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'^¦So edifício novo do "Correio «Ia
ÜWanhii", lio largo da Carioca
11. 13, estilo Já ínncclonantlo to-
dos as suas secções, excepto ns
nfficinas, quo (im brcver estarão
também ali instulladas.

São os seguintes os números «os
nossos appnrelhos telephonlcos:

Redacção. . . 5698«Central
(Jeremia . 

'. • . 5443 •• n
Escriptorio. . 5701-
Offlclnas. . . 37- Norte

fitencfiipi
e deshumana

É

insistem, ao iquè.sé dizia liontcm
iias salas do Mònrpe, os dirigentes
<la Câmara dos Deputados na appro-
vação da emenda da commissão de

ü-manças relativa aos funecionarios

públicos. Parecia condcninada, c se

dizia que realmente estava, quando
se divulgou fltte o presidente da Re-

«mMica attendera á commissão que
rfõra perante s. ex. advogar a causa
«los seus companheiros, ou implorar-
ülie suspendesse o .golpe pendente so-

bre clles e suas '.famílias. Mas, prova-
velmeiúc porque o presidente voltou
ao que havia assentado solire a mate-
ria com os financistas oiíiciacs, es-

quecido talvez da 'boa esperança que
deixou transparecer das suas palavras
si referida comniissão, aififinyia-se que
;i senha lá maioria, o que é quasi
toda a Câmara, é a rotação cerrada

pelo trabalho integral da commissão
<le Finanças. A muitos deputados, até
bancadas inteiras, repugna a ctimplj-
cidade nesse attentado on copartici-

par da responsabilidade por essa me-
dida odiosa, injusta e cruel, líntre-
tanto, as conveniências políticas hão
ile reprimir os impulsos dc generosi-
dade e dc justiça da maior parte
desses deputados; e, se o Senado não
amparar os pobres futiccionarios pu-
blicos, só lhes resta esperar a justiça
<los tribunaes, que tardará, mas virá.

iForant os políticos; profissionaes
que, para ifazer proscrylismo e atten-
¦der á sua. clientela, crearam essa si-
tuação tle excesso ou plcthora de
'íunccionalismo; e, portanto, são clles
os responsáveis pelas suas irias conse-
(juendas. Também foram 03 escan-
dalosos negócios 'patrocinados por
esses políticos que arruinaram o paiz,
(levando-o á bancarrota. Nada sof-
irem por isto; continuam no gozo
das posições com todos os seus pro-
¦ventos; e agora, para a situação da
crise financeira, que exige economias,
o primeiro remédio que lhes oceorra
si meitc c a stippressão «e empregos,
pondo no olho da rua. 03 emprega-
dos, e a reducção dos seus vencimen-
los jlá oncradissimos dc impostos, E,
releva íiotar, as economias alcança-
¦das com a desgraça dos funecionarios
públicos, são economias rclativamen-
¦te fracas, ninharias comparadas com
os cortes que se impõem na despesa
publica, casa realmente queiramos
equilibrar o orçamento e restaurar as
finanças num só exercício. Precisa-
mos, não ha duvida, reorganizar os
nossos serviços públicos, distribuindo
melhor os íiniccioiijtrios; precisamos
acabar com muitos abusos c desegiial
tladcs, contra as quaes se revoltam o
bom senso e a justiça, mas isto me-
diante uma reforma administrativa,
que, ainda mesmo parcial, não poderia
ser realizada sem inconvenientes por
via orçamentaria, além de infringir a
Constituição num dos seus 'funda-
nicntos — a separação e independeu-
cia dos poderes, c a sua competência
•limitada. Faz-se necessária uma lei
orgânica séria, estudada maduramen-
te e aproveitada a pratica e a expe-
riencia dos qne tèm passado pelos
serviços públicos ou nelles ainda es-
tão. Isto requer tempo; não pôde
uma reforma dessa importância c dif-•fictildade ser ataniancada nos últimos
momentos de uma sessão legislativa,
c pespegada á cauda do orçamento, só
visando seus autores c instigadores
a redticção de verbas orçamentárias,
c sem se prcocctiparcm de respeitar
situações adquiridas que oíícreccn
sempre as maiores difficuldãdes c
resistência tis reformas da administra-
ção c ás reorganizações dos serviços
públicos.

Xcssa reforma cumpro assegurar
os direitos dos funecionarios públicos,
e prover sobre a sua effectiva re-
sponsabilidade. O fimccionario, nos
tempos modernos, sobretudo nas dc-
mocracias, deve ser considerado um
servidor da nação e não do partido
110 poder. Deve gozar, no que respei-
ta a opiniões políticas, da mesma li-
herdade que o seu superior, o presi-
dente on o ministro, exercendo a sua
actividade política conformo a sita

• consciência, seus sentimentos, c mes-
mo as suas conveniências. Já se foi
o tempo em que nos listados Unidos
os cargos públicos eram d.espojos dos
vencedores nas campanhas presiden-
ciacs. Desde iSS.', que o Sporls Sys'-
títii íoi abolido pela lei Peiidlcton.
Na Inglaterra, 05 serviços civis tia
crua, separados dos empregos pro-
priamente políticos, estão absoluta-
meníc subtraídos ás influencias poüti-
cas. \'a A-llemanha a liberdade poli-
tica do fiinccionario é grande. Um
estatuto legal garante e regula minti-
ciosamente a permanência no empre-
£.">• Aqui no Brasil, não; entende-se
que os empregados públicos são ser-
vidores políticos, quando não se quertambém que sejam servidores pc;-soaes, dos homens políticos que os
empregaram, c. mais ainda, dos que«stão no poder. Para servir a estes,
devem alé abandonar aquelles, incor-
rendo embora cm negra ingratidão.
O resultado são as demissões exigi-
«ias por deputados e senadores, cite-
jíçs político, locies e estadttaes, quetèm acarretado enormes prejuízos .10
&U4o oom ai reintegrações ordena-

das pelo poder judiciário, e, conse-

quentemente, com o ipagamento de
ordenados duplicados durante algum
tempo. Para pôr termo a essas pra-
ticas nocivas, a esses abusos preju-
dicialissimos ao bom andamento tios
serviços públicos, á regularidade da
administração, ha projectos na Cama-
ra, como, por exemplo, o Estatuto
dos funecionarios públicos, do illus-
tre deputado habiano dr. Muniz So-
dré. Dorme este na pasta da commis-
são, qtie já o devia ter estudado e
emittido sobre elle parecer. Promo-
ver a sua passagem no Congresso não
acudiua nenhum dos nossos dirigen-
tes. lElles só pensam no íuneciona-
rio publico para aproveitar-lhe os ser-
viços no seu próprio interesse ou da
sua política, para arrancar-lhe a pelle
em favor do fisco, ou. tirar-lhe o em-
prego para chegar á conta justamen-
te precisa ao equilíbrio do orçamento,
ao menos no papel.

Gil VIDAL

Tópicos ^Noticias
O TEMPO

Ainda liontcm continuou o máo tempo,
cliovenilo L-oiii intermittencias. A tempera-
tura variou ilo io°.7 a 21",i.
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FüACAS .10 niü A' VIST*
ínlire it.omlres. I. v -. 1217I64 1= 513=" Paris S710 $720" Hamburgo $75- Sts~" Itália — $655" Portugal (pseudos). — s$8<jt" HuenOS Aires (peso

ourn) .— 3S064" Nova Vork .... — .|Si86" llespnnlia; .... — $S45
Caixa matriz iai|.|í 129I32
llancnrio 12114 a 1*29132

Café  95700 c i)$8oo. por arroba, pelo
typò 7.

l.ibrns — Sem iicrocíos conhecidos,
[.tiras do Tbosouro Aos rebates de

7 1I2 e 8 por cento.

HOJE
Está de serviço na Repartição Centra', dc

Policia o 2" delcjiiido auxiliar.

Xa ift paíiadoria do Thesouro Xacional
paR:un-se^ as tolhas: Bibliutlicea Nacional,
Aluse» Xacional, Jardim Botânico, Posto
Zootechnieo, Secretaria de Policia. Kscoln
dc Ilèllás-Árt03, Instituto Benjimiin Con-
*>tant e de Surdos-Mtulos. Assistência a
Alienados c T. lf. das listradas.

Pfl.t;a-se na Prefeitura a folba dos ju-
bilatlos.

Avise. — Termina lioje o pasuniciito <las
folhas de alugueis tle prédios oecupados por
escolas c agencias, relativos aos mezes de
abril e maio do corrente anno.

A carno
¦Para a carne 'bovina ¦po^ta boi» em

consumo nesta capital foram ãfflxailos pelos
niàrcliàiitcs, no entreposto <lc S. Dioco, o»
preços de $690 a S;8o, devendo ser co-
brr.do ao publico o máximo dc $980.

Porco, $950 e i$ioo. e vítella, $800.

No discurso que, hontem, pronunciou
na Câmara sobre o escandaloso nego-
cio do carvão, o deputado Maurício de
Lacerda fez referencia a uni assumpto
de extrema gravidade. Disse o illus-
ire representante ílutivWense qiíe, entre
as raitfles que induziram o governo a
fazer ncnle)!'í vergonhoso contrato com
o testa de ferro Meisel; está o intimo
desejo- dc prejudicar as "¦ retidas' do
Lloyd com o fim de forçar o seu ar-
reiidamcnto. Para corroborar a sua af-
firmação, lembrou o sr. Mtuiricio dc
Lacerda que, no Congresso de Financia,
tas Americanos, realizado em Buenos
Aires, o sr. Calogeras se manifestara
favorável á abolição do dispositivo de
nossa Constituição, que torna a navega-
ção de cabotagem uni privilegio da ma-
riuha mercante nacional.

Podemos adiluzir ao argumento, tão
íipporlunamenfe formulado pelo sr.
Maurício dc Lacerda, alguns fados, que
já foram, aliás, mencionados pelo Cor
reio da Manhã.

Desde fins dc maio, está nesta cida-
dc um sr. Koger Btoek, que representa
aqui interesses frahcezes o que trouxe
recommêndáçõcõs influentes para o sr.
Calogeras, O fim desta expedição do
sr. Block é convencer o governo bra.
siloiro das vantagens da venda ou ar-
rehdamcntó da frota do Lloyd a uma
empresa franceza.

