicos, coqueluche, as-
thma, tosse, tisioa pulmonar, dores
de peito, pneumonias, tosse nervo-
sas, constipações, rouquidão, suffo-
cações, doenças de garganta, la-
ryngc, defluxo asthmatico, etc.
Vidro, i$50o. — Depósitos: Dro-
garias Pacheco, rua dos Andradas
n. 45; Carvalho, á. rua Primeiro
de Março, 10 e 31; á rua Sete de
Setembro, 81 e 99. e á rua da As-
sembléa n. 34. Fabrica: Pharma-
cia Santos Silva, rua Dr. Aristi-
des Lobo n. 230, telephone 1.400,
Villa.

Pessoa de tratamento precisa da
um quarto mobilado no CatteW
ou circumvizinhança. Resposta 4
T. M. V., caixa postal 1.837.

 35a J,
-f-

ATTENÇAO

Águia de Ouro
824

6—4—19—24
RiO-3-10-916

A Cruzeiro
882

Rio, 3-10-916. I 795

A IDEAL
969

RiO-3-10-916

Casa Guimarães
im—RUA SETE SETEMBRO—121

Teleplione 256.1, C.
Importante reducçao em Iodos 03

Calçados
Borzeguins Collegiaes n. 1) 1 !! >

xo$aoo
Ultima Criação Hos Sapatos Colle-

giaes Mignon

, . . . « 5$ooo
 6$ooo

. . , 7$uoo

Depositários dós alpercatas
MICMSrOKT

N.
N.
N.

18
28
3-1 -n

CASA RIEKEN
Vicente Oliveira & C."

Communicom aos seus amigos e
freguc7es que mudaram o «eu esla
betecimento commercial. do n. 58

ara o n. 57, da rua Sete de Setem-
to. (S752)

2' ANDAR, CENTRO COM-
MEDCIAL

Aluga-se o 2° andar dá 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 dc tratamen-
to. Aluguel, 23o$ooo, próprio tara-
bem para grande escriptorio.

(M 102

Aluga-se o grande 1" andar d»
prédio á rua da Quitanda n. 24,
próprio para' Companhia ou |So-
ciedade ou escriptorios. Trata-se
no armazém. -s3 Jj

ormicida

J 796

Propaganda
647

Rio -3-10-916. R 830

distração!' Não ando
diabo lhe havia dc dar

verdade, .tísim

deixando ai

COMPANHIA DR SEGUROS
TERRESTRES É MARITI-
MOS UNIÃO COSIMERCIAIi
DOS VA REGISTAS

RUA iPRINClvIRO DE MARÇO
N; 37

Assembléa geral extraordinária
São convidados os srs. accionis-

tas a se reunirenl em assembléa
gt-rol extraordinária no dia 5 de
ín-.tiibro próximo futuro, ás 13 ho-
ras no escriptorio da companhia,
para se tratar da reforma dos cs-
tatutos c integralização do capital.

Rio de Janeiro, .'3 dc setembro
j. I0:i6 — Visconde de S. João
da Madeira, J. L. Gomes, B. As
suinpção c Agostinho Teixeira dc
Novaes.

VEXERAVEL IRMANDADE
DE XOSSA SENHORA DA

PENHA DE FRANÇA,
EM IRAJ.V

(LEGADO)
Para cumprir a ultima vontade

da finada irmã D. Deolinda da
Penha <le Azevedo Araújo. lesan-
do S esmolas de io$ooo cada uma,
ás irmãs viuvas pobres, convido
as que se julgarem nas condições,
apresentar os respectivos requeri-
mentos na Secrettiria da Irman-
dade, á rua Senhor dos Passos
(Éffrrja do Nossa Senhora do
Terço), até o dia 7 do outubro
próximo, afim de serem despacha-
des.

Rio dc Janeiro, :6 de setembro
ilc 1016 — O secretario, Joaquim
da Sika Gusmão Filho.

(«O QUADRO»
Resultado de hontem:

Antigo. . . Vacca
Moderno . Cachorro
Rio  Tigre
Salteado. . Gato

Variantes
40—17—23— 43—90

Rio, 3-10-916 R 828

Americana
966

Rio-3-10-1916 1 7G7

o,

A Universal
800

3 -10-916^ R 831

A Kacionai
716

Hoj3 ás 7 horas
I1I0, 3-10-916 J 810

Vias Urinarias
Syphilis c moléstias <1«

senhoras

DR. CAETANO JDVINE
Formado pela Faculdade de

Medicina de Nápoles e habi-
litado por titulos da do Rio
de Janeiro

Cura especial e rápida de
estreitamentos urethraes (sem
operação), gonorrhéas chroni-
cas, cystites, hydroccles, tu-
mores, impotência. Consultas

das 9 ás 11 e das 2 ás 5 —
Largo da Carioca, 10, sob.

o terror das
formigas

Pedidos a
Alves Magalhães & C.

91, 8. Pedro

CAUTELA N. 63672
Tendo-se perdido a cautela da

casa R. Cerqucira, á rua Luiz de
Camões n. 5.1. vem o prejudicado
fazer esta declaração para poder
rehavcr outra. (Aí 107

Panellas de pedra"Mineiras"
DELICIOSA COMIDA

Obtem-st! cozinhando o no* af>ima-
das panellas de pedra "Mineiras", De
posito: rua Frei Caneca n. 126. Lou*
ças e trens de cozinha por menos 20
nor cento que nas outras evisas.

(R 376)

DRA. M. DE MACEDO s
Especialista em creanças, e com

longa pratica nas moléstias de se-
nhoras, trata de todas as doença»
inficionaes.. Hemorrhagiaa, iSua-
pensões, etc. Attende a chamados,
Teleplione, Villa 2.578. A's quin-
tas-feiras, grátis aos pobres. Con«
sultorio, rua do Theatro, 10, i*
andar, das 2 ás 5. Residência, ru*
Ibituruna, 107 (antiga Campo'
Alegre). ___?2

CASAMODILADA i-
Aluga-se para familia de tràtã*

mento a esplendida casa n. 4Ílr,
da rua Voluntários da Pátria. PoV
dc ser vista todos os dias, das 10.!
ás ia e das 15 ás 18 horas. _'

560JI1

V, Ex. não quer mobilar suá
casa sem gastar dinheiro?,

E' o que pode conseguir fácil^
mente, por aluguel mensal e modlr
co, todos os moveis.; rua do Ria«
chuelo n. 7, Casa Progresso^.

trPÃLACE-HOTIEL 
"

Em Caxambu', ainda • tem
mos aposentos disponíveis,
rias, ?$ooo e Sijooo,

1

opd<
Dia<

SITIO

SITIO

Cu^a radical
Da GOXOnilHÉA CUKONI-

CA ou KECIíSTE, em poucos
dias, por processos modernos, sem
dôr, garante-se o tratamento. Tra.
tamento da syphilis. App. 606 e
914. Vacciuas dc Wright. Assem-
bléa ;j. das 8 ás ii eu ás 18.
SERVIÇO NQOTUBNO, 8 ús
10. — Dr. Pedro Magalhães.

(R 9245

CAUTELAS
Compram-se as do Monlc dc Soe-

corro e d<is casas de pcnliores. lia
mais antiga casa Avenida Passos n.
20 (antiga rua do Sacramento).

C. MORAES » COMP.

Vende-se uni que rende 20o$ooo
mensaes, com 25 alqueires de terra
em lavoura e pastos a 15" da cs-
tação de E. Ferro Central e a 3
horas desta capital; informações á
praça da Republica n. 219.

(S JM3

OURO
1'rai.i, brilhantes,

Monte de Soccorro,
na praça Tiradentes,
Garcia.

cautelas do
comprani-se;

fia, Casa

GONORRHÉAS
cura infalbvel em 3 dias,
sem ardor, usando "Gonor-
rhol". Garante-9e a cura
completa com um só frasce.
Vidro, 3$ooo, pelo Correio
5$5oo. Deposito geral :
Pharmacia Tavares, praça
Tiradentes, 62 — Rio de
Janeiro.

BONITA CASA
Traspassa-«e ' unn nas l^aranjeiraj,

ricamente mobilada, tem bom contra-
to, dá para 2 «ranJes famílias de
tratamento ou para uma pensão de
luxo facilita-se aos pretendentes; in-
formações na pensío Csnabarro; rua
General Canabarro 271; "m *«'e'™
& Silva. IS W\

nBiaj

Caridade
230

i 813

Banco Sportlvoj
Comprae bilhetes nesta casa, e j jjtereis o futuro garantido. íorte s

certa, pagamento inimediato. Rua g
da Alfândega, 4^, esniiina da rua 1 ¦
da Quitanda, J. DUTRA Sr.Ç. |Telcph. 412. N,  g

pllllBi|Illll»r!WBiB
IA CURA DA i

SYPHILIS 1

PALACETE
Aluga-se por contrato grande f

esplendido palacete em centro de
grande jardim e chácara, porto do
largo da Segunda-feira. Trata
na confeitaria do mesmo largo.

R

Em S. Gònçàlo, vende-se um
sitio com grande terreno plano t
uma pequena capoeira, muitas aw
vores frutíferas e uma bella casi
prestes a concluir. Tem bonde 4
porta da Tramway Rural Vluml*
nensc, passando próximo luz ele-
ctrica e o encanamento geral daa
agitas. Ver e tratar, rua Xilo Pe«
çanha. 34 A, com o proprietarlct
Antônio Soares, cm S. itonçalo
de Nicihcro". J 6253

Ferragens, tintas e louças
Para não fazer leilão, liquida-se

todo o "stock" por preços abaixo
do cuslo.

Aproveitem a oceastâo ! ! ! CASA
CENTRAL. Rua Eslacio de Sã
n. 24. (S S94

Cura da Tuberculose
nil. A. DANTAS DK QUElRpis

Modernos methodos de liatanien-
to medico e cirúrgico, conforme a
melhor indicação. Cons. Das 8 ás
it da manhã. Rua Uruguayana, 43.

(B 3280

PENSÃO ALPHA jv
Oplimos aposentos .mobilado^

para familia e cavalheiros distiflJ
ctos. Diária desde 5$ a f?3oooj
fornccc-se pensão a domicilio J
na rua do Catlcte 11. i8G. 'r-leplio.
nc c 4583.  R fi°°;

SANTA THEREZA ,
Altigá-sè a confortável casa dl

rua da Lagoinha 11. 43. muito pro-
ximo á linha dc bondo, perfeita",
mente limpa própria para familia
de tratamento, Tem grande quintal
c magnífico terraço, de onde se
descortina soberba vista da Bahia,
Acha-se aberta. Trata-se 110 becca
da I.apa dos Mercadores 11. 12,
sobrado, das 10 ás 18 lioras.

JssS
Ò SENHOR PRECISA
de um auxílio para àugracíiuir 'Stins
entradas ! Cnmbinaçno licii.i. írulo da
estudos mathematicos, póde-lhe fazer,
ganlffir elgiins contua anuúacs scia
sacrifício. Dirija-sc o MATHKMATI-
CO. Caixa 1.108, enviando seHó para

\0 RESPONDE AOS

PHARMACIA

GRANDE HOTEL
- LARGO DA LAPA —

Casa para familias e cavalheiros
iie tratamento. Optimos aposen-
tos ricamente mobilados de novo.
Acccssorcs, ventiladores e cozinha
dc 1' ordem.

End. Telegr. "GrandhotcP.

Ensina a todos um meio |j
de saber se tem syphilis §
adquirida ou hereditária, in- gterna ou externa e como W_
podem airal-a facilmcnti- M
em todas as manifestações g

e períodos. Etcrever: Cal- g
xa Correio, 16S6, enviando a
sello para resposta. 9

l.:;ai.i;BI«5_t!ií_5!!!Bf!«"-i:"Bi::'_fj

DENTADURAS

Vende-se uma. pequena mas boa
c por pouco capital. Informações
com o sr, Amorim;_ rua da Assem-
bléa n. 34, drogaria Lamaigncrc.

M. 200.

DESEJA-SE ALUGAR

Compram-se dentaduras velhas,
para o aprovcitamsnto da plaiina
existente nos dentes artificiar
na rua Uruguayana, 3
com o sr. Antônio.

Nas ruas Barão de Petropolis,
Santa Alexandrina, ou adjacências
uma pequena mas hygienica, lim-
pa e confortável casa, tendo chu-
veiro. situada no centro de terreno.
bem cercado, e ali o aluguel dc
i5o$noo. Prefere-se tendo porão
habitavel. Uão-se sufficicntes gi-

s;!rantias como inquilino! Cartas,
sbbfado, ! por favor a L. P. neste jornal.

S 741 CR 511

resposta.
ANOXYMOS. (J 162).

MOVEiS E MAIS ARTIGOS
Grande reducção ou queima: carnal

(k caitella ou peroba, nara c.isal t
para solioiro, 21%, ,i»j$. .iH$ e .15$; di-
tas de arame, a h'í c u-3; toilettes, a
45$ e ;_$; ditos superiores, a 90$,
ino$ e 120$; Kuarda-vcstidas, dc 40$ a
60S; mesas dc cabeceira, a -0$. 25$
c ,io$; commodas. a .toS e Go5: Ritar-
Ja-tiratas. a ,10$. .15$ e 50$; cadeira»
para sala de jantar, a 2$.í<jü ,í$íoo *
;£; meras oara cuãrto c cozinha, t
6S000. SS até jo$; ditas elásticas, dí
so$ a 6u$; Ruarda-comidas, a as$ooOf
Mobílias pari salas dc visitas. tapeU
tes para quartos c salas, malas par»
roupas, ditas para colleyio c outros âf*
tiíioa. Temos completo sortimento d«
colchões nara casa! c para soltcirOj a
.ií. -t$. 5S até 12$; almnfailas macias,
a 1$. i$;oo e jíooo. l-'a?.cm-so c re.
formam-se cníchScs de crina com pcm
feição, na officina e deposito "TER*
ROR DOS DARATUIROS". á ri»
1'rcl Caneca n. 309, príximo á rui dl
Catumby. (S a;}.
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VENDAS EM LEILÃO
PENHORES

LEILÃO DE PENHORES
CAMPELLO. «i Cia

Rita Luiz de Camões n. 36
íazem leilão no dia to de out_»

bro dc igifi, das cautelas vencidas
c nrevincm aos srs. mutuário, que
poderão rcformal-as ou rcsgatal-as
alé a hora dc começar o leilão.

LEILÃO DE PENHORES
4 DE OUTUBRO DE 1916
— SIMON ETTING1.H —
55, rua Luiz de Camões, 3.
Leilão de todos os penhores

venedos com o prazo de 13 me-
zes. (J 535'

IMPLORANDO A CARIDADE
AMANCIA, viuva, com 08 annos

de edade, rpiasi cega.
ANNA DO AMARAL, viuva, cega

e além disso doente c sem ninguem
para sua companhia, recolhida a um

ÂNGELA PECORARO, viuva, com
Si, ahnds «lc edade, completamente
cega e paralyticii;

ANNA EMILIA ROSA, pol.rc ve-
llriiilin, com 70 annos de edade;

CAULOTA, pobre velhinha, sem re-
cursos;

ELVIRA DE CARVALHO, pobre
cóffa e •_<.-m amparo da família;

EN-TREVADA, ruo Senhor de Mat-
1in.in*io- .14, doente im(»s-'--ilita(la
rie trabalhar, lendo duas filhas, sendo
ttma ü-bcrcolò&a:

FRANCISCA DA CONCEIÇÃO
BARlíOS, cc.a dc ambos olhos e
aleijada;

JOAQUIM FERREIRA CHAVES,
enirevado sem recursos;

LU IX A, viuva, cora oito filhos
«neuores;

SOARES, viuva, velha sem poder
Iralj-dliar-,

MARIA EUGENIA, pobre velha
som o menor recurso para: a sua sub-
tuitencía; .

SANXOS, viuva, com 68 annos de
cilidc, gravemente doente de moléstia,
incuráveis; ¦ , ,

THEREZA, pobre ccgtuulia sem
nuxilio d.-! iiinijiicm. ^^^^^^^^^•_»*•.-* m* r^mrwawÊmnÊaanmaamm-

Qttereia ter uma to ella. (Uatoellelra. ?;
USAE

POMADA AMERICANA
elimina a cuspa, dá brilho e evita, a queda dos cabellos

VENDE-SE EM TODAS AS PERFUMARIAS:

até
_ .4 annos, ipara serviços, levei, em
cisa de um casal; na travessa Miram
da n. 19 (Copacabaa-ia). (-71 C) R

PRECISA-SE 
dc uma menina

14 annos, .para serviços, levei,

repuchador,
com alguma pratica em torno me-

cluiuicui uu rua do Lavradio 11. 24.
(524 D) Si

PRECISA-SE 
de .um1

PRECISA-SE 
de dois inargeadores.

Pagd-se bem; Ty_iogra.)Iiia d,M0*
lockey", rua General Câmara, 208,(303 

D) S

rRUCISA-SE 
de uma. boa arruma-

deira que saiba tambem lavar c
engoinmar; 15, largo da Carioca,
loja. (467 D) J

PRECISA:SE 
dc um jardinciro com

muita pratica c nue dê icícreu*
cias; rua 8 de Dezembro it, 103 —
Villa Ideal. (853 D) J

ALUGA-SE 
uma. «ala de-frente, pa-

ra rapazes solteiros- ou para escri-
ptorio; á rua dos Andradas n: 125,
sobrado, (32a Ir.) M

ALUGA-Sli* 
uma sala dé frente, com

rou. se mpen-ão;
andar

Carioca 44.
(31= U) M

ALUGAM-SE 
casas, com sala. quar-

to, cozinha e tanque; preço 50$;
rua l'rci Caneca 356. (319 IS)M

ALUGA-SU 
um bom armazem,

rua üe S.. Pedro n. 17.1. proxiinq
ao largo do Capim, (318 15) M

ALUGAM-SE 
os fundos do 1» nn.

dar do predio da rua Sole de Se-
tembro 172, a casal, sem filhos; alu-
guel 100$. (323 D M

LUGA-SE, na ladeira do Senado
n, 85, um quarto c sala. por 50S;

quarto sú. 35$, com luz, (331E) M.

REUMATISMO-- SYPHILIS - IMPUREZAS DO SANGUE
Eczemas, durtltros, ulceras. clironicns e rebeldes, curam-
so com o antigo e 11.n11.ado. ROÍ! DB SUMMA, de Alíre-
tio tio Carvalho—Milhares de attestados. A' venda, om to-
dns as pharmacias o drogarias do Bio e dos Estados. De-
positnr.os. Alfredo do Carvalho & G.—1? de Março 10.

PRECISA-SE 
de uma moça dc con-

dueta aliançada, pam arrumadeira
c copcira; travessa S. Salvador 202.

(459. 
D) J

PRECISA-SE 
para, casa de pequena,

familia, de uma co|icira c arru-
madeira; rua da Candelária 11. 90.
2» andar. (454 C) )
•pUI-CISA-SE uma

«mc combinar;
,*)S, eobrado.

rua

AMAS SECCAS E DE LEITE
I A LUGA-SE uma ama de leite, cs-
U'lltraii|;cira, com attcst.ido medico,
lei» fresco. 

"Rua 
da America .17.

(fii A) J

IJItliCIS.VSE 
de uma pequena para

ama secea de um menino dc pou-
ca edade; rua Uruguayana n. 33, 2"
limiar. (509 A) S-

Cozinheiros e cozinheiras
IA,'LUCA-SE uma cozinheira dc for-
/Vnn c foiião; nn rua llento Lisboa
rn. 11, quarto 6. Cattete, (..3611);';"'

I A. LUCAM-SE boas cozinheiras e
afviiiociiiluis honestas e fieis. Pedi-
«rios a Agenor Portugal; na estação
.le Vassouras", (iuiviem sellos).

(675 rt) k

fiOZINHElltA —"Precisa-se llc uma
:vy na rua Alzira Brandão n. 1128,
Conde de tlomfim. (3.5 II) J

PRECISA-SE 
do uma empregada

liara casa de pequena familia.
iTrefcrcse nue saiba caztnh-fr o tri-
viiil'; rtia Gonçalves Dias 11. 59, 2".

(799 B) J

XW.ECISA-SE 
do ümã cozinheira

para casa de familia, no boule-
vnnl r:S de Setembro, 347 — Villa
.sabei. (;iC B) J

costureira para
Üaifãrsc cóufòr*

Senador Dantas
(798 B) J

_>I.ECISA-SE de uma empregada
Ã para casa dc pequena- familia; á
rua Santn Luiza n. 62, casa fi —
S. Cliristovio. (»47 D) J

PUECIS-t-S-. 
dc um official lustra;

dor, que tenha pi:1o
dor, que tenha pratica de trata-

Iliar cm moveis usados, na rua. Vis-
conde dc Iuiuna 13;. (3"o D) S

ALUGAM-SE 
dois conimodo». mobi-

lados ou nüo, com pensão cm casa
de familia; na rua Silva Manoel 52.

(.137 10 M

ALUGA-SIv 
uma sala de frente, na-

ra moços do commercio; tem ba-
nbeiro e. luz electrica, cm casa de
-familia; A rua Ccncral Câmara 11.
275, S. I). (298 IO M

A LUGA-SE uma. boa casa liara fa-
.-"-.milia, na ladeira das Partilhas 50,
Villa Ilosn; 2 quartos, 2 salas, lliz cie-
ctrica, etc.; aliiRUcl 102$. (2S4 10.1.

ÁLUCA-SE 
a loja com electricid--

d» da rua Senhor dos Passos, 94;
tratando-se 11.1 rua da Candelária. 5.1.

(618. IC) J*

A 
LUCA-SE uma boa sala.
nados

Carioca n.

a empre-
commercio; á rua da

48; trata-se na loja. _
(347 10 W

AíaUGA-SI" 
para negocio a casa da

rua Barão de S. felix 11. 215.
teve sempre casa de pasto; as chaves
110 n. 219; trata-se na rua dc Suo
Pedro n. 123. Aluguel, go$ooo.

(381 10 R

loja á avenida
Aluguel, 100S

(378 E) J
AiLUGÁrSERio Uranco 11. .1

-_«lil_»JfflB.!»^

IOS 

QUE SOFFREM DO I
ESTÔMAGO DEVEM USAR 

jl

. Guarnnesia 1
lll!i__!»!!lHi!_l*HBi»l_l;..BIH«W:!l

ALUGA-SE 
uma boa casa. grande,

para familia de, tratamento, á rua
Francisco Muratorip- 53; as chaves
estão; oor favor, á mesma rua 38;
trata-se á rua i" de Marco 90, sob.

(S02 E) S

A 
LUGA-SK por- 162$ uma boa ca-
ía para familia; na rua. de Santa

Anna an, tem bons commodos, gaz
¦e bonde de cem réis; as chaves es*
tão no 186, loja; trata-se na rua Bel-
Ia dc S. /oão n. 2S5, das 7 ás 9
e das 12 ns 3 horas. (403 IO A

Aí:.UGA-SE um quarto mobilado,
com itèhsSo; em casa de familia;

na travessa de S. Francisco n. 6,
s" andar, esquina, da rua da Carioca.

(¦27E ) J

AI.UGA-SE 
um bom quarto em casa

de pequena família eítraneeira, a
senhor do commercio, tem luz. i ele-
ctricEii bom banheiro e entrada inde-
¦Pendente; na rua do Rezende 150.
loja. (148 E) Ji

ALUGA-SI. 
um bom armazem, de

t 22 mx-,6; com morada nos fundos,
quintal e tanque;; av. Salvador de Sá
1B.1; infortnacõe. c chaves na nhar-

.macia lil 179. (n«6 E) M

<<l

ALUGAM-SE
-NA. , . .

SECÇÃO DE 1'nOPIWEDADES

SUL AMERICA"
Rua tio Ouvidor 80

Os .seguintes predio*' jAs 'chaves nos nicfiiips ou' conlor-
mc indicação nos r.cípectivos carta-
zes*

Para tratar das 8- SiíC-da tarde.
S. CUIUS-TOVAO --- Rua. Gene-

ral José Christind, 44, com tnagnifi-
cas accnnimoda.õcs pura íamilia dc
tratamento, porão habitavcl,, luz cie-
ctrica, grande quintal,., etc, Aluguel
3o'o$ooo.

MATTOSO — Rua Campo Alegre
11. 89, com magníficas accomnioda-
ções para. familia dc frat-meuto, po-
rão habitavcl, lua electrica, grande
quintal, etc.

ALTO- DA liOA VISTA — Tra-
vessa da íioa Visa. 20, com 4 quar-
dos, 2 ealas, luz electrica, etc.

LARANJEIRAS — Kua das La-
ranjeiras n. 45.1a eom magníficas ac-
commoiktçõcs para familia dc trata-
mento .quintal, etc.: as chaves na
mesma -rua n. 410. Aluguel ,,oo$ooo.

SANTA THEREZA — Kua de
Santa Christina, 104, com boas bc-
commodai;õC3 pnra grande íamilia de
tratamento, ppr_9, qu\ltlUl,. etc.

ALUGA-SE 
11111 bom quarto, para

moços solteiros'; do commercio;
Chácara da Floresta, grupo., (s8iE)S

ALUGA-SESenado 6
comeiurefo,

um aiiarm.
sobrado, s

na rúa tio
mocos do

(17C 10 R

A LUGA-SE um bom quarlo de fren-
_íí_Lto de frente mobilado, a casal ou
dois moços do còmíncrcfp; casa de fa-
milia; rua Senador Uaiitas 19. . _

(;6s IO R

ALUGA-SE 
11111.1 boa sala nara es-

eriptorio 110 1" audar do predio
da rua 7 Setembro 172. (347 E)s

ALUGA-SE 
o 1" andaar ds rua

Viscondç Inhaúma 57. próximo á
avenida Central; preco 120$; tem 3
boas salas nara escriptorio. (548IOS

ALUGA-SE. 
cm casa de fomilia. um

quarlo mobilado, eom ou som pen-
são, a cavalheiro de tratamento; av.
Tassos 40. sob. ' (.154 !0 M

ALUGAM-SE 
duas salas, para es;

criptorios; Rosário. 170. (529 E)S

SALA 
de frente ou qtiarto — Alu-

ga.se ua rua do Lavradio 11, 181.
(437 E) J

ALUGA-SE 
uma- boa sala. para ga-

bineU de módico ou advogado, com
direito a uma sala de espera decente-
mente mobilada; rua Constituição n.
4; trata-se com o dr. Semi. (K)

A LUGA-SE á rua do S. liou-
"£**o 30, 2° nndm-, osiiuiiia
da Avenida Rio Bi-nueo, sida
o quarto tle fronte, com pon-
são, com 011 sem iiuibiliii.

(J 782) E

A-LI
XXco

•LUGA-SE um quarto mobilado,
•om ou sem pensão, luz electrica,

serviço, teleplione. General Câmara
66, esquina Avenida. (_6i E)S

F-A.RA. I
7 DE OUTUBRO §

JIRECISA.SE 
de uma crc-ula para

cozinhar c mais serviços, em cnsa
dc pequena fumilia, na avenida. Riu
-tranco 11. 24.!, 2» andar. (273 B) K

T>l(j_CISA;SE de uma _ cn_iu!icira
.L p.íra o trivial, quo «dê boas re*
ferencia. de sua condueta e durma
no aluguel. 1. rua liarão Mesquita
n. 41S. Andaraliy. 008 B) At
'IjlIÍECISASE de uma creada para
.? cozinhar c lavar, parti-um"-casal
1! uma ncty-J-cna, para outro» servicwsv;
rua lí;'.r;_iv de 1'ctropolts n. 1K7. bon-
>le d,i Estrella. (508 B) U

1>REClSA'St. 
de uma boa cozinhei

ra, na rua da, Misericórdia 146.

ü

sobrado. (492 11) s

3JRECISA.se, 
em casa de lim ca-

sal eom filhos, dfr uma. cozinhei-
ra. Trata-se na n\. Tí-iríío de Ama-
zonas 11. C(i (Conde de Bomfim).

(3<"'7 B) R

JJRECISiV.Sl. 
de uma eozinheira, á

rua Ypiraiiga. n. 104 — liaran*
jerrns. (iji 11) J

CREADOS E GREADAS
A tUGA'-SJ3 uma lavadeira; trata-se

Xina ru,-. Conselheiro Ferraz ti. io.
casinlin dos fundos. («12 D) J

"URECISA-SE 
de uma creada para

capeira e arrumadeira c mais ser-
wçòs leves, em casa de família de
Eratamcnto; ria rua Hiacliuelo 11. 6,-.

(542 O S

creada para
,. .._ um casa!, que

_?..riu.. 110 nlugucl, com condueta afi-
Gnçadíi.; na rua Uruguayana n. _."., 2"
andar. (510 C) R

ShilÊCISA-SE de uma
<3 todo serviço dc

IJRECISA-SE 
para um casal c«-

IrauRcíro, uma creada branca;
limpa, que saiba lavar e cngommar.
iAcçeita-sc tambem com creança;, Pa-
#m*-*c bem'; á rua Conde de Bomfim
11. 1-',-!). (C- C) R

1JIiKt'ISASI2 
de uma creada para

lavar c cn_.om.uiar.; rua do Mat-
i ni j

Em GOinmemoraçâo á data da descoberta da America
PlEbxio oorsa-pletainaente novo

200 contos em 4 prêmios
De Rs- BC

Além de muitos outro» de IO, 5, 2 e 1 conto de róis
Ao todo 4.G&2 prêmios !

Preça do bilete mteifo em
NOTA IHüPOBiTÀIÍTS: Nesta loteria são premiadas as

terminações duplas ou sejam os, dois algarismos íinaes dos NOVE
prêmios maiores.

"LUGAM-SE uma sala com nen-üo
um quarto a casaca- ou cava.

llieiros; na rua Senador Pantas =5.
(73o i.) S

<m
ALUCA-SE 

um commodo a um
senhor <lo commercio-, na rua

Gonçalves Dias n. 19, 20, com fren-
te .para a rua Sete de Seteni.ro.

(711 E) B

! /tiIaUCA-SE quarto independente, de-
-CjU: eu tem ente mobilado ou nâo, com
ou scai pensão. Ladeira do- Senado 7.

(727 E) J

ALUGA-SE 
grande 6ala de frente,

mobilada, com ou sem pensão, luz
electrica, serviço c tcle:»hone, a pes-
sua dc respeito. General Câmara üí».
esquina Avenida. (_6o lí) S

ALUGA-SU 
uma casa com dois

quartos, duas Falas, fogão n gaz
1 1.nha, lm: electrica; na. villa Al-

zira, ua avenida Salvador de Sá 182.
(363 E) S

AI.UGA-SEli"
1 sobrado da rua do

Kosario 81; traia-se 110 Kcstauran-
tc Rosário 81. (82+ U) J

EMali
casa de íamilia de respeito,

 ..luga-se uma sala dc Irente eom
ilua-i sacadas, serve para casal ou ra*
.pazes, ou escriptorio;. na rua i° de
Março n. i.o. (842 E)J

LAPA E SANTA THEREZA
AIaUGA.SE 

lira auarto, cm casa de
familia estrangeira, por JpÇi. na_

rua Silva Manoel ti. 56. (J22 1') M

ALUCA-SE, 
.1 uma pessoa seria ou

a c.iinreg.ido_ do coninicrcio, unia
boa sala «lc frento o um quarto, juntos;
avenida Gomes Freire 129, sobrado.

(27* 10 *"¦

AI.UGA-SEK
1» sobrado da rua do

Rezende 11. 31. para moradia de
família, com quatro quartos, duas sa-
Ias c mais -opcuilcticias, luz electrica
c ga;.; para ver e tratar, das 9 i|2 :is
li da manhã; denois desse hora, ua

S, 2» andar,
(272 1*)R

rua Sete de Setembro n,
dns 3 ás 4 da tarde.

salas,
ALUGA-SE 

uma casa
tres q... .

quintal, jarilim. luz electrica, por
93.$; rua Monte Alegre 79! trata -jc
no sobrado. (299 V) M

AI.UGAM-SE 
magníficos aposentos

mobilados a casaes sem. lilhos c
empresados do commercio, com ba-
nhos quentes, teleplione, «lc. á rua
da. lí.apa ii. Go. (0361 F) J

ALUGAM-SE 
confortáveis commo-

dos a rapazes, solteiros, por pre-
ços. módicos; avenida. '.Mem de Sa
34., tendo na parte superior do prç-
dio 11111 terraço para todos os. inqui-
Unos, o encarregado de toda a con-
fiança fará a liinpcsa dos mesmos,

(63O0 ír) J

ALUGA-SE 
a ex.ellcnte casa da

rua Moraes c Valle 18. com boas
ac-onimodaçücs c perfeitamente limpa;
para ver. na mesma. (93 IOJ

AI.UGA-SE 
um uuarto. sem mobi-

lia, com ou sem pensão para mo-
ços 011 r.-ioaz solteiro: nreço. coin pçn-
são. 120S: praia da Lapa 72: tclepho-
ne C. 4881. (ri74 1') o

ALUGA-SE 
um quarto com ou sem

.mobilia, em casa de familia,, a uni
moço c.iii.|irc_a«lo no coiuiiicreio; na
rtia Monte Alegre _,. 3Í4- Santa
Thereza. (38810 J

A.LUG.VSE.lc, arejado
um quarto inil-penden-

fr-eseo, mobilado, com
boa .pensão, n dois rapazes decente-.,
tem electricidade c teclplionc, sciuJo
95S cada um ou 120$. para um su-,
na rua Visconde de Paranaguá 15.
iLapn. (133 1') J

Ijoção aromatiea, única que
destruo a caspa e renasce o
cn.icllo. Dep. Grai-iulo & Fi-
lhos e Salão Elias, rua Ouvi-
dor 120 o uas casas do per-
fumarias. (S 6395) S

- A II,UG.VM-SE. cm
-TÍ.oiii I

easa franceza,
bello jiirdim c bella vista so-

bre a cidade o a bahia, magníficos
iju-i-lo- mobilados c com pensão,
para casàcs sem filhos e cavalhci;
ro?, corinlia franceza, luz electrica,
log.r muito fresco e perto do ccn-
tro da cidliile; ua rua Cosia Bastos
11. 4.1. Tem telephone. (ÍÍ04IO J

' A «LUGAM-SE bons quartos, com
_í_-vÍ5ta -para o mar. ivira moços sol-
teiros; na ladeira da Gloria.3.;

Grande liquidação por motivo de obras
Calçados por to.Es o preço

CASA. BRAZIL
Rita. -Sf «ie Setenitiro *_.. 135»

TELEPHONE 5438 — Central

A.eU'LUGA-SE por 200$ o bora predio-
sobrado da rua Pedro Ame-

rico n. 1.;, com duas boas salas,
cozinha e despensa com tanque e ter-
raço c mais commodidades para fa-
milia c no sobrado com cinco excel-
lentes - dormitórios, está^ aberto 'para.
ser visto do meio-dia ás 4- horas da
tarde c trala-sc no Café Papagaio,
rua. Gonçalves Dias 44. (369G) K

A 
LI
.D. .Marciana 11. .. trcs quartos,

UGA-SE uma bonita casa
iana n. 5,
clectricid-idc.

rua.i

dua. salas,
I20$000

flui* etc
(3.9 O R

ALUGA-SE 
o sobrado da rua das

Laranjeiras li. 4.1, com magni-
ficas accomniodações ipara 'familia de
tratamento. 'Esti aberto das 8 da ma-
nhã ás í da tarde. (394 G) K

ALUGA-SE. 
na rua Corrêa Dutra

.19. sobrado,.unm. sala det frente un
um quarto, muito bem mobilados, pa-
ra rapazes dc tratamento e do çom-mercio. (464 O) J

ALUGA-SE 
uma bella sala. sem mo.

bilia. nor Ou$. em casa de familia
estrangeira próximo aos banhos de
mar, tr só a irente séria; rua Dr, CorT
rüa Dutra 74. (499 C) S

A LUGA-SE n bon o liygieni-
^Msa casa da rua Bi. S. do Co*
pacabaua ISSO, para familia
do tratuincuto, por 3509 mon-
saes, fazendo abatimento com
contrato; trata-sc no largo da
Carioca 13, com o sr. Duar-
to Felix. H

MOVEIS a PRESTAÇÕES
72- -72
—. A. PINTO & C. —

ALUGA-SIv 
por 100$ exccllente ca-

sa com trcs quartos c duas salas,
á rua Pereira 1'assos n. 3S. Copa-
cabana. Inlormaçõcs i avenida Atjaii-
tica, 762. (55 1») «¦

ALUGA-SE. 
a senhoras, um ap«;-

scntff mobilado. »m casa de fami-
lia. na rua Domingos 1'crrcira ri. 232,
Copacabana. C?io4 «) "'

OS invisíveis
S.\ F».'. H.*.

vá, livre de qualquer retribuição, os meios de
VIEaW PELO C01.R1ÍIÜ, cm carta fechada
syniploiiias 011 niaiiifest.-i.ijes da moléstia —
spostti, que receberão na volta do Correio. Cartas aos
SIV-KlS — Caixa do Correio, 1123.

A todos
os que sof-
frem de
q u a 1 çi u e r
moléstia es-
«ta socieda-
d e cnyia-

curar-se. EN-
-nome, morada,

sello para a rc-
1.NVI-

A LUUA-Sl. espaçosa sala de
«t-Llrontc, mobilada ou não,
com electricidade, 110 1° an-
dar do uma casa do familia,
r. Voluntários da 1'at.ia 420.

(K5.6) G
'A «LUGA-SE unia casa por 152$. n:i
-aàruai do Cattete n. 2.i4, com qua-
Iro quartos, duas salas, grande qum-
t-nl e outra por 122$; na rua llcii-
to Lisboa n. 8g, com dois quartos,
duas salas, grande área e outra -por
.7$ e outra por 61$, tem grande
quintal. (720 G) J

¦!l!IIBia!IB.!i!NHII!_illl-ili:illHI3U
DOIS CÁLICES DESTE 1
PODEKOSO ANTl-AClDO W
EVITAM AS MAIS GRA- já
VES DOENÇAS I

1 Guaraneêia, 1
niii!i!Biiiiiiii!in!:iiiBniBiia!!!iBi!--iiiii:iia
ALUGA-SE 

unia easa
rua do Catlctc n

grande quintal.

por 83$; na
. 214; lem

(719 G) J

A ILUGA-SE caga da rua de San-
,t« Clara n. 34. cm Copacabano,

próxima tio mar, próprio para fami*
lia de tratamento; informações no 52
da mesma rua ou nas «Laranjeiras
n. 33.. («5o »' J

PUES
Cura rápida com o

PKITOUAIi MAU1NH0
Kua 7 do Setembro, 1.80

ALUGA-SE 
por 230$ a casa da rua

Silva Telles n. 63, Copacabana,
com boas accommodaçõcs para 'famiüa
dc tratamento; trata-se na rua da Al-
faudega u. 12, 1'ei-oto & C.

(;S7 U) S

ALUGA-SR 
um bom sobrado, prrw

prio p.-mi icsular íamilia. entrada
independente c logar saudavclj por100$ m.nsacs; as chaves, Itapirú poj
tratar, largo de Caturaby, esquina ile
Coqueiros, armazém, (.14.) .1) XL

ALUGA-SE 
uma boa casinha, den.

tro de uma chácara com quarto,
sala de jantar, cozinha com agua nas,
cente; ua travessa do Navarro ti. 21
antigo; i_iormat.es; na mesiiia tra;
vessa 81. venda, por favor (342D.1)-

ALUGA-SE 
uma casinha, com- sala.

quarlo c cozinha, na rua 1'allrtf
28; para informações.
8t da mesma travessa.

tia venda,
(3121) .)_{

ALUGA-SE 
uma boa casinha, den-

tro de uma, chácara, ocm quarto,
sala de jantar, cozinha, cum agufc
nascente; na travessa do Navarro u.
25 amino; informações nu mesma tt_u
vessa 11. 81, venda, por favor.

(271 J) J

ALUGA-SE 
uma casinha com sala,

quarto c cozinha, na rua -allctl
11. 2i; para informações, na venda.

(270 .1) S

ALUGA.M-SE. 
«m casa de pequem

familia de todo sõcepo, unia bo»
sala do frente c quarto, .tintos Ott se-
parados, com on sem mobilia Je quar-
to, para casal; ua rua Iírei Caneca n.
541, próximo ao Estacio de Si.

(276 JV K

V LUGA-SE. por 80$, a casa V, eotn
_'*__ salas 2 quartos quintal, electri-
cidade, forrada de novo, :i rifa Santa
Alexandrina n, 104; as chaves 110 117.

(461 .D i

A'LUG.VSE por iSn? mensaes u eaa
-C_-s-,i n. 20 da rua. dos Cintuciroj,
toda pintada de novo, com boas ac*
conunodaçõei 'paia- familia regular,
luz electrica, etc; aclia-so franca a
visita dos .pretendentes o trata.se á
ru», do 'Bispo n. a 19 até o horas «
depois das i", ou á rua lAr. Aiisti-
des Lobo u. 238, das 11 ás 12 ho.
ras. (.too.1) R

AMJGA-SE 
«por 35$, só a pesso»

solteiro, cm casa franceza, uin pe-
queno quarto mobilado; -h, rua Ua-
rão de Itapagipc. (123 J) J

ALUGA-SE 
uma boa casa. sita i

rua l're_idctiti! Barroso n. !)S; rrâ-
ta-se na rua 1'clippc Camarão u, i45*
«asa 3- (.15° J) M

ALUGA-SE, 
por 200$, uma casa,

nova, na rua Barão de Itap;mipe,
perto dos bondes Bispo e Itapagipc»
com 3 amplos quarlos. 2 salas 2 qiiar-
tos banheira com todas as installações
liygienicas, para íamilia dc tratamen.
to,, fogão a w\z, coolc e pequeno jar-
dim; traia-se no 222. fundos. (,;oiJ)J

ALUGA-SE 
uma creada para todo

serviço, menos lavar casa. dorme
no alugncl; na rua Leite Leal ti, 8.
Laranjeiras. (771) J) S

ALUGA.SE 
uma casa, nara nenue-

na familia. muito próxima do lar-
go do Kstueio dc Sá; informa-sc na
rua S. Christovão n, 2;. armazém,
onde estão as chaves, c trata-sc.» na
rua S, Tcdro n. o<j. arniazini.

(7lio D R

ALUGA-SE, 
por 142$, a casa

43 da rua Buarque, 110 Leme, com
nuartos,

macia.
3 salas; chaves na pitar-

(7094 H)R

HADOOCH LOBO E TIJUCA
ALUGA-SE 

uma casa dc comniodos,
toda oecupada, na cidade; informa-

ões á rua Salgudo Zcnlia 47- (425 K)J

ALUGA-SE, 
cm Copacabana, uma

casa, com 4 quartos, ,t salas, com
lodo o conforto moderno; rua D. Paula
Ercilas 46; pude ser vista. (6770 H).l

«i LUGA-SE uma casa, na rua Be-
-C-Liicdii-to Hvppolito 11. 130: Lrala-sa
Haddoek Lobo 37. CííJ K) S

HANSEINA
Poderoso, scientifico c moderno remédio coutra a

morphóa — Kmpregado ctim retumbante suecesso •
MU-PABADO DO

* Laboratório Paulista de Biologia '
11UA QUINTINO BOCAKÜVA 24 — S. PAULO

Encontra-se nas principaes pharmacias, drogarias o casas
dc artigos do cirurgia.

Dep. no Bio dc Janeiro: Bna da Assciti-l.a 7. sobrado

mmmmmmmmmmmmmmmmwmmmmm

ALUGA-SE 
uma bonita_casa.

vçs5a K-oiiimcndádor,

1611-*-*)'-F--it

tra-
.  Oliveira 16,

.por 90., duas salas, dois quartos, cio-
rteid:,de( etc. (398 G) K

ALUGA-SE 
uma magiiitica sala «le

frente, com ou icm mobilia, com
plcclrieiilmle, a ra-pnzus 011 .1 casal.
Kua da Lapa -2, sob. (3OS V) S

A I.UG.V.\[-SH doÍ3 bons commodos
r__.mobll.idos; na avenida Gomes
lin-ire 112, ioia. (7-5 E) B

ALUGA-SE 
a

Silva 92 Lar
casa da rua Joaquim

,apa com boas accom-
itioa.çüu., luz electrica e gaz; trata-
se c«.:n o sr. Valentim, na mesma, rua
82. venda. (Sao L-) J

PKECISA-SE 
dc

lica de forrar
xas; av. 1'assos 1

mocas com pra-
Fabrica de cai-
4«j. (6S7U) u

PUECISA-SE 
de unia cre.-ula^ para

Indo serviço; rua D. Maria n.•" '•¦ ¦¦«-- (385 U) S

A I.UGA-SE. cm- casa de familia de

92—-Aldeia Campista.

1JUEC1SA-SK 
de uma menina ntc

15 antios, para serviços leves;
trata-sc ua rua julio César n. 56, an-
tlga do Carmo, loja. (375 D) S

PRKiEGISA-SE de uma boa lavadeira
cnsrommadcini

Hiacliuelo 1J5.
paga-se bem:

(848 D) J

lavar c engommar
•<n ti. ()(>,

rua
(4:

I 4 l.C'ír.\-SK uma lavadeira o cn-
A.Vgomuiadeirní i>nra ver c tratar, ria
r;;a Conde líoinfim n. -"n*; casa 2.

(.17.1 C) S

/ \l'l;i''1í !'.('K-S1. um rapaz para co-
\J pciro, com 10 nnnos de edade e
condueta afiançada, quem precisar ó
favor chamar pela telephone n, i io,*i,
Sul. (703 Ci It

umIJiUEClSA-SE 1
X. serviços leves em
ra fãmilin; na rua c
Estacio «le Sá.

pequeno para
asa dc peque--
ina n. 25 ---

(801 C) .1

PRlíClSA-Sl. 
de uma creada parn

tpdo serviço dc casa de peqtic-
va familia e que durma no aluguel:

Afío-iso 1'cnnã n. nr, (7G3 (.'¦ ST>:a

i-T>RECISA-SE de uma moça para
JL tomar conta dc duas creanças e
mais serviços levcsj cm casa de pe-
quena fanitIÍ3, á rua Jltcuel de Frias
n. ci), sobrado. Prefcre*sc sportuguc*
í3, mesmo com pouca praticai

(i"o- C) B

JJREÇISA-SK 
dc uma perfeita

pcira e arrumadeira; á rua Ifad*

PRECISA-SEdeira; nu rua do ltezende mune-
lc uma boa arruma*

mde nume-
(49-1 C) S

1Í1.EC1SA,SE 
de

dunt.ciãj Ayeii
n. 19 A.

costureiras e aju-
da Ciúmes l_réírc

(6141 D) S

24, 2U audar. ura bom quarto de fren-
to, sem mobilia e «-om pensão, a utn
senhor de edade ou a um moco de
fino trato. ('¦¦«)

AH,UG:\iM-SÉ 
boas casinhas a 45$.

com luz, 48$ c uma. sala dc fren-
lc, própria para officina com luz.
53$; rua Tobins 1'arrcto ns. 74 e
76, avenida das Palmeiras.

(Sa E) J

A LUGA-SE por preço módico
nm espaçoso quarto em casa
dc familia; na rua Io do
Marco SO, 3" andar; (51308)1-

A1-C-.I!
LUGA-SE a empregado do com-
¦mercio ou a um casal sem filhos,

tuna sa'a dc frente, independente. A
casa não tem maU inquilinos. A vem-
da Gomes freire 126, sobrado.

(371 E) S

A LUGA-SE uni bom escriptorio, na
-ti.rua da Quitanda 51. 1" andar.

(Sog E) J

ALUGAM-SE 
bons nuartos. cm ca-

sa de familia, desde ,,;S; praça"alauá 
71. 2o andar. (841 E) J

ALUGA-SE, 
em casa de famillia,

na rua de S. José 11. iS. um bom
t|iiarto. a. senhores do commercio ou
casal que trabalhe fora. (832 E)lt

* r.UGiVM-SE
-"l.para familia:

as seguintes casas

líua General a 1'edra r\. 151),
para nòRÕciò e família. I30$ooo

ALUGA-SE 
um bom escriptorio. á

rua di Carioca n. 64, 1" andar.
Trata-sc no Cinema Ideal; (S5415) J

A LUGA-SE. por noS. uma sala de
__~_-.íreiue. mpbllada, com serviço, rou-
na de cama. luz ele-trica; av. Uio.
liranco 11. 20 andar. (571.lv) íi

nr:i!_.E!!S»!ni!_.i;i;!aiíai;!-eiai:íiíBiK

1 Casa Timbyra
I 64 - KUA t>A CARIOCA - 04

Junto ao Cinema Icloal
I Orando variedade cm borzeguins para sc-

nhora, ullimos modelus, a
1 1GS5,1S$000, 3Uí$ e 23S00O
IS a titulo dc reclamo
fia
| Paveira Jmifop & Comp,
"¦TJRECISA-SK dc uiiia creada para
__, todo scrvÍv*o; na rua do l.tncfhuc*
Io 11. 15;. (8,17 1)1 .1

IMtECISA-SI-l 
dc tuna empreijadá

para petiucna familia» dc condu-
cta afiançada: rua liarão de .Nica-
ejuita. 500, sobrado. (;oj D) lí

11
_»

tt / i
jL. I ê

///A/l i\ \ ; *3
/«/ U\ \ a

jff J J i
__séí^ /_ff P

mm

-*!• (.«57 Cl S«lock Lobo

PIM-CISASE, 
á Irnvcjsa Carvalho

Alvim n. 43—Uruguay, uma crea*
d:i de 15 a 1- annos, preferível de
cor, para copcira e arrumadeira.

(692 C) T!

5*>-.EGIS.\-i?E 
de tema boa cor-inlic-i-

ra, A rtta D. Luiza n. 6.1 ~
Cllori.i. (6óS G) S

Casas e cominodos, cenlro
A I.UGA-SE. cm ca;.i de familia,

_\,-oiii pensão, a dois rapazes de tra-
lamento, um excellente commodo. es-
paçoso c rejado; rua Silva ilauool
11. 58. (Ei

T)RECISA*&E dc um meníro de 13
JL. ou 11 annos, na rtia 7 dc Se*
tembro :¦¦•!. sob, (504 Cí lt*tv_i___!*T_---*--.x_*_ií.m^

EMP1IE6OS DIVERSOS
A LUGaVSE uma boa lavadeira o

XJLenifnmiiiadcira; trala-se ua rua dos
Inválidos 11, 173. quarto n. t_.

(mo l-.l M

1*51*.ECISA-SE «lc uma arrumadeira
J.. otv.c «saiba costurar um pouco: á
rrvi Tci.icir.l Vianna u. 5:8. (.13; l'!ll

TJ111-'.- ISA-SE •:¦: uma moça qv.c ?ai-
.1. h; [ajcr bhlsa-3 hrm; na rua Da-
rão dc Amanonas rr. ;«. (i«-i D) A
•*OKECISA.SE dc moça com prati-
.H- . 1 Cc macliína- de costura e

i aprendizes .-.ira o mesmo fim. Casa' Kair,., riu Gonçalves Dias 57.
1___1V| R

(PRECIS.VSE de 20 homens para
_t carre.ar ler.l-.a, pr-.c--.-Fe .;«>$ per

| n:e.'.. com rasa e comida; tr..t..r t**i
.T-.i «ia 1'rainlia 7, loja, C;Í2 D) 5

ALUGA-SE irrn b
-cViaticlla o pensão.

bom quarto, com
pensão, a um cavalheiro

dc ttr.iamento. ct;i casa de familia; run
Juüo César 6;. zn and., próximo á
r-.ra do Ouvidor. (340 E)M

ALUGA-SE 
uma sala dc frente

completamente independente; rua
do Senado 11. 44. (Mo E) S

ALUGA-SE. por 135$, o chalet ti.
*lt,i, nos fundos do oredio da rua S.
Jo-só 11. 3Í-A; tem _\ ciuartns 2 salas,
cozinha, quintal, luz electrica o mais
còmmodiaades; trata-se no mesmo.

(vu E) S

ALUGA-SEsão. a trci
Úm quarto com pen*

cs rapazes; por 60$ cada
Carioca «.o, sobrado,

(85Ú E) J
A LUGA-SE uma boa sala dc fren-

-Cfcte, a moços dn commercio ou para
atalier. cm casa dc família; rua do
Senado 11, .: (84.1 lí) .1

ALUGAM-SE salas de frente quar-
X"3Ltos para familias de tratamento;
dá-se pensão; praia dc Botafogo -iS6;
telcplícmo 3ig.|. Sul. (833 ('¦) J
-Íl-Loscfiptorio com teleplione; preço,
SoS; rua S. .Toíé lií. (833 E) J

ALUGA-SE 
um

de frenjej co
min bon e
com

üúcnbsTAires 44.
ou

bonifa sala
cm pensão;

andar.
(8.10 E) J

\ l.UGA-SE uma
-CXpessoas decentes.

Iam .17

.lc fronte, a
rua i.l de

de familia. (S.tS 10.1

A-LUGAM-SE bons c areiadns quar-
tos, com nensãu; rua da Quitanda
.or, sobrado. (S40 lv) J

Rua Ãlaiiz e Barros n. 2"iq,
diversas casas, na "Vil.
Ia E'icenie" desde. . . ioi$ooo

Rua lose Clemente ti. it-, . i2-$o«jo
Rua Santo Christo dos Müa-

«res 11. io.-. ..... iji$ooo
Rua SoiUe Christo dos Mila-

Krcs, a loja do n, ip-). . no$ooo
Rua do Cunha, a loja do

n; 64 ioi$ooo
Rua da Alfândega, o sobra.

do do 11. 2:< i.nçooo
Rua Viuva Cláudio n,_ 3-'.

próprio para negocio c
familia i.to$ooo

Rua do S. Pedro, o loia. do
ti. r-H.í ri3$">"«0

Rua N. S. de Copacabana
11. 93\ .13-lS000

N. S. Copacabana n, S.i. . M^íooo
.losé Cleincnlc n, 4.1. . . • 06S000
Ladeira do João Homem ío m-?ooo
Luz, luic Coutra-Almirante

Raptistri das N'cvcs 11. ;m :o:$ooo
Trata-se á rua de S. -\-dro 11. 72.

com Costa Droga U C. («10Q lv) .1

Cattete, Laranjeiras,
Botafogo e Gávea

A TjUGAJI-SR casinhas 11 a
¦íiiAvcnida „.. Gloria, rua «lo
Cnttotc 1-S3. As chaves 1111 ca-
sn 15. Trata-sc com Patilo
Passos. & Comp., rua Santa
Luzia n. 203. O

ÁLUCAM-SE 
quartos c salas, com.

pensão, a pessoas de tratamento;
praia dc Botafogo 1S6; lei. Sul 21.4.

(.112 G) M

ALUGAM-SE 
uma sa'a c quarto,

com pensão, cm casa de fainiüa
respeitável; na rua Voluntários 4_n
sobrado. (431 G) J

OX_-Ol.TAVI.IS salas de frente c

pensão. rua Carvalho dc S«*i 11. 25.
(C045 S) J

A LUGA-SE um ouarto, bem mobi-
_~__ado, á ru aliarão de Guaratiba 27.

(393 
G)

A LUGA-SE bom predio na rua Ge-
_-*Vncral. Severiano ti. 142, llotafo-
ro; tem boas c arejadas accommoda*
ç«".es -para familia, banhos quentes c
dc clmva, luz electrica, ga„, etc. As
chaves estão no n. Qt, com o sr.'Machado c trata-sc na rua D. -Ma-
rianna 83. (358 G) S

A 'LUGA-SE na rua General Poly-
-tVdoro n. 20, avenida, uma casa
com dois quarlos, duai salas, cozi-
nha, electricidade, etc; trala-se na
rua da Passagem n. 28. (362 G) S

riOPACABANA — Alugam-se um
A_' ou dois aposentos com alguma
mobília, cm casa dc um casal sem
filhos a outro em idênticas condições,
com direito á cozinha, etc, próprio
para -banhos de mar; ua rua Barro-
so 11. 10, casa 1. (282 H) J

Saude, Praia Formosa
e Mangue

aUGAM-SE
422.

sem pensão
lia.

Aoo1"
rua Tladdoc'.. Lo-

bons aposentos, eom ou
Dá-se comida a dornr.i-

(5141 K) S

ALUGA-SE. 
por t,i2$. a casa da rua

Club Athlctico qi. largo da Sc-
Kiinda-Ecira. com .1 nuartos, 4 salas,
quintal, jardim, banheira, gaz c çlij-
ctricidado. (41.. M"

\ IaUGA-S-. a confortável¦^*ieasa dn travessa S. Salva»
dor 40, com 4 quartos, luz
electrica, agua cm abumlanda,
etc.; as cliavcs estão na rim
Haddoek Lobo 393.(S12.)K

.i LUGA-SE, na Tijuca, ,í rua Condo
tLiIc Bomfini 12.7, bondes á porta,

casa. toda reformada, dc aluguel ha-
alo, uína vez g.irutido; a cliavc..est»
n pliarmacia 1255. (lll __ J

ALUGA-SE. 
i familia de tratamen.

to, a exccllente casa da rua Aguiar
m 31; as chaves estão, por favor, ni»
n. 33j onde sc informa. (403 KM

A I,U(iA-Sl.. por preço barato, boa
aáfJLcasa com dois quartos, duas salas
c bom quintal; informa-se i rua Cor-
doso Marinho 11. 7, escriptorio. Praia
Formosa. (280 I) K

ALUGA-SE, 
por preço barato,

casa com dois quartos, uma
boa

._ . sala
_ bom quintal; informa-se á rua Car-
doso Marinho n. 7, cscrijilorio, Praia
Vormosa. (2S1 I) R

ALUCA-SE. 
por 15.2$, a casa da rua

Visconde Sapucahy n. 144, com
duas espaçosas salas, quatro qmrtos,
boa cozinha, installação electrica. «ran-
de quintal (709.1 I) lt

*m

ALUGA-SE 
o sobrado da rua Vo-

Unitários da Pátria 11.27,1; Po'a-
fogo; lem cinco quartos, «luas salas c
mais ednunodidadeo nara família; tra-
la-«.c na casa dc ferragens. (.i.iot.iM

A LUGA-SE uni bom' quarto, na
.--.avenida Mein «lc Sá n. 49. a moço
do commercio, casa de família,

(;80 E) S

A LUOA-ST. um bom nuarto, com
XS-pcnsão. em casa de familia, para¦dois rabazos; praça 15 dc Novembro
n. 30. (533 E) S

fala bem mobila-
_ .da; tem tolepltonc; rua Azevedo

Lima 150. em frente ao tUcatro PUe-
híx, CjOfí E)

4 LUG.\-SE uma
Ai.

ALUCiA-SI. 
esplendido conimodp dc

írente, com linda vista, na rua
Acre 123, Io nndar, çsqutna Marechal
Floriano, c-i=a dc familia. (565 Ii)R

dc
pen-

são. casa nova. com tod oconforlo;
av. Cíomes iíreiro í.-jo-A, entrada pe.a
praça Governadores. (825 lí) ,T

uma boa sala, pnra Ri-
dc medico nu advogado,

com direito á uma sala do espera dc-
centemente mobilada; rua da Consti-
tuição j; trata-se com o dr. Semi. (K

AT.UtlA-Sl-. 
uma magnífica sak

frente, mobilada, com ou sem

A LUCÍA.S1-;
a-CLbinete dc

A LUGA-SE
_C__.A1 f aiidega

SOU:rado
trata-

da rua da
;e na loja.
(793 E) J

,*_ LUGA-SE. cm casa de familia.
-t_.11r.1a pequena sala de frente; rna
dá Alfândega .4,1. 2° andar. (r«)4E).l

* LUGA-SE um bem auarto a nio.
_"__ços solteiros; á travessa «Ias Ue!-
Ias Artes 11. 5. (707 E) J

Juventude
Alexandre

Faz eom que os cabellos
brancos fiqiu-in pretos, não
queima, não mancha a pelle.