'Entre o ministro da Fazenda e o
sr. Bioek- estabeleceu-se uma intimida-
de, que é muito coinnienlada uo próprio
Thesouro, 'Essas constantes confabula-
ções, entre o ministro que fez profissão
publica do 'seu desejo de acabar com
a marinha mercante nacional c o agen-
te dos financeiros estrangeiros que que-
retn arrendar ou comprar os navios da
nossa .principal empresa de navegação,
não constituem uma mera coincidência.
O sr. Calogeras está sorrateiramente
procurando levar por deante o seu pro-
jecto de deíiiacionalizar a nossa -inari-
nlia mercante.

'Xcssa intenção do sr. Calogeras, de
liquidar a marinha mercante nacional,
encontra-se a explicação da atlilutlc
impassível do governo deante das con-
stailtes vendas e arrendamentos dc va-
pores nacionaes.

Trata-se dc uni facto cuja gravidade
é tal que dispensa commenlarios. O
presidente da .Republica já tem dado
lão tristes provas de si, que pouco é
lícito esperar da sua iniciativa. Mas
acreditamos ainda que o sr. Wehcesláo
seja bastante brasileiro, para ter um
gesto em defesa da marinha mercante
nacional ameaçada pelo cosmopolitanis-
mo do político sem, escrúpulos que,
para desgraça deste paiz, está actual-
mente guindado á posição dc ministro
da Fazenda,

min de Amlrade Figueira, para servir
intierinaWiertte o officio de escrivão da
4a pretoria cível durante o impeddmen-
to do efíectivc

A proposição do Senado determinan-
do que a edade limite, para a reforma
compulsória do official graduado, seja
correspondente ao posto de sua gradua-
ção, é das mais justas. Só os que não
a fixam e examinam com a necessária
isenção de animo, podem recusar-lhe
applausos. . . -'Segundo 

os adversários do projecto,
trata-se da reforma da lei da compul-
soria, pelo intuito subalterno de servir
aos interesses particulares do almiran-
te Alexandrino de Alencar. Em torno
desta concepção, rebentam esses pro-
tcslos, condemnando-o. Apuradas as
coisas, pessoal é a campanha que se
levanta.

Ora, a primeira parte é positivamen-
te falsa. Nenhuma reforma da lei da
compulsória resulta da nova proposição.
O de que se cogita, c precisamente, de
repor toda a nossa legislação no seu es-
pirito e nos seus termos, deturpados
pela arbitraria resolução presidencial de
28 de dezcmbio de 1894, consoante a
qual a edade limite para a reforma
compulsória do graduado deve ser a do
posto effectivo inferior.

Lendo o accórdão do Supremo Tri-
bunal Federal de 23 de dezembro dç
1901, ninguém de boa fé permanecerá
na duvida. Abi se firma a júrisçiru-
dencia"dc que a graduação de posto
superior, "conferida por decreto e in-
strumentada por patente", importa, de
facto c dc direito, incontestável promo-
ção effectiva, isto é, investe o promo-
vido, desde logo, de todas as honras,
graça, jurisdicção e preeminencia pri-
vativas dos oiíiciacs do respectivo pos-
to. Como bem argúiu no Senado o sr.
Pires Ferreira, se a graduação permitte
ao official contar antigüidade, promo-
ver-se no montepio, ler as quotas e gra-
tificação addieional do posto de gradua-
ção, por que não contar também a cila-
de pelo posto da graduação ?

Numa palavra, a nossa lcgis'ação,
uniformemente, equipara os graduados
aos effectivos, salvo quanto a venci-
nicntos, ao passo que unia esdrúxula
resolução presidencial, na parte da rc-
forma compulsória, põe cm nível in-
ferior o graduado.

O projecto do Senado tem, portanto,
um simples objectivo de reposição le-
gal.

Bem haja elle desde que aproveita
ao illustro almirante graduado Alexan-
drino de Alencar que contra o espirito
e a letra dc nossa legislação c em vir-
ttidc do acto absurdo do governo de 04,
seria afastado cm breve do exercício
effectivo da armada, c que com a nova
lei interprctãtiva continuará consagran-
do á sua nobre classe c á defesa do
.paiz os inestimáveis serviços que lhes
tem prestado.

Aliás com isto só a nação lucrará : o
almirante Alexandrino perde até nos
seus próprios vencimentos.

PUNHOS e collarinhos — Especialidade
— Casa Manchester — Gonçalves Dias 5.

iConf<.-rencHm hontem cohí .9 ministro
da 'Fazenda o dr. Cuátod\o, 'e Maga-
ihães, director .'da íCarllieiraiv-ambitíl do
Banco do 'Brasil1.

Em torno de
Matto Grosso

A sra. V.Ynccsláo Braz continua a
apresentar sensíveis melhoras 110 seu
estado de saúde.

Ainda liontcm innumcras pessoas fo-ram indagar do seu estado.
No gabinete do Prefeito Municipal e

fob a presidência do dr. Azevedo So-
dré, estiveram hontem renhidos os in-
tendentes Gciulio dos Santos, Honorio
Pjmciitcl e Pio Dutra, assim como o
director da repartição de Çoitlabilida-
de, Palhares.

Traífin-sfi dn Vm:T.m?n<o municipal
para o anno vindouro. Foram discuti-
dos todos os artigos publicados pelo
Correio da Manhã, nos quacs fizemos
a apreciação critica do projecto dc or-
çamento, tendo o dr. Azevedo Sodré
declarado que concordava com a maior
parte das nossas apreciações, acceitan-
do modificações no sentido por nós in-
dicado.

Não conhecemos ainda quacs são as
modificações acecitas pelo Prefeito do
Districto Federal, mas registramos este
facto com prazer, por vermos que o go-
vernador da cidade reconheceu o valor
dos argumentos, com que esta íoiha
defendeu os interesses públicos.

O m?niítro do Interior nomeou hon-
tam o escrevente jurajnealjvlo Benja-

O dr. Amalio da Silva tem recebido
grande numero de cartas e telegram-
mas, felicitando-o pela sua defesa c
pela altitude altiva e nobre que assu-
miu ante-honiem na 2' Câmara Cri-
minai. Parece que se está verificando
o que dizíamos hontem: inicia-se, em
nossa sociedade, uma reacção da qual
pôde resultar a completa moralização
da justiça brasileira.

As classes conservadoras já compre,
licndem o perigo de uma sociedade
organizada, cm cuja. justiça não se
pôde confiar; c manifestam claramente
sua aversão pelos que, com as suas
prevaricações desprestigiam a magis-
tratura, applaudindo, ao mesmo tempo
os que se erguem contra esses juizes
corruptos.

Não temos a puerilidade de pensar
que, dum momento para outro, a adml-
nistração duma justiça falha, inepta c
venal se tornará brilhante e. integra;
muitos obstáculos se vão oppór a essa
transíormação que, mesmo lenta, não
perderá sua efíicacia. E um dos mais
sérios, desses obstáculos acha-se no
seio da própria magistratura.

Entre nós ha muitos juizes que por
sua competência e sua honestidade,
honrariam qualquer tribunal. Estes dc-
vem perceber que sua reputação pode
soffrcr com a tolerância que mostrarem
por sens collcgas sem escrúpulo. E
se, por uma falsa noção de solidário-
dade, deixam de os condemnar a um
justo ostracismo, considerem que muito
mais profunda do que a solidariedade
entre pessoas da mesma profissão, é
a que l'ga, uns aos outros, todos os
homens dc bem.

BIBLIOTHECA POPULAR _ Aber-
ta ao publico das n ás 21 horas, no
Lyieu de Artes e Ofíicios.

/Em visita ao ministro da Marinha,
esteve liontcm, á 'tarde, o comniandaii-
te do cruzador inglez Amclliyst.

Esse official deixará o commando do
cruzador .por Der d'c panir para a In-
gliuüirrá.
GUAVATA3 — Lindíssimas — Só na
Casa Manchester—Kua Gonçalves Dias 5.mu D 1» t 1

Não se fala, actualmentc, senão em
economias; entretanto diariamente se
registram casos do mais puro esbanja-
mento de dispesas publicas. E' já se
está fatigado de estabelecer o contraste
entre funecionarios públicos postos na
rua e indivíduos felizes que, á custa
da protecção dos politicantes gozam
rendosas sinècuras.

Abi vae mais um caso. Na secreta-
ria da Câmara, não havia vaga para
ninguém. Não. obstante, um sr. Xcstor
Massena, graças a espertas manobras,
conseguiu ser nomeado anianucnsc in-
tciino do Monroe, ganhando quatro-
centos e cincoenta mil réis mensaes.

Apezar disso, » sr. Massena ainda
não desbancou., O projecto da refor-
ma do quadro dos empregados da Ca-
mara, pelo qual os funecionarios
hoje interinos se tornarão effectivos,
interessa aqttelle gcitoso amamtense
que cabala pela sua approvaçao. Não
duvidamos que o sr. Massena tenha
seu desejo satisfeito, porque faz parte
da redacção dc dois jornaes, dos que
mais se batem pela conveniência das
economias c mais clamam contra o es-
banjamento dos dinheiros públicos...

<ía perigo de que, no meio das
violentas paixões partidárias provo-
cadas pelos acontecimentos de Matto
Grosso, escape a verdadeira significa-
ção da lamentável crise, creada pela
politicagem naquelle Estado da União.
Como é natural em um paiz, onde
não existem partidos nitidamente
organizados ao redor de program-
mas e de idéas definidas, o caso
de Matto Grosso, á semelhança de
todos os outros tópicos da politi-
ca brasileira, descambou logo para o
terreno das personatidades que i
aqttelle em que se agita a vida nacio-
liaí; desde que o nefasto systema
presidencial destruiu entro nós as
agremiações partidárias destinadas a
organizar cm iforças combatentes 

'as

varias correntes do pensamento poli-
tico da nação.

Na calorosa discussão da questão
matto-grossense, todos os elementos
verdadeiramente políticos da situação
tforam esquecidos c a fúria dos con-
tendores concentrou-se sobre as per-
sonagens que ficaram sendo protago-
nistas da crise. Reduzido ás propor-
ções de um conflicto de pcrsonalida-
des, o debate caracterizou-se apenas
pelo esforço de ambos os clans di-
vorciados, para enaltecer as virtudes
do seu heróe e para atacar a repu-
tação do chefe da facção adversa. A
um attribuem os seus partidários ei-
vismo sem par, energia incomparavd
na dcifesa dos interesses do Estado.;
A outro açoimárãm os opponcntes de
todos os peceados políticos e priva-
dos com que um 'homem publico se
podia macular.