A Juventude Alexandre des-
rnvolve o crescimento do ca-
bello e extingue a ca;pa com
tres applicaçües.

Vcndc-se cr.i todas as per-
fumarias, pharmacias c dro.a-
rias. — Preco 3?ooo.

_______________________¦¦____-

ALUGA-SE 
uma boa casa com gran-

dc jardim e quintal com arvores,
para regular família, com todas as
commodidades. Aluguel 150$; na rna
IV. Campos «Ia Paz i_a; trata-se no
I.cstaurant --ris, «i riu Uruguayana
n. 41. (3-5 E) S

!
1

. "ORECfSA-SE de um jardinciro, ten-'JL do bastante pr.uíct dí serviços
'interno? ds c 1x1. Pede«se i::ft*)rm".-

; c'c.. r>rri_ir-s< i rua Aqueducto nu-
' awro .-Si. (35} O) 13

IE aaOLESTlf-S SS9 PEITO usem sempre o"XAPOPE DE GRIRDEL1Â"
<3.© O-ü-X-^Eá-EIliâ., JÜHIOR,

Poderoso CALMANTE, TÔNICO E EXPECTORANTE
Pedir e exigir sempre: "GBIHDSLIA OLWEIB.A JUNIOSâ" ¦

A' venda em qualquer pliarmacia e tirogarla ãpaujo FrsSías & c. ¦ Rio de Janeiro

5tfS

A LUGA-SE um quarto hem mohi-
_f__la«l«i. limpo c arejado, cm casa
dc familia. com ou sem peusio; na
rua Senador Octaviano li, 320, Águas
Férreas. (6Zu G) J

AT.UG.VM-SE 
masnificos commodos

a cavalheiros c 111070S do commer-
cio; na confortável avenida Commer-
cio: na rua Christovão Colombo 3».
próximo ao largo do -Machado; trata-
te com o encarregado, a qualquer
hora. ______ __> J

,i Ij Ü a A M - S E confortáveis
-tl--pro_Ios modernos, ú rum
D. Maròionn 87 (2S0!?) c 91
(280IÍ*) e ú rua Aa Tassafiem
n. S2 (250$). (lt 5453)

A'-'-ILUGA-SE l«r 45$. cr-.i c:«?a dc fa-
_-*_nii'ia. um quarto dc frente, 1110I11-
lailo, cnm gaz c roupa de cama; na
rua D. Carlos 1 -n. 94. Cattete.

(634-1 
G) J

A I.UGA-SE uma casa nova com
_í"\«b:s quartos, dna-i salas e nnrs
acconimòdaçücs. Uu". electrica; na rna
dc S. Toão Baptista 11, S6-A, 00S.

(63O4 G)J

Aft.UCA-SE 
nor 120$ o predio da

ma Kcal Grandeza 11. 3.12, do
lado do tintei, tcr.ilo ires quartos.^ 2
silas cozinha, fogão a gaz, electriei-
dade. etc. As chaves por favor no
11. .130. Tratar na rua General Po-
lydoro n. a;2, com Campos Silva
„ CorV.p. (ú;3«J G) J

A I.UG.VM-SE quartos com pensno,
-.-.confortáveis, desde 4$ Por# dia, e
uma sala com pens5o para dois cava-
llieiros ou casal 200$ mensaes, luz
elcctrjca, teleplione. ete. Pensão l*a-
miliar. praça José de -Alencar 14.
Cattete. (5 47-1 G) M

A IjIJGA-SK o predio 14 da
-íi-.-ua do Ròzo, Iiaránjeiras,'
com lioas accommodtiçõcs. -r*s-
tá aberto das 11 da manhã,
ás 5 da tarde. (Mf_70)fí

Não comprem -remédios
sem primeiro visitar a
Drogaria Granado & Filhos

RÜA URUGUAYANA N. 91
Pesagem gratuita em balança sen-

sivel a 1 grammá

ALUGA-SI-, 
o. predio dn rua Uru-

guay n. -í81, com hoa tchácara; ras
cliavcs nD armazém Araújo. (i?»8K)J

ALUGA-SE 
n andar nohrc da rua

Conde de Ilonifiiu 240, com vasta»
acoonimodaçücs c todo o conforto; as
chaves estao na loja pliariiioÇri Sj
Thiago. (lif' K) '<

ALUGA-SE 
casa nova. 80$ r traves-

sa S. Salv-ifir 32-VIII (tjaililock
Lobo); 2 utiarlos. salas, haiilunro. luz
electrica, etc; trata-sc 32.VI.

(3C0 K) S

ALUGAM-SE 
casas para familias,

ás mos Haddoek Loho c S. Ljiiz.
para negocio á rua Barão de S. Fenix;
para tratar na avenida Central,: por
cimn do Odcon, sala 38, dc 1 as 4
horas. (.18.1 K) S

I,UGa\-SE um commodo com
asai, cm c
Malviu» Rei»

(r88 K) J

A:_t_Li.
dc familia
n. 39

seria; rua

ALUGAM-SE 
dois botis

w
dois bons quartos,

.mobilados e com pensão, a caçai
ou a nessoa dc tratamcnlo. na rua
Haddoek Loho 11. 1.1 ¦ (20G K) J

S. Christovão, Andarahy
e Villa Isabel k

s

ALUGA-M-SE 
cm casa dc íamilia

dc tratamento, uma sala e um
quarto, perto «los banhos de mar: na
rua Ferreira Vianna -o. (374A*) S

ALUGA-SE 
muito barato o grande

c esplendido predio da rrta Ah;
ce 79, Laranjeiras; o predio esta
aberto, tratando-so no mesmo ou na
rua Dr. líodriso dos Santos n. 71",
cm Machado Coelho. Cl5oG)S

\ 
LUGAM-SE espaçosa
ín

sala de
_ rente e esplendidos aposentos, eni
casa ilc íamilia do todo respeito, aceci.
tando-se pensionistas *cxtcrnos c for-
iieccndo-sc pensão n domicilio, farta c
variada; na rua Carvalho dc Sá 22,
lato do Machado; teleplione 4'm.
Central. (l°4 G)J

A «LUGA-SE o segundo pavimento do
___.prcdio n. 96, á rua Tavares Uas-
tos, co mtres quartos c duas salas,
c o fredio á mesma rua 122, com
duas sa'as. dois quartos, um gran-
dc salão e mais coiniiiodidades j/ara
íamilia. Eslão abertos das 11 ás 4
da tarde; trata-sc na egreja dc São
Pedro; a rua Tavares Hastes prin-
cipia na rua .Bento Júisboa, no Cat-
tetc. (690 G) 11

ALUGA-SE, 
na rua "Benedicto Hip-

pólito :SC, casa ÍIÍ, boa morada
para familia; aluguel 61$. (2S3 1)K

ALUGA-SE 
a boa casa da rua Ge-

neral Pedra n. 206. a família,
prcslando-sc. a sala da frente, para sa-
lão dc lurlieiro; trata-se á rua Bene-
dictp llvnpolito 1.14 (botequim), das
11 ás .1 horas da tarde. (709,1 1)1-

A LUGA-SE um sotão. com uma
ã-tXgrat.li1 sala e n:n bom quarlo, nara
u mcasal, cm casa dc familia sú a
pessoa seria; na rua Dr. Mesquita
Junior n. 7, antiga travessa das Sau-
dades. (5:,. I) S

A «LUGA-SE por 172$ o grande pre-
XVdto da rua Conselheiro Pereira
Franco n. 52, i° c 20 andares, com
quatro bons quartos, duas espaçosas
salas c dependências, illumiuado a luz
electrica; trata-se na rua da Alían-
dega n. 36, sobrado; a chave está
no n. 56. (774 I) S

ALUGA-SE 
para negocio a boa loja

n. 2or, cíd rua de Santo Christo
dos Milagres, já com armações c cô-
ou -para um bom botequim nu tendi-
nha. Trata-se á rua de S. Pedro
n. 240. (718 1) J

ALUGAM-Slvjanclla.
rala e quarto cor»

casa dc pequena familia.
.Mattoso 204. üonile de cem réis i
porta. Perto de liaddoirk Lobo.

(3G0 I.) H

ALUGA-SE. 
por 200$, a casa da rua

Senador Furtado 78; as chaves cs-
lão no arma.cin da esquina; lrata-se
na rua Scto dc Setembro ;u, cnm o
sr. Álvaro. (4.18 L) 3

A LUG.VM-SE as casas da rua
¦F-i). Maria 71 (Aldeia Cam-
pista), transversal á run Per
reira Nunes, novas, com dois
quartos, 2 salas, cozinha, ba-
nheiro c tanque do lavagem,
todos os commodos illiiininn-
dos á luz electrica. As chaves
no local. Trata-se nn rua Gon»
(alves Dias 31, próximo da ci-
dade, 11 poucos passos dos
bondes de Aldeia Campista,
cuja passagem om duas se-
cções é dc 200 rs. Alugueis
100$ o 110$000. Ii

ALUGAM-SE 
uma boa sala c um

bom quarto; á rua liarão de Ubi
n. 33. (441 __) 3

ALUCA-SE 
a boa cat» da rua Jo-

ckey-Club 24. com 2 salas 2 quar-
tos, cozinha, copa. banhos frios c quen-
tes. W.-C, varanda, jardim c grande
quintal, fo^ão a gaz c luz, electrica;
preço módico; ver o tratar, á qualquer
hora. (143 I.) J

MfflSMS

«.l

salvação dos -Bezerros
A "FONTE LIMPA" .

E' o único remedio veterinário quecura a diarrhéa destes, e desinfecta osintestinos do gado vaceurh. — Deposita-
rios no Rio: Alfredo de Carvalho & C.
R. 1" de Março, 10.

Miiii
&£í'___M_______;!.ffil__

ALUGAM-SE, 
por CoS c 63$. boai

cawis, na rua Jortiu Rudcc n. 5...
(358 D B

iSj
A LUCAM-SE cri: casa <i- familia,

ÍJLunia boa sala dc frente e «rrii
Thcalro n. -, a",atii*.

(5P1 I-.) bquarto; rua üo

A I.UUA-SE cm cai
Xiaria, umn hnda sai
bilada; rua lívaristo

le irente. mo-
V«-«:a M.

(_SS E) R

. LUGA.SE o sab
atlroclul l-''.«;riano
trata-se na loja.

ido da rua Ma-
Tcisoto n. 64;

(40.1 E) s

\ LÚCA-SIÍ um bom quito, modeü-
_ú"\.!r.-i.ctite mobifado muito indcpen

para rapaz solteiro;
t. iu andar.

-Í-Cílít
Ba_i_

i LUGAlSE uin nuarto.
-ti-lado, a um cavalheiro;
rua do Kiachuelo 11. 92

r-.ra l.nr-
(553 E)K

bem mobi-
preco 55$'.
sobrado.
(-57 E) S

LUGA-SE o i° andar, liara fami-
escriptorio; .*¦ quartos e 2

fa._s. & rua Auembiéa _), (.,-_ E)b
_. TALA.

_Ci.Ha ou

A LUC.AM-SE ln>as casinhas, comple-
xjLtamcntc reformadas, cm avenida,
na rua Kiaclilielo 147; aluRlicl". 55$.
pagos adeantadamente, (105 K) ü

* LUGA-SE o -'. andar <3.i ipredio,
-C_L. rrra «b l!-.ario n, 115. Trata-
se na .Ipja. (4.1 |E) 3

ALUGA-SE 
um bom sobrado,

avenida Henrique Valladares
esquina da rua fre tato
ÇO, ;3_5-03. _(l"_

r.a
14.

t're-
E) 1

AT,t'CA-SI-, 
uma sala de frente, in-

dependente, com luz electrica, a
um senhor s-rf"o. cm casa de «luas
pessoas: rua S. Tcdro 11 153, CFiiuir.a
dc Urufruayana. (--04 K) J

4 LUCA-SE um b.m quarto.XS-S. Pcxlro 13.1. (S:7
na rua

E) .1

AiLUGAM-SE sala e um nuarto
Z_Lmobilados, 3 casaes on senhores,;
aa ria Senador Cantas 2;.

- ""' v, (üoi E) J

4 I.UGA-SK a casa n. 2 da rua Oc-
X.Vncral Polvdoro n. a-,o; as chaves
Estão n.-i casa n. G, c trata-se n arua
da Alfândega 11. 16r. loja. (;-'i ÇO S

A I.UGA-SE um nuarto. perto do
_r\n-..ir. por 40S. com mobilia c cie-
ctricldanle. cm casa de familia fran-
ccza; rua Corrêa Dutra 7S. (545G)S

A LUGA-SE um ouarto de frente.
_r_-mobi'lado. a cavalheiro distineto:
casa de um casal; larso uo llachado
5_-, sobrado. Wo G) S

.4 T.UCA-SE ou vcndc-se o conforta-
__-_.-,-,! predio da rua «li Passagem
n. 100, frnprio para família de trata;
rncruo. 'l'rata-=c com '•'. Ramos, a
mesma rua n. 13$, dar
hora?. f.iCi G) H

,4 LUCAM-SI3 uma boa sala e um
X-Lqttarto sem mobilia. á rua Senador
Dantas n. 40, sob. (026 C) S

.4 «LUGA-SE o pavimento terreo n:
X-Lda rua Denjamín _ Constant; cha-
ves no n. 108. Glcria. (570 G) S

A 
ILUGA-SE cm avenida distante c
sòccgada, uma boa casa nova com

duas salas, cinco quartos, bom baünei-
frn :c dependências. Voluntários da
Pátria S«r, onde sc trata. (C;oG) T

A -LUGAM-SE uma sala c quarto
_-_-sc-.u mobilia, a 'pessoa dc trata-
rocr.to. com frente para a praia de
TJotafo.o n. 362. (701 G) I

ALUGA-SE 
por So? a casa d;

da Gamboa ~"
da Alfândega 1.

zCq: trata.?c na rua
, Peixoto ô- C.

(753 I) S

ALUGA-!
-t_.I-.=cadin:

ír; o predto do beceo das
E.cadinhas n. 34, com dois pavi-mentos; as chaves cslão no vlsinbo.

Trata-se na rua Senhor dos Passos
"¦ (Coo I) li

A 'LUGA-SE um quarto com Iu_-Ti. electrica, a moços, em casa de
uma viuva; na rua Dr. Carmo X<-:to
n. 11 (Cidade Nova). Í77'l) S

A LUGAM-SE quartos,
_r__=oltciro. com

pira caã-1
pensão de boa casa

dc fanrilia franceza; .1. travessa Mar-
quis! Paraná, csauina rua Senado?
VcrRiiciro. (Sn G) R

; Catumby, Estacio
i e Rio Comprido

4 ILUGA-SE o predio á rua Harn-
-T-U-ino .15, com chácara. 9 quartos,
saias. As chaves no armazém fron-
te;ro á rua üaml.iiio. Trala-se na rua
Marque- de Abrantes n. 142 rm
Uruguayana 3, lobrado. Fre.o, 430$.

Leme Copacabana e Leblon
,4 I.UGA.SR o predio

_rVwdor_ Coriti », a|_i.
.1 rua ti'-
Leme.
(?3« H) í

\ IjVOAM-.SE exccllente"- ca«
-^-sns .mm pequenas fnniillas;
na rüa llellu «le ,S, .Toãci S59.
Bondes ú porta. (It7072)li

LUGA-SE. á rua S. Francisco"avicr 
635, bo."s casas, comafjuar-

tos. 2 snlas,"cozinha, quintal e instai-
laç."10, por í_oí>. (132 I.) J

A£

ALUGA-SIv 
um

10.1$, na rua
150; iis chaves c.
C.impisia.

bnm predio, por
Gonzaga Bastos n.
tão no i';:; Aldeia

(J0i 1.1 I*.

ALUGAM-SE 
ar, casas novas

Custa GuiinarãC] ns. 39. 4
s. da rua

.;¦). 41 c 4.1,
cm S. Chrjstovúo, próximo ú praça
Argentina, bondes dc S. Januarip.com
bons accommodo*;õr,__ para familia rc-
guiar; as chaves e'tüo no armazein do
sr. Brandão, e trátam*se na rua da
Alfândega n. 122; alu.ucis razoáveis.

(544.1 L>=

A LUGA-SE uma boa caio. na ru»
aC__._lippc Cainarüo 51, Villa Isabel;
tem R.az i- luz cleclriea; r.s chaves na
mesma, dc 1 is 4 horas;, trata-sç c-«m
n proprktLriu, á rua U-riualu. '..-.
Muda. (6-'bJ 1->A

,4 !.(.-..A.M-SI-. boas casas, com quin-X_.t::I o lodo o necessari-, e íiulieo
aluguelj i rua Visconde Sapucahv"• 310. (roíG l) j

4 I.UGAM.PE boas casas, era Ca.
-f-Uumby; trata-se i rua Magalhães
a. j». .l2l. j) R

,4 I.ir.AM-SI" quartos, a ..-0$, 2;%
___>,jí c )5$; ni rua Bomiim «¦ .«??.
tem muita agua c muito terreno.
Christovão. MM DS

So,4 LUGA-SE a boa ca«i di
Ares 11. «o, S. Christov.o; ai
cb,-lv.5 estão na mesma fua. n. Ci t
trata-íSM rua (kawln, ¦!)« ..^44-

¦m

.'_¦*. i_i_a.".; •-'.' SSa -¦'-¦--
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CORREIO DA^ MANHA — Quarta-feira, á tfe Outubro de 1916
ííJ?oí>

NEURASTHENIA • FADIGA
PROSTRAÇÃO DE FORÇAS

x>e -w-Em-io-EioB:
B' o mais poderoso tônico empregado
contra as moléstias ou excessos, que

produzem esgotamento nervoso

ANEMIA CEREBRAL ••
•• •• PHOSPHATÜRIA

Camisas e Ceroulas
Portuguezas

5 camisas por 16$. i7$Joo e tolS»»
— j ceroulas por 14)500 e ií»—Ame-
ricants camisa», 3 por 10$ I4*5Ç0 e
i6f _ Ceroulas, 3 por lotooo, Para
liquidar e acabar a CASA RIO TRI-
UMPHAL — 56. rua <io Ouvidor, 56.

A LUGA-SE uma caia. na rua Bario
J\do Bom Retiro; trata-se na mesma
tua n. »39- (S8* "O °

ALUGA-SE 
a casa da rua do Rocha

n. 50; tem 2 laias. 3 quartos, copa,
cozinha banheiro, bom quintal e jar-
dim; as chavea a rua D. Arma Nery
n. 313. (LIS M)J

ALUGAM-SE 
oa prédio» da rua

Francisca Meyer na, 53 e 57. no
Engenho de Dentro; a minuto» do bon-
de da Piedade: trata-se na rua Coro.
nel Borja Rei» »43. (»1 M) J

ALUGA-SE 
uma casa, com ,4 quar-

tos, 3 sala», cozinha. . despensa,

GANHAR DINHEIRO
GRÁTIS O MAGAZINE DO DINHEIRO |

AII.UGASB

! 4 LUGAM-SE
XVcasn da [ rua D.

casinha n. 15 do
LÜouIevard Vinte e Oito de Se-

tembro n. 2-13. em Villa Isabel. Alu-
guel, 6o$ooo. Trata-se no n. 2«.
botequim.  (19 h) K

uns commodos, na
Cândida n. 3',

Birro Vermelho, logar arejado,
muito saudável e lindos vistas, no
morro de S. Roque. Bondes de Jo-
ckey-Club; as chove» ao lado ou a
uma só familia. Trata-se na praia de.
S. Chriítòvão n. 354 ou rua Dr. ba
Freira 33. (WSjOJJ

ALUGA-SE 
uma c»ta. de constru-

cção- moderna, por 95$, com 3
nuartqs. dua» salas, etc; rua. Conse-
lheiro Thomaz Coelho 64, Aldeia Cam-
nisia; trata-se no 7». (50a L) a

ALUGA-SE. 
Bur 00$, a casa da rua

Dr. Maciel n. 68. Avenida t>lobo;
tem a laals. .1 quartos cozinha, etc¦•¦
trata-se na mesma rua, '-•—-- ¦¦
velas.

fabrica de
(21 L) S

ALUGAM-SE 
casinhas, em avenida,

completamente limoas; aluguel 755
«deantadainciite; informações a rua
Francisco Eugênio 180, com o ar.
Sodrc. ("04 M) L

Ternos de Roupa
de superiores casemira» inglezas, pretos,
ozues e de cor. pura lã. a 3.°?. 355.
40$. 50$ e 555- Ternos de brim de
linbu branco, pardo e de cor ou de su-
perior tussor. a 18$. ao|, 32?, 24$.
26$, 28$ e 3o$ooo. Ternos de casaca,
sobrecasaca, fraque ou ímocking, o
130$. 100$, 90$ e 8o$ooo. Lostumes
de brim branco e pardo, de dolman ou
paletot. a 10$, 12$ e i4$ooo. Para ter-
minar com seu negocio a

Casa Rio Triumphal
• «fi-RUA DO 0UVIP0R-S6 .

ALUGAM-SE 
casas, por 80$. com

dois quarto» e duas salas, na ave-
nida S. ChristovSo n. 623. ponto de
bonde» de 100 rs. (73Q **) 3

grande chácara murada, bondea a
porta; rua Asiic Carneiro n. i93t.«»-
taçio da Piedade.

n. i93t ™-
(387 M)R

ALUGA-SE. 
por 100$. lindo prédio,

a rua Condessa Belmonte 103-A,
Engenho Novo; 3 quartos, 2 salas e
mais dependência», quintal, electricida-
de; chaves no 105; trata-se a rua 13
de Maio 42, armazem, em frente ao
Lyrico. (7038 M) B

, \ LUGA-SE um grande prédio, com
iA.muitos commodos para família do
tratamento, por 100$; na rua Ernesto
Nunes n. 4a, Piedade. (354 M)B

A LUGA-SE a casa da rua S. João
TL.U5, no Meyer, Cachamby, com
duas sala», tres quartos e mais depen-
encias. lua electrica, fogão a gaz,
te.5 trata-se na mesma rua 105.

(147 M) J

ALUGA-SE. 
por 80$, boa casa, com

grande quintal, electricidade, etc;
na rua Esperança 51; chaves no n. 53.
bonde S, Januário. (704 t L) o

ALUGA-SE 
uma casa, para pequena

familia de tratamento, na rua Br-
nesto dc Souza 24; as chave».^0 36.

ACURA DA IMPOTÊNCIA
O especialista Ml. CA1W>S DATIM — «omlonga pra-

tira dos hospltncs europeus, garante ¦ <««• «¦>"n™,S°
de tempo, da IMPOTÊNCIA, quer seja ^ /nndo 

sypWHtico"medular, 
quer em conseqüência a ncurnstlienla sexual.

Trata a fraqueza genltal, sob as diversas «"»f^«"
c(Jectilações prematuras, perdas seminaes, l*^te£&
,.natos, prostatorrhéa, etc., como tombem nioUvada pela1 In-
fecçao gonococclca. Não faz uso de medicamentos, nem

«<&Z22tt^*« oitamente «^g^
tados seguros o com apparelh agem e?pecial.—-Oonsultas fc
lua UrSlunyana 43, sobrado, das 2 lH ás S horas. (ST194

ALUGA-SE 
a boa casa da rua Dr.

Carnier 19. JockeyXlub; as cha-
ves na casa n. 1 da villa. (4°o L) J

ALUGA-SE 
a boa casa da rua Lo-

pes Eerraz n. I5i cha/ese tratar
no 17-A Barro Vermelho. S; Uiris.
tovüo. ...

SUBÚRBIOS
"A LUGA-SE. por 35$. metadeA: -

Lpredio, com ei
cozinha, li

rande sala,
uz electrica;

do
dois
rua

ALUGAM-SE, 
em frente á estação

de D. Clara, rua Dr. Frontin n.
79, 3 casas para íamilia ou negocio,
e casinha3 desde 18$ até 40$ men-
saes; trata-se com o sr. Fernando, 11}
racsina. (332 M) M

Tendes algum desejo que apezar
de vosso esforço não conseguis
realizar? Sois infeKt em vossa fa-
milia, ou em commercio? Preci-
saes descobrir alguma coisa que
vos preoecupa? Fazer voltar para
vossa companhia alguém que te
tenha separado? Curar vicio de
bcbkW, jogo, sensualismo ou algu-
ma ítolestia? Destruir algum ma-
leficio? 'Recuperar algum oblecto
que vos tenham roubado? Alcan-
«ar bom emprego ou negocio? Fa-
zer casamento vantajoso? Revigo-
rar a potência? Augmentar a vitta
ou memória? Adivinhar números
da sorte? Attrair abundância de
dinheiro? Empregae os ACOUMU-
I/ADORES MENTAES NUME-
ROS 5 e 6. Nada tem de feitica-
ria ou 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 au-
xiKo da luneta cm relação á vista,
ou como o phonographo que fala
por causa da voz que nelle foi
gravada, como a da saturação da
vontade nos Accumuladores.

Todo o dinheiro que se gasta
com os accumuladores recupera-se
logo com grande lucro 1 Numerosos
attestados favoráveis estão nos
nossos 30 magazines. Sempre de-
ram resultado e são por nós ven-
didos desde ba quinze annos! Con-
tra factos não ha argumentos
Uni Accumulador sozinho' dá re-

sultado: mas os doi» (ns. 5 «_•*)>
quando'- estlo:Reunidos em poder
da «teima ipessoa, "servem também
para nypnolizar ou magnetizar,
curar «o com a mão ou em dis-
tancia, emfim. nSo «u>'p ma,inei"
fjcazes para qualquer fim. *Rgr
CO DE CADA ÜM, 33$ooo. E'
o melhor talisman. Attrae sem ser
iman I

Se não puderdes comprar \i os
Accumuladores, comprae o Hypno-
titmo Afortunante, com o qual
obtereis muitas coisas, e que custa
apenas io$ooo,;,Fedcração Theozo-
fica, 5$ooo." *:

Os pedidos ide ^n devem ser
enviados com (Ss importâncias em
vale postaljou- carta de, vapor re-
gistrada a4- LAWiRENOE & C.,
rua da Afllémbléa n. 4S.,.Rl° .de
Janeiro. Dá-se grátis o Magasme
do Dinheiro.

Avisa-se que os ACCUMULA-
DORES MENTAUS são marca re-
gistrada c privilegio, da nossa casa,
e que nadstém de parecido çom
os intitulados . radiadores,. paaras
de ceva, uni! pedacinho de ferro
•imantado sem valor, ou mcdalni-
nbas, visto que sem serem iman,
nem aço, ferro ou corpo magneti-
zavel, podem," entretanto, fazer
mover em distancia a agulha de
uma bússola. O simples uso dos
ACCUMULADORES torna .desne-
cessarios os trabalhos de feitiçana
ou cartomancia. (A 180

ITiENDE-Sü?, «o dia 6 do corrente,
Vai taila horas, em praça,.no jui-

to de onphlos, & rua dos Inválidos
n. 152, o predio da rua da Fazenda
da área n. «5, distante 2 minutos
da «tação Quintino Bocayuvj, apti-

5a 
iFrontin; este predio < eonKruujo

e parede» dobradas, tem duas «ran-
des sala», tres bons quartos, cozinha,
etc., telbeiro fechado de lnad'lfa,
tendo tanque e caixa dágua, doiJí
terreno de w por 30 metro» e eít»
avaliado «m 4:500$; pôde »ér viíto
das B hora» da maohi *s 5 hora»
da tarde. . flB 681) N

TriBNDB»I-9B magnificos, lotes de
T terrenM, lituado» em S. Chriíto;

vlo, na rua Bahia, logar muito sau*
davel, e por preço razoável; .para
siai» informaçíet com O. ««rada. a
rua do Rourio n. 1:4. «^""'^ ma i» 4 horas da tarde. (3 35*) "

ViEJlDE-SE 
um predio taro, em

Villa Isabel, com a quartos, jsalas, etc., íerreno ao lado, por o
conto» de réis: trata-se na rua 00
Ouvidor n. 108, sala j, com 9 «r.
Cândido. <S 7«0 N

ViENDE-SB 
uma bemfeltona, em

Rio das Pedra», com 10 minutos

¦¦¦¦"^^%>?í

- tgfT$QHUITOUTIL!
- COLLARINHOS DE LINHO \ |

, vmAOOSCHI OIREITOS
3 por 2$-6 por 4$-12 par 8| |
COLLARINHOS OÊLINHO i

SANTOS OWM0NT;_
3 por 2$5M_- 6 por 5$ - 12 por W

OSUflICOSQUESS
ENGOMMAHBW

I6UAESA0S
6EIR0S

:arlos Gomes n. 106, Preço
$; trata-se com A. J, O'"
a Guanabara n, 4, Çascadu-

da rua Carlos
fixo 450$;
veira, rua «»»..—.» -. ^, v-r
ra, ou rua Visconde de Inhaúma
n. 84, i». (S 376) N

ViENDE-SiE 
um correr de casas, no

Eng. de Dentro, que rendem 250Í,
por 7:300$; o terreno tem UX50i
cím q sr. Affonso, rua do Carmo
n. 66, tala 4. »» 3 ho™- % "«fí.MK
cha. <S 38O "

A LUGA-SE em casa de familia um
'XXquarto com pensão, a um casal
de tratamento; na rua Dr. Dias da
Cruz 237, iMeyer;^ (40i'M)A

ALUGA-SE 
o predio da rua Ba-

rão do Amazonas 162, esta aher-
to das 8 ás 10 da manhã. (846 K) J

ALUGA-SE. 
ina E. Ramos, la*>

csatierdo, boas tasas. para mora-
dia tèm água, luz, W.-C. e quintal,
a 50$, 60$ e 70$, com carta de fian-
ça; trata-se no mesmo, a "Villa An-
oorinha", onde estão as chaves.