Mas nós, que estamos livres dc li-
gações politiqueiras, que assistimos
de longe á crise matto-grossense e
que podemos ter, portanto, as vanta-
gens da distancia a dar-nos uma boa
perspectiva dos acontecimentos, so-
mos forçados a encarar de outro
modo o conflicto entre o grupo cae-
tanista c a facção azeredista. Não se
está escrevendo em 'Matto Grosso
uma ipagina inédita da política brasi-
leira. Não surgiram subitamente ali
lieroismos cívicos destinados a illus-
trar com um traço épico a politicagem
manhosa do qttadriennio actual. Não
houve também desta vez crimes mais
nefandos do que os outros que ca-
raterizam a chronica vergonhosa do
regimen 'federal nos Estados.

iA origem do rompimento 'foi a ve-
lha historia do governador que, de-
pois de eleito, corta o cordão untbt-
lical que o ligãya ao foco de pódér
tornado dispensável, r procura ia-
zer pdlitica nova, o que \equivalej'-'na
linguagem corrente dós fástos da
nossa Republica, a pôr na niangcdou-
ra orçamentaria a cavalhada de casa.
O resto da tragi-comedia não se afãs-
tott também da norma seguida nas
outras ifarçàs estaduaes.

Os dominadores de hontem, con-
vertidos em opposição pelo rompi-
mento com o presidente do listado,
recorreram ú violência armada, em-
quanto buscavam angariar a protec-
ção do governo federal, O presi-
dente do 'Estado, depois de contem-
porizar por algum tempo, acabou ap-
pellando, também, para o argumento
decisivo da força tvfim de normalizar
a situação política do Estado, obtendo
assim uma solução, que consiste de
facto na dissolução mais ou menos
espontânea da Assembléa Legisla-
ti vá'.

vSobrc o caso matto-grossense nada
mais ha a accresccntar. Qualquer
acto, do poder federal no sentido de
alterar os -factos consummados seria
um erro político imperdoável, porque
apenas tenderia a recomeçar o cyclo
vicioso das reposições e das deposi-
ções. Em unia phase de aharchia po-
litica, como esta em que nos debate-
mos, o único critério possível para
evitar o cios social é acceitar como
definitivas todas as situações de
facto. Tal é a confusão reinante so-
bre o valor das credenciacs com que
se apresentam para governar e legis-
lar os 'homens que dominam os Esta-
dos da União, que qualquer analyse
aprofundada dos aspectos legaes das
situações políticas acabaria por nos
precipitar em um labyrintho do qual
apenas escaparíamos, lançando-nos na
desordem.

E' triste que se tenha .de reconhe-
cer que um paiz, onde já existiu, com
mais ou menos perfeição, um syste-
ma organizado de vida policiada, te-
nlia regredido á condição primitiva
das sociedades, em que a 'força é a
única maneira de a/fíirmar um direi-
to. .Mas a essa cruel necessidade te-
mos dc nos submetter como corolla-
rio do regimen de arbítrio e de fran-
de, que se estabeleceu á sombra das
péssimas instituições políticas, perpe-
tuadas pelos interesses egoisticos das
oligartíiias governantes, cm detri-
mento do paiz c com grave risco
para a sua segurança. Estamos em
uma situação em que todos os órgãos
do poder político apenas existem de
facto, faltando-lhes toda a base legai
para o seu funecionamento. Viciado
pela 'fraude eleitoral e pelo arbítrio
caprichoso nos reconhecimentos é o
mandato da representação nacional.

o tqttal tinham appellado os seus
adversários. Nas sociedades barbari-
zadas — como boje se acha o Brasil,
pela politicagem e pela corrupção —

o Juízo de Deus « ainda a melhor
fôrma de arbitramento. A essa pro-
va suprema recorreram azeredistas e
caetanlstas. Do torneio saíram ven-
cedores os amigos da situação domi-
nante no Estado; aos vencidos nada
mais resta do que se conformarem
com a sentença irrevogável.

Mas até que ponto deixaremos che-
gar essa anarchia política, que já sub-
verteu toda a ordem legal e que nos
trouxe a uma posição em que as si-
tuações se justificam unicamente pela
sua existência de facto? Considerem
os partidários do statit quo constitu-
cional a natureza dos perigos, não
somente políticos como sociaes, desta
ordem de coisas, em que o padrão da
força é aquerle pelo qual se aferem
os valores jurídicos e legaes. A
gravidade da situação creada pelo re-
gimen absurdo, imposto a este paiz
pela inexperiência política dos ideo-
lcngos da constituinte de i8r>t, começa
a delinear-se com crescente nitidez, á
medida que se esgota o velho espiri
to unitário, que durante as primeiras
décadas da Republica sobreviveu no
organismo das novas instituições
como cadeia nacional a impedir o
desmembramento da pátria. Mas ago-
ra, que as tradições vão morrendo,
que nos Estados surgem novas gera-
ções políticas, para as quacs o Brasil
é uma nréra expressão geographica,
uma .abstracção que Mies não dcsp?r-
ta uma emoção patriótica empolgan-
te, e que restringem o seu 'horizonte
ao circulo estreito da politicagem lo-
cal, a dissolução brasileira caminha
rapidamente.

Sob este ponto de vista, o caso de
Matto Grosso é muito instruetivo.
Tanto nas suas origens como na sub-
scqtiente marcha dos acontecimentos,
a crise matto-grossense concorre ipara
patentear os symptomas alarmantes
do espirito anti-nacionalista que o fe-
deralisriio .desregrado animou e cul-
tivoti no Brasil. Ali temos o exem-
pio assustador de uma agremiação
politica que rompe corri o governo
que ella própria constituíra, porque
não quer abandonar o rendoso nego-
cio <le vender a syndicatos estrangei-
ros' terras situadas em uma zona, cujo
valor estratégico a torna ttm dos se-
ctores mais melindrosos das frontei-
ras nacionaes. Depois desse rompi-
mento, os oposicionistas pegam cm
armas, promovem a guerra civil, no
niorltcntoem que, assoberbado por
unia crise financeira sem parallelo na
nossa (historia, o jgoverno da União
precisa defender com o máximo cui-
dadp, ho estrangeiro, o credito, que
qtiálquer commoção ipolitica abala e
Ç0i;;promette.

, ívlás -dia no caso de Matto Grosso
ainda uma outra lição que é também
o utíico traço auspicioso no meio da-
tqiièllçs vergonhosos acontecimentos.
E' a altitude da tropa federal duran-
te a crise complicada e gravíssima.
Eníqtianto os politiqueiros se degla-
djavam, emquanto o vice-presidente
do Senado conspirava, emquanto o
presidente da Republica, timido c cn-
leado, não fazia um gesto claro e
decisivo, o 'Exercito, representado
pelas forças do commando do gene:
ral Carlos de Campos, mantinha a
paz social cm Cuyabá, já que a anar-
chia-politica lhe não permittia defeti-
der a ordem legal, que no caos mat-
to-grossense ninguém mais sabia por
quem era representada. A' iprcsença
da tropa federal c á sua disciplina
deve-se não se ter ainda a tragédia
dc Matto Grosso ampliado cm uma
jacquçric sanguinária e dissolvente,
que acabaria espalhando por aqttcl-
le longínquo Estado uma anarchia
social muitíssimo] mais perigosa do
que a confusão politica creada pela
conflagração partidária.

9e deve a energia e aos recursos de
que lançou mão o presidente de Matto
Grosso para fazer face aos que o que-
riam apear do poder..

E para finalizar: o prestigio do sr.
Azeredo, naquellas bandas, é coisa que
passou á Historia, se é que algum dia
teve existência real.

ROUPAS brancas — Sortimento sem cgual
— Casa Manchester — lionçalvcs Dias 5.

NOTICIAS DA GUERRA

Âs operações no Dniester
O ministro da Guerra baixou o se-

guiiitc aviso ao ohafe do Utpartamento
da Guerra:"lAo cMe do DeparUnu-nto da Cuer-
ra e direotor de Saúde foram expedi-
dos aviso», em solução ao offkio do di-
rector do Laboratório Ohknico Piiarma-
ceutico Militar, tratando da prisão de
dois indivíduos que apresentaram pedi-
do de medicamentos cou; a assignatura
dc um sutpposlo i..° tenente.

O ministro mandou tornar extensiva
ao dito Laboratório a doutrina firma-
da pelo aviso 11. 505, de ,1 de abril do
anno findo, que diz:

i.° — O fornecimento do medica-
mento só será feito mediante receita
medica;

2,° — Desde que preeiwbam as for-
malitdades estabelecidas para o recei-
tuario militar e quando na gtiarnição
não haja médicos militares."

Está travada encarniçada batalha na

linha Vladimir-Volynski
"^•mf^m+mm**—

RRANDÃO ALFAIATEDSS.t\l\XJt\\J Av Rj0 Branco, loa.

Foi hontem publicado um telegram-
ma, em que o presidente da Republica
agradece ao governador do Amazonas
a communicação, que este lhe fez, de
ter sido reconhecido pela Assembléa
legal do Estado o dr. Alcântara Ba-
cellar.

Já ha dias os jornaes publicaram um
telegramma de cgual natureza do mi-
nistro da Justiça.

Ahi está a demonsl ração positivai de
que foram por água abaixo todas as
pretenções do general Tliatimattirgo de
Azevedo.

Até as pessoas menos versadas nòs
manejos da politica do paiz sabem que,
quando um ministro da Justiça e um
presidente da Republica agradecem a
alguém a communicação dc ter sido
eleito e reconhecido governador ou
presidente, este é que o será de facto
e de direito.

Havia necessidade de que o governo
federal procedesse desse modo em re-
lação ao caso amazonense em forma-
ção, afim de que elle não fosse avante.
E, agora, cremos que não irá, apezar
de todas as promessas que o sr, Guer-
reiro Antony faça aos officiaes do
Exercito, que julga capazes de esque-
cer os seus deveres para se immis-
caírem na politicagem.

'Demais, não é inútil notar que á si-
tuação do sr. Alcântara é que ê a
legal, eqüivalendo a um verdadeiro
crime qualquer altitude de espectativa
do governo federal em face de um
conflicto que o sr. Thanmaturgo, man-
comiminado com os guerreiristas, tudo
fez por levar a effcilo.

CAMISAS—O qne ha de melhor e eleg.tn-
te—Casa Manchester — Gonçalves Dhs 5.

BENGALAS — Elegantes c resistentes —
Casa Manchester — Gonçalves Dias 5,

O ministro da .Fazenda autorizou a
Delegacia do Thesourci Nacional em
Lióniirès ei pagar ao Búrcau lnternací'0-
na'! de Berna . a quaistia! de 4:105,50
francos, prorenienita . de nomenclaturas
fornecidas á Repartição dos Tclegra-
phos-, ¦ a a» « —
FINÍSSIMA ROUPA BRANCA EXCLU

SIVAMENTE FEITA A' MAO.
Cnsa Nnscimr-uto. — 167, Ouvidor.

E nas mesmas condições se encontra

O ministro da 'Fazenda nomeou hon-
tem José Antônio Bezerra de Menezes
para n logar de escrivlo da collectoria
federal de Itambé, Estado de Pernam-
buco. , -"- "n.

I o presidente da Republica, cujo poder
| adveiu das mesmas umas prostituídas
I e foi reconhecido pelo mesmo Con-
| gresso. divorciado da nação c esco-

lhido pela vontade dictatorial do
cfíucus que nos tem governado.

(Encarada sob este ponto de vista
que é o tinico compatível com as

condições rcaes da politica nacional
o caso de Matto Grosso está li-

quidado definitivamente, porque o ge-
neral Caetano de Albuquedque o re-
solveu pelo argumento decisivo da
força, que era também aqttelle para

Não ha mais a menor duvida dc que
está realmente normalizada a situação
de Matto Grosso. Dos bandos dc fa-
cinoras que o azeredismo havia armado,
só o chefiado pelo ex-major Gomes
ainda não foi disperso. Mas sel-o-á lire-
vemente, apenas com a acção da força
policial.

E' o que af firma, com a sua alia
autoridade, o general Carlos de Cam-
pos, que já solicitou do governo auto-
rização para voltar á sede da região mi-
litar de que é inspector. O governo
concedeu essa licença, deixando ao gc-
neral Carlos o critério de escolher as
forças cuja presença ainda seja nc-
cessaria no Estado.

Não podia haver maior decepção para
o sr. Azeredo. A solução rápida desse
caso. cm que elle punha todas as suas
esperanças, liquidou definitivamente os
seus planos. Para o sr. Azeredo era
lido como certo que o general Cam-
pos auxiliaria os seus sequazes contra
o governo estadual. Outro auxilio que
elle não perdia de vista era o apoio do
sr. Wenccsláo Braz. F.ra o que elic
telegraphava para Matto Grosso.

Entretanto; de um momento para ou-
tro os seus amigos o abandonaram; rc-
nunciaram os cargos que ocetipavam na
Assembléa; o inspector da 6* região
não se prestou ao rapei dc instrumento
político, e no fim dc tudo o sr. Wen-
cesláo deu por bem feito quanto o gc-
neral Campos achou dc praticar como
representante do governo da Repu-
blica.

Marcadas que já foram as eleições
para o preenchimento das vagas da As-
sembléa estadual, o pleito realizar-se-á
a 31 do corrente, . e. depois do reco-
nhecimento de poderes c posse dos no-
vos deputados o F.stado recnectará o
curso normal, da sua vida politica e
administrativa.

.Vale a pena registrar que tudo isso

Pelo ministro da Viação foi remetei-
do ao inspector federal das Estradas,
para informar, o requerimento em quea empresa Estrada de Ferro de Tbere-
zopotis pede que a Estrada de Eerro
Central lhe forneça* . por 'empréstimo,
dua.s locomotivas e seis carros abertos
para lastros.

 ,
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Um avtaior dttembM, cujé affarê
tnettido ao primt

Via caiu ná linha MwrftfB, ?
tro interrogatoría

sub'

A administração do Correio da Ma-
nhã, assim como todos os sens agentes
e viajantes, acceita assignaturas para
g revista portugueza O Rosário, uma
das mais bem feitas pnlAicações calho-
ticas editadas em Portugal. Anno fi$ooo.

O .ministro da Viação approvou o
projecto para a installação de bttffct
em <Ioís( carros 'de 1" classe da linha
de S. Francisco, da qual è concessio-
itaria a Companhia Estrada de Ferro
São Paiilo-Rio Grande,

MeU<? Amnre<5 Permme delicado emeub «niuies» 1lcr,;slc„le; na per.
fumaria Nunes; largo de S, Francisco, 25.

O ministro da Fazenda mandou cum-
prir o aviso do Seu collcgíi da Agri-
cultura pedindo a distribuição do cre-
dt'it.0 dip 45 tooolfooo á Delegacia Fiscal
em iMlinas para pagamento- da despesa
do Posto de Veterinária de Bello Ho-
rizontie, qtia corre por conta da ver-
ba 15".

Hontem disse, entre provas ile apreço,
Hcrnadino, em Lisboa, t feliz:— Não lia loucas aqui pelo preço
Oue lia 110 ííio, na Casa Muniz !

Pingos & Respingos
Uma casa comniercial teve a idéa dc ad-

optar umas chapas de meta! para o serviço
do fiscalização dos sens caixetros.

Os empregados uo comniercio vão pro-
testar contra a novidade. K com toda ra-
zãoj isso de chata deve ser privativo dos
srs. deputados.

#
* &

Annuncia-se para lireve a alicrtufa «o
Salão dos Humoristas.

Solicitados para coÜaljorar na exposição
já nos coniprontettemos a enviar ditas obras
deliciosas dc humoiir c destinadas, modéstia
á parte, a despertar o riso ao mais spleene-
tico visitante: um exemplar da Constituição
da Republica c o Horário da 11. !¦'. Cen-
trai do Br.-ml.

«

'Atiiknms. _ O rei aceciton
a demissão do chefe do gahi~

f netc, Ca!ogcrofou!os Foi cha-
maiio a substituii-o o sr. Dc-
miiracopoulos.

Vê-se a Crçcta de repente
Knvolvida cm novos rolos;
K começa o tempo quente
(Diz o Raul) entre os pólos.;-}

* *
T'm especialista, estudando as plantais

brasileiras dc que fo extraem cores para
tiníuraria, concilie que possuímos mais ile
duzentas espécies capazes 'dc suhsliíuir as
anüinas,

— IC eu que estava longe de imaginar
que tinliamos tanta matéria corante I

—IC não dão para nos fazer corar da
nrj?sa indolência, dchanco-as desaprovei-
tadas...

t

W

Deve checar brevemente, de volta 'da

Europa, o sr. Sabino Barroso; s. cx,, in-
forma a Noticia, volta restabelecido e pc-
sando mais quinze kilos; esse progresso foi
devido ao admirável clima e ao íntellígente
regimen de Davos, conclue a collcga,

O Oliveira Lima tem certe/a tam-
bem se submetteu ao mesmo regimen.

N3oj o deste foi o regimen â'ovos%

* *
_ Que aclias d» imposto solire õ licfco

proposto pelo Krico ?
-Acho que vae incremental-ó, quando

o que devemos fazer é cxiinguil.o; seria
mais insto isentar o álcool de impostos.

Por que ?
Porque estei vão e.-.ir, justamente,

solire cs que matam o bicho,' Cyraao & O.

No Mosae no Somme
As operações ao norte

de Nenve-Chapelle
Paris. 5 — (A. IA.) — A'oi norte de

NetweJCaipelle ouro lionltein a'ctividade
c dtiranlte a noiitle passada.(Em 'Hnttucli os francezes! fizeram
explodir nma mina, oecupando imme-
diatamenle a escavação aberta, a qualainda occnpada, apezar dos repelidos
ataques do inimigo.

Os inglezes approxlmam-se de
Mouquet

Londres, $ — (A. A.) — Os inglc-
zcs approxiinam-se da granja de 'Mon-
quet.

O qne informa o conimunictulo
das 15 horas

Paris, 5 — (A. H.) — Oomnmni-
cado offioial das 15 horas:"Noite calma em toda. a frtnte. Du-
rante o avanço a leste de Morval, as
nossas tropas capturaram nove canhSes
<l'c 80 niiliimetros.

Aviação — Apezar do máo tempo que
tem feito, os nossos aiviadorts bombar-
deai'a.111 o camlpo de aviação de Colmar
c, num vôo realizado d!c íioitle, lançaram
itovcnita bombas sobre os refleotorcs
dos -estabelecimentos militares dc Zee-
brugge".

AS OPERAÇÕES
NOSMLKANS

OS SK1W0S ATRAVESSAM O
CKRNA E DERROTAM OS

BÚLGAROS EM NIBE
Paris, 5 — (A. II.) — Comntnai-

carto sobre as .operações nos Balkansj"Os 9ervios atravessaram o rio Cer-
na c bateram os búlgaros na montanha
d'e Xizie, apcilcrando-sc em seguMa da
estação de Kessali.

.0 'território servlo já reconquistado
abrange uma área de 250 kilotuietros
quadrados, na qual -se acham compre-
hend.idas sefe cidades;

As tropas frauco-rassas continuam a
caniiiihar viotõriosamente",

Estú travada nina batallin no
longo dc toda a frento

Paris,'- s — (A.H.) — Comniunica
o estado-maior do exercito do Oriente:"A batalha prosegue com vantagem
para as nossas forças, ao longo de
toda a frente. As guardas avançadas
aluadas iniciaram a travessia do Cema
na região de Dobrovcni-Broda. n avaii-
cam, a despeito do frio, nas vertentes
das montanhas'de Baba.

Os primeiros destacamentos attingi-
ram já as cidades de B11Í e Popli."

Os bnlgnros evacuam posições
Londres, 3 — ('Al. A.) — ps bttíg.i-

ros evacuaram loidas as posições que
tinham desiTe Krtishograid até Vijepla-
nina-.

A lutn na fronteira greco-servia
Londres. 5 — (A. A.) — Os fran-

co-servios atacam com violência os bttl-
garoa qifc «São cm Jenaü, na fronteira
greco-servia.