(604 M) B

ALUGA-SE, 
por 102$ mensaes.çom

tres auartos, luz electrica e jar-
dim, a boa casa da rua Souto Cor-
valho n. 41, Engenho Novo; as cha-
ves acham-se, por obséquio, no n. 37
da mesma rua. (78a M) S

ALUGAM-SE 
confortáveis casas.de

41$ a £1$*, trata-so com Alberto
Rocha, rua Cândido Bcnicio 502, Ja-
carepagui. (600 M) J

ViENDE-SE 
uma casa com grandeterreno todo plantado de arvores

e com um lindo jardim na frente e
do» lados, todo cimentado, tem es.
goto e muita fartura d'agua; a casa
é nova, porém, pequena; tem varan-
da do lado. Preço 8:000$, na rua
Guineza n. 78, Engenho de Dentro;
pôde ser vista a qualquer hora.

(S 5-4-0 N
OHAPÉOS DE FELTRO, OAS-

. TOB E LEBRE, LINDOS E
MODERNOS FEITIÒS

A 5$, 7$. 9$ e n$oool
Para terminação de negocio da

Casa Rio Triumphal
56-RUA DO OUVIDOR-56

TTENDE-SE uma esplendida casa,
I t em Santa Thereza, logar saúda,
vel, preço barato; para tratar na rua
Clap» ns. 47 e 49, Mercado Novo,
com o sr. Fontes. (47 N) >M

ALUGA-SE 
uma boa «ala. com ja-

ALUGA-SE 
uma casa, com 5 quar-

tos s salas e todos as commodi-
dades, em perfeitas condições: aluguel
160$; travessa da Universidade 68,

u» chaves na rua Vtscondo 
"Itamaraty

ti. 124. Andaraby. Un L) J

AI.UGA-SE 
o predio da rua Ba-

rão de Mesquita n. 849; as cha-
vc» no 849, onde se trata. (843 D J

ALUGA-SE 
o maunifico predio do

Bou!=vard Vinte e Oito de Se-
tembro n. 408, com excellcntes oe-
commodaçSes para família de trata-
iiiento; fica próximo a praça _Barao
de Drummond; as chaves estão no
lioulevard n. 4»5. com o sr. Pos-
choal. (480 L) J

A'LUGA-SE 
uma casinha, & rua do

Parque n. 12, Barro Vermelho,
ti. Christovão. Aluguel 60$.

(770 D J

"°7 l'' rrudeute do Moraea 119. perto da es." 
incão Quintino Bocayuva; trata-se na
esnuina. <<S« M)_J

Mim
Tira oi cahellos supérfluos do ros-

to, collo e braços. Encontra-se nas
casas: üazin, Ilcrmany e Cirio.

ALUGA-SE 
grande porão, por preço

baratissimo, a um casal de velhos
ou a uma senhora que seja pessoa »e-
ria; rua Conselheiro Agostinho 73;
Todos os Santos. (357 M) B

ALUGA-SE 
a casa da rua Amalia

274, Dr. Fronlin; 2 salas, 2 quar-
tos, cozinha, despensa. aaua; trata-se
á rua Nogueira 42, Frontin. onde esta
a chave. (330 M) R

MOVEIS
Tapeçarias e ornamentaçõea — Armatlorea e

estofadores
Mobiliários artísticos para todos os gostos e preços

Corlinas, stores, reposteiros, sanofas, colchoaria, etc.
Capas para mobílias, 9 ps. 60$ e 70$000

63-RUA DA CARIOCA-63
Alfredo Nanes & O,

ne!'a para todos os lados, cm lo-
gar alto, com linda vista, em pequena
chácara arborizada coinoletainente in-
dependente, com luz electrica» juaBoa Vista n. 55, estação Jy Ria-
chuclo.+ (?V £J
ALUGAM-SE 

sala. quarto e e^*
nha independente», na rua v.l

de Toledo 176. Engenho Novo.
(607 M) R

ALUGAM-SE 
duas casas., com dois

quartos, duas salas, cozinha; na
rua Joaquim Silva n. 151, estação da
Piedade. (674 WR

ALUGA-SE 
um commodo. para mo-

çcs: rua Coronel Borja Reis n.
166, Engenho de Dentro. (684>I)R

ALUGA-SE 
uma casa. para nego-

cio ou familia; rua Coronel Borja
Rei» n. 164, Engenho do Dentro.

(685 M.) «

ALUGA-SE 
a boa casa da rua Con-

selheiro Agostinho 77. Todos os
Santos, com 2 salas, 3 quartos, luz
electrica, chuveiro, etc, oor 7}$! {'a-ta-se na rua S. Braz 24. (6823l)K

ALUGA-SE. 
em casa de pequena

familia de todo o respeito, uma
sala independente, com ou sem mobi-
lia ou pensão, no melhor ponto de
Jacarépanuá. á rua Emilia J. 7;¦ wpg
saluberrimo. («oi M) K

1'AIILUCA-SE por 182$ o confortável
Aprcdio da rua Tavares Utcrra «7,
com quatro bons quartos, duns salas
e dependências, perto dos banhos,dc
mar; trata-se na Companhia Edilica-
dora, á rua General Gurjão n. 4.
onde esti a chave. (773 L) B

ALUG.VSE.. 
por 33$. uma ^asa,rua S. Luiz Gonzaga 33- ("56L)S

ALUGA-SE 
a pequena casa da rua

Vinte dc Março 23, a 2 minutos
do bonde de Lins e Vasconcellos; tra-
ta-se ú 111.1 Dias da Cruz 28, Mcyer;
as chaves estão n acusa 11. III aa
avenida ao lado. (6870 MJ K

ALUGA-SE 
por 60$ cada uma das

duas casas novas, assobradadas, a
rua Voz 

"da Costa ns. 83 o 83. Inhau-
ma com grande quintal plantado;
trata-se á rua General Câmara n. us.

(096 M) -D

ALUGA-SE. 
por 81$. a boa casa da

rua Figueira n. 190. estação do
Rocha; a chave esta n. 203.

(726 M) J

VENDE-SE 
a casa assobradada, com

quatro quartos, duas grandes sala»,
entrada por duas ruas, etc., na rua
Senador Euzebio n. ^368, (XI7239)^

\71ENDEM-SE terrenos a prestações
V mensaesde ^$500, lotes de 121I2

por 50, ao preço de 25$ cada lote,
terrenos enxutos, meia» colunas *P'*'
nos, prpprios para agricultura, ilon-
cultura e avicultura; em saluberrimas
terra» de subúrbios «ervidos servidos
por dua» estrada» de ferro, com nas-
sagens de Í500 e $íoo, ida e, volta;
no local onde se vende passara a es-
trada de automovei» do Rio. a Petro-
polis: informa-se com o Quirmo. rua
da Prainha, 7, telephone, Tíorte, 4o88.

VENDEM-5E « predios ,no An-
» darahy, 6 predios na Tijuco; 1

predio em Copacabana; trata-se a
qualquer hora; á rua BarSo de.Mes.
quita n. 849. (844 N) J

VIENDE-SE 
uma casa nova, com

tres quartos, duas talas, boa co-
zinha, luz electrica e grande terreno;
rua Minas n.'; 117, Sampaio.

, i; íJi -.R 3?St v

ViE.NDBM-SE 
por 27:000$ duas ca-

sas novas, de «olida construcçOT
moderna, em frente á estação uo
Mcyer; informa-se com .0 »r. Vaz,
construetor, 4 r. Archias Cordeiro
n. 33C, Meyer. (J 8i8JTN

VENDE-SE 
uma «asa com 4 com-

modos, com bom terreno bem plan-
tado e todo cercado, medindo 11A501
co magua e caixa; para ver e trator
na rua Paraná n. 174, Encantauo,
das 7 »» '<>• IT"«0 3-.oooic.cu). ^

VENDE-SE 
« boa casa da rua

Martin» Ferreira n. 77. «f» »
quartos e duas talas; trata-se a rua
Bento Lisboa n. 174. (B US1

VENDEM-SE 
um predio á rua Pa-

dre Roma, por 8:700$; outro, no
Meyer, por 4:500$; outro, em xÇodos
os Santos, por 4:300$; trata-se a
rua da Carioca o. Si, i° a,noda'';,?0S
o «r. Pereira. (» 555) «

PRBÉ4 3w*
Ic^fJ HCARIOCA.87

PO' DE ARROZ E*«

LADY "
¦¦ ¦¦ WÊÊ ¦^T T \T. . e «mito
perfumado. Caixa 2$soo, p^i,Correio 3$-or>. V«nde-se em 1,
da9 as Perfumarias. Plia:riiiaci,ii
e 'Drogarias e no Depoalto: |\'.-,
fumaria Lopes, rua Uruguayan,
44 — Rio. Mediante 100 réis deseBo enviamos o catalogo de Con,
selhos de Belleea. (7S91 \r

FRDÉU-SE 
a caderneta" n. iip, 

'
da 3» série, José Joaquim ,;,;Cosu» Jumor. (45„ Q) j

PEDE-SE 
por favor a quem ocüõr

uma licença do auto 11. 2,500, ,i,
praia da Lapa á rua do Rià'chúc'i'
entregar na Garage Dietriz; rea iò
Riachuelo a 187. Será gratiiiedo.

U»7 !.'i A

PYJAMAS
Dc zephyr e mouselline. beje ou

branca e flanella. a 7$joo, 8$3oo,
9$;oo e loJjooo.

Para acabar, até 31 dc outubro

na CASA RIO TRIUMPHAL
56-RUA DO OUVIDOR-56

VENDE-SE 
uma chácara com tres

casa», uma «rande para moradia
e dua» para rendimento, tudo. multo
barato; na rua Baroneia, esquina, da
rua Marangá, c .260. J*$!ffift$

¦ ARAUTO B

OÉlôl """"'A LÂMPADA. ¦
I fjBBff 'ME,° WATT 1

VENDEM-SE 
dois predios em Cas-

cadura, a minuto» do bonde, com
dois quarto», dua» «ala», eozinha e
quintal, parede» de uma vez, çom pia-
tibanda; trata-se a rua Archias «•
deiro n. 161, portas de «o, «om Frei-
tas, das 8 4s ". <M 3"> M

Tr.ENDE-SE \n bom terreno, a rua
\ Getulio n. 2J1, 3 minutos do bon-

de, com 12X60; i rua Archias Cor-
deiro n. 161, porta» de «Vfí1"/J?%
tas. das 8 4» 11. <M 3'9) N

KNDE-SE a casa da rua Vlpte.de
Março n. 29, Meyer, com jardim,

cradil de ferro, entrada ao lado, gran-
de quintal todo cercado, completamcn-
te reformada, teiido duas talas, dois
quarto», cozinha, gaz c luz ««»'£;
para vèr e tratar na, inesma. Bonde»
Se Lins de Vasconcellos. (S3M2)N

VENDE-SE, 
com urgência, um pre-

dio novo, na rua. Sara, «om 3
quartos, duas sala?, cozinha, etc., bom
quintal, bonde» de P. Formosa; trata-
se na rua do Ouvidor n. 108, sala 3-
Preço 8 contos de rfc». (J 4W »

TTiE»DE-9E superior predio, em To-
V do» os Santos, com 3 quarto-'! 2

«ala», entrada ao lado e outras depen-
dencias; na rua Larga n. 205, com
Leite, sobrado. .OUaJ^

VENDES», 
á rua Emilia n. Ai,

2o, em locarépaguá. unia casa com
seis conimodos, incluindo a cozinha, e
um barracão nos fundos: o «"""»
mede 44X52 dc fundos, plantado; tra-
ta-se com o dono, rua Cândido Bem-
cio n. 402. QM ">3) N

da
.rua Tavares ns. 219 e 221, ,*i. do

Encantado; alugueis 61$ e 76*!„,a5
cliavcs acham-so ao lado. (74301)3
A 

LUGAM-SE as casas navas,
ri

ALUGA-SE 
uma casa confortável,

toda forrada e pintada de novo,
á rua Antônio de Padua 11. I. estação
do Riachuelo; as chaves estão na mes-
ma, com o encarregado dc a mostrar;
trata-so i rua da Candelária n. 91.

("45 JI) í>

A LUGA-SE, por 130$, unia, casa,
Acom tres quartos, na rua -Senador
Furtado 109; trata-se no n. 99- .

(7'7 L) J

ALUGA-SE 
o predio n. 357 do

Boúlcv.ird 28 do Setembro, pro-
prio para qualquer negocio; as chaves
estão na Confeitaria \ dia Isabel;
trata-so i rua do Carmo ;o. solira-
rio. d.is 1/5 ás 4 da tarde. (380 l<)a

VLUGA-SE 
unia casinha, com, sala,
... >.

¦.quarto, cozinha c bom quintal; na
riu llclla de S. João n,."_ 343„.P"„r
=u$ooo. (827 L) R

ALUGA-SE 
a casa da rua Costa

Lobo n. 99; duas salas, tres .quar-
los, cozinha, electricidade c quintal;
as chaves á rua Jockey-Clnb n. 107.
onde se Irala; aluguel 10215. (3«4lL,)J

ALUGAM-SE 
casas, na Villa Ed-

mundo; 2 quartos 2 sidas, luz cie-
ctrica; aluguel 56$; rua José Domin-
gues 113. na Piedade. (373 aD K

III I
Tome PEITOU AL'MA-

RINHO
Rua 7 do Setembro ISO

4 LUGA-SE a casa da rua Barão de
ABoiii Reliro n. 20 (entre "3_ a
119); aluguel 715; trata-se na rua Ba-
rão dc llom Retiro. 113. (•'')

ALUGA-SE 
uma casinha, na esta-

ção Del Castilho Linha Auxiliar;
13$; tratar, rua Senhor dos Passos 156.

(764 M) J

Y num dos melhores pontos, com
bondes de 100 réis perto, os predios
assobradados, quasi novos, da rua
Francisco Eugênio ns. 114 e 118; tra-
ta-se á rua da Quitanda n. 83, so-
brado, da9 n ás 5 horas da tarde,
corri o'»r. Roque. (J 1197) N-.¦.iiiO inTir ¦ ¦ ••'¦ ¦ •.

^rENDEM-BE, 
<«mml 

.Çlfistovrio, \7ENI)BM-SB lotes dc terre-'" '""" """*"" """' V nos do 10 por SO o 10 por
67, por 3508 o 4009, n pres-
tações do 10$ por niez, na cs»
tação de Vigário Geral, Estra-
da do Ferro I.eopohlinn; tem
água do rio d'Ouro caiializad»,
35 minutos do viagem, sendo
as passagens do ida e volta
300 rs. No local tem pessoa
qne mostro os terrenos para
tratar das 4 ás 7 horas da tar-
de, na rua, S. Januário 89,
com o proprietário. (It'80)N

Constipaçüo
Tomo

PEITORAL MARINHO
Rua 7 rto Setembro, 180

ALUGA-SE. 
por 100$ boa leasa,

com .1 salas. 3 quartos, luz ele-
ctrica e fogão a gaz; a rua S. Ga-
bricl n. 69. Meyer. (384 M) í>
__ ——————

ALUGA-SE, 
por módico preço, a

casa 1 á rua Miguel Eernandes n.
31, no íloycr, com dois quortos. .duas
salas, etc; trata-se á rua Figueiredo
n. 26, na mesma localidade. (357-'U°

A LUGA-SE por iso$. a cosa 199
Ada rua Souza Barro». Engenho
Novo: trata-se na rua da Alfândega
12, Peixoto & C. (759 M) S

ALUGA-SE 
uma cisa nova, por

100$; rua Wcrna Magalhães; trata-
se na rua Lins de Vasconcellos n. 3.
língenliO Novo'. (385 M)R

ciio iram» BRASIL
(NOME REGISTRADO)

Cura a inf lammação e pur-
gaçôes dos olhos

Em. todas as pharma-
oias e ca.rosÈi»rias

ALUGA-SE, 
em Cascadura, a rua

Barbosa n. 8.1, uma casa. com ele-
ctricidade o nova. com todas as coin:
modidades para familia, por 59.*! £
de grata.  (763 M) b

ALUGA-SE 
a casa da Estrada Real

de Santa Cruí n. 29S3: as chaves
estão com o sr. Braga, no n. 2977.
próximo, c trata-se ua rua S. Pedro
n. 69. armazém. (709 flt) k

ALUGA-SE 
um grande terreno, com

h.istanto capim entre as estações
Dr. 1'rontin c Cascadura. nroprio para
um ou dois cstahulos; informa-se na
rua S.. Pedro n. 69. armazem.

O709.M) R

ALUGA-SE 
a casa da rua Jockey-

Club n. 2611, cm centro dc jardim,
tendo grande varanda. 2 grandes sa-
Ias 3 quarto:, copa. coimha c quarto
de iiaiihó, com tudo que e necessário
:V fiimili.i dc tratamento, e e-u baixo,
grande salão, 4 quartos despensa, sa-
In de eiiRommar, banheiro com W.-C.
r lavatorio; trata-se na rua Jockcy:
Club 11. 1O2. c depois das 9 horas, a
rua de S. José 11. 93, '0, andar

Forçada e urgente
LIQUIDAÇÃO FJXAL

io hnr.ntcirn cstáboelcimentò de AL-
PAIATAHIA, fazcndnii, ROUPAS
PEITAS, chancos e dc outros nriigos
tiará HOMENS, RAPAZES c MENI-
NOS

O Rio Triumphal
Tudo liquida a qualquer preço, in-

tltiimln armações c todos os utensílios,
56—UUA DO OUVIDOR—56

ALUGA-SE 
uma confortável casa

para pequena familia, com grande
chácara; rua Bittencourt da Silva 23.
Sampaio; as chaves na pharmacia da
esquina.  (i6=, M) j

A LUGA-SE uma esplendida casa.
Aem centro de jardim e, com. boas
acconunodações Para família, instai-
lacão- electrica. banheiro com aquecçv
dor, etc, tem grande chácara, lv
uma vivenda para oessoa de gosto, na
rua Marechal Machado Bittencourt n.
78 estação do Riachuelo; trata-se na
travessa do Commercio n. 24. com
Oliveira Lopes Silva & C. (as -chaves
estão uo mesmo predio). (790 .M)3"ITcThêroy

VENDEM-SE 
por 27:000$ duas co-

sas novas, dc solida construcção
moderna, em frente á estação do
Meyer; informa-se com o sr. \az,
construetor, á r, Archias Cordeiro
ti. 336, Meyer. (M 28S) N

TTENDE-SE baraiisslmo uma casa
f para negocio c familia, na rua

Barão do 'Bom Retiro n. 390; trata-
s» na travessa llerincngarda 11. 4f,
Mcyer. (J 729) N

¦l^iENDEM-SE quatro predios para
T renda, no" centro, com armazém e

sobrado; trata-se rua IBucnos. Aires
a. 198. (J 821) N

ViENDE-9Cláudio
S-9E uma casa na rua Viuva

io n. 98, contendo 2 quar-
tos, 2 salas, cozinha, com 20 metros
de frente por 35 de fundos. PrcçS
de oceasião 2:500$, Linha Auxiliar,
parada Hercdia de Si; trata-se á rua
Machado Coelho n. 112, loja.

(J S06) N

VENDE-SE 
(boa pechincha) a pres-

tações parte, um. tom predio, *
rua Flack n. 10, Riachuelo, bonde»
i porta; tratar r. do Rosário n.. "6.
com Castello, no tabelliao. Preço
4:roo$ooo. (* 4») W

Vt^dÊ-SÊ" por 
~ifiiüo"o$"um 

solido
V predio, estylo moderno, com qua-

tro quartos, tres talas, «««¦!*¦ fif?SLuiz Gonzaga n. íopihiU lV:A??h3

COLLARINHOS B PUNHOS DE
LINHO DA ACREDITADA

FABRICA PORTUCUEZA, DE
RAMIRO LEÃO 4 C.« DE

LISBOA
Os mais especiao» collarinho3 e pu-

nhos que se vendem nesta capital,
A Casa Rio Triumphal. á rua ,do

Ouvidor 56, acaba de receber um im-
portante e variado tortimento do», ep-
peciaes collarinhos e punhos de linbo
portuguezos, e vende-os a oreços ba-
ratissimos. para liquidar, ate 31 do
corrente mez. Roupas feitas, roupas
branca». CHAPÊOS e mais artigos pa-
ra HOMENS, RAPAZES c MENI-
NOS. Será egualmente liquidado, a
todo o oreço, para acabar e terminar
com o negocio da cata Rio Triumphal.

VENDE-SE 
um açougue muito bem

montado, fazendo regular negocio,
por motivo de doença; a rua do En-
genho de Dentro n. 97. (J 3»4> O

ViENDEM-SE 
uma armação e bal-

cio; rua Uruguayana n. J54. . _
(J 149) O

VENDEM-SE 
25 garf» de vinho

_ Rio Grande, por 9$ooo
Florianopolit, garft. i$ooo,
n. 1 — "Forte Lusitano".

Mel de
Cattete

VENDE-SiE 
um bom piano, em

muito bom estado; na rua 'Pereira
Franco n. 87, Estaeio de Sá.

TRASPASSES
Traspassa-seu™l0erdeS^
tembro, completamente mobilado e
dividido em escriptorios, que es.tao
todos alugados, dando o» alugueis
para pagar a renda do mesmo, ficaji-
do de graça para o alugatario, sala
de espera, quarto, sala de jantar, co-
pa, cozinha, dispensa e área. A tala
de jantar e espaçosa podendo servir
para pensão. Motiva este trespasse o
dono retirar-se desta capital. Cartas
a Eiperança, neste escriptorio.

(6167 ") J

TRASPASSA-SE 
o contrato do no-

vo predio da rua Affomo Pen-
na 183, com bom armazém « magni-
fico «obrado, com todas ai commo-
didades para familia; as chaves na
padaria próxima; informa-se com o
er. Ramalho, rua do Ouvidor n. 28.

(a8a P) R

Precisa
comprar MOVES?

\ casa queimais vantagem offerece, em preços e
qualidades éa: f. costa
Mobiliários de estylo e phantnsia, manipulados

com as melhores madeiras do paiz.
Ao gosto do mais exigente e ao alcance de todos
Especialidade em capas para mobílias e stores bordados

Remettem-se catálogos para o interior
Rua dos Ândradas — 37

TELKPHONÊ N. 13SO

PERDEU-SE 
a caderneta dc ¦«'

405.30C, da 3* serie da Caixa
Econômica do Rio de Janeiro.

(O93 0) »

PERDEU-SE 
na rua Junqueira l'r.

rc, entre S. Salvador e Aliou
so Pcnna ou na .praça Affoiiso l'i
na um alfinete com alguiu .santinho-
sendo de grande estimação, pede-te a'
quem encontrou, entregar á rua .'o
Ouvidor 130, que será gralifiunloE' casa de calçado. (378 njj

PERDERAM-SE 
cinco apólices i,

um conto de réis cada uma. ,'e
ns. 33.947 a 33-951, unilorniisaSas
de juros de s0]" ao anno. pertenceu-tes ao menor Armando, filho 1!» ii-
nada Judith dc Magalhães Goiloy e
de Armando Augusto dc Gòiloy. —
Rio de Janeiro, 3 de outubro lie
1916 — Armando Augusto de Go.
doy. (uj

EKOCHE—Perdeu-se 
um de orno

com as letra» V. C. enlaçadas
e pendente uma cruz de Malta, m>
trajecto da Rep do» Telegraplios ,i
CatiieJnaLj Quem adiou e levar A
rua M, Floruno D. 21, será graiiíi.
cado. (740 Q) S

DIVERSOS
ALUGA-SE, quer dizer não façam

sua» compras tem primeiro, sa-
ber o preço not Armazéns "Ao For-
te Lusitano"—Cattete n. 11,

A 
10$, 20$, 40JJ até 200$. liqiii-
dam-se 50 Singer, feitio gabine-

te e bancadas de dez maebinas com
motor electrico; praça da Republica
n. 195. (Si

A VISA-SE ao tr. Álvaro Diniz, que¦Ã. tenha a bondade de vir buscar o
sua mala e pagar o que deve; tem 8
dias de jiraso — Lola Denegri; r.:«
dos Inválidos n. 190. (507 S) S

in ,-—. .i —. «.1 ¦-¦¦¦¦¦¦¦

ALUGA-SE 
um quarto, para des-

canta, casa discreta e preço mo-
dico; cartas para Emilia, neste jornal
(L. Carioca 13). (372 S) S

VTiENDE-SE 
uma casa de aves,

ovot, carvão e lenha e licença de
quitanda; «ífornia-se por favor á rua
José dos Reis. n, 3, padaria, Enge-
nho de Dentro. (R Ó1Í63) O

VENDEM-SE 
muitas folhas de

zinco e todos os materiaes das
grandes demolições da avenida do Rio
Comprido; i rua Haddoek Lobo, 112.

(91 5460) O

MOLÉSTIAS MIHETMIA
Cura ropidr com a

INJBCÇÃO MARINHO
Rua 7 de Setembro, 18tt

VENDE-SE 
um chalet. próprio .pa-

ra habitação de família, com jar-
dim na frente e caixa d água, J.s-
trada Real de Santa Cruz ,0. 2.562;
trata-se no mesmo. tu 30-; "

XTENDEM-SE fiupcriorcs lotes de
V terrenos, em logar saudável e pro-

ximos do trem e de d. versas linhas
de bondes, a rua PerreirajNobrc; tra
ta-se á rua Marque» dc Leão n. 10.
Engenho Novo. (R 3«9> ™

¦ HIIDnTFBIf^fl A tlirljtt-so á oaixu do Correio
linrU I tllWlH 1047 — Rio do Janeiro —
Envlnndo o nome, residência o o sello para resposta.—'
OURA RÁPIDA E GARANTIDA — GRATíS.

VEND.EM-SE 
algumas Villas, dan-

do boa renda; informes e tratos
á rua .Buenos Aires n.
gueiredo & C.

com l'i-
(J 822) X

VÉNiDÊrSÉ 
bom pr.edio á rua 9fa-

g.ilhães n. 45, perto da r. Frei
Caneca; trata-se rua Buenos Aires
n. 15S. (J 823) N

Commentoa
Curam-sc em 3 dias com

Rua 7 do Setembro] 180

A LUOA-SE, par-i familia de tra.-
Atamcnto, uma casa asobrailada. a
rua Nery Ferreira n. 86. pintada c
forrada dc novo, com 5 quartos, 2 sa-
Ias, cozinha, banheiro, quintal porão
habitavel com in:lallação electrica; as
chaves estão na mesma rua, na pada-
ria defronte; trala-sc na rua de São
Pedro n. 35. com o sr. Mario Bastos:
telep. norte .igiS. (533° Jl) J

LUOA-SE a ca>a d.i VI S.ins

i-8 de Setembro n. 316. com 2 sa-
Ias. ? quartos. W.-C, coiinlia e uniu-
tal; preço 110$. (2S0 D J

A 
LUOA-SE, nor 120S.

.ch

GRAVIDEZ Evi-
ta-se
usan-

do as velas antisepticas, São
inoííensivas, commodas e de eí«
feito seguro .Caixa com 25 ve*
Ias 5$ooo. Pelo. Correio Iriavs 600
réis. Depositário: praça Tirãachr
tes ri. O2, pharmacia Áavares.

(1504)

ALUGA-SE 
a

de Mr.rço it.

 .. bonito
ciialw. coiii jardim, da rua Fclip-

pe Camarão n. 71. oura família ro- 1
ütilar; chaves na venda da esquina da
mesma rua. lioulevard 2» de Setcni-
bro. Villa Isabel. (M 1.) J

casn nova, da rua 20
tço it. 5, própria para fami-

Ha grande, com 4 quartos. 2 salas c
luz, por i.t-$; bonde Lins c. Vascon-
ccltoB. Mcyer. (.174 M)R

ALUGA-SE 
o magnífico predio, com

excollcnte chaítira. da rua l!ari|iiez
Paraná 30S; trata-se na casa. Souza
Marques Toiite Central. (49S8 f)K

Compra e venda de prédios
e terrenos

COMPKA-SE 
um terreno que tenha

in X 30, distante 20 minutos da
cidade; cartas ne-ta leducção, com os
Inlciac» R. f. M. (N)

um predio cm Bota-
„ fogo, com cinco ou mais quartos;
carta 110 Jornal do Commercio, <i. —
A. 2. ('-12 Nj J

riOMPRA;SE

COPACABANAti

i LUGA-SE uma
X\rii n. =4, com
cozinha, W.-C, e

tat;àü de Todos os

ALUGAM-SE. 
por 107$ cada um,

os omlios da ladeira S. Januário
iif. 1.1 c 15, com 2 esplendidos quar-
tus 2 salas espaçosas c dependências,
grande uuinl.il; es chaves eslão no
n. 17; trota-se na rua da Alfande-
ga Sf>. sobrailo. (7;; L) S

: A LÚGA-SE .1 casa Iin da rua
ÁViscond» dl Itamaratjt n. .r,
cmii duas salas, tres quartos, cozinha,
tanque de lav.if, W. C. e quintal;¦v..ir..se na mesma rua n. ir. "nue
«1.10 chaves. (6;3 ) B

casa. á rua D. Cia-
: salas, 3 quartos,cortada; 55$; cs-
Santos. (447 M)J

ALUGA-SE a .-nsa da rua do Rocha
J\i\, 73; as chaves no 100, estação
do Kocha. (334 M) M

A I.U0A-S1'* uma casa. nor 50$. com
JrXduas salas, dois quartas com lur.
nKtia; rua 1'creira Landi n. 57, a
dois minutos da tíiaçâo de Ramos.