Os italianos orrnpam Santi
Qnarantn

Londres, 5 — (A. A.) — Os Ua-
lianos depois de -oecupafem -Argyrocas-
tro. entraram em fianti Quaranta, oc-
ctiPando a cidade.

A situarão dos rumaicos cm
Rntcntliurn

Londres, 5 — (A, A.) — A siíua-
ção dos ritmaicos em Roiíisthurn con-
timia_ muito boa. tendo s-irlo até aqui,
intíJeis as tentativas dos inimigos paradvsavojal-os dali.

A GUERRA NAVAL
O QUE VIRAM OS TRIPULANTES

DO "jrUSETTE" E DO"MALTiVI"
Madríd, 5 — (A. II.) _ Tclegra-

phani d:e Bilbao:"'Desembarcaram neste porto os tri-
ptil.ní.es des navios francez Musette c
nontegttlez Mallvi, torpedeados por sub-
ntaririos allemães.

Oi referidos tripulantes narram ler
visto ir a pique com teida a equjpagem
e -cercado dc cliaminas uni oulro gran-
d'? nbvio, <3e naoioraiVlatlia tlcsccnjic-
cida. no qtta.1 antes notaram uma cx-
plosão".

A destruição da ponte solire o
Danúbio, ao sul do Ilucarest

Londres, 5 (A. H.) — Telegrapham
de Roma :¦"Um despacho dá "Wireless Press"
desmente que os munitores austríacos
tenham destruído 'a ponte sobre o Da-
nubio, ao sul de Bucarest. A passagemde tropas e munições continu'a sem ob-
staculo.

A batalha na região de Dobrudja au-
gmenta de violência. Os teuto-bulgaros
têm soffrjdo .elevadíssimas oerdas.".

A PALAVRA OFFICIAL
f— - ' — ¦ ¦ '¦¦ —— t

De todas as linhas de
frente

França — Paris, 5 — Communicad»
de hontem á noite :"Na região do Somme, sobretudo em
Belloy-cn-Santcrre e Asscvillcrs, ca-
nhoneio.

As nossas tropas obtiveram novu»
progressos a lesie de Morval.

Na Alsacia, cm Barrcnkopf e Rei-
chakerkopf, duellos com engenhos de
trincheiras."

Áustria — Vicnna, s — O estade
maior do exercito conimunica em data
de 3 de outubro :"Frente rumaica: — Rechassamos os
assaltos dos rumaicos nas immediaçõei
de Petroscny. Próximo a Barunykat, ao
norlc de Pogaras, fizeram os austro-
allemães um ligeiro recuo, ante a vio-
lcncia dos contra-ataques dc um ini-
migo superior em numero.

Frente russa: — Archiduquc Carlos
— Fracassaram as tentativas russas
para transpor o Bystryza, ao norte de
Bohoredczany. Repellimos ataques con-
tra as alturas de Lysonia.

Príncipe Leopoldo: — Nas iinmedia-
ções de Swinincby, as tropas austro-
allemãs rechassaram 17 ataques russoí
c 12 na região dc Zaturcy. A investida
inimiga estendeu-se a toda a frente des-
te ultimo sector. A artilheria russa ati-
rou sobre as suas próprias forças, quan-
do estas se retiravam. As perdas do
adversário são muito graves. O nume-
ro de prisioneiros que fizemos, ao sul
de Brody, ascendeu a 2.578 soldados <:
42 oiíiciacs, entre os quaes uin co-
ronel.

Frente italiana: — A artilheria ini-
miga bombardeou, com extrema violen-
cia, as alturas de Gorizia e as nossa»
posições no planalto do Carso.

Os "bersaglieri", que tinham pene-*
trado nas fortificações destruídas no
Col Bricon, foram expulsos pelos nos-,
sos contra-ataques. Rechassamos cgual-
mente os ataques inimigos contra as
nossas posições do passo de Vai Mag-
giors". .___

A campanha da Rússia
BRZÉZAXV EST.V SEXD0 VTCiO*

ROSAMEXTE BOMBARDEADA
Londres, 5 — (A, A.) —- Os rus-

sos continuam avgnçando na região de
Zlota-I.ipa.

O bombardeio 'de Brzèzány desde
bonle.in tem-se conservado ininterrii-
ptamente, sendo que os moscovitas -do-
minam já todas as alturas situadas nos
arredores daquélle ponto, uni dos mais
importantes da Gallicia.

A grande batalha na linha
Vliidimii-Volynski

Pelrogrado, 5 — (Official) — Con»
tinham renhidas as batalhas em toda a
linha desde Vladimir-Volynski até á
região dc Dniester. Capturámos cm va-
rios pontos muitas .posições.

Nas regiões de Eystritza e Eogoro-
dchan, desbaratámos as giiarniçõcs de
vários postos avançados, e fizemos gran-
de numero de prisioneiros.

A offensiva rttsso-runiaica continuai.
Os russos capturaram seis canhões e 09
ruiíicnos sete.

Durante um "raid" dc bidroplano»
inimigos, capturámos um apparcüio pro-
ximo da linha de Runo, no golfo de
Riga.

Retomámos no Caucaso repentina»
mente a offensiva, com a cooperação
da frota na região costeira. Avança-
mos numa frente extensa e captura-
mos uma fortíssima posição. j

Na região do rio Karabufun, a neste'
de Kalkittchòvilik, os nossos primeiros
destacamentos quebraram as linhas das
guardas avançadas turcas, infligindo-'
lhes grandes perdas e capturando bas-
tantos prisioneiros. Destruímos todas-
as obras c trincheiras inimigas.

Nas linhas italo-austriacas
OS AUSTRÍACOS ATACAM E SAO

REPEMjIDOS NO YAM.E
DO TRAAIGXOLO

Roma, 5 — C\. II.) — Comintinw
cadn do generalissimo Cadorna:"Os austrialeos atac.1r.1ml as nossa»
posições nas alturas da vertente sul,
no valle do Travigiiolo, sendo completa-
mente repéllMos eo:u graves perdas.
Nas encostas septentrionaes de Col-
Bricon ganhamos mais algum terreno
em direcção ás alturas de Col-Bricon
Pi'CC0Í0."

Os italianos ganham terreno nft
aionto Sief

Roma, 5 — (A. A.) — Nas altttraí
do Monte Sief as tropas italianas con-
quistaram novas e importantes posi-
ções, depois do forte comibate com a
inimigo, 

"que 
foi completamente desba-

ratado. , ,Na rtgão do Cordcvole o avança
italiano prosegui» lentamente, _ mai
firme. •
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Estradas
de rodagem

VIDA POLÍTICA
Porquê ha dias um deputado se rc-

feriu, da tribuna da Câmara, a con-
veniencia dc ser dotado o Brasil com
estradas dc rodagem-, próprias para
automóveis, um fazendeiro de Para-
caiu Minas, escreveu-nos desejoso de
<iue o Correio <da Manhã advogue
essa idéa c procure obter do gover-
ro que a ampare e 'lhe dê execução
pratica.

li' inteiramente certo que muito
àggrava a crise dc transportes a fal-
ta de estradas de rodagem. Sú nao
será da mesma opinião quem nunca
tiver percorrido as infindáveis zonas
sertanejas, em grande parte incultas,
« nas quaes os povoados, as villas ou
ns cidades, ficam distanciadas umas
das outras 6s vezes dezenas de lc-
guas.

'Pensar em ligar esses centros po-
jutlasos entre si ou com as mais pro-
ximáa estações- ferro-viarias, por
jueio dc ramaes dc cstradas.de ferro,
será o mesmo que alimentar um' so-
nlio irrcalizavel. .A solução mais fa-
cil, a mais acceitavel, é, mesmo, a
constfiicção das estradas de roda-
«cm. em condições de servirem tam-
bem. para o trafego de automóveis,
listamos convencidos dá' que, mesmo
sem novas estradas ; de ferro, . a la-
voura e o commercio do interior se
desenvolverão com rapidez, se fòr
possivel fazer o transporte de passa-
geiros c dc mercadorias com maior
(facilidade; presteza c economia, do
que suecede na actuatidade.

'Certo, não ha de ser carregando de
cercaes ou frutas o lombo de ani-
mães; que' os lavradores hão de ver
compensados os seus pesados .labores
no nnianlio e cultivo das terras, nem
cs cotttmerciantes poderão alimentar
a esperança de adquirirem mercado-
rias por preços menos onerosos. Tão
pouco a solução da problema dos
trair»"orles estará jamais no uso pre-
liislorico dos carros puxados por
seis ou. oito juntas de bois, gastando
lóiigiiissimás lioras no percurso dc
poucas .'léguas, numa morosidade in-
comparável, também em grande par-
te devida á 'falta de estradas convc-
nienteiriente traçadas e conservadas.

Mas, sejamos claros e francos nos
comineiiiarios que temos que fazer:
não é só ao governo da União que
se deve pedir que realize todos esses
melhoramentos, nem elle pôde reali-
zal-cis, por escassez de recursos.

¦A 'Constituição da Republica, entre-
pando aos Estados o recolhimento e
jjozo de todos os impostos, deixou a
União com tão limitadas condições
econômicas, que impossível se Hie
torna oecupar-se com mais largíieza
dc melhoramentos que aliás aos Esta-
tios principalmente interessam.

j Agora, que a parte mais desapaixò-
nada e mais illustrada da sociedade
brasileira propugna pela revisão da
'Constituição, reconhece-se que muito
grande foi o erro dos constituintes
por não terem distribuído com a
ITuiiio uma quota parte das rendas
ístáduaes;.

Portanto, c aos governos dos Esta':
dos o iVs municipalidades que cumpre
ci:i grande parlo realizar aqiielles
inelliqrainentos com justiça ambicio-
nados,

; Todavia, completemos o nosso pen-
sameuto: se tarrfbem se. pretender que
sejam somente os governos estadúaes
que construam as bem desejadas c
úteis estradas, nem 'dentro de um
século cilas serão realidade. Não de-
vemos esquecer que lia Estados no
ilírnsil cuja 'grandeza territorial é
liiaior do que a soturna da grandeza¦territorial de alguns paizes da Euro-
pa. K se no velho mundo, onde 'ha
estradas magníficas, cortando os pai-
zes cm diversas direcções e ligando
as fronteiras internacionaes, esses
grandes melhoramentos não foram
obra exclusiva da acção dos gover-
nos centraes, como 'poderemos 'pre-
tender que no 'Brasil tudo fique só
na dependência '; dos governos da
iUniãp ou dos Estados?

Entre nós lia grande escassez dc
iniciativa individual, isto é, o contra-
rio do que suecede em outros paizes.
Grande parte das estradas europeus,
as de segunda ou de terceira ordem,
utiasi ainda assim magníficas, são
.principalmente devidas ;'t iniciativa
dos lavradores, que as constróem, por
sua conveniência própria, para que
.seja mais fácil o trafego de seus ve-
biênios. Depois, são as nuinicipálida-
iles, antes cie o governo estadual, as
interessadas na posse de bons cami-
¦nhos, e filas constróem Iodos qiian-
tos são, necessários ao bom serviço
do município. Em seguida, o gover-
no da província completa a ride de
esíradas, fazendo a ligação de Iodas
ns de menor importância ás iirinei-
|>,aes, ou de primeira classe, e por ttl-
tiiiiú o governo central construi: as
estradas tidas corno estratégicas, As-
sim, com esta sub-divisão 

"de 
cucar-

í-'os, oi paizes europeus conseguiram
a posso Je magníficos caminhos, que
facilitam o trafego de iodo o gênero
dc veliiculos, que dão ás populações
ruraes o possível bem estar e com-
hiodidades.

'l-.tilre nós observa-se isto: não ha
iniciativa individual, c os fazendeiros
não se associam para com o seu pes-
soai operário construírem os primei-ros caminhos, ainda que de menor
importância; as municipalidades, que
depressa aprenderam a lançar impôs-
los, tributam violentamente o transito,
exigindo verbas enormes por simples
//','/•„'.(. ou seja -por pequenos grupos

•iie an'

O novo governo da Parahyba
PàrXiivdÀ, s. (A. A.) — Hoje, serão

reconhecidos os drs. Cainillo de Hollanda,
Antônio Massa c João Pequeno, respectiva-
uiente, presidente e vice-presidente do Es-
tado. '#' * *

À eleição de nm deputado
sergipano

Aracaju', f. A. A.) — Sob a presi-
doncia do juiz substituto seccional, foi fei-
ta liontcin a apuração da eleição federal
para deputados, dando o seguinte resultado:
Rspiridião, 6.057 votos; coronel João Mc-
nezes, 198; bacharel Mario Menezes, 13;
dr. José Rodrigues da Costa Doria, 2;
professor José Magalhães Carneiro. 1.

A CRISE DOS PILOTOS

Uma carta do almi-
rante José Carlos

" Escreve-mos o almirante losé Carlos
de Carvalho:"•Nunca tive e nem tenho agora a
presencio Ide-ser piloto dos 'dirigentes

do meu rriaiz, para lhes dar lições de
ãidíiíinistraçãò, 110111 mostrar-lhes o ca-
miiiho conveniente a seguir para eyi-
tar que a líáu do Estado vá ter a praia,
mesmo iporque, já se nota que' faz mui-
ta 'agita .pelas costuras do costado - c
pelo 'fundo e as bombas reaes do The-
souro Nalclõnal; eslão entupidas e os
salva-vidas reduzidos a cestos esbura-
cados.

¦Antes que chegue o momento de ca-
da um encommcndar a alma a Deus,
procurei dar o grito de salve-se quem
puder.

listou com a minha consciência tran-
qttillá de quem soube cumprir o seu dc-
\er, dc homem do mar, que tem amor
a sua classe, sabe honrar a sua -ban-
deira e cuidar com niuttó carinho da
sorte de sua gente.

Nesta dolorosa crise dos pilotos da
marinha mercante nacional, tomei a
posição de sentinella perdida mie deu
o aviso do pcr:go ao sr. presidente da
Republica, dirigindo-lhc o seguinte te-
lcgramítia*

Exmo. sr. presidente iRdpvtblica —
Caltetc.

Ciáupro ainda uma vez dever Icaldt-
de para- cem oliefe da nação e parti-
cular para com v. exa., pedindo sua
altenção .para a s inação anarchizada
cm que se acham os negócios da ma-
rinha mercante nacional, coma tive
oceasião de verificar na sessão do Cinto
dos Pilotos, para a qual foi solicitada
a innha presença, apocllando-se para
o meu .patriotismo, felizmente nunca
negado em momentos críticos por que
tem passado o paiz, como vae acon-
tecendo nos 'dias do governo de v. ex.

.Da reunião de hontem sahi apure-
hensivo com a sorte, da nossa marinha
mercante. Somos um povo infeliz c
uma Republica desgraçada. Assim me
manifestando, cumpro u.:n dever de
amigo e muito respeitador de v. ex.,
a tpiem apresento cordaes saudações.
— José Carlos Carvalho, contra-alnii-
rotiíc,

Todos os freouBzes que com- Í$$%>X£fâ% que
pram moveis

REDSTÂR
dizem que ellcs são
os mais modernos,
os mais elegantes,
os mais delicados.
os mais bem acabados
u os mais fáceis de pagar.

Gonçalves Dias, 71
URUGUAYANA, 82

O "CASO DE ALAGOAS
TER-SE-IA, AFINAL',

REALIZADO O
ACCORDO

O caso de Alagoas cndhcii, lionlem,
os corredores da Câmara de assumpto,
para os commcntarios. K a affirmaçãò
que, com mais víheinente insistência,
se insinuara nesse commcntario, era a
de que o «côrdo, para a solução da
crise política alagoana, estava feito.

O sr. Fernandes Lima — frisava-se,
com finas ironias — que desembarcou
hontem mesmo, vindo precipitadamente,
dc Maceió, die-aára ainda a tempo dé
receber, cm Primeira mão, a noticia
pacifica do aecórdo político entre as
hostes partidárias de que é chefe c o
grupo ai-.tversario da situação alagoana,
constituído de vagos amigos e dos re-
niaiiascciites esperançosos da familia
Malta...

'Ii o aecórdo ter-se-ia -feito nestes
lermos: O sr. Baptista Aiccioly rennn-
ciaria o mandato de governador. Rc-
nunciaria egualtuentc o seu mandato o
vice-governador. O Senado e a Cama-
ra locaes lambem renunciariam; íican-
do, dcst'arte, o Estado perfeitamente
acflilhalo.

O prcs'dente da Ropttbliica nomearia,
então, com autorização .legislativa, ou,
no intérregno da sessão parlamentar,
sem ella, um interventor que presidi-
ria ás eleições para a constituição da
Câmara c do Senado e para a escolha
dos governadores: — o eífectivo e o
vice.

A Câmara seria constituída por tres
grupos de deputados; correligionários
do sr. Fernandes I.ima, correligiona-
rios do partido conservador e de ami-
gos do sr. Baptista Accioly.

• Ü Senado, na sua recomposição, se-
ria também assim dividido: seis corre-
ligionarios do "artido democrata; seis
conservadores e Ires aceiolystas.

O partido, que apresentasse õ candi-
dato á governança, não pleitearia o car-
go de vice-governador, e a constitui-
ção das câmaras imrnicipaes seria en-
Iregue á sorte das urnas eleitoraes.
Já — corria também — já o sr. Ba-
plista Aociòly havia até indicado quem
deveria ser nomeado interventor pelo
presidente da Republica: séria o sr.
Déniocrto Gracindo, um dos acluaes
secretariou do governador alagoano.
Mas esta indicação, era considerada co-
mo inaeccilavel. .' Eram essas as noticias correntes nos
corredores. Que ¦ furtJantento havia
nellas?

Os srs. Cosia. Rego, Mendonça Mar-
tins, José Paulino, Euscbio de .Vndra-
da e Alfredo de Má/á ignoram, ou fin-
giam ignorar até que ponto eram essas
informações, apanhadas no ar, verda-
deiras. ou ein que pé se achava, na
verdade, o accordo. Se accordo havia,
fora elle feito nas alturas...

'Sú o sr. Natalicio Cambòim, inter-
rogado por mi dos nossos conipanhei-
ros com insistência, declarou:

Ha aecórdo, sim. E parece C3tar
Urdo liquidado.

Posteriormente, uma declaração do
sr. Antônio Carlos veiu trazer-nos a
positiva confirmação das palavras do
deputado alagoano. Ii disse o "leader":

As negociações para o aecórdo
ultimam-se, na veivladc, e, dado o pon-
to em que cilas se acham, pódcrSe di-

virtualmente
se allude.

t\ão os lermos que acima referimos.
Aoezar, entretanto, dessa declaração

formal do sr. Antônio Carlos e das
informações do sr. Natalicio Caiiiboini.
ha quem acredite — os deputados ala-
gòanqs situacionistas, por exemplo —
que as negociações, ora ultimadas, pa-
ra a consecução do aecórdo, fracassa-
rão. impressionados, me estão, com a
áltiltído attriliuida ao sr. Francisco
Salles, deante da crise alagoana, se-
gtiudõ a qual o senador mineiro seria
iniíeiiso á intervenção do governo da
Republica haquelle Kst.-itlo. E a.s coííus
alagoanas estão nesta altura, que não
é — valha a verdade — muito gran-
de...

"A idéa nacionalista e as D D» HO SENADO

convenções internacionaes"
(Conferência do dr. Bandeira de Mello)

A SITUAÇÃO EM
MATTO GROSSO

O general Campos
quer deixar Cuyabá

Cuyabá, 5 (A. A.) — O general Caiu-
pos tclegraphou ao ministro da Guerra,
declarando que o Estado está paciti-
cado, reinando cm todos os iiiunicipios
completa ordem, com excepção do sul,
onde existe como revolucionário o
ex-major Gomes, com um regimento
mixto revoltado.

O mesmo general ponderou a con-
veniencia de relirar-?e desta capital,
com o 54" batalhão dc caçadores, afim
de estacionar cm Campo Grande.

Nenhum corpo revolucionário existe
no Estado, com execução do de Gomes,
csiandõ
d

E11 bebo, tu bebes, elle bebe
CASCATIXllA.

iB-i'i i_U_i *_\ []¦»¦¦

O DIA DO PRESiOENÍE
O presidente da Republica deixou,

hontem, durante algum. >; lioras da tar-
de seus aposentos particulares vindo an
salão de despachos onde recebeu varias
pessoas a quem havia marcado audien-
tia o, bom assim o ar, Urbano dos
Sanlo>, que coiiiVreuciou sobre asstim-
ptos de natureca poliiica.