(534 M)S

\ I/UGAM-SC cnsas. com RrandejrYtenciio .a .1^5. 40$ e v.'S; na cs-
laçáo de Sapc. Linha Auxiliar; trata-
se com o sr. Soarc?, na listrada Octa-
viáno, (s?-> M) R

— Vende-se um
„ .erreno cm prestações; carta no

Jornal do Commercio, a A. /.(141 N) J

COMPRA-SE 
uma casas em pres-

taeêe-, mesmo construcção nntt-
ei com bom terreno, nos subúrbios,
ntc 5 a 6 contos, dando «lgum di-
nheiro á vista c 100S mensaes, para
informações, na rua Marechal I-lona-
110 11. 32 antiga I^arga, com o sr.

YiEXDE-SE 
um terreno na Picda-

de, com n ms. de frente por 33
dc fundos; trata-se na rua Jíella dc
S. João n. 234, «om N, C. X., Co-
operativa do Arsenal dc Guerra, 'das
9 ás 4 horas. (R 6oó) N

VENDE-SE 
um predio na rua

Theodoor da Silva n. 310, Villa
Isabel; trata-se uo mesmo. <li 679)N

y.i-:xi>E-sE por preço muitíssimo
. razoável a confortável casa da

travessa Cerqiielrã Lima n. 29, Ria-
chuelo. construída, ha cinco mezes,
com duas Kilas,; cinco quartos, corre-
dor, despensa," ' installaçõcs sanitárias
com hidet, banheira dc ngua quente
c fria, cozinha; quarto para creado
c grande terreno; ver e tratar na
mesma, a qualquer hora do dia.

(R 620,,) N

VENDE-SE 
um bello ,palace'e, s".-

tuailo á rua 'Dr. José Hygino,
tendo accoinmoilaçíies para grande fa-
miüa, com grande pomar e jardim;
trata-se ú rua da Assemhlca 11. 113,
sala 1, das 3 ás 5 -horas, com o
dr. X. (iB -oS) N

VENDE-SE; 
em Jacarepagua, uma

chácara com cosa nova, tendo 3
<martos. 2 salas, cozinha, despensa e
li,òü5terreno tolo •Plantado^pçrtojo
ponto de 100 reis, praça Secca, para
(¦er e tratar na mesma, rua Emilia

1 D. (J 139) N

\7"EXil>EM-SE du«» estampas para
T fazer copinhos dc massa pare sor-

vete, uma de eonoinhas c vendem-
se viagens; trata-se com Mathcus, á
rua D. Caros In, 59. (J 5474)0

TTENDE-SE 
um motocycle Douglas,

de 4 1 [2 cavallos, em perfeito es-
tado, por 4oo$; travessa Aguiar, 7T,
Cidade Nova. (S 379) O

Paletots de Álpaca
a 9$ e n$ooo

Paletots de Reps
• 3Í30O

Pyjamas diversos
a 7$500, 8$500 e g$30o

Costumes de brim
branco

e pardo, de Dolman ou Paletott
a io|, ia$ e I4$ooo

Todos 03 outros artigos deste ramo
do negocio serão liquidados a preços
bartissimos, para terminação de ne-
gocio. até 31 do corrente mez, na casa
Rio Triumphal.
na Casa Rio Triumphal

56--RUA DO OUVIDOR—56

A'P09ENT0 para descanso de Cf
X\. sal, aluga-te, confortável e dis-
creto; carta» «, Ligia. (352 S) 9

A' 
iRUA Assemõlía, 79, i", em

tittu não em curso desde 10$ 1
t-pftug., .fnarte, arittim.,' aígchro,
etc, o prof. que morou nas ruas:
Sete u. 109 e Carioca ns, 47 e 44.'

(350 S) 9

BOTAFOGO 
— Vende-se ou «li»-

ga-se o predio 4a travessa Soro-
caba n. 78; trata-te no mesmo, das
9 ás ti oa manhH, (700 S) B

COMPRA-SE 
um carro modelo Du-

que, em perfeito estado. Quem....... — -ondiçSes, dirija carta jura
Nova Fiiburgo — Bento

(826 S) J

tiver em coi
a Cidade Nova
Garcia.

CARTAS 
de -fiança» para casas mais

barato que na* agencias; rua do»
Ourives 115, 1" andai. (571 S) S

COMPRAM-SE 
moveis usados, qual-

quer quantidade, mobiliário com-
pleto ou avulso; pagam-se bem, im
rua Visconde de Itauna n. 157, pra-
ça M de Junho. (3H9 S) S

GASA 
na» Laranjeiras — Aluga-se

a da rua Patsos Manoel n. 50,com dois quartos, dua* salas, quar-
to para creado, demais dependências,
e bom terreno; «3 chaves estão nor
favor no n. 42. (367 S) S

CARTOMANTE 
mme. Concepcion

—(Rua Frei Caneca n. 196, sobra-
do. Preço 2$ooo. (371 S) S

riONSTRUOÇOES,
V reparos, executai

rpRASPASSA-SE, em condiç8es mui-
J. to vantajosos, com ou tem os
moveis, uma excellente loja, esquina
de rua, própria para qualquer nego-
cio, em rua central de 1* ordem; in-
forma-se á rua da Assembléa n. 32.

(363 P) B

VENDE-SE 
por 7toooí uma grande

casa nova, com 2 salas, 4 fl""1.0'-
cozinha, despensa, rclrefe, chuveiro
etc, muita abundância dágua; a casa
esti ao centro do terreno, medindo
o terreno 22 ms. .de frente por 104
dc iundos e esti todo arbo-iodo;
um outro lote pegado, com egnal ta-
maiilio, com duas casinhas, que ren-
dem 30$ mensaes, vende-se por 2:000?,"pé"lc-se 

vender tudo junto 011 sepa-
tado; paro ver e trotar, a qualquer
hora! na rua Dr. Bcwardmo„n. 75i
Jacarépagui, ponto de "'t,(Rr,-^;) ,v

VENDEM-SE 
optimos terrenos, na

estação de Maxambomba, distantes
10 minutos do estação, situados ao
lado da fazenda do dr. .Manoel Reis;
trata-íse & rua AjsembJéa n. 1I13.
sala 1, das 3 ás 5' horas, com o
dr. X. (-B ;o8) N

^71EXDK-SE 
um palaccte á r'ua Bit-' tencourt, tronsvcisal á 24 de

Maio, por 15:000$; trata-se á rua da
Carioca n. 51, i° andar, com o sr.
Pereira. (S 55<i) X

ACUüADASYPHILOS
Adquirida ou hereditária, interna ou externa cm to-
das as manifestações; Rneumatismo, Eczenias, Ulccras,
TupfiOrcs, .Kscroíula?, Dores musculares c ósseas. Do-
res dc cabeça npeturnas, Ulceras do Estômago, etc,
se consegue com o

IAJKTYJL,
Poderoso ontisy-
phiiitico. Elimi-

nador das t imipu-
rezas e micróbios
do Sangue. Cura
syphilis, lauto ex-
terna (pellc, etc.)
como interna (dos
Pulmões, Coração,
etc.). Teçam prós-
pectos. Vende-se :
nas boas pharma-
cias. Preço 5$-
Dep. geral: Ave-
uida,.fiomes Freire
00. Tel. 1202, G

V1IC.NDE-S1E 
um terreno, na rua

Mariz de ilíarros 30 de frente por
70 de fundos: trata-se á rua da Ca-
rioca 11. 51, i° andar, com o sr. Pe-
reira. (S 537) N

Trii>>DE-SE 
um solido predio, 

' no
largo t do Hoticario, Águas Férreas

(•Lflrnnjeíras), por iü contos, com 3
bons quartos .com jonelios, um dito
para creado. salas de visitas c dc jan-tar, cozinha a gaz, esplendida orca
cimentada e quintal, -bom banheiro,
tanque, etc; trata-íe com o proprie-tario, á rua da Alfândega n. 13-, i°
andar, fj a4j) X

\riEN'DK-Slv 
um grande e bom pre-'dio, na rua -Dr. Campos Sal e»,

Haddoek Lobo; 'níorma-se™na,-,?v
ma rua n. 117 A- (" 3jjL£L

TT1'NDK-SE, cm Pctropolis. tini su-
V perior terreno próprio, com

-5.830 ni2, a dinheiro ou. em pres-
tações. Acha-se em copocirao, agia-
,1a abundante c supor;ores nascentes
dc agito potável. Clima magnífico.
Dista 50 minutos a pé. A estrada c
macadamizada e illuininada a luz ele-
ctrica até á ponto do Torres, que
fica distante 20 m. o pe. Brevemente
terá bondes elcctricos c a estrada Kio
a Pctropolis passará perto. -Preço
7:000$; trata-se com Silytno, rua
Wesliphalia n. 139- lLZIÍ_-_

ÊNDE-SE o predio da rua Barão
de .Itapagipe n-_?_5-..'Ii1.5 me!''r0^

0*2,H' '.^"""N

!

v -1 ¦'
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redonstirueções e
reparos, executãm-se com brevi-

dade, garantindo-se bom tr.iballio e
material de 1* ordem; trata-se na rua.
do Ouvidor th 108, tala 3, com o
sr. Condido. (760 S) S

CURSO 
em Laboratório — Aulas

diárias de cblmica, physico e H.
Natural, .preparando para os exames
no Collegio Pedro II e vestibular na
Faculdade dc Medicina. Informações,
na Academia de Commercio, á praça
15 de Novembro. (349 S) R

CAUXA 
— Offerecc-se uma moça

para caixa ou datylograplio, para
uma casa de negocio. Trata-se na,
rua do Acre n, 69 — Flora lndigeua.

(340 6) J

CONSTRUCÇOES, 
reformas, peque,

no» reparos e pinturas de pre.
dio» a preços módicos, e pagamen-
to» cm prestações, cora o construetor
MichaMct, na rua Uruguayana n. 8,
teleph. 5336, Cenr. (6190 S) R

COMPRA-SE 
qualquer quantidade

de jóias velha», com ou sem pe-
dras de qualquer valor e cautelas do
Monte dc Soccorro; pagose bem;
na rua Gonçalves Dias 11.37. Joalhe-
ria Valentim. Telepb. 994, Central.

(5104 S) S

CARTÕES 
DE VISITAS - Cen-

to 28- Ourives n, 60 — Pape-
laria. (2956 S) J,

C"MFRA-SE, 
quer dizer vendem-

se gênero» alimentícios a pre-
ços baratissimo». (Ao Forte Lusita-
no)—.Cattete n. 1,

logar desta rua; trata-se com
na mesma rua n. Pt.

(R 412) Nprio,

\7TNlnDI-SiK cii»co casas, .juntas,
V em Dr. l!rontin, perio da estação,

por 4:500$; tratar com o solicitador
A. Cliuiiiliinlio, rua da Quitanda n. 57.
sobrado, das 2,30 ás 4,3°. telephoiie,
C, 5.482. (J '3') >•

\T:KXDE-SE por 12:000$ o predio
V da rua Pedro Américo n. 193.

no morro; ver tratar rua iBucnoS
Aires n. .98, das .2 ís -18.^-: 

^

"ITlENDE-SE por 3:000$ a casa da
\ travessa João de Mattos 11. 31-

lloxrt. (130 N) J

cOPACAHAXA — To.let_rac or
two smnll rooms witli some

niture, suitable ior oi-.e couplc _wi-
tbout cliildrcn. Kitclicn, etc. Nice
vicw 011 tbc sea; very cor.vcment for
sea baUt-s. Apply rua D.-.rro?o> u 10.
casa 1. (-b--N) ¦'

Gonòrrhéa
20 AXXOS DE XRIÜMPHQ.

fiijeeçflo Palmoirn. Ciini infnll ivol em « «lins. 1 só vi
cm todas ns phorinacias do litasil. Dep.: Drogaria Pocr.eco,em tortas ns r
\ 41, Vidro 33000

MILHARES DE CURAS
Ílll'0 1111'U

Ândradas

rtOMPRA:SE casa até 2:500?, de
\J Cascadura paro baixo, perto uas

Estrada de santa
Cascadura.

bondes dc
(M 2935 N

TTiENDE-SB um bom terreno, proni-
V; pto a cdtficar, com bonde c irem á

vista; mede 11X74. Preço, módico c
pódc ser a prestações, sito á rua
Padre t.opa, junto ao n. 75; trata-se
á rua 'Dr, fadlllia n. ijo.

t.l 39S) N

esta
nha
Santos.

cs; escreva a M. Silva, ou vc-
. rua llcnorio n. 129 — T. cs

(603 N) J

\r,EN'DE-SE 
um grande terreno, na

rua Petrocochino. medindo 44111c-
tros de frente po: 98 de fundos, ter-
rc.io plano c prompto « edifiear; tra-
ta-sc com o proprietário, a rua ior-
res Homem n. a;4- (J 2772) ->

AT-i-'MiK S>E uma cosa com 2 quar-
\ íos, 2 salas. co:inlia. tr.uiue,

rtgiia 
'com ah-.:i l.-.ncia. quintal, jar-

dim. ht.rta. c.<\, travessa llarreiros
n. So, estação de Ramos: ¦trata-se na
mesma, (A k-Sl) «

Gonorrhéa
cura-se em 3 dias com

Iijiíi MariQuO
Hna 1 do Setembro, .180

TTieXPE-Si.E um barracão na rua
T -tios Espinhetros n. 791, medindo

25 de fundos por 12 de frente, com'
água de bica encanada; trata-se na
rua Joaquim Silva n, 151, Piedade.

(R 6,-3) N

•\7EN'OTM-SE por S:ooo$. quatro
\ pequenas casos, á r. Vieira 1-er-

rciro. Oonisuccesso; trala-se rua do
Hospício 11. 198, das 12 as 18. 

^
¦\7KNDK-SK por .12 contos o pre-

V dio da rua Visconde de Santa
Isabel n. 63. e Por 14:001$ os da
travessa Oliveira >is. 20 e 20 A; Ira-
ta-se r. do Hospício 198. (JIÍO.-oJ-N

ViENDEM-SE 
uma serra dc fita das

maiores, motor electrico dc quatro
cavallos, installação electrica comple-
ta, juntamente com munfra, Vende»
se junto ou separado; trata-se na Es-
trada Real de Santa Cruz 11. gi A,
officina de segeiro, Realengo.

(M 3i7) O

VENDE-SE 
e traspassa-;e uni con-

trato de tuna cosa de pensão, num
dos melhores bairros aristocráticos,
com puros ares de Snnta Thereza,
distante do centro da cidade io mi-
nulos, bondes quasi á porta e joo
reis dc 'passagem, tendo Jiiuítos quar*tos confortáveis e todos oecupados por
famílias c cavalheiros de ecrío trato;
para informações á r, do Hospício
n. 158, loja. (S 513) N

^^lE^'DE-SE 
um hom deposito de

''pão, balas, café, t assticar, etc,
commodos para familia. aluguel 45$;
oceasião boa. O motivo se dirá
ao pretendente; r, Barão dc Itapa*
gipe n. 233. (J 135) O
*%7KN*!DKM-S.E dois animaes e uma
1 gary nova, licenciada, e arreios, e

mais uma gary licenciada, e tem fre-
(luezia: rua Minas n. 103. venda,
Sampaio. (if! 703) O

TRASPASSA-SE 
uma casa ricamen-

te mobilada, na rua do Rezende
[*• }93, com todos os requ&aitos debygi.ene, tanto os moveis, como acasa estão complelameiite novos.

(49i P) S

TRASPASSA-SE 
um bom arma-zcm de seccos c molhados, livre

e desembaraçado, fazendo regular ne-
gocio e quasi não paga aluguel; paraver c tratar á rua Keal Grandeza n.117—Botafogo. (362 P) M
rTSHASPASSA-SE um botequim eA bilhíres, novo, a razão c o donoter outro negocio e não poder estara testa; rua Visconde de Sapucahy
n. 187. (422 P) J

1
Miguel Braga, especialista em ex-traeção dc c.-illos e unhas encravadas,sem dôr, etc., r. Ouvidor 163, sob.

T. N. 1595. Aos domintros aúendechamados a domicilio. Tel, Norte
2659.

COMPRAM-SE 
piano» de qualquer

autor e estado, mandar cartau
com autor e preço para A. M.. Co!-
na postal n. 39. (5258 S) H

CASAMENTOS 
-, Tratam-se oi

¦papeis civil' e religioso; rua
Marechal Floriano Peixoto 11. 129,
loja, próximo á avenida P.assos.

(4431 S) 3

CARTOMANTE 
nortista, deseolu»

o impossível, faz fortes traba*
lhos, reza quebrante e máo olhado,
tira malefícios e vira para quem fez.
Rua Visconde de Itaboraby, 322 —
Nictheroy. (4822 S) J

CASAS 
NOVAS — Alugam-se no

rua Braulio Cordeiro 69, essoa-
llmdas e forradas, acabadas dc con-
str Trata-se no 71, próximo á
Parada Hercdia de Sá, Linha Auxi-
liar, ou bonde de Cascadura, no Ja-core. (5420 S) S

1 Pharmacia e Drogaria Bastos |
A PREFERIDA DO PUBLICO

!i!|!;<!llli!IBi;!ili:i!;lil|lil!iK!fl!!!!!a!:!IB!::i!|i!iaií!!!Baii!i

VENDA DIVERSAS
17UJXDE-SB por 4$. em qualquer

V pharniacia ou drogaria; tun fras-
co do ANTIGAL, do dr. Machado,
o meliior remédio da actiialidode po-
ra curar a syphilis e o rheuniatismo.

i
iiiiiiaiij,

Grande sortimento de produetos chimicos e especia- E
s lidades pharmaceuticas. importação directá dos melho- R™ res fabricantes da Europa e America. g

Caprichoso serviço de pharmacia e laboratório por pes- H
H soai habilitado, sob a direc^ae do pharmuceutino Candi- g

IIHi

X/IENDEM-SE, no Engenho de
V Dentro, dois predios pur 81500$;

trata-se â rua da Carioca n.^ 51, 1°
andar, com o sr. 'Pereira. (S;;-)N

Collarinhos e Punhos
de Linho

Collarinhos. dúzia, r$6oo c. . 11SG00
Punlics. dúzia 145000

Poro litiuitlor urgentemente

a GASA RiO TRIUMPHAL
56-RUA DO OUVIDOR—56

V crias de 5 dias;
n. 126, Meyer.

rua Adelaide
(R 277) O

\TENDEM-SE macliinas dc escre-
V ver Undcrwood, typos 5 e 3x12;

Rémington itA c 11B;. Continental,
Mercedes Roval e Enta nortalil;
rua da Alfândega n. 137, ,\° andar.

(M 290) O

I do Gabriel
glKniK!;n;P!Bl!!!ll!>IS!liill!:!ai%ini!l!!!ailI

PREÇOS MÓDICOS
I RUA SETE DE SETEMBRO, 99

Próximo á Avenida Rio Branco

CABELEOS 
— Já não se perde

mais os cabellos I Escreva dc-
pre&sa sem demora ao especialista
norte-americano, caixa do correio
1907, Rio de Janeiro, que gratuita-mente vos dará todas os informa-
ções necessárias. (7148 S) J,

(1URS0 
PROPEDÊUTICO — RuÍ

J da Quitanda ti. ao, Director, Dr.
Washington Garcia. — Preparatórios,
exames vestibulares, concursos, com-
mercio, etc. Aulas> vespertinas. Taxa
fixa,-30$ mensaes. (614.1 S) S

COLI.ETES 
DE SENHORA SOB

MEDIDA a ;ia$ — Jlmc. Maria
Lemos, colleteira diplomada pela Aca-
(lemia de Paris e com caM em 1*4*
ris, montou seu otelier á rua da As.
«emiiléa 35, i» andar, (105 S) J
Íf-.IARTOMANTE e faa qualquer tra-
\J halho para o bem ,não usar de
cerimonias cm falar no que deseja-
res e trata dc feridas clironicas «
outras doenças; rua Oliveira n. 38,
fundos da capella do Amparo—Cas.
cadura. (1797 Sj J

INIIlíIRO — Dá-se sob hypothe-
cas,^ moveis, notas promissoriasfcaução, inventários e a ofíiciaes dc

Exercito, Policia e Bombeiros; rua
do Rosário 172. Seixas & Fernandes.-

(98 S) J.

1
¦!iB3;VlBill:!íl!ilt!< lli!!IEilll!'aE91lll!ll!B;!!ll:!;:H!:9IBi

•\fEN'Dl-:M-SE, no 'Mcyer. dois pre-> díos, :-ni por 4:000$ e_ outro por
j:ooo$; outro cm
,<=:5oo$; trata-?e ,
n. 51, i° andar.

Vüla Is.ibe! jior
rua d.t Carioca

(S 553) N
\7ÍEX-DpEM-SE uma cas.-

? dc por 3:000$ c outra
:a?a na Picdv
ira por 4:5ooSitrata-?c á rua aa Carioca n. 51, i°

andar, com o sr. 1'ereira. (S554)S

Impressos ao Mimeografo"
Fac-siüiilss perfeitas de original á machinn de escrever, a preçosmódicos. Agencia do Duplicador •Edison-Dicki. Ouvidor, 72—sob.

TTiESDEM-SE armações, balcões, có-
V pas. mesas para botequis c utensi-

lios para todos o snegocios, assim
como se iaz qualquer armação, n gos-
to do fregnei e a prepç stm com-
pelidor; na rua Senhor dos Passos, 4;.

(boi 3) O

\rENDlEM-SE 
um bom piano Ame-' ricano, perfeito, um dito 4 bis,

(Plcj-el, o meliior formato, um dito s.
Pieyel, moderno e novo-., troca-se,
compra-se, concerta-se e afma-se. Ao
¦Piano de Ouro e officina, do Giu-
marács, r. do Riachuelo n, .pj. sob.

(R 410) O

\r!í.V'DE5E 
um carrinho para crean-' ça, com luz electrica, arreios e

um cabrito omestrado par.i o mesmo;
trata-se i rua Real Grandeza n. «6,
Botafogo, onde pôde ser visto,

(M 7215) O

TfiE.VDIvSE um bom piano, ^rícito
V c grande, por prrço módico; á rua

de Sant'Anna a. iao, de «articular.
.(R 418). O

\TE\'DS.\I-SE tres predios com 4
V quartng t 2 salas, construcção-mo*

der na, jardim na frente, *ia rua Pias
da Cruz (Meyer); trata-se r. da Qid-
tantla n. 73, loja, da 1 ás 4, co:í\
Freitas.  CV. 7;3) T.

VENDEM-SE 
uma mobiüa de nuar-

to, cm peroba clara. _ completa;
uma mobilia de sala de jantar, mo-
derna, também em peroba, e uma
mobília de sala de visitas, art*nou-

TRASPASSA-SE 
unu pensão fami-

hur, com pensionistas internos cexternos; esta em boas condições.Imorma-se com o ir. Tompson oucom o sr. Ribeiro, á rua d:i C.irin-ca n. 43. sobrado. (698 P) H

ACHADOS E PERDIDOS

DlfíHEIRp 
so1> hypotbccas, alui

gucis djo casas, -proiriüsíorias,
a«leantQ«c juros de apólices a ju^
ros módicos com G. Pereira, á rua
da Alfândega n. 42, 30 andar, sala
12 (elevador). (2750S) H

DINHEIRO 
sob bypothccas de pre.

díos e terrenos, juros módicos^
Empréstimos sobre inventários a lier*
deiros. Descontos de juros de apoH«
ces, acções, alugueis de predios, tnes-*
mo de menores. Tratar com E. Fcr-
reira, rua do Rosário ti.,, tabcllião.

 (35 S) li

DA'-SF. 
pensão farta r variada, fei«

ta com esmero asseio, pratos ya- rindissiinos, empadas, pasteis, cama-
i T, SA"EN; rua Silva Jardim rões, etc.; preços 30$ para cima. NSo•J 3. Perdeu

desla Cuso,.
cautela n. iro.p:r,

(107 O) M

PERDEU-SE 
uma apólice do va-

. Ior de 500$oo0j de n. 2361Í emit-«ida. em 18C8. dc juros devertida em 1S00, 'ein 
juro

con
veau. Todos os moveis se acham em 1 ouro e ainda não reconvertida, pertenmuito bom estado, tcr.do apenas um j ceme á fienove\*a Maria de Almeida
anno de uso: ver e tratar á rua Lins solteira, Rio de Janeiro,
de Vascnnceilos n, 70, d.-.s 17 hn. I tembro dc 1916,
ros em deante, (M 689) O I gard Bokcl,

faz questão dc distancia. Senado 2q(>.
loja. i=?6 S) S

DINHEIRO 
— Empresta-r sobre

promissórias, moveis e demais
garantias, com Rodolpho Tltòmaz; á,
rua do Hospício n. •\2<), i° andar, do
1 ás 4 horas. (1 j8 S) 1

neiro, 13 de -e T\A'.?.E K"-ão a ,
p.p. Emílio Ed- JU General Caldwell> íamilia.

domicílio: á rua
B, 2,-,6, ca*i no

(513 S). 3

aUmÊÊi ;'.**1' ,i'!l!" L^T^.-fe.JP
fcu» ¦*,>»' _¦#>!*>
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DINHEIRO 
— Dá-se «ob hypptlie-

r" de prédios, com toda. a
brevidade; á rua Archiás Cordeiro
Tu,. Pana» 4 •«•* T*1?"^
rias jj^j» "• "3 

' -
acceitam-se çncom-

ÍR-mcniU» <íe bord"ado"ã macliiun; á

%<m Dias da Cruz n. ,S, -
IMcvcr. "'

I"-iSPllUTIS<MO 
— Tratamento gra-

1/ tis, de todas as moléstias. Con-
nultas sobre todos os asstimptos;
Acre 69 - "Flora Indígena».

(34° °\ i
de casa de"faniUiã, 

ovulsõ i$2oq; mcnsscs a
íc$', na mesa e a domicilio confor-
me se trate; travessa de S, Frsncis-
«o n. 0, 2" andar. tizo&jj

:[TORNECE.SE; pensão

iF.NSAO dé primai» óriêm—Tòr-
nece-s» 4 me»ai •» a domicilio;,

razoável*,-, em ca» de lamt-
lia; á rua Júlio César n. 65,2°,on-
dar. . (351 S)M

F
preços

CORREIO M MANHÃ — auarCMeíra, 4 dgjflúfjrôro de 1916^ 0

jraèm—?

PENSÃO, 
quarto com janella, en-

trada independente, mobilado, ou
não, com ou sem pensão; rua -Tay-
lor n. 47. (733 S) J

TJBNSAO — Hábil cozinheiro,. for
Jü necc a domicilio, prepara igua-
rias e doces para lestas; rua Taylor
n. 47. («* S> ?

i|^AMII..LK. trancais. aluga um quar-
tofmobiladò oti não, entrada hyre,

luz electrica; preço moderado,
pessoa decente, rinhciro '"'
11. UM.

so
Guimarães,
.(64 S) .1

•p\ RAMOPHONE « cl.apas-Trocum.
\jt se de $500 a 2$. Vendem-se <le
*?00 a 1$. Compram-se usadas. Con-
5&m« VmcpUe» e vendem-se .
,o$, 25$. Compram-sc, r>u Um
guapana 133. _i íli__-—

T>RECISA-SE do perfeitas
A costureiras; na r. do Thea-
tro rii 7, 1° andar. —rMnie;
Lauro;Guimarães. (S 784)»

(GOVERNANTE 
- Senhora 1>

T leira. emprega-se em casa le
brasi-

um
sVnhor sírio;deJtratamento, mesnío
com íilhos, faz serviços, leves, quem
iircclsa" deixe carta nesta redacçao,
ZFutíteZjX. D. D„ o,, onnuncj
na mesma folha. [3«= &' "*

«mpt-
tens,FERIDAS

darthros, cezemas, sardas,
nnnnos, comichões, etc, des-
aipparoccm jrápidãmerite usan-
do Pomada tuzitana. Caixa
1S000. Deposito: Pharmacia,
Tavares. Praça Tiradentes
11. 62 (Largo do Rocio.A 403°

PRECISA-SE, na rua Senador Eu-
-¦'•'- de uma pala par« gatune-,X zübio,

te; carta
lista-.

Sete a. aos, den
(203 S) J

Companhia de Loterias Naclonaes do Brasil
Extracçõespnbllcas sobaftacaUsação do governo

federal ás 2 1|? o aos sabbados
ás 3 horas, i

Rua Yiscond» de Italwrahy 1.45

CtóiUJNlAO
Alfredo
PWASEAU

.3 rir. ¦--.•"
•MLCVCLISfÃ''

JLinro «uUlVll «t,«u"tt

^xffivwjrr xEw. iff

HOJE. HOJE
33I7-23-

OOGSO0O
Por I9600 em meias

Amanhã
345-10?