Estivcráin cm palácio 05 drs. Raul
Martins, juiz da 7" vara fedral, e Oeta-
\io Carneiro, que foram agradecer ao
chefe de Estado, aquelle o telegramina
que lhe dirigiu, felicitando-o pelo seu
anniversario natalicio, e es;e a sua re-
preseiitação na contVri-ucia que cffc-
etuou anle-hoiitem, na Bibliolheca Na-
cioual,

Cl dr. José Vuira Marques, chefe de
nome

da

O flr. Affonso Bandeira de Mello
cffccttiou hontem, ús 9 i|j horas da
noite, no salão da Bibliolheca 'Nacio-
nal, tuna interessantíssima conferência
sobre A idéa nacionalista c as cottven-
ções internacionaes.

Espirito observador, apreciando, os
factos com uma profunda inlclligencia,
á luz do mais sadio critério, o illustre
conferencista provocou ao auditório,
que era selecto e numeroso, grandeiapplausos.

Apresentado á assistência pelo dr,
Amaro Cavalcanti, ministro do Supre-
1110 Tribunal Federal e membro da Á«a-
demia de Altos Estudos, o dr. Bandei-
ra começou entre palmas, áquella hora,
a sua conferência,

Distingnido com o convite da Aca-
demia de Altos Estudos e da Sociedade
de Direito Internacional para discor-
rer sobre o referido thema, o confe-
rencista subia á tribuna animado do
mais vivo sentimento dc sinceridade e
imparcialidade, sem a miniina pre-occupnção de ordem sentimental': Bem
sabia que era temerário discutir quês-toes palpitantes da presente guerranesta época de effervesceucia interna,
cional e de intolerância alhnologica,
em que as opiniões se acham lão divi-
didas por falsos preconceitos históricos
e velhos ódios de raças. As Rt-andesconvulsões humanas, que lão profunda,mente abalam a vida dos povos, provo-cam fatalmente intensas paixões parti-darias, sob cujo império são, muitas
veies, interpretados os plicnomenoshistóricos.

Se o espirito humano tende natural-
mente para parcialidade e se a con-
seiencia universal se resenle immcnso
das paixões, como. pois, se obter um
juizo perfeitamente sereno sobre o»
acontecimentos pórticos que ora ss
succedeiri na Europa? Danti na sua.
Divina Comedia reservou no Inferno
11111 jogar para aqúéllcs que, não tendo
opinião própria, se pronunciavam inva-
liavelmente neutros' nas discórdias ler-
rcsires. Também úclla cillã dolente,
nello eterno fra Ia perdula gente, o
poeta collocou os injustos, os vingati-
vos e os possessos.

Mas se a intolerância c a parcialida-
de, peculiares aos julgamentos collectl.
vos, são perdoaveis á plebe ignara, e
brutal, não é licito, porém, aos homens
esclarecidos, que formam, por assim
dizer, a consciência nacional, se dei-
xarem seduzir pela rhetorica ruidosa
dos demagogos. Us intellectuaes quetem responsabilidade na orientação do
pensamento nacional estão, certamente,'
adstrictos ao dever moral de esclarc-
cor lealmente a opinião publica. Tam-
bem os espirios imaginativos são'¦ de-
plornvelhicntè arrastados a uma falsa
iuleitprelaçâo dos acluaes plicnoincnòseuropeus, cujas causas profundas e
cujas imprevisíveis consequendias (sãwde natureza a trazer grandes alterações
politico-geographicas sob a face-, «io
globo, bem como scns:veis modifica-
ções nas normas jurídicas do Direito
das Gentes.

Neste momento trágico da historia
da humanidade, como que soffremos -a
horrenda visão da lenta e dolorosa ago-
n a da raça liratKa que, nos paroxismos(ie insania guerreira» ameaça anniqttil-
lar - a esplendida grandeza da cultura
clirislã. . . , ¦ ..-¦;.

Singular/, iparaldoxo. cm que a cijl-
l.ura põe delilieradamcnte o seu.prpiji-
gioso engenho' aos serviços dos -rlppe-
lites grosseiros de barbaria, parir, :adestruição consciente da e'vilisação'.'S

O admirável progresso da cdade ino-
derna é princiipalmentd o resultado' daco-iparticiioação intellrgente c feçtjnda,
em.'todos os ramos da íiciividade -liú-
mana, da França, da Inglaterra, ' 

daAílemanha e da liaüa. -;?
Assim, ipois, a guerra absiirtla -iq'tJe

ora separa esses povos privilèg.VdOs,não i senão um estranho- jílu-nouiêflode aberração politico-aociologica, ctijâsinflueriiins dissolventes não poderão,sem duvida, prejuidicar por muitõ-'"íoiv-
]io a obra do aperfeiçoamento èoiiti-
nt:o e progressivo da^espódie luiiuáiia.

Para o conferencista, esfamos. rissis-;
luilo á luta fraticida da-,grijitlè §-HZunha ciircipéa, cujos^ ele;«'culjós'. aWfcí--':rèiitemeiilc hetoro-seneos na's 

"suas 
rpar*

forças de Henrique Paes .policia do listado' de. Minas, cm nome 
jestando as torças dc Henrique raes .!"""-»> "','r. ""';,'-.  ' -, .

dispersas, tendo sua -enliora telegrapha- do sr. Uelulnm Morei,:., presidente
do au presalent,- do Estado pedindo ga- <l«ellç h.stado. esteve cnrpalacio em
rantias para o sou eslabelecimento, por sita a sra. \\ ences.-.u hraj.
consiar-lhe que se dirigem para ali as,
forças legaes. j

Aca!..i:n di- chegar a Caceres os che-1
fes revolucionários de 1'oconé, liem |
Rondou, Alfredo Salvador e Hildcbrau-
do Marques, os quaes foram pedir ga-
rantias as díslacamento federal daqttc!-!
Ia cidade. I

Florianópolis, 5 (A. A.) — O gene-
ra! Campos tclegraphou dc Cuyabá para
anui. commiinicíindo estarem bons os
officiaes c praças do 54a de caçadores, ¦

 —caa^tf^ts^fe-g!» " ¦¦'

o CASO DA COLÔNIA

"ÇSn Louraiigo" z£*7í
para 200

- LOP.ES SA'

po-
fumo

com valiosos
é> C,

O sr. Albuquerque Mello dirá por
oseriplo 11 que viu ali

O sr. Albuquerque Mello, de!e«ado do
5° districto, entregará na próxima se-
gunda-feira ao chefe de policia o seu
relatório sobre o caso da Colônia Cor-
reccional. Esic relatório, como já disse-
nios hontem, será mostrado no govcviio..—i—ijjjio» qjp^iXBJn"' —

Falsificação de vinhos
!, hespasüioss

ticularidades etibntejis c ¦ pliilolosicàs,formam solidamcnle o conjuntofiKpírfi-
geneo e uniforme da vigorosa raça' eãjti-casica, a qual alliando ,i ."cultura medi-

| terranea o ginio tíirisíâo, parecia 
'Aúi-

ver reivindicado o privilegio de' coqdii-
zir os destinos da humanidade. -¦',

Odr. Bandeira de Mello mostrou a
segitir como o formidável poder de 

'o:;-

pansão da nobre raça, se faz sentir nos t ,-. ni-nfrilM'-,,! -ma s longínquos reeantos do universo r ò"" ,,.,''' „-como transm.igrando para além-mar,1
trouxe ao novo mundo a civil-sação.
Sob essa influeifcia, fomuaram-sc e
desç:ivolveraiu-se as novas asreinia-
ções, cujas nacionalidades e'lin'ca e
e.'( irit-.i.-.'!::;-.':l e eurclpéas, ooiiservaram
intimas ngações conl o velho mumlo,- por affinidades soc'aes e por interesses

| econômicos. Os feitos úpicos. realiza-
: dos d-uranlo o periodo colonial da bis-
| lora da America pelo gênio civijisa-
1 dor do latino, foram comipletados, mais
I taixle, pelo esnirito criador do anglo-
| saxouio .- pela capacidade prcJi-.ctorat do ííertvT.mieo.

As nacioiialMades dos paizes do no-!
yo continente e sobretudo dos listados

j í niJo-s e do Hra.HU são, por as.V'.n di-
conjpostas de todas as vaiia.ladcs

da raça européa. De sorte que, ao en-
vez. de estarmos cavando sempre mais
fundas as divergências entre aquclles
povos hoje aecidentálnienlc adversos,
deveriamos a'ntes preservar o nosso
continente e sobretudo o nossoi paiz
das conseqüências da discórdia ocei-
dental. Entretanto, as paixões politi-
cas, aqui, tom excitado de tal maneira
o sentimento nacional cm favor de
um ou de outro grupo que parecemos
mais intolerante!! e interessados no
conflicto europeu, do que os próprios
paizes bellrgerantes, onde ha evidente-
mente mais serenidade e moderação
que entre nós.

_iAlit está a Inglaterra, cujo largo es-
pirito de liberdade e tolerância é tra-
dicional, offereceiído ao mundo neutro
um generoso cxemjplo de nobreza c
desprendimento, nas honras de heróe
cem que acolhe o commandante do na-
vio allemão "Emdcn".

Na Inglaterra, o conferencista vira
publicado pelo Times, nos primeiros
mezes de guerra, uma série de artigos
escriptos por um neutro e de tal modo
elogiosos á Allenianha que, de certo,•nenhum jornal alliadophilo brasileiro
ousaria repròduzil-os.