2o:ooe$ooo
Por /«tffoo em. meios

Vendem-se pira creanças, senho-'
ra e para homem, com roda livre

,e 2 freios do mais. moderno cstylo
,inglcz, «rande sortim.ento de pá-
tins, footballs, capai para bicyçle-
te de 11$ para cima e câmaras de
ar a 6$5oo, na rua 7..de betem-
bro n; 182. ,< -

¦' ¦ . ' ¦ 'ti'.'1

OFíèÃDÕT
da nossa economia,
appctite, prisão . de

tris-

sobrevem um

Gravidez -a Í^SíÍ^--'
XX narturientes está na "Oliitclrina

remédio extraído de tim
Deposito: Acre Cg —
íena".

cogumelo."Flora lndi;
(,14oS)J

ÍAHINETE dentário
(3v^?gaWnetei53^ias na semana.

— Aluga-se
1 semana*

Vi-, (|d-Assenib!éã n. tyiWfâÈ
io dia até ás 5 '''Q"5' ^4'7 b) "

«YPOTiriiCAS 
fazem-se de pre-

•."os „ o, centro 
^^.^burbios,

com Freto -d. 1

fYPOTIIECAS desde B°\>, confor-
XL me localidade e ga
Ilart; rua da (juitanda

com brevidade; 1
ai, 73. alfaiataria
ns 4 horas

IANOS — Compram-se de ([uai-P
gam-íc bem; com urgência; cartas,
nesta rcdacÇáo, com as inicMeg. b.
g. p; (802 S) R

REELOGIOS e despertadores cora-
prara-se c conccrtam-sc o «00,

$, 3$, etc, na casa de gramopho.
nes á rua Urugitayaiia 135. .0,,ic'"í'
de' relojoeiro. (281 o) J

SOBRADO — Aluga-se magniíico
CT 2" andar, na rua do Hospício 11

£>n.1:>1;>a.clo, f «Io corrente
A?a 3 horas da tarde-MOVO PLANO

348-1"
• GRANDE E EXTRAORDINÁRIA LOTERIA •

OfO»OQO$000
Em 4 prêmios de 5O:000$Ó00

Por f^MPOOO, em vlBfesimos

Os pedidos de bUh.ctes do interior devem ser «ompa-
,i,,« ii» mnis TO«- rs. nora o porte do Correio e dirigidosnhados de mais T0«- rs. para o porte

11UA MO OUVIDOK

63, leiteria.
U43.S) S

HVflOTllECAK, 
empresta-se

(píer quantia sot> prédios
tciios : Uruguayaiia
iilialski.

qual-: ter-
com Mi*
(4» S) B

118, em frente á praça
Dias. Trata-se no n. 12
paliei pintado^

Gonçalves
\ loja (lc
0353 S) S

collecção —
iiiem melhor paga. é. á. casa São

Gilberto; Avenida Rio-Branco 11. 3>-
O14+S) J

SEI.LQS 
ontigos para' Qu

nos agentes geraes NASSAltETH & (¦., Hl
N. 94. CAIXA N. 81T. Telfg. LUSVlflli, e na «asa F. GOL
MARAKS, BÜA DO BOSAKIO TI, esquina do beco das Can-
ceilas — Catar* do Correio n. 1.273. '

HyPOTIIECAS lios sulmrbios, qual-
quer quantia, de i»rticular, com

Jcrimyino, naclàrlõ
íibmlesi (le Inliaitma.

do ponto dos
(.124 S) J

cidade e sub-
om pequenas

^irâniias; rapidez e juro módico In-
iòrma o sr. rimenta; rua '•»«"«¦'"

sobrado, fundos. UCO a) K

rypOTHECAS tia
grai: 

'
>idcz

'XX Úurblqsi: 
"grandes

ti. i(7,

M POTÊNCIA
. sen
Flora.

l' mente, sem remédio
«rati:

Cura-se rápida-
ingerir c

ludigcua"; Acre (io.
(34" =) J

OENHORAS Curas garantidas
daV 

"moléstias 
de senhoras e gra-

tis, por medico especialista. Eliarma-
cia "Flora IndiBeua"; Acre 09.

(340 a' J

I IMPOTÊNCIA

INFORMAÇÕES, 
syndicancins, pro

nagãnilas, cobranças, professores
.le magnetismo, poesia, etc. c.aixa
<|o Correio n. 1827. (380 a) J

ingleza
X e

JGIÍÈZ — Uma senhora
ensina este idioma em nula ou

¦«rticularmciite; rua S. José 79, =
andar. '?'' b)_lv

T AMINAS G1I.1,ETTE - Aton-
li. fC bem. IJuzia iÇs™: travesti
<le S. Francisco de Taitla n. 28. ¦

AIM3AU1.ET Rcnz. S por 18, cm
perfeito estado; preço de ooca-

Kião. vende-se; ver e tratar.-n rua do
ííczendc 11. st, Garaee Lloyd.
LA

Esterilidade,
Ncurasthenia

Esperuwtorrliéa.
Cura certa» radical o rápida
Clinica clectro-medica, espe-
ciai do
Br. Caetaat Jovím

das Faculdades de Medicina
de Náfloles e Rio de Janeiro.
Das 9 ás ir e das 2 ás 5.

Tjiwgo da Carioca n. 10
sobrado

ÜOnSotatis

quem comprar
_ qualidade, que

se vendení"iios Dois Jlares; largo do
Estacio de Sá 11. 7"- (4955 a> l<-
SO' 

faz economia
mantimcntosdç

il U*'

(S)

EXHORA illuslradá que saiba cs-
á inacliina, preeisa-sc 11a

Setembro 172, »" andar.
(540 S) S

SEXIUerev
rua 7 üe

Pelo
dr.
Luiz
de

Lima
Bittencourt, da. .Faculdade de Urdi-
cina da 'Bahia, medico c operador
especialista em.
n$a(ostí»8 doa Olhos,

owfüÊOB, garganta,
naria e doenças n«r-

vosasm
Todos os dias, das 3 ás C htfras

da larde. Rua Rodrigo Silva.,n. 2p,
1" rodar (entre Assemblea c sete na
Setembro). Consultório .perfeitamente

apparelhado e attende chamados a do-
inicilio. Telep. 2.5", Villa, ou 5-047.
Central.

DENTISTAS
DENTISTA

R. Baldas Von Planckenstein
Esp. em obturações a ouro, pia."

tina, esmalte e extracções com-
-' líainente sem dôr; colloca deu-
tes com ou sem chapas, a preços
•reduzidos. Garante todo e qual-
quer trabalho e acceita paganien-
tos parcellados, Das S da manha,
ás 6 da noite. Aos domingos so
ato ás i horas. Rua Marechal ílo.
riano Peixoto n. 41 (sobrado),
próximo' á rua Urtigv.nynna,

I 
OUÇAS trens de cozinha,

para casas \ de pasto.
arli-

bote-
quins e uso doméstico, .'grande em-
timenlo de pratos, talheres, -çhiçaras,
canecas, louças de ferro ngatlie e cs-
«nallados; preço» baratissunos, o
ínaor e, inals variado sortimento, a

Riachuclo 11. 4=5, Casa Un:rua
trai.

do (300 S) M

mTASSAGISTA, diplomada na Eu-
ropa. Toda» as massageii*. tra-

tameiito especiiil para . emagrecer -
Copacabana, rua Hilário Goitveii
;i'ci. 2220, Sul. _v (495.1 S) R

m'\CHINAS de costura Singcr o'pristações; 
á vista grandes «lia

Limemos; attende a chamados 1
inicilio, pelo tcleplionc Central
im da Carioca 55. loja.

do-
1(107,

(6773 S)J

TMK. Clara Coudcrc — Manicura," 
pedicura, niassagista dlpioinaua,

S. Clemente 11. 105,. rei. 1279.
Vae a domicilio. So as senho-

SEI,LOS 
antigos para . collecção 7-

_ Ojiem melhor paga e a casa oao
Giiuerto; Avenida Kio Branco n.. 3.1-.

(144 S) .1

TERNOS 
de casimira para ho-

incns a prestações; entrega na
1»; rua da Carioca n. 54, sob. «lc-
phone Central, .1508, (77° a' »

enliora distineta deseja em-
como dama de com-

naiihiã, cm casa de'- [aníilia de trata-
incuto; não faz questão de_ grande
ordenado e sim de consideração. Lar-
tas para o redacçao deste jornal, ^para
A. S.

TTMA
U .pregar-se

(753 
S) S

UMA 
senhora ofícrece-se para go-

vernante de casa dc_ pessoa de

Moléstias das Senhoras
—Dr. Octavio de Andrade, com pra-
lica dos liospitaes da Europa, evita
a gravidez por indicação scientiitica,
sem prejudicar o organismo. Hcmor-
rhagias, suspensão, etc. Residência c
cons.: rua Sete de Setembro ri. 186,
sobrado, das 9 ás 11 e de 1 ás 4-
Telephone 1591, Central, Consultas
grátis. (£°J gj J

• •1^'wYí^^an WtA

•'-^sPvíl — iVJBfflcWwW

O figado é um dos órgãos mais importantes
Um .fígado desordenado causa a perda do ql-.--- ....

ventre, dores de cabeça, infartação depois de comer, perda «cm"'
gi para o trabalho, physico e riientaj, perda, de memória, cansaço,
palpitação do coração, soinno desassocegado, urina carregada,
teza, etc. , .

¦Em seguida aos s.vmptomas acima! mencionados, ,„.„„„„,,
estado nervoso que produz graves resultados, como sejam lijpocon
dria, perda de poder sexual, etc. „„„.„,t. rvr> prfiRP^.

.As PÍLULAS UN1VKRSAKS MEI;HCdlAD,Ag DE Wkf.
TRELt.O, contem em si os agentes medtcinaea para combater. 03
males acima enumerados. „ „-„ i.„,,»r

Estas pílulas são compostas de vegetaes, e o seu u»o mio requer,
resguardo, nem de boca nem de tempo. •— Caixa, síõ00..

' -Reniette-se pelo Correio, urnaçajká por 3*000, seis caixas v»t-
"i3$ooo c u caixas ppr 26^000^ -

Vende-se nu A' Garrafa Grande
Rua Druguayana n. 66 8 Imh hm n, H

Perestrello k Filho A 200

Sois AmitNiii
Escrevei eu prc.curae ps&soaiinsnts, hoje mesmo, i

111
12, Largo da Carioca, 15

X; andar
RIO DJBJÀNEinC

Cura rápida e raúioal
Oonsultas das 9 çlâ
iiiaubã &à~ 7 üi\ M,o.Vta

11 805 
'

ACTOS FÚNEBRES

MME. VIEITAS ain-
da mora na rua Maré-
chal Floriano Peixoto
n. 117, sob. ; (j44S)

GonoriMa - impotência
Por mais; antigas c rebeldes que

sejam, curam-se certa e rápida-
mente por meio de plantas mediei-
naes, infalliveis c inoffensivas. Mi-
lhares.de pessoas se têm curado por
intermédio destes medicamentos. A"
venda n'A Flora Brasil, largo do
Rosário n. 3, telephane 2408, Nor-
le. S 742

R AI \ IV
GàSi Ü

para se-
nhoras
só na

á rua Sete de Setembro, 124

Embriague* — ecr^
riveÜ! vicio, sem dar remédios para
beber. Dão-se provas das curas
realizadas. Travessa da I.uz, 11. 4,
sobrado, Haddock il,obo. Attende-
se grahiitamenite, segundas, quar-
tas e sextas-feiras, das S ás 4 da
tarde. Casa dia familia respeitável.

J 72S

Cimauria — Cura resfria-
dos, constii-

pações com febre, broncliites e
astsbma. Preço i$ooo. Deposito :
Pharinaqia iRodWgues, rua Maré-
chal fl-oriano n. 99. (22S1 R)

PARTEIRAS

Casamentos 25$ no ci*
Vil .0 20?
rcl igiosa ,
com nu
sem cer.

ttriües e- em 2.\ horas, todos os dias»
para provar quantu esta casa ó- séria;
só pa^am depois do-i papeí.i prom*
litos: trata.se á rua Harliara de Al-
varenga n. ^4, em írcntu à au Pre-
toria, próximo ao Tbcsouro, com Ca-
vitãa Silva. (7363S) J

CASA BSPKOLVU DE BOK-
D.ADOS, 1'IilSSÊBS etc.

fina dos Ourives 11. 13, sob
IPontoa :'i jour ei pioot, desde

200 réis, plisse desde 100 réis. A
única casa que for .plisse chato,
accordeon e machos eiri pregas fi-
nas e borda 90'üta.çlte em pé.

(0449 R)

; ESCRIPTORIO
Aluga-se o sobrado da rua da

Ontanda, esquina da Alfândega;
aluguel, 3õo$ooo, Trata-se na
Grande Xlanufactttra Pemia Fiel.

(M 6p-'9

1C A R A H Y
Em casa de familia allemã, cotri

chácara e jardim, perto da praia
Icaraliy, alugam-se 2 quartos com
pensão, por 150Ç000 cada um; rua
Alvares de Azevedo 155, csqti. rua
Gaveão 'Peixoto, bonde Circular, e
S. S. Francisco. (669 J)

BROCHE
Perdeu-se um de ouro, com as le-

trás V. C, enlaçadas e pendente
uma cruz de Mal Ia, 110 trajeclo da
Repartição dos Tolegraphos á Ca-
thcdral. Quem achou e levar á rua
Mi Floriano n. 21 será gratificado.

• (S 747)

ÜTERINA'^:
médio que cura FLORES

-HIVANCAS e o Corrlmento
das Senbo.vts.. i

Vende-se nnr princtpaes
phaniiaoitis e na. Drogaria
Araújo Freitas 4: C.

EInorgil TPÕcieròso tônico
Novo anti-rhe fj matioo
Energil depurativo agradável
JRei dos Taxativos

_ Grande remédio da mulher
Um Integrra u força do homem
f*-x Ltoor o mais saboroso

A' venda nas drogarias J. M. Pacheco
Granado A C. e Araújo Freitas & C,

e todas 'as boas pharmacias J 59,

Dr. Christiano Baptista
Franco

(LENTE DA E. NORMAL)í

COFRE AMKRIOAXO
"BEMIXG^ON"

Vende-se um boiiV|cbfre, mostra-
se' por favor, .na.-riià da Consii-
tuiçâo n. 57-. ; ¦'¦}-. ' (M ioi

Mie. Ciei
PARTOS

tratamento, nia_ Vcriicr
49—lüiRCtiUo Novo.

Magalhães
(f'!)7 S)

P
IUÍI
Sul
ras

MACHINA 
de escrever

íSuS, systema ure(eiuiu_ ..,„
,1o o mundo. Mais informações.
M postal ijBS-Uio de Janeiro..

"Míriioii",
ro-

Cai-

("ÓSÍt S) R

MOV1Í1S 
usados — Compram-se ca-

<ns mobiladas, avulsos, , objectps
de orle. moveis de escriptorio, ele;
rua do Rosário ti. i.|5. <-6<-l-t *>> °

esrrever Rcminglon,
Vcnilese bnra-M* derACUTKA

cm bom estado  -"er 
ç tratar com o sr. vj.

lente; rua do Hospício li. iS.t.sima.
(-JS3-.-S) lt

Mc
pnrn

LCOTOUKS clcctricos de i|j, i, 2
1- 111'.: -' moinhos elcitri-"caféj 

balança decimal- ate
500 kilus, vendem-se; praça da Ke-
iiubltca 11. 195. __—

ÃdÃmiTdUHAMEI. — 1'ar.tfi-
liploinada pelo Kcal livs itu-

,., de 1'lorcnça, acceita chamados a
uinliiucr hora. Telephone Villa ;i-9.
rua S. Miguel 11. 80 - lijua

(CS90 .SI

UMA 
professora,

litnsioiiist.is, sendo o ensino gra-
ua Harccllos n. 6; —.fc«"

(,i;fi S) Stinto.; na
Glirialovúo,

TTMA costureira cose o corta por
J figurino; deseja encontrar uma

casa de familia, para trabalhar, -
preço módico, na rua

C.13II n.
do lísiacio

(.!=- S) M

dan
UM 

tx-uvm""»"" ¦¦- ¦•¦; i- ¦_¦ .
do os melhore; inlormaçocs decs-ncgociaiilc desta praça" e> infòrmaço

sua cotutueta e fiador, ofícrçce-se
fazer cobranças de alugueis .de'l'licso'.iro c 1'rçíei.

redacçao. a ( .A.
(5.1.11 .S) A

ninlestias
de mulher, o
DH. H. DE

ANDRADA cura corriincntos; hcmor-
rhagias c suspensões: de modo sim-
pies. evita a gravidez nos casas iudi-
cailos. fazendo apparcccr o incommo-
do sem provocar heiiiorriiaaia. tendo
como enfermeira mme. JOSEPHINA
CAIJ.INDO. parloira do Hospital
Clinico de Barcelona: consultas dia-
rias, Rratis aos pobres. Acceita clien-
tes cm pensão. Consultório c resi-
dencia: rua do I.avradio 11. 111, so-
brado. (gj 4 J)

PARTEIRA ~pKI
—Com longa pratica, traia de moles-
tias de senhora* c suspensão, por ura
processo rápido e gnrantido. Acceita
parturíentes em sua residência, á rua
Canieiino 11, 105. Tel. 4'l=s. Norte;

(J 155)

para
casas,
mra.

contas
Carta,' nesla

rjpií

MA^

_R

OltV 
e Orolió, frescos Pemha c

Pimenta da Costa e figas de
madeira de diversos tamanhos, vcu-
iie-se,
praça

rua Senador
11 de Junlio.

Euzt-biii
(: S S) 11

OFÇEKEOEISEconvpanliia de
zer
ma

uma moça para
uma senhora, c ta-

serviços domésticos, ç. algij:
costura, ou casa de [anil ia se-

ria, não faz qneslio do ordenado,
.penas quev levar eomsigo um Who
,1o li meies, Cartas nesta .red»ççuo,
í A. A. C. '$7-í._
rvü'-KERBCEM-SB vários pertence!
I / de Collcejo, como sejam cartti
tas,
itm

habilitado guarda-livros, tendo
J algumas horas disponíveis, «i-l-ci-

ta pequenas escriptas de casas com-
merciacs, por preço módico; cariRS
para A. Santos, rua Antônio Rego
,'!. ?,t-Òlaria, K. !•'¦ 1- V»Si gj -I

TTMA senhora sú,_ tendo sua casa
«le a protecçãò de um cava

á.-iro distineto, que auxilie com o
de 200$;' caria a

vedaccão. (òQi &J."

Ti-IOI.INO -- Vende-se um de a|.t
>' para apredizagem; rua Man? "

aluguclf da casa,
Margarida, nesta

para
Itarros 11.

Perolina Esmalte ^,^0
rme adouire e conserva « bellezK ,da
peíe, approvado pelo , Instituto de
llellcza de Paris, premiado na Kx-
nos tão de Milano. Preço 3$oo". PO
Se Arroz perolina. ;?uaveve
cmbellczador. Preço .)$.-. l'-xijam ?__--
tos preparados, á venda em tmla, as

¦ . c 110 dciiosito deste c
preparados, á rua Sete de

09, sob. (589 5) A

(401 S) J

— Carto-
mrtntc—Uiz
tudo c o 111
clareza o-

que se de-
jíi saber, realiza trabalhos por mais
dííficeis que sejam amigavelmente, á
rua General Câmara 248, sob.

(137 S) I

' | m dartlii'03, empin-
gens, eczenia-s,
frieiras, samas,
brotoejas, etc.,
d e s a p: parecem

fácil c completamente com o
DEKMICURA. (Não é pomada).
Vende-se em todas as drogarias
do Rio c Nictheroy. Deposito ge-
ral: Pharmacia Acre, rua Acre,
n. 38. Tel. Norte, 3265. Preço
3$ôoo-,

Casamentos

PARTEM
trata

prepari
perfuinárias':
ile outros
Setembro

Parteira Mme. Bar-
rnen — Com .'Prrilic:i <la Hi~1USU — 

te.rnJdade, trata d^s
moléstias do ntero e evita a gra-
videz. u\eeeita parturientes eu;
pensão e atitendra a chamados a
qualquer hora. Telephone n. 45S0.
Central, Rua General Caldwll nu-
mero 223. ('rS.t J)

Mine. . Maria.
Josepliina, di*
plomada nela

Eáíciildnde de Medicina de Madrid;
de todas as doenças das senhor
faz opparccér o ineommodo; por

processo identifico e sem dor nem
o uic.ior perieo para a saude, .tra-
ballios garantidos e preços no alcan-
ce de todos, Avenida Oonics l-reirc
11. 77, telephone ti. j(i.|-\ tentrai, con-
soltas grátis. Em frente ao theatro
Kcpiiblica. ^ 

- (iQ4)/j

Tartos. M^o-
leslias das

Tratamento
dos abortos c

Elias consc-
qitciicias; dos
corrimentos, ,

das eólias utoro-ovarinuas cila» regras
irregulares c prolongadas. As
=4. das 1.1 ás 18. Serviço do di
üfiio-nl/iüíi. Telep. 100.1. Cent. (K9-44

t r ata-se
com bre-
vida de,
111 e s m p

sem certidões, civil, 25$. c rei:-
gioso, 20$, em 24 horas na forma
da lei, inventários e justificações,
etc, com Bruno" Sehegue, á rua
Viscondê""tnr"Rio Branco, 32, so,
brado. Todos os dias, domingos
e feriados. Attendem-sc a chama-
dos a qualquer hora. Téleplipne
n. 4.54-', Central. A 1138

VEGETA L MíHLíRÜ
Cura- ccjeinas,. moléstias

da pelle, arthrílishio e pre-
vine as lesões tcardlacw e
de todo o apparelho circula-
torio. Agonies geíaas :
CARLOS CRUS & C.

[7 de H«t(!iubrd 91—^Rio

tasa na Avenida Atlântica
Aluga-se, por prazo determina-

do, boa casa mobilada para íanii-
lia de tratamento. Informações
na rua N". S. de Copacabana nu-
mero 1.057, das 14 ás 17 horas.

PHARMACIA
Vende-se uma fazendo bom rte-

gocio,' por 2:ooo$ooo. Trata-se
com A. Cons & C.Vj cm Santo. An-
touio do Chiadõr, K. de Minas.

(6840 )

Bexiga rins, próstata e urethra
Sef Sfe,rt dtÍ^|a±çãS] «t
solve as arêas e os cálculos de ácido urico e urato».

Nas boas pliarmacias - Rua V de Março 17-Deposito

Kelishella Kopke Baptis-
ta Franco, Antonietta Ba-
plista Franco, Clothilde B.
Franco Carncy, Frank Car-
ney, Helena B. F. Reeve-,

Honorio Baplista Franco ^e fami-
tia, almirante Baptista Franco e
familia, Eduardo Baplista Franco
e familia, dr. Antônio Baptista
Franco e família, 'Elizena Baptista
Franco, dr. João {Copke c familia
e Alberto Reeve, esposa, filhas,
genro, irmãos, sobrinhos e cunha-
dos do dr. CHRISTIANO BA-
PT1STA FRANCO, participam aos
seus amigos -e parentes, o seu fal-
lecitnento, oceorrido liontem, ás $
horas da tarde, e convidam para
acompanhar o seu enterro, que se
realizará hoje, ás 5 horas da tar*
de, saindo o fereiro da rua N.
S. de Copacabana, 72 (Leme),
para o cemitério de S, João Ba-
mista,

Waldemira Monteiro
Gomes

Reynaldo Monteiro Gopí mes e filhos, lgnez de Cas-
tro Monteiro Gomes e fi-
llios, Antônio Cionçalves da
Silva è familia, convidam

os parêntese amigos para assistirem
á missa de sétimo, dia, amanhã,
quinla-íeira, 5 do corrente, ás g
horas, na egreja de S. Francisco
dè Paula, por alma de sua querida
filha, irmã, neta e sobrinha, WAL-
DEMIRA MONTEIRO COMES,
agradecendo a todos por esse acto
de religião. (R 39")

D. Maria Augusta dá
Costa Fernandest O dr. Carlos da Costa
¦Fernandes, Alice Cardoso
¦Fernandes e Maria iulxt
da Cosia Teixeira convidam
nos parentes e amigos p.ini

assistir á missa de sétimo dia de
sua finada mãe. sogra e irmã, MA-
RIA AUGUSTA DA. COST-A
FERNANDES, que se rezará, ho-
je, ás 9 horas, na egreja de. Nossa
Senhora da Luz, en S. Francisco»
Xavier, S 754

t
'D. Franciscá Cândida

de Magalhães
Casemiro de Magalhães;

Antônio c Álvaro de Maga-
lhães, Antônio c Manoel de
Souza Guerra e Álvaro Ma-
chado agradecem pcnliora-

dissimos a todas as pessoas qirt
ncotnpniiliaram á sua ultima 11101:1-
da os restos tnõriaes de sua idola-
trada e inesquecível esposa, mãe,
irmã e prima, FRANCISCÁ CAN-
niDA iDE MAGALHÃES, c a»
convidam para assistir á missa de
setif.10 dia, que pelo eterno repoit-
so de sua alma, será' celebrada,
amanhã*, quintárféira; 5 do corren-
te, ás 8 [fa horas, na egreja-ma-
triz de S. Joôé. Desde já se con-
fossam extremamente gratos aoj
que comparecerem a esse acto de
religião. ti 740.

CONSULTÓRIO MEDICO
Alugam-se um com. dois compar-

tiinénlris c sala de espera mobila-,
da; janellas para Gonçalves Dias.
Largo da Carioca, 24, 1" andar.

(J 432

Patente de official
capitão José Thomaz Gomes

„„._' á pessoa que achou, a paten-
te acima o favor de enviar a esta
redacçao a mesma que será grali-
ficada. (B 3"

Io ESI
Pedro Celestino Leal

ESCRIPTURARIO DA E. F.
C. DO BRASIL

A viuva Emilia de Pinho
Carvalho Leal c demais pa-
rentes de PEDRO CELES-
TINO LEAL convidam as

pessoas de sua ahiisade a assistirem
ú missa de 30o dia que cm suffra-
gio de sua alma mandam celebrar
hoje, quarla-fcira, 4 do corrente,
áa 9 horas, na matriz do Espirito
Santo do Maracanã, pelo que des-
de já agradecem.

Eulina de Souza
Barbosa

f O viuvo Antônio de Olívei»
ra Rarbosa e sua familia
convidam parentes e pessoas
de sua amizade para assistir
á missa de soliiuo dia por ai.

ma de sua sempre lembrada esposa,
na egreja do Sagrado Coração de)
Jesus, rua Berquó, Piedade, ama-
nliã, quinta-feira, ás o horas. Des.
de já se confessam gratos. (S7S3)

O
pede

Vareja de cigarros
"¦.€ompra-se um que faça bastante

negocio;,-cartas, a P\;l., na reda-
cção deste jornal. (S765)

£s®noi*pheas -
e mias complicações, ("lira radical por
processos seguros cm rápidos. lJr.
JOÃO ABREU. Das S ás n c das
15 ás iS horas; 61, ru.1 de b.
(tro;' 04. .. .-: ¦;¦ ••¦' "¦ ' '

l'c-

MALAS
Artigo

tisbiiúp;

lua do Senado H. 35 — Esquina da do Lavradio
Aluga-se a grande loja deste prédio, completamente

reformado, com installação propr/a para bar, caie, res-
taurant. — Trata-se na Cia. Cervejaria Brahrna, rua
Visconde Sapucahy numero 200. — Telephone Central,
in. 

Casa de calçados
Vende-se unia casa de calçados,

com boa freguesia, cm bom ponto.
Trata-se na avenida Salvador do
Sá, 30. (M 214)

ICARAHTHEROY
Aluga-se barato um elegante clia-

let, próximo á praia e completa-
mente reformado. Cartas nesta re-
dacçãorn P. L.  (J -1°°

1

Grande Armazém n o Largo da Lapa
Aluga-se este vasto armazém situado na rua Visconde de

Maranguape n. 5, pro£rjo_.Bara restauràht, bar, botequim, con-
feitaria, cinema ou outro negocio limpo. Trata-se na Compa-
nhia Cervejaria Brahma, rua Visconde de 'Sapucahy n. 200.

SENHORAS
cmbléa

Pl'i/ii>

Professores e professoras

SYPHILI c suas conse-
(iuenetas. _ Cura
radical, injccçúes

compicí.imcnic
 INDOLORES,

dc sua preparação, Appl, 606 c 91.1.
Assemblea u. 54. dar. u ;U iS lio-
ras. Serviço do Dr. PEDRO MASA-
LHÃES. Telephone ioop, C.

CR ()2).5)

s contes i
Quereis

ficar radicalmente curado em poucos
dias ? Procurac informações com o
sr. l?cijb; quo gratuitameute as of-
fereee. não conüeccndo caso neiilutm
negativo; rua Theophiio Ottoni, 167.

(SC S) S

solido, elegante e liara-
só'-; na A Mala Chinesa.

Una Lavradio, Ci,

I60N0GIDINA 

, Éi
mento das senhoras e a gonòr- ¦

NAü' Í!UODUZ DÓI*.,nNKM I]
A' venda cin loil, a l'1''.1^- I j

Sala mobilada para aulas
Aluga-se uma em cxcellenles

condições, sendo o aluguel pelo dia
inteiro ou á hora. á rua da Assem-
btúa 123, 2o andar. (S750)

Lulú da Pomerania
Vendem-se 3 cacliorrinlias- legi-

limas. Travessa dos Araujos nu-
mero 14. Fabrica das Chitas.

(J 4-7

COLORINA,

meias, bancos, cie
lindo altar próprio

capclla cm í.-niulia,
parainenlos; rua
!u_Villn Isabel.

taiivbcm
para peipte:
tciido todos

Porre! llonicm
(.ir? SI S

llltEClSA-S-E de uma l>o:i pçns.io,
1' .|,.ir.i a rua Alice (Laranjeiras)-,'arta com preço, etc, para Octavio
Jomcs. Av. Kio llr.iuco 120. (ijob)J

TDK.HCISA-SH cm 1'etropobs, 110
t Alto di Serra, de 1 quartos o-m

iiemfio, c-.n confortável casa de la-
milia sem muros .pensionistas, paru
uma senhora, creança de 5 aniio-
ini.i orna. Escreva 11 este jo1
I. C, I... com preços
ilicações. Acrciiani-sc
yfiçs de
micjies.

ii.il, a
demais tin-também ihdiçn*

mobiladas, para tres
(.|i.i SI R

MÉDICOS
p:.ra o diar.nosti-
eo o tratamento
tbs doença', do cs-
biiíago; intestinos,
figado, pulmões,

coração, rins. ossos, etc, pelo
DR. RENATO DIS SOUZA LO-
PUS, Preços módicos. Rua S..o
José. 39, das : ás * (menos as
quartas-feiras). A 2">

RIS I.
TcÃl)lí'MI-\ níTERNAGIQm
AllH 'LÍNGUAS - 'Ensino. m'aii-
co (Melhodo Berlitz) M llleoricu de
todas as linglttis moderiias 0. antiaas,
.suecesso garantido. Aulas, diurnas^ e
nocturnas, rmrticularcj ç geraes. U-
rioca aí. sub. Telephone Cfii.ral,
561.1. -

Tintura ideal
garantida, para

rcst.ituir ao caballo a sua cõr, or.i-
ginal ipi'eta ou castanha, — Pre-
co ioSoo-o, pelo Correio, mais jS.
Deipoalto geral rua 7 de Selem-
bro n. 137. R. KA'N"1TZ.

caía cite
1DRE-C1SA-SE 

aluuar uma
looSi cm S. Domingos ou 1

raiiv Trala-sc com Djnlcl Ramos,
LÍoyd Urasileiro. <.:s-i sl li

.1 dargo d
Aliigoih-s

Uma 50?;
Ho3.irio j-',

Iiiartos. 

meia, 25$; :
an andar. |

.TDEXSAO MONTEIRO - E'
1 melhor no cencro c também for-

ícre a DOJIIC1LTO; Rosário, 105.
„" andar. <IW s> "

DB. ALVINO AGUIAR
MOLÉSTIAS 1XTERXAS
ESTÔMAGO — FÍGADO —

INTESTINOS — RINS — VUL-
MÕES, etc. Consultório: rua Ro-
dripo. Silva 11. 5. Tcleph. ;.:ri,
cia: travessa Tones n, 17. lei,
Cent; Das 2 ás 4 horas, líc-idcn-
4.265, Central. (J- Sõ<i--'i

C1URSO 
cm Laboratório -- Aulas

; diurnas de chimlca, physica c 11.
\':ilur.-,l, preparaiido para 03 exames,
,0 Gollcgio Peçlro II c vcsttbuhr. na
faoiildiidc de ^Icdicina. Informações:
na Academia dc Commcreio; a praça
1= ile Novcihibro. (349 í>) "

HÈLÍÕS ^ifoip),^
,,„ (V. Isabel), ponto de $100. In-
efnnto dcjdo 5.55;, csternalo desde

iS llmn passmllo. bom prédio, Ijoiií
' ' isores para Iodos os cursos.

(.6204 S) K

Línguas — Inglçz,
allemão c la-

lo; r. S. Pedro 51,
da rua do Quitai»-

U27 S) S

protes

ÍJCSTI.TUTO 
de

franeezi porUiçiiez
tini, ensino rajií
1" ondar esiiuina
da.

Fabrica de calçados
Trecisa-se

montadores c
da Alfândega

de . pòspontadorcs,
euíeiíadeiras, na rua
n. 194. (R e'Hfi

rai:am:n«'i!!m»^:ii!iníH^^
yj Soltifào csterilisada par.a anestUesia local ora

^ poqnuiu cirurgia e cirurgia
"1 dentaria j^,—

"k%. 6V0JE afeito 1
immodiato, segti- 1

sivo-Não con; gn(,^c\»i^>-- ro e in
Kr,çV0^_----^^ tem cocaína nem

-i->^*vcnda nas casas : Hormanj

floria.

D. Clara Maria de
Souza

* José de Magalhães Paclie-
co Júnior e senhora, Augusto
da Costa l'enna e senhora,
Elza Pereira de Souza, Os-
car. Clara, Margarida e Er-

nani de Magalhães Pacheco agra-
deceiri penlioradissimos ás pessoas
que acompanharam os restos mor-
taes de sua mterida avò D. ÇLAKA
MARIA-DE SOUZA e convidam a
assistir á missa de sétimo dia que,
pelo eterno descanso de sua alma
será celebrada hoje, quarta-feira,
4 do corrente, ás o i|a horas, na
egreja da Immaculada Conceição,
á rua General Câmara. Desde já
se confessam muito gratos aos que
comparecerem a esse acto de re-
ligiâo. (S_si8

CORDAS DE BRONZE
BUSTOS, -MEDAliHffiBS, T/E.

TRÁS õ attrlbntos fnnebres
para monumentos

FUNDIÇÃO INDÍGENA
150, rnn Camerino — RIO

Alberto de Paula
Antunes

O 4° anno medico convida
a familia, demais parentes,
amigos e collegas de Al.-
BHÍíTO DE PAULA AM-
TU.VKS para a missa, que,

sita alma, fará rezar hoje,
quarta-feira, 4 do corrente as o
horas, na egreja do Carmo, (.1 SM

Josephina Soares Vian*
na ou Dias

-Precisa-se falar a esla senhor*.
ou ter noticias suas para negocia
de seu interesse, á rua Borges liei»
154, casa V, antiga 25 de Março.

(M .11»)

MORADIA PARA VERÃO
Bairro da Tijttca, em bonilo pre.

dio, cm centro de jardim, com Iode»
o conforto desejável, aluganiSo
bellos aposentos mobiliários com 011
sem pensão, rigoroso asseio, ele.,
etc; informações na rua dr. José
Hygino ii. i<i8, perto da rua Conde
de Bomfim. (35*5 J

i
por

BENZOIN
Para o cmbéllèiamçhto do

rosto e das mãon, refresca a
pelle irritada pela navalha.

Vidro 4S000. Pelo Correio,
5S000. Perfumaria OR-
ÜANDO RANGEU.

rua
Rio de Janeiro - Preço caixa do

inivw

seus derivados—A* m
-, Cario, Moreno, etc. ¦
2Í amp. Ü5003. |
«itii«iii:iaiiia!Baa»;í!Wt

GESTIVO E DO SYSTEMA HER-
«nen OR, RENA 70VUOU DE SOUZA LO-
PES, üoconte na Fa»
cuidado. Exames po-
los raios X, do esto»
ntagop Intestinos, co-
ração, pulmões, etc.
Oura da asthma. —
Rua S. José 39, do 2
ás4, (menosás quartas-
feiras)* Grátis aos po-
hres às 12 horas, (aíot

JOMEAUAB
Ourives BIS

—KIO -•

íranccz, allemão
S luensaçs: trat.V!

4 lioras; liecco da Cario
TX(;U-'.Z
I 10$

latim,
das 2
iS.

(44» S) J

PINTORESK-ri.ics e
.¦Ri.1cl1v.cl»> n.
«neontrareia o maior
sortimento dc tintas
garantidas c preços I

que quereis lion? ma*
baratos, ide á rua do
i2-„ Cara Central,. Un

c mais variado
de qualidades

em competidores
(.ii'r S) M

j>i:n'são.1 riída
tnodicot»:
Áiug(im*&e

__ Fornecc-FR farta c va«
lc restaurant, i>or preços

Av. Rio Branco 15: —
quartos. (Jú0 S) M

INIll.l-'./.,OUEZ,

Vae

POMAHA 
FEUZ1KA. amacIa n

c-uis c i.i' dcsapparecer radical-
mente ns manchas e pannos 110 ros-
10. Deposito: Pnbrica Esperança,
Carioca, s-'- Amostras grátis. ^ ^

.-. qual
mtmdnr

A.
M

TilANO? — Compram-se
t iiv.er autor e estado,

i-.rias com amor e preço, narx
Ql. Caixa po-«al 39. '?-5'l h-'

DE SEDA - Vende-se
de Março n. .1'.

(:--M!
DAI NA
X rua

tias dos olhos, nariz e
ouvidos - 0 OR. NEVES DA
nnout membro da Aoa~
RubltA demla do Medi-
cina do Rio de Janel-
ro, medico de dlver-
sos hospitaes desta
cidade, com longa,
pratica no pai* o nos &
hospitaes de Berlim,
Vienna, Paris e Lon-

— dres, dá
12

ás 4 da tarde, em sua 
tfmica á AVENiDA\Y*™&,
RIO BRANCO 90. Re- í;^™
sidèhcia Barão de Ica-

PUA-JÍGGZ e BORTUj
iwlos nroíessorcs: Rodgcf

(tnetliodo Berlitz); preço
da A^ndega^n^,-,,.

ISMGLEZ pratico, 'Mr«
Pcte? saran*•o ensinar

ris mezes. Largo de S. 1'rancls'-
t c rua da Carioca ¦-'. in a™^-
a domicilio, par preços -módicos.

(GS59 3 .' .'

siiairiSTi!» nu c.wm wm-
DTJKA IIO.VO B ¦TAKAOU.V
Vende-se qualquer quantidade-. Se-

nieiuc? novas e s.
iPillto. 1.0|ics í;
c;ift\ mautcíga
Tcclinl il:lnvi;uio

-araniiilas. Na casa
C, coiiimissaria ¦ dc

cercac). Ru.t-.>!í1'
Peixoto IM • 1°

phone Xortcr 300^ t.r 220?

Assiciação Anonyma p*
quem quizer vencer todos o* soíítí-
mentos c dlííiculdades da vida liú-
mana, lauto moral como pliysii-n, na-
tural c sobrenatural, dírijir-«c á rua
do Cv\*c: tino n. y, gasta 3 minutos
da estaçíio dc Quintino Bocayuva, ao
lado direito de quem sobe para Cas-
cadura. Enviar cnvcloppc sellado c
subscríptado para receber resposta,
com um poderoso talismã ti da fclicb
dade. K' completamente tiRATIS, ou
pedir verbalmente, attende-sc todos os
dins das S da inanliã às 9 lioias da
noite: remctfe-íe para qualquer dis-
taiicia ou Estado. (457 S) J

AT1M — i-''Ç"c-
por libra .('urso: ij

^. Informações, largo
andar.

üSparticulares,i?S a -,"5 inen
Sé n.' 3=

(579 SI 5

tlieo-T»R01MvSS0R;\ dj pianc -
miiisiiMae I JL ria — I.crciona pelo mctliodo doconsultas, *5"»u(; i)e ai,lsica a ,*,.».

diariamente das 12 [na-, â r«a s. a-rancisco ^'ftffâ

50 R A dc
. tccclona

canto, piano e
partieulanncnte
Carioca n. •:"•

35a Si M
SI 1

Í>I'.NSAO 
—

- 1»'.'. i3"'aC
. 7--. Tel

Dá-se almoço as 1-
- h> Praia da l.a-

casa dc ia-
(57.1 S) SC

1S;
¦tSSi,

rahy 17-Flamengo. P^r^SuUc
A TÍ6 á rua do Mattosi

espmilsta
contiriu'o

_ Jlmc.
íí residir

57S Si S

31a 1
milia. __ _..

ni-ENSAO — Porncce se beni feita,!
OL de casa dc familia; na rua do
jCãttcte n. nSr^ ('6j M ;' -

I"*>BRTO 
do Jardim Zoológico; c.lu ,

L-a-.-e. para descanso dc liora»,

~ •0..«ra,í.r.«^ MARIO REZENDE.
„,. . , ... , Professor da Eico,a N„ri.,.ai e
ClllllCa üe mOleStiaS das da E,c0]a de Aperfdsoamrato, prepa-

,, . ... ra para exames parcellados no Cc-ltc-
senhoras pelle e syphüi  - - -

Doenças Cuvafyarahttdn
dg « rápida do

garganta ozesiva.
nariZ (fetidez do nariz)

OUVldOS processo inlcira-
bOCa mente novo.

Dr. líJnrico dc Lemos
professor livre dessa cspGciif-
lidtidb na Faculdade de Medi-
cina do Rio de Janeiro. Con-
sullorio rua da Carioca ti!,
sobrado, das 12 ás 0 da tarde.

U 71-1

A PROPRIEDADE
ao alcance de todos!

PROBLEMA RESOLVIDO
Todos podem ser proprie-

tarios c tornaria donos
dc um terreno dò- \aJor ac
CISC O CONTOS DL
iRE'-IS c de um''.l)rcdio,.^o
valor tle 'D1T/5 LON-lOb
DE iRI-:'IS. Inscrcvicndo-.se
na série "IDEAL", darse-
cção pr.-dial da PERaLVb.-

ftANÇiA l.VTI-.RXAtlH-
NA-L. pagando apenas .-1 di-
minuta quanlia de Cl MU
MIL RE'1S por mezl In-
formr/ções, prospeclos, ^ in-
scripções na sede da Com-
panliia:

Perseverança Intcrr.aciorial
Avenida Rio Branco n. i"t

— RIO —

Dr. Herculano Pinheiro
Avi=a aos seus amigos e clientes

que transferiu o seu consultório
para a rua Uruguayana n. io<>.

Das 14 ás 16 lioras. 073')

VENDEDOR
Um ex-negociante conhecedor da

praça ofícrece-se para qualquer ar-
tigo á commissão; carta a J'--Bra-
ga. rua 7 dc Setembro 8.|. (R710)

MMM
W?m?m im^mMmz

kJm-15%-!«-»¦•' ...,-^'".'.' • - i.f^'--- (•-¦,-- '. -T^^-i

^lIíffiiOf"l(itíALÍt;E>0;

(c.it
Dr. Rodolpho Silveira

(FALLECIDO EM RECIFE) .
Maria da Gloria Conti-

nentino Silveira, dr. Edc-
sio, Edemar, Edcgario,
Ederto c Edilasio Silveira
vêm convidar as pessoas

dc sua amizade para assistir a
missa dc sétimo dia do passamen-
'o de seu saudoso cunhado e tio,
dr. RODOLPHO SILVEIRA,
amanhã, quinta-feira, 5 do corren
te, na Cathedral de S. João
plista, ás 9 horas,
eternamente gratos

Ila-
confessando-se

«05 .1

t

FLORA BRASILEIRA
I Vciidc-se um liervanario em bom
I pomo e com moradia para família.
Ilnforma-se á rua dc Sao Pedro

40:
E. Lopes & C. emprestam esta

quantia sob hypothecas, condições
vantajosas rua da Quitanda 27.

1 ' (l Soa1
: n. 2ün '¦-'"-"' 

Instituto Bolyglotico
lÜ«túo füticcioiwndò

CURSO NORMAL
CURSO ANNEXO
CURSO PRIMÁRIO
CURSO COMMERCIAI-

scstiintes cursos deste instituto :
CURÍO DE LÍNGUAS
CURSO DE VIOLINO
CURSO DE PIANO
CURSO DE DACTYLOÇKAPHIA.

flIRSO m -i-Auniu^PHIA CURSO DE PRENDAS FEMININAS
O co™ teemeé escolhido a capricho-c merece absoluta confiança.
A disciplina do estabelecimento e irrcproliensiycl
No gênero i o único eslabelcc-.mcnlo da capital5 cencro c o u;m.u c.-(,iui.i^.i"»-« -- --»--- _¦._ «/\a

Avenida Hio Branco — 106 e 108

Antônio Joaquim
Vieira

Rita Maria Vieira õ fi-
llios mandam celebrar ama-
ilha, quinta-feira, 5 do cor-
rente, uma missa de trige-
simo dia, cm suffragio da

alma de seu esposo e pae, AXTO-
N'10 JOAQUIM VIEIRA, na egre-
ja da S. Casa cm Cascadura, áó
9 horas, agradecendo antecipada-
mente ás pessoas de sua amizade
que comparecerem a esse acto rc-
ligioso. S 7í8

Viuva Franciscá de
Oliveira

RAIZ DA^SERRA.iRETROiPOLie
Maria Augustat

=====*£« !f 
Boíracio 

"1 
CHAPÉÕS

GHA DE SAUDE
53.
do

! Por motivo de doença vende
n-„...'-1 barato á cara da rua Lrnestina,

Purgaliro, Depuralivo, Dtuiclico »ara.o 
^ VasconcBHos. Bocca

De salutares 'effeitos nas hcmor- jjaúo, ver e tratar na mesma com
rlíoides, toniciras, d.'u' de cabeça, | n nronrio. (J 4-»

laxativoesioinago e fígado,
dàvèl c innoccnte,
pelo Correio j?ono
pharmacias; á rua
e Avenida Passos,
geral.

agra-
caixa 2?5oo,

. Em iodai as
Umgnayana, 37

106, deposito

Ultimo.- modelos, cm seda, v
do, palha, a Si, 12$, 20$ .
tingem-se, reformoni-se a ;S, i
mine. Hos, á rua da Carioca
mero 10, acecitant-se alumnas

ellu-
25S;

: d?.
nu-

de Olivei
ra, Antonietta de Oliveira,
Eduardo dc Oliveira, An-
tonin Luiz dos Santos, Ire-
nc de Barros e Aguilar Pc-

reira, filhas c afilhados da pran-
teada ERANCISCA DE OLIVEI-
RA, agradecem penhorados aos
parentes e amigos que ocompa-
nliaram os restos mortaes de sua
idolatrada e inesquecível mãe c
madrinha, á sua ultima imorada,
o dc novo os convidam para assis-
tir á missa de selimo- dia que, por
sua alma, mandam celebrar na
capclla da Raiz da Serra, amanhã,
quinta-feira,. 5 do corrente, as

¦ I 711

Escripturação Mercantil
Profissional' competente, liabíli*

ta em-pouco-tempo; preço iii.mIí-
co, das 7 ás 9 da noite. Av. Rio
Branco 183-, 1" andar. (B 71-)

ífERRMO
A' rua. Barão de Mesquita, iúrtí

lote liarato, por «eis contos, Tra-
lar Samico, 1'rttguay.ana 3, Tele-
plione .(65.1, C. 6Í\»

Cinema Rio - Nictheroy
O leiloeiro Júlio Tibau venderá

em leilão 110 próximo sabbado, 7
do corrente, á rua Visconde du
Rio Branco n, 369, c 371, todo»
os accessonos pertencentes a este
estabelecimento dc diversões, »
bem assim o palco scenarios, ca-
jnarins, ele., pertencentes ao mes-
mo, A<" J

Aos credores do E, do Rio
AMARAL JÚNIOR & C„ pro-

curadores legalmente estabelecidos
cm Nictheroy, á rua Visconde dr;
Uruguay 37S c nesta capital, á
rua Primeiro de Março 24, sobra-
do. — dispondo de pessoal idôneo,
incumbem-se dc promover quacs-
quer Iransacções particulares e
acecitam procurações para quaes-
quer negócios 110 foro daquelle Es-
tado ou desta capital, ou perante
a administração publica estadual e
da União. Serviços sob a direcção
do coronel 1'iilelis dos Santos
Amaral Júnior. Enviem-lhe os cn;-
dores de vencimentos ou forneci-
mentos dc 1914 as respectivas pro-
curações, com a máxima urgência.
Peçam informações a todo o com-
mercio do listado do Rio, sobre .1
probidade da firma. R 677"TToTnTo

•Vcnclc-se em perfeito r-lado. di
autor Miclicl Ange Garini. Para
ver e tratar com o sr. Maia. das
4 ás 6 horas. R. Menezes Vieira
n, 3S, sobrado. '• R (>7*

Professor de orchestra
para Petropolis

Precisa-se de um professo*
competente para organizar pe-
ouena orjchestra /para Petropolis.
Trata-se na rua Chiie 29. 403 J

TIJUCAsí)?

t
BÒUDEVÀRD S. CUUrSTOVÃO X. 10

Aluea-se este predio com todas as dependências, coraple-
tamente reformado, em logar de grande movimento, para bo-

tcquim bar ou restaurant. Tra ta-se na Cia. Cervejaria Bra-
hràa. rua Visconde de Sapucahy n. 200.

.«soletídido quarto mnliilado, . inde-
«íendente, .oor 4°$òoo. Residência de
IrtuJS pessoa* discrcius e dc Untamcri;
fto Cultas a O. V. US S) S

1 Mi

UECISA-SE
t í
p.

de unia sn'..i .proxi-
do Mcyer. Cartas

Dr. Dias da t':uz n.
C671 S) K

—Dr. Voléntim Biitcncourt. parteiro
cura 03 tumores dos seios e cp vçn
1re as moléstias das vias urinaria.'
c gcnitacs da mulher, os m,'!ritc#. o
corrimentos iilcrinos c vagiiiae. " —

gnlarisa a mctistriiação por
seu. #Applicaçeni injecçSo
a tuberculose

I •,i..;tii!iir! T''."I il'
Sil-

'F.NSAO — DS-se á mesa c a do-
Inicilio em casa de famiria de.

VaUmento;

processo
606 c 914; com ou
estf» sem dor, trata
licrnia (qucBradura)

=em oneração. Gotisultorip perfeita-
mente appafelliado; rua Rodrigo
ra n. s6, esquina da rua da A-'5™
bléa, das 11 ás -- da tarde. leleph
ne 3.511; residência: rua
r.u/cbio n. 44a. Consulta»

Senador¦ratU.

gio Pedro II, vestibulares na.i ^»-u-
demias. concursos admissão ao Pe-
dro II. Collcuio Mililar. Escola Ml-
litar, Escola Naval. etc. — Rua São
Jasí. 8;, das 'ia ás 4. (431 ^ J

TMtOFnssOlíA «•stwmgeiWi.
J- onsinn frnhcòz, ingiez c nl-
Icmúo; preços módicos, o yao
em rnsn (los nliiinnos; na rua-
da Carioca 47, sob. (,T302)S

Í)ROFESSOR'A 
de pi.1110. sollejo

theoria, lecciona em sua ca>a c
ióra; ru« General Canura n, 40. :
andar. ' 07-1S)

I àiBÉniürio oii hà II

de
Por

cas
oceasião dc ir.vii.-iercncii

a da rua Vise. de Maran-
gnape i^ á av. Mem de Sá 20 A.
vendemos chapeos chies pira se-

15$, i3? c ^oS. nreço dc
só' durante oiio dias. Tc-

ríhoras a
reclamo.
leph, C. 4 r.>- S 3C7

COFRES

Prcciea-sé cem capital de
15 a an contes, para desenvolver
traia industria inniir' conhecida, e
lucrativa o .le críiide acceitaçao.
A fabrica está fiuiccionando c:n
pcaueha escala c tem eneonimen-
das sufílcicntes para », alarga-
mento da fabricação. C artas a
A. M. 104. r.o escriptorio deste
jornal. (3 M)

Parte (ls um escriptorio
'Aluga-se parte de um cscnpto-

rio por 2j$ooo mensaes, á rua da
¦Miaudeia. «93; .sobrado, próprio
P.-ra advogado, despachante 011
Ritarda-livros. (M 3-1"»

Guro a 1S850 a gramma
PLATTXA A T$200

Praia, brilhantes c notas da Cai-
\-.-t de Conversão; compra-se á Ay
Uio llranco, 103. 'Roberto & C.

(— 433

D. Zemira Messias
Hcrmilla Messias da Sil-

va Carvalho e Maria I-uiza
da Silva Carvalho (atiseu-
tcsV José O. Corrêa Lima,
senhora e filho, Adelaide

Corrêa Cima c filhos convidam
os parentes c amigos para assistir
á missa que, por alma de sua pre-
zada mãe, avó, tia e cunhada.
ZEMIRA MESSIAS, mandam ce-
lebrar na egreja do Divino hspiri-
to Santo, no largo do Estacio de
Sá, amanhã, quinta-feira, 5 do cor-
rente, ás 9 horas. (J 7'3)

• REFUGIO P.VRA 0 VERÃO #
Aluga-se, com 011 sem mobi"

lia, o aprazível sitio da Gavcá
Pequena, com boas accpinmoda-
<;ues para fami Ha <!*- tratamento,
grande terreno c esplendido tan-
que de natação com çnchocira, a
20 minutos do ponto tcrniinal do»
bondes fio Alto da Hoa Vista (Ti-
jucá). Muita água, vegelação «
clima ameno; trata-se á rua d.-»
Alfândega Sti, sob. S J7>,

I ALUGA-SE
Vcndem-sc (> usados, por mela-

de do seu valor; no deposito dos
Cofres Americano^ i rua Càmeri-
no o. tp> " J "63

Urria sala dc frente cm casa de
senhora viuva, só, de «dade, para
um senhor do commcreio. Aveni-
da Mem do Sá n. 130, sobrado.

J. Ç101.

AXyfGxx
ScJbrinliopílulas de caferana

CJURAUl £
Sezões-Mftleltas

Febres palnstrôs
Intcrmittecíes

Ncvralgial
Hulfc enidado eom ¦• ImtarçSes <• folsincações»

ünteos depositários, Bragança Cid & C.-R. do Hospício 9
¦_ . . - . . »L . «L.. ¦'

I
Eulina Ribeiro de

Souza
Francisco Xavier de Sou-

za, Manoel Ribeiro dc Sou-
za, pae, tio c mais parentes
ngrade-cm áa pessoas que
acompanharam á ultima mo-

rada os restos mortaes de sua ü-
lha sobrinha, irmã. etc. EULINA
RIBEIRO DE SOUZA, c as con-
vidam para assistir á missa de se-
tino -dia, que pelo descansa de
sua alma mandam rezar amanhã,
quinta-feira. 5 do corrente, ás 9
hon>3. na matriz de Sant'Anra;
por cujo acto dc caridade hypothe-
cam a au* gratidão. B 7*1

BOCA DO MATTO
•Vendem-se dois lindos prédio^

juntos ou separados, com 3 quar»
tos, 2 salas, o mais dependências,
cada um; o terreno mede 23 me-
tros de frente por 13S de [mulos.
Não se admittem intermediários,
dircctamcntc com o proprietário, i
ladeira S. Thcreza n. 112.

(- 45»

Sócio capitalista
Precisa-se com pequeno cap-tsS

fabrica concerioda grande futuro.
Dirigir-se carta iniciacs A. f-,
administração "Correio da Ma,
nhã". 1 M

PHARMACIA1^ A
Vende-se uma no centro da cid»

de ponto de muito movimento, li.
vre e desembaraçada- trata-se con
0 sr. Jorge, avenida Pajso^ 5JX
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11 "CORREIO ÍÁ MANHA ---Quarta-feira, 4 de Outubro «e 1916
si -IK-

JÜEURASTHENIA i*
- Ha soffri korrivelmento deste
fe_d durante muitos «mios, tonutn-
do todo quanto cm indicavam, sem
ter um pequeno *ú_vío. Hoje,
ac_o-me perfeitamente boa, graças

om remédio qua uma casualida-
do me fex conhecer. (Em agradeci-
¦tento indicarei aos que soffrem
das conseqüências -deste mal, co-
«no sejam: anemia, moléstias ner-
vosas, palptacões do coração, etc.,
como podem recuperar a saúde.
fiacrevw a D. AroeWa C, á cai-
» do Correio o. 33S1 Rio de Ja-
Miro.

- - ¦ ..— .,. .

Doenças da pelle e ve-
l nereas—Physiothe-

«* •••• rapia
<B*. J. J. Vieira Filho, funda-

Hor e director do Instituto Dermo-
thentfco do Porto (Portugal) —
Traramedto das doenças da pelle
e syp__kicas.AppKc_<;ão dos agen-
tes poysico-natura«9 i(electricida-
de, raio X, radram, calor, etc.),
no tratamento das moléstias chra-
nicas e nervosas, «ons.: rua da
Alfândega n. 9S, das 2 ás 4 hò-
ras.

FAZENDA
Vende-se uma fazendinha no lo-

Bar denominado Sertão dos Coen-
tros, distante da Estação de Paty
«Io Alferes uma légua, no 2» dis-
tricto municipal de Vassouras, E.
tio Rio. Contióm 16 alqueires de
terras superiores, rumos bem de-
inarcados, tem um pedaço de café,
um capoeirão, pastos cercados com
divisões, uma casa para moradia,
feitio ohalet, com dois andares, dc-
pendências, água dentro, um abrigo
para porcos ou bezerros com pare-
Sõcs dc pedra é taboas c água
dentro. Preço, dez contos.

-Para vêr e tratar especialmente
com Antônio Borges Firmo, no lo-
cal.

Vende-se para desempate. (B71J)

ILHA iMMÃir
Alugam-se boas casas para mora-

dia e para negocio nas praias dt
Zumliy, Pitángiièiras, Tapera, Co
cota; as chaves estão com Herln-
«liie: trata-se á rua Primeiro de
Março 43, Fernandes Pereira.

S Ci.p

LlquIdagOes no Interior
Tendo viajantes idôneos e perma-

nentes nas Estradas de Ferro Leo-'
poldina, Central do Brasil. Oeste
de Minas e Rede Sul-Mineira, nos
encarregamos de fazer liquidações
por difficeis que sejam, nas zonas
servidas por essas vias férreas, me-
diante remuneração convencional e
correndo as despesas por nossa
conta.

Murce & C, Alfândega 197.
(R686)

GLYCOLINA
Formula de h. R. de

britto
Approvada e premiada eom meda-

lha de ouro nas exposições
4e hygienc

"Exoellente preparado da antiga
Pharmacia Rasjpail, «tmpregado
com suecesso nas envpingens, co-
miohSes, freiras, .daijjhrps, /atarei
pannos, aspereza e irritação da
cutis, rugas, suores fétidos e to-
das as moléstias epidérmicas.