Eniquáiito estçvc na Bélgica, durante
a oecupação militar alletnã, o conferen-
CÍSta teve, por muitas vezes, en«ejo de
constatar a admiração dos allemãès
pelos seus inimigos, notáilamehte pelosfrancezes, cuja mexcedivel bravura ci-
viça e guerreira não cessavam de elo-
giar,

O recentissimo raid do aviador fran-
eez. lançando sobre Berlim, em vez de
bombas iueendiarias. manifestos inno-
cuos, é unia demonstração significativa
do cavalheirismo. da longaiíimidade c
da audácia dos filhos da nova Gallià,

Aliás nesta guerra sem mercé a Fran-
ça paira acima de 'todos os helligeran-
tes. merecendo a gratidão dos seus ai-
liados, inspirando o respeito aos seus
adversários e provocando a admiração
universal. Como muito bem observava
o espjrilo brilhante de Azevedo Ama-
ral, as virtudes civicas e as energias
guerreiras des filhos do Tilire, reaf-
íirniando-se nos povo3 néo-latinos, con-
stitiiem uma manifestação eloqüente c
couioladora da eterna vitalidade das
raças mediterrâneas, cuja impávida
bravura, não s: tihn mostrado inferior
á tngcnUa coragem dos povos de além
Bhenp,

Mas, cmquanto a Fundação Carncgie
e a Sociedade de Conciliação Interna-
cwnal nos Estados Unidos; a Socieda-
dç Internacional de Pa: na Suissa e o
Conselho Internacional contra a guer-ra na Hollanda se esforçam nobremente
para restabelecer a concórdia entre os
belligeraiHcs, no llrasil a Liga pelosaluados e a Liga pró Gcrmanla, plan-tas exóticas dos trópicos, preferem pro-vocár dcsharuionia não sõ entre os bèl-Iigerantcs, como ainda entre as nacio-
nalidades inimigas que. sob a prole-
cção das nossas leis civis e políticas,cooperam simultaneamente comiiosco
para a prosperidade da nossa pátria,forque essas forças dispersivas não
convergem para .o nobre e patrióticoideal da Liga de Defesa Nacional.

Sc algum Estado da Europa cobiças-
se porventura o Brasil, não necessita-
ria de levar a effeito lão delicada e
onerosa,políticaj bastaria tirar partidocio seiilimeiitalisnío nacional que seria.110 caso, um faclor importantíssimo li
as duas Ligas opponcntes. illudidás' na
sua fe, traídas nas suas intenções, io-riam precipitado inconscientemente o
desastre nacional, favorecendo a poli-tiça deletéria da desaggrcgação da pa-tna brasileira.

O conferencista fixou o quadro da
guerra. Não é a Aílemanha que regres-
sa á barbaria1; a guerra é que é de si um
regresso á barbaria e nenhum povo dos
que estão em luta se furta a excessos.
Excessos foram comniettidos pela Alie-
manha na Bélgica, na França o na Po-
loiiia. Os russos praticaram excessos
egtiaes na Prusia-Oricntal, os búlgaros
na Servia c os turcos na Armênia.
Atrocidades eguaes foram registradas
durante as guerras sul-africanas. na
campanha de Coréa o no Congo Meiga,
lambem entre nós ha quem assignale
factos de innoininaveis atrocidades nas
guerras do Rio Grande, de Canudos e
recentemente do Contestado, onde se
incendiaram e devastaram aldeias, sa-
crilicando-sc populações innocèntcs.

O dr. Bandeira de Mello analysoit lo-
das as causas da guerra, fez um gran-de histórico dos acontecimentos que a
precederam e classificou-a como o des-
fecho de unia lula comllicrcial e eco-
nomica.

A seguir, analysou o contingente queiina.si iodos os belligeranles trouxeram
10 nosso progresso, obrigándo-nos isto

O sr. Pires Ferreira enclie
de alacridade o casarão

da rua do_ Areai
A sessão de lionlem foi presidida

pelo sr. Urbano dos Santos, secretaria-
do pelos srs. Pedro Borges c José Me-
tello.

Apezar da catadura birrentã do dia,
os trabalhos correram alegremente, por.
que o sr. Pires Ferreira esteve na tri-
tuina durante uma hora... Basta que o
senador piauhyense assome á tribuna,
para que o Senado, ainda nos seus peio-
res dias de turva poliliquice, se encha
de bom humor c dispare em unisona
gargalhada. E' de ver.

iniciados 03 trabalhos, depois da
leitura da acta da sessão anterior,
approvada como de costume, e após
a leitura de um pequeno expediente,
sem impoFtancia, o sr. Pires Fer-
reira usou da palavra para respon-
der ás arguições do Imparcial con-
tra a sua attitüde no caso do projecto
da compulsória. S. ex. poderia tel-o fei-
to cm cinco minutos. Levou, entretanto,
uma hora. E entre os apartes picares-
cos dos senadores, , que o ferretcavain
com as pilhérias mais descalvadas, s. ex.-
sacudiu o Senado de riso, todo esse
tempo.

Na ordem do dia, foi encerrada a
a* discussão:

Da preposição da Camãra dos Depu-
tados, n. 43, de 1916, que abre, pelo
Ministério da Guerra, o credito espe-
ciai de 1:5Co$, para pagamento dc gra-
tiíicações addicionacs devidas a Ma-
noel Ignacio da Silva Teixeira e Hei-
tor Hugo de Moraes, :.? e 2" officiaes
do Hospital Central do Exercito (com
parecer favoratel da Commissão de Fi-
nanças). -

Da proposição da Câmara dos Depu-
tados 11, .56, de ipi6, que abre, pelo
Ministério da Fazenda, o credito espe-
ciai de 2j:2ofi$6os, para'pagamento do
que é devido a dd. Zulmira Frazão Bar-
radas, Zttlmira Varella Barradas e Chio-
ris Varella Barradas, correspondente á
diffcrcnça de pensão dc montepio, rela.
tiva ao periodo de 31 de janeiro dc
ipoS a 3\ de dezembro de 1013, em
virtude de sentença judiciaria (com pa-
recer favorável da Commissão de Finan.
ças);

Do projecto do Senado n. r. de loifi,
mandando compreender nos favores da
lei n. 1.867, dc 1907, de accordo com o
disposto na dc n. 2.J81, de 28 de no-
vembro de loto, como forriel Manoel
José de Almeida Carvalho, veterano do
Paraguay (1/0 Commissão de Marinha
e Guerra- c com parecer contrario da de
Finanças) :

Du projecto do Senado n. 5, de toi6,
autorizando o presidente da Republica a
mandar contar ao i° tenente Octayiano
Cavalcanti a antigüidade do seu poslo,
por aclos de bravura, de 15 de novem-
bro de 1897 (idi Commissão de Marinha
e Guerra c parecer favorável da de Fi-
nanças) ;

Da proposição da Câmara dos Depu-
lados n. 18, de 191G, mie abre, pelo
Ministério da Fazenda, o credito de...
57:6923690, para pagamento do que é
devido ao dr. Jeronymo Baptisla Perei-
ra Sobrinho, cm virtude de sentença ju-
diçiarih (com parecer favorável da Com-
missão de Justiça e Legislação c emen-
da da de Finanças);

li da proposição da Câmara dos Depu-
lados, 11. 30, de 1916, que concede seis
mezes de licença, com abono de dois
terços da diária, para tratamento de
saude a Antônio Pereira Teixeira, tra-
balhador dc 1" classe da Estrada de
Ferro Central do Brasil (com parecer
favorável da Commissão de Finanças);

Não havendo numero para votações,
foram os trabalhos suspensos.

CONCLUSO DU ÍXTKNDENTKS

Rcnliznrnin-se hontem ns pri-
íueirns provas

Rcalisaram-.se lioniein as provas dc
habilitação dos candidatos iiiscriptos
nesta guarnição para o provimento das
vagas de segundos tenentes intendentes.

Após estas provas, effectuaram-se,
sob ,a presidência do coronel Dias. de
Oliveira, as provas inscriptas, tendo
comparecido 93 candidatos.

Nas demais regiões da Republica rc-
alizaram-sc idênticas; provas.

io convém ao Brasil,
cujo progresso depende, por assim di-
zer, do concurso europeu, indispói-sc
com, qualquer dos bclligcrantes 

"c- 
cm

particular com a França, a Inglaterra
,1 a Allenianha, cuja contribuição, paraa nossa prosperidade constituiu |sem-
pre uma fado importante, do qual não
podemos prescindir.

O conferencista terminou fazendo
votos para que dentro em breve possa-mos ver .1 França, a Inglaterra e a Al-
lemaiiha, reconciliadas e irmanadas no
mesmo ideal dc paz. d.' confraterniza-
vão e di- trabalho, guiando a humani-
dade para os seus novos destinos.

A conferência foi assistida por mui-
tas famílias, diplomata-, homens de le-
Iras políticos c representantes de ioda
a 1:033a imprensa.

A reunião de hontem
na Associação Com-

mercial
Réuhiti-se hontem em sessão semanal,

como de costume, a dirccloria da As-
sociação Coiiijnereial.

Lida e a»p,-ovada a acla da sessão
anterior e do expediente, leu o dr. Ta.
borda o relatório da commissão encar-
regada dc estudar a reclamação feita
pela Associação Coiumcrcial de Pernani-
biico sobre a sellagem de diversas mor-
cadorias. Falou lambem o sr. Cornelio
.Iardim sobre as incongruências da lei
do imposto de consumo c apresentou

| uma reclamação a propósito da duvida
opposla á entrada aqui, dc torna-via.
gem dos Estados, de certos gêneros es-

. trangciròs, por falia de guia que acom-
1 panhe a mercadoria despachada para o
i consumo, como não ha muito succcdctt
1 com uma remessa de 26 caixas de água
j de Vichy.
| Ao terminar a sessão, o dr. Pereira

Lima. presidente da Associação, deela-
rou que. em presença dos srs. Affonso
Vizett, II. Taborda e Cornelio Jardim,
seria lido pelo sr. Baptista Franco, em
sua residência, um estudo sobre a revi-
são das tarifas aduaneiras, 

'trabalho 
da

lavra daquelle senhor e 110 qual o go-
verho não é estranho.—aaruxaa «. n»

A Madeira-Mamoré

Na Câmara
A

naes cargueiros, e por carros
de bois, mas nãu se animam a dar ao
dinheiro que recolhem a única ap-
plicação que elle deveria ter. isto é.
.'¦ bene"

sessão em resumo
Presidência do sr. Vcspucio dc

Abreu, secretariado pelos srs. Gosta
Ribeiro e João Pernetta. A' abertura, j
compareceram õi deputados. A.; duas
actas das ultimas sessões foram a;.-
provadas, sem observação.

O expediente lido careceu de im-
pqrfancia.

Depois, todavia, da sua leitura,
,.. ,,,,...., . ... oecupou a tribuna o sr. Maurício dc

,- nnr,  
'"„. "'Vo'"!l>. do.município. 1 ,.,„'.., tratl) ,„;;i. „,„,, ve ,,„J. nonme. segundo a Cons tttuçao rios escandaloso coulnuo do fornecimento1 "':l ; '