Deposito: Drogaria Pacheco, a
rua dos Andradas, 45; á rua 1"
de Março 10 c 3', e á rua Sete
de Setembro, 81 e 00. Fabrica:
Pharmalcia Santos Sülvai, á .rua
Dr. Aristides Lobo 2.9, telepho-
ne, 1400, Villa. ___

APOSENTO
Uma senhora viuva, de trata-

mento, precisa de um, em casa de
familia, com pensão, no centro, ou
adjacências. Trata-se de pessoa de
respeito e educação. Cartas para
A. C. D., nesta redacçao. (S737)

Pílulas Purgativas e
Anti-biliosas de Brito

Approvidfis ie premiadas çom
medalha de ouro. Curam: prisão
de ventre, dores de cabeça, yomi-
tos, doenças <lo figado, rins e
rhemnatisnvo.' Não produzem cò-
licas. Preço, i$soo.

Depósitos: Drogaria IPacheco,
rua dos Andradas, 45; á rua Sete
de Setembro ns. Si t: po. l;abn-
ca: Pharmacia Santos Silya, rua
Dr. "Aristidcs Lobo n. 220, Te-
lephone n. 1.400, Villa.

PÍAJfÔi V10L1XO, n.WDOMM
K THEÒR1A

-0S000 mensaes, duas vezes por'
semana. Assembléa 69, 20 andar.

J. 5402.

Vende-se uma collecçSo de li-
vros, completa, inteiramente nova
e de qualidade superior, por 200$.
E' encadernada em Roxburgh. —
Custou 450$. Propostas, por carta,
a Antônio, posta restante do "Cor-
reio da Manhã".

Pensão English Hotel
Rua do Cattete 176, Aelephone

n. 2.008, bons aposentos, com to-
do -o conforto para famílias e ca.
valheiros, grande chácara, trata,
mento de primeira ordem, preços
reduzidos, perto dos banhos de
mar, tudo reformado. M 6405

MACHINAS
Vendém-se duas completamente

novas, sendo uma de serra cir.
cular, plaina e apparelho de fu-
rar; e uma outra de serra de fita
combinada, com tupia e ummotor
d» 7 cavallos; trata-se sa rua do
Senado n. 62. (M 3ti)

a
Querem comprar moveis a pres-

taçoes por preços baratissimos, en-
tregando-se na if prestação, sem
fiador, visitem a Casa Sion, na r.
Senador Euzebio, 117-119. Tele-
phone 5209 Norte. (S 1791

COSTUREIRA
'Precisã-se á rua Assis Bueno 50,

com pratica de officina. (34'J)

PENSÃO CARLOTA
'Alugam-se salas e quartos, tki-

mente mobilados, a famílias e ca.
valheiros de tratamento. Fornece-
se também pensão a domicilio. Pre-
ços módicos; rua Cassiano n. 2,
esquina O. Luiza, Gloria. (J837)

V. ex. quer mobilar v. casa
oor preços iaràtissimos, entregam-
se moveis na 1* prestação, sem
fiador, na Casa Sion, á rua do
Cattete, 7, telephone 3790 Central.

,(S 1801

A NOTRE-DAME DE PARIS
GRANDES SALDOS EM TODAS AS SEOÇ0E9 A PREÇOS

SEM PRECEDENTES

Homoeopathícos videntes
A tudos que soffi

quer- moléstia, esta
neficente fornece,
MENTE, diagnostico
Só mandar o nome,
dencia e profissão,
n. 1.027, Rio de J
para a resposta

•em de1 qual-
sociedade be-
GRATUITA
Ua moléstia.
«dade, resi-
Caixa postal

aneiro. Sello
J 7"6

CALDEIRAS
Vendem-se duas ialdeiras para

motor a vapor, dos fabricantes in-
glezes Jones, Burton and Compa-
ny, sendo uma inteiramente nova
e outra com seis mezes de uso
apenas; trata-se no beco da Lapa
dos 'Mercadores n.'vo, sobrado,
com A. C. Pereira & Conip.

R. 6684.

CASAS PEQUENAS
Alugam-se pequenas casas, com

dois quartos, duas salas, cozinha e
quintal, installação, electrica, hygie-
nicamente construídas, com bondes
á porta, logar saliibre, por módico
aluguel, á Villa Rosa, á rua Bella
de S. João n. 259. As chaves, na
quitanda n. 257, da mesma rua.

(6364 J

Fabrica qualquer quantidade —
Consultem os nossos preços, que
encontrarão vantagens.

— B. SOUZA & C. —
51, Rua da Misericórdia, 51

Telephone Central 11. 3469.
(M 6599

Hypno-Mapetismo!
Curso do professor KADIR, na

rua Mariz e Barros, 87. Lições
theoricas nos dias úteis e. praticas
aos domingos.-Pelo seu methodo
de ensino, com 8 lições ja podeis
influenciar e dominar outras pes-

Trabalhos de somnambuíismo e
sobre assumptos da vida. ,(R 37S

XAROPE ADSTRINGENTE de
QUINA, CASCARILHA ©

SIMARVUA

Formula de R. de Brito, da
Pharmacia Raspai!, approya-
da pelalnspectorla de Hy-

glene.
Rtéeitado ipelos mais ebalisadoj

médicos contra as affecçSes do tu-
lio gastrointestinal, principalmente
contra a9 diarrhéas rebeldes acompa-
nhadai de eólicas, dysenterias e me-
senterites, diarrhéas da dentição e
das convalescenças das febres Igra-
ves e das moléstias pulmonares, con-
seguindo sempre maravilhosas curas.
Modo de usar! veja-se no vidro.

PREÇO, 3$ooo. Deposito — Dro-
garia Pacheco, rua dos Andradas 4$.
Fabrica, pliarmacia Santos Silva, i
rua Pr. Aristide9 Lobo 229. Tel.
1,400, villa. Rio de Janeiro.

ENGENHEIRO DE MINAS
Precisa-se de_um engenheiro

com pratica para dirigir os traba-
lhos preparatórios. Offertas com
referencias c attestados. Indicação
sobre .vencimento desejado. Diri-
gir-se á Caixa do Correio 51.

(320 J)

CAFÉ TRIUMPHO
Puro e saboroso, á venda em

toda parte. Torrefação e moagem.
Praça Tiradentes 56- J 7"'

CINEMA
Vendem-se um apparelho Pathc,

muitas cadeiras e grandes espelhos,
muito barato. «*• Frei Caneca
números 7 a. 11. VM g£j_

Terreno, Roca do Matto
Vende-se ou permuta-se, por

preço de oceasião, com 1.770 me-
tros quadrados; rua de SantAn-
na; trata-se com o proprietário a
rua Dr. Dias da Cru- n. 140.
sobrado, Meyer. J. "W-

OS CHAPEOS DE PALHA,
SUJOS

Os chapéos de palha, sujos, fi.
eam completamenle limpos e coin
a ápparencia .de novos, qüatido
lavados com a "Água 'MaRÍo.i".
Mais duas vezes poderá ainda !..-
var um chapéo, quando ;noyamente
ficar sujo. Um vidro dá para seis
chapéus e custa 2$ooo. Pelo Cor-
reio, 4$ooo. Na "A' Garáfa Grau-
de", rua Uruguayana, 66 e avem.
da Passos, lofc^  A 2cfi

.EMPREGADA
Precisa-se, que saiba ompacofãt

macarrão. 'Rua Marechal Flbriann
Peixoto, 128.. (362 J

Ouro a 1$800 a gramma
PLATINA, 7S200

Prata, 30 a 60 réis a gramimi,
brilhantes, cautelas do Monte d«
Soccorro e de casas de penhores,
compram-se á ma do Hospicio nu.
mero 216, hoje Buncs Aires, uni
ca casa que melhor paga.

y-y-WhWryiy^^

iCASINO PHENIX

'ifi^a^^vjV^»'' \ v

Único Tliea-
tro por ses-

sSes qiie f une-
- dona

na Avenida

THEATRO PEQUENO
^A'» 8 horns-HOJE- A»s 10 horas

A ALMA QUE REFLOBIO..."Original brnsiíèTro-Comedin em 1 acto,
de Heitor Beltrão

NOIVO EM APUROS
Enftrooadissimo vaudeville de Lablche — Mise'

en-scòne de Olympio Nogueira — Mobiliário da
casa A Ideal, s. José 74. ;__

r Amanha—Matlnéa — «A alma que reflorio..» e
•Noivo em apuros». Encommendas pêlo tel. 5621,

ji ^ss___y Central <

$ ODBOM COM F»A N H1ACINEMATO-

GRAPHICA Uli\SlLEinA

Quando o ÒDEON annuneia que exhibe o MELHOR" FILM DA SEMANA, fai-o na certeza de X
que nenhum outro pode superar o seu trtibalho. Paru uma interpretação de PINA MISNl- (§)
CI1ELL1 nao pteciita aquoll9 annunclo; ello se impõe. Seria ridículo que se annunciasse /gs»

um outro lllm melhor do que um trabalho da divina artista ^
trm\JT á~\ *_T_k "_T^ T_k 

"ÍT^ "M 
T Komance passional de ®

I I I "_r U T< W l"< l\ I sensação, em « partes, ©
X IVIIVJCf JCLJUrXJL/ «o Glovannl Verga g

m

®

®®m.
n®

Moléstias das gallinhas
A gosma, o gógo, a corysa e o

rhcuniatisino das gallinhas, e de
outras espécies de aves, são com-
batidos com segurança pelo Cory-
sol.

Com o uso deste preparado a»
gallinhas engordam e a posturt,
augmenta. Preço, 2$soo, pelo Coi-
reio 3$5oo.''

Em todas as drogarias t t;':,ar-
macias, á rua Uruguayaií» »í, Pe-
restrello & Pilho è Avenida Pas-
sos n 106. j\ 207

Curso de preparatórios
M'ÉN'SÁLl_>ÁlDfi, . js$ooo .-

professores do Pedrn II; rua
Sete de Setembro n. roí, i" an-
dar. S. 52301.

Vende-se, com i<i quartos, jar-
dim, qpiiiiltaj 'e j-caU ,<|upentlen-
cia9. Trata-se ji-i praça José d»
Alencar 11, it. R. 70S4.

PINA IVIENICHELLI t

UNHAS BRILHANTES
•Com o uso constante do Unho-

lino, as nnft-9 adquirem um lindo
brilho e s-ícellente cõr rosada,
que não íesapparcce, ainda ' mes.
mo depois) de lavar as mãos diver-
sas vesef. Um vidro, i$soo. Re-
inette-£e pelo Correio por 2$ooo.
Na "A' Garrafa Grande", rua
Uruguayana n-. 66, e avenida Pas-
sos .tf.6. A 208

ÍÜ Á MACHINA
:_nsfrra-se: xom os dez dedos,
ern pouco tempo, por methodo
norte-americano, a 10$ por tnez;
rita do Senado n. 173, sobrado.

S 569
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ciFe falais;
U CINEMA DA MODA - O CINEMA DE LUXO

HOJE- Ultimo dia -HOJE

HESPERIA
I A bella e eonsagrada artista, que tanto suecesso alcançou no des-

empentw do papel de "Margarida 'Qauthier" em "Dama das
Camclias", é a protagonista deste forte drama de amor e aventuras.

$ mysterío de uma\
noite de primavera\
Empolgante — Sensacional — Emocionante — Soberbo e artístico.

Í"S'*Í

Uma descoberta identifica i a causa d'um crime mysterioso, com-
mettido não por um rival despeitado e interesseiro, mas por aquelles
a quem a descoberta viria «usar a ruina. HESPERIA a noivai
amantissima nio conformada com a morte brusca e mvsterioia de'
teu noivo, decide-se a pesquisar, o facto por suspeitar um crime.

A astucia, a coragem e a dedicação de HESPERIA, depois de I
algum tempo, dão-lhe os mais satisfatórios resultados, como verão
os espectadores no decorrer deste arrebatador film, dividido
grandiosas partes, sublime concepção da Tiber-Film.

em 7,

O AMOR, A SCIENCIA e a ASTUCIA, são os tres grandes/themas, as tres grandes pliases deste monumento artístico que o PA- (-AIS apresenta aos seus cultos "habitues" como mais um dos films.
de suecesso, promettidos.

Salão Sete de Setembro
1 hora 0,25

2.5 7,30.
3,10 8,35•4'.15 9,40
5,20 10,45

Salão AVENIDA

Que dizer de PINA MENICHELL1, mais do que o publico diz para si proP"<>. em wx
intimo? Que 6 artista? E' pouoo... Ella ô divina na arte. Que ô bella? E mentir^Pols.P.ws
a impressão que deixa PINA MEN1CHELLI nSo ha um adjectivo que firme em grau m
comparação. Para comparar Pina, seria preciso uma outra Pina.

TVISO — Funccio-
nando ai terna dam en-
te os dois salões obe-
decerSo ao seguinte
horário:

1.30
2,35
3,40
4,45
5,50

0.55
8 hovas

„c um

HYPOTHECA
I?mpra5tam-sc i5:ooo$ooo ,sob

uma boa hypothcca a juros modi-
cos; informações com o sr. Maia,
rua dos Andradas S5, pliarmacia.

J 280

Mise-en-scéne hors-ligne, desempenho artis-
tico irreprehensivel, photqgraphia esmerada I

e nitida • :-
HESPERIA é ítm 'nome 

por demais' cò-
nhecido. do nosso publico, tornando-se enfa-
donhá a apologia de uma artista, conhecida j

e de reconhecido mérito.
amanhãMemligante de amor

sublime chef d'oouvrc em 5 aefos i

Supreesio -^ yy n^TT"RV - A?-J.do $
B.daera 

— _£_-_-___. X _£ X JCLl Confortável ^!ffPf_Íffi_EJSjiiÒ~TBMPLO DAS CBLBBi-lDADBS
Amànlia — UM FILM "HORS C0NC0ORS" __ mn^r

Bdlçfto da FOX-FILM-CORPORATION

•:^''»í^^'^*_í?_«Í_^_^B_HB_^__^^^»W^ '¦'^':;:iifc-:v.\'-:ií--.'.:- '.'¦" 
j ' >"

^j'^» *¦¦ L ^.'.¦ ^_^3S____^^Su • _? , < V_l __H^^^P^_I __»_? <' ^

WILLIAM 8HAY
6

PROTAGONISTAS -GLAIRE WHITNEY
.1.. de um romance hindou, acção na própria índia mysteriosa —A

RCkOS vida no «harem» as genuflexões ante a Deusa Siva— 0 bailar ajj
compasso de instrumentos exóticos de langorosas e bellas odaliscas — Scenás natu-1|
raes de belleza estonteante — Palácios, pedrarias, adereços, tapeçarias, vestuários, |mise-en-scene de rirjueza nababesca — Assumpto, personagens, apresentação, ro-1
mance, photographia, incompuraveis. |j

0 titnlo. PAIXÃO DOMINANTE!
CIRCO SPINELLI

Grande companhia eqüestre nacional
da Capital Federal

Empresa Atlonso Spinelli — Compa-
nhii Benjamin de Oliveira

HOJE — HOJE
Attrahente funeção

Estría — ORCEM DORCI— Estréa
..BAILARINA HESPANHOLA
Finalizará o espectaculo com a i*

representação da grandiosa peça fan-
tastica dramática em i prólogo, 4
quadros e 1 apotreose, ornada com. 33
números de mu.ica do saudoso .Iri*
neu de Almeida, intitulada:

í A Prínceza Grystal
Mise-en-scéne a caracter

Preços e horas do costume.

Em eníaios netivos — O GALLO
DA TORRE e OS MYSTERIOS DE
NEW-YORK.

Amanhã IMPONENTE FUNCÇAO
Brevemente — OS GUARANYS.

(J 831)

fá e.M..HJA íu:Ha Um novo desafio ti apresentação®[ 5©gUnaa-ieira trabalho melhor... @
Romance psychologico Anatolio do Kameneky X

L. E D A ou CULTO DA BELLEZA ^
® Interprete: A bella russa TVlUe. Trouhr,nova ®
É) A par de um enredo seduetor, esto film patenten-a<v» nm corpo ©
® de mulher, mas nesta exhibição de uma forma venusví n.v nada ha ®
^ quo não seja moral-O desenrolar; das scenas »?;mde-nos ao @
M romance lindo, om quoseíaz um ^tmh» da muls^; esta, tem ^® orgulho de sua belleza e, possuída do CULTO AO ^Jf^enle gÍ) que a humanidade tem os mesmos ideaes, nao Ti. unde o mal em ^
® desnudar-se - E' que ella nSo tem coraça>, »^*m»"IJ»? ®
® comprehende a nttracçfto da carne... Um dia: v»prem, também @
% ella amou... A mulher revive onde havia b ««tataii... Mas a @# Natureza castigou «quella que zombara delia E tudo isto, em ^ £

scenas, impeccaveis, nada contem que ná«5 árida beiio, interes-

f THEATRO REPUBLICA í
iOmpre-a Oliveira & C. ^

é SABBADO, 7 IDB OUTUBRO \
f. _5_.'s 8 3j4 5

ESTRÈA DA CELEBRE ARTISTA S

FÁTIMA MIRIS |
(Rainha do Transformismo) d

jj 3 horas de FÁTIMA MIRIS ! ! í
í 400 transformações numa noite ! !! f
\\ I* parte — UMA FESTA EM TOKIO ! — 103 transformações! 4

Rinui&siino guarda roupa ! Deslumbrantes scenarios A
3» parte — LICAO DE TRANSFORMISMO — ITÁLIA: Conto K

dos bersngliercs. w
3> parte — GRANDE THEATRO DE VARIEDADES. \\
SEMPRE FÁTIMA MIRIS 5

NMMMNI
PALACE-THEATRE

Preces de sessões
ctos, 3$: cadeiras de

Cam.irotc_ e frizas,
i", s$i baicües, 3$

15$; lognrca distin-
_Ç; galerias numera'i!_/ SCeiiaS» imneCCSIVeiS, niUia COIIIiBUI \\wo _••-•-» ¦..••_i» «~»--i  = -, ctos, 3»; orom mi-, -¦*; ua,cucs, 3» c 2^; gaienas numera- JR

iS. f o m ml \_9 w ^a5 c enlra"a 8era'> i$ooo. tj 849) K

ÍOrande 

Companhia T_ucilla Percs - Leo- i
poldo Frócs ]

-EEO-TES - A's 8eás ÍO-HOJE !
Ultimas representações do çratide suecesso de

Leopoldo Fróes
AAAA-AA-AAAAÀAA-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA>.

i 0 CAPMELISBERTOI
; (Xie p>etit café) >

# tiigueza
Amanha—Grandioso festival da Colônia Por-

Espectaculo completo, a preços de ses-
sã» A. -t/Eorgaclini-H cie Val-KÍor, a obra

! prima dc Pinheiro Chagas.
! SEXTA-FEIRA — A Duquesa das Folies Ber-
| geres. ' .1 850

PATHE
UL-XIIVIO DIA

DESTE PROGRAMMA
Exhibiç_o da Terceira Serie do celebre romance

 policial

ZlGOMAR
A prisão do policial — O elephar.te ladr.lo — Aeroplano
contra bote automóvel sio os tres capítulos emocionante!»

deste lllm sensacional

ommmÊsammmmmtwmÊmm ¦*
i-^m mi»-:.'¦'_¦ BIcP^ilil______l __B__1
^i_ã____l ___i

8 A- - *• '1* ~* • 1

_P 1 I WÊÊÊ -Kiimj
fil_6íí*__ 7 V >____^__K_____k.
_rVH___*' WkMBx U__-l _H__UjK- - ^2wr__i __B_H

O processo inimita-
vel e nunca attiiigt-
do dc cores naturues
conhecido por Patlié-
color edita para o lilin
de arte italiano:

Sacrificio
Tendo como protago-
nkta a celebre rnssa da
Opera de Paris

Kcxhibc-se um documento precioso, authcntico eraro sobro
OS MYSTERIOS DOS SERTÕES AFRICANOS
Acompanha-se a expedição de caça do Barão Fran-chetti na Afnca Oriental — Absistircis «sem trues»as emocionantes caçadas de ZEBRA — RHINOCK-
SSÍÍ^m LEA° ~ ANTIL0PE - BEISA o HIPPO-
ri) lAlvlU.

pi»MMMM_---»-p--«-«--"--~"

MMMHIMMIMMMIMIMMIIM—9—9yS9*-'->±

CINEMA AVENID
HOJE ultimo dia dos dois episódios

.PIRATAS SOCZ
da DLUXO

1- episódio ¦ O Pequeno Mont:
2* episódio ¦ As Irmãs Cors

Segunda-feira, continuação dos í'í*:
CIAES. 3-episódio. O Parasita; *• •
Guerra dos Espíritos. 

do Sls»
S

THEATRO CARLOS GOMES
i Grande companhia de sessões, tio Eden-Theatro de Lisboa

Empresa Teixeira Marques — Gerencia de A. Gorjfio
HOJE —:— 2 sessões 2 —:— HOJE

A's 7 3r_ o 9 3|* DA NOITE
A revista-fnntasia de costumes poíúigtiezes.

Çí/pIo

.'•TAS SO-
íisodio, A

AMANHl - SOB15RHO PROGRAMMA KSÍS' - 1" parto

•

O grande submarino dilema o " Deutschland ,
gem nos Estados Unidos, seu intrépido comm:C"
valorO-3 gtrarnição, sua c)iegadaa dc New VorV, z
vlos americanos c peio subiria rinoa da "UmÍvciv.v"'
ser aprisionado pelos cruzadores inglezet — \> ,•
arriscou sua vida para conseRüir este tilm — í
dias do Globo de Cryslal. da U'l.nxo — z v>-.-
Celeste Império, da Bine Bird, da Universal — :
este só «o Avenida.

:.ia recente via*;'c, com sua
.;',oiado por na-

•'.'ue ocata de
».-¦ -;\do operador
¦;-'>.'i. As tnige-'
:.. -\ l-ilha do
^.'./•'na como

MARÉ' DE ROSAS
Compíãvaa (Zé-Lerias  CARLOS LEA_ereS pmtasilgi) : .. . LUIZ BRAVO

Amanhã, ás 8 liS-RECITA DE GALA
commemorando o anniversario

da Republica Portugueza
CEIA DOS OARDX-AX3S

«0 5 DE OUTUBRO"
Versos da Avelino de Souza por Henrique Alves.

Rapsódia de fados, ao maestro Bernardo Ferreira. - Ultima
representação da «revuotte»

— rno paiz no SOL 
Sexta-feira—Maré de Rosas.

;WYW\.Y----WWW-WyW«Wr^^
rtMMMieMWMMWMMMWIWtB^.'¦••»§-•»• 

' „,.„,„,„.

C-NEfi-IH-THEATRO s. JOSÉ'
Empresa Paschoal Secreto

#;0 COMPANHIA NACIONAL FUNDADA EM 1911 #>;:Direcção soenloa do actor Eduardo Vieira
Maestro director da orcliestra JQSE' NUNES

A. zxxaior victoria cio Theatro Popular

HOJE-4DÊ OUTUBRO DE 1916- HOJEV-lWi-rK- A-S7.8 3I4B10H2 nW#__f_a.
1-, 2- e 3* representaçúea di revista da costumas carincas em 2 actos, 9 quadros e duas apotheoses

oricinaldosconheciJososcriptores IGNACIO R-VPOSO o URSTlBii JÚNIOR; musica
do inspirado maestro PAULINO SACRAMENTO

PISTOLAO
CIIME1IVIA IRI v. _,í

-rsr II
Empresa J. Cruü Júnior Rua da Carioca ns. 49 e u

HOJE - ULTIMO DIA - HOJE
EM MATINE'B E SOIRBE

Para ceder, amitnhã, logar a um grande programma

HONRA DE MARIDO mSÈF
Um grande romance em seis parles da querida fabrica

TOS I'ILM CORPORATION.

A.Õ sOELX* da meianoitò
Grande arama policial, em Ires partes da úlirici francfja — ,
C.AUMOXT

Amanhã —Um novo programma formidável
Os ipira/tEis sooiaes

,! séries, d» grande fabrica 1VI.UXO. 15 séries.

Ultima série da FILHA 1)0 CIRCO.
Setunda-feira, dia i- Mais »m assombro!

TIOFKB FlEAL, por PINA MENICHELLI

1 I:HEATRO RECREIO
ã Companhia Alexandre Azevedo -Tourníe Crcmilda d'01iveira

«-•_*^
O

• Tf«-

õ canário!
Brilhante creanâo de CREM1LDA DE OLIVEIRA, ANTO-

NIO SURRA engriicãdissimo no protagonista.
Amanhã—A's 8 e às 10 :

Keso9se3< O OAJTARIO oooacoso.
Á seguir : A comedia ingleza de Pinero - MENTIRA

DE MUI.HER-Exito absoluto. R 5»1

Compères \ ALFREDO SILVA, no "Pobre Diabo" e JOÃO DE DEDS,
no "Pistolinba"

Tersonagens — Pobre \ Diabo, ALFREDO SILVA; Rei Pistolão c Vórróhódó. CARLOS TORRKS; Pis-
tolinha, seu Eecretario, JOÃO DIC DEUS; Actor e Marrociro, Asdrubal Miranda; Assaly, Franklin d'Almèida;
Repórter, j. Figueiredo; Guarda, c 0".íinc.i=, J. Mattos; 1" Voluntarir.s e _ Trovador, tenor \'iccnte Celcsti-
no; Coronha, Lino Ribeiro; Lopínho e Fostíno, Bernardino 'Machado; Lacaio da Corte c Mane Timbój João(Magalhães; i° Cavalheiro c Dcscaccado, Pedro Dias; 'Matuto, José Ribeiro; Gcnio das Graças c XiniM, *P1C-
PA DELGADO; Sandwich e Jurema, LAURA GODINHO; Senhora Ua Rarata, ELV1RA MENDE5; Salada
de il;rutas. lmbuzad.1 c Sertaneja, J U_IA MARTINS; Chopp, Cândida Leal; Theatro Pequeno, Beatriz
Martins; Roceira, Cecília Porto; Chica Pape < Catita, Luiza Caldas; Cupido, Antonia Denegri; Uma senhora
c Laranja, Jitditli Bastos; Banana. Kmilía de Souza; Pcra, Appohnaria Ternandes; Uva, Isaura Pereira Mc-
lão, Angelina Ferrari; iManga, Jlaria Silva; recego, Rosa dc Castro; Maçã, Magdalena; Abacaxi, Frascntina

Títulos dos quadros — 1» (prólogo) NO REIXO DO PISTOLAO; s", X0 POXTO DAS TREPA-
ÇÕES: 3o. ALMA BRASILEIRA; 4'. GLORIA A 11ILAC (spotheosc);5", NO INTESTINO DO BRASIL;
6", AU CLAIR DE LA LUXE; ;\ ARTES 15 ARTISTAS; 8», CE'0 DA GRÉCIA, e o", AS MUSAS

(apothcose) •
Deslumbrantes apotheoses: OI.ORIA A IULAC, brilhante homenagem á acção patriótica dn grande poc-

ta em favor da Dcícsa Nacional, e AS MUSAS, .maravilhosa concepção do scenographa JAYiMQ SILVA,
Mlsc-en-sceiic »lo nrtor Eduardo Vieira. ' ""'

Scenarios ocmpletamcntc novos do Jaynio Silva e Joaquim dos Santos,
Montagem do operoso maeninistn Antônio Xovelino

Bailados origiuaes do -prof. José VOLPI. — Figurino» di caricaturista XFiRV.
Deslumbrantes cffeitos de luz electrica. sob a direcção do clectticista CARLOS COUSIX. —>'"Giiarla-

roupa confeccionado nos "atclliers" da empresa, sob a direcção da "costumicre'' PAUT1L1A CARRAI,.
Suecesso garantido ! montagem deslumbrante 1

Osjesyectaculos começam sempre pela exhibição de filma de suecesso

?NEMA IDEAL
HOJE 0 HOJE

—Ultimo dia deste—
SURPREHEIMPENTE PROGRAMMA

Tres grandiosas obras theatraes do clneniato-
grapbia moderna num só espectaculo!...
A radiante formosura dn grande nrtistn BELLA HF.S-

PKIilA, pela primeira vez ao serviço da clnematographia
policial, representará como principal interprete o sonsa-cional e vigoroso drama policial da afamada fabrica TiberKilms, do Homa
O MYSTERÍO de uma

NOITE DE PRIMAVERA
7 partes arrebatadoras, cbeias de grandesemoções

Qundros de evidente importância e forte sensação
Em reprise o electnzante romance policiei que tantoemocionou a alma do nosso publico

Segunda serie denominada
ZlGOMAR CONTRA. NICK-OARTER3 actos de surprezas e maravilhas

No mesmo programma ainda, o delicado e mui mi-moso drama social, interpretado por Mlle. Naplerkowsko,
| ricamente colorido pelos grandes Pathé Frercs
O SACRIFÍCIO

Ires longos actos que constituem uma jóia de arte ede raro valor; '
COMO EXTRA NA MAT1NE'13 - O instruetivo e pos-sante film do natural v
CAÇADAS IVA ÁFRICA
Amanha-o formidável arama de alta sociedade em 5sensacionaes partesO MEND1GANTE D'AMOR
O possante drama de aventuras sociaes,. de Pathé-Fre-res, em 4 longos actos, SUSPEITA TRÁGICA.Segunda-feira -próxima - Terceira serie do famoso ro-

ffpM _,al ZIü0MAR. no capitulo ..ZKIOMAH PEL1 E


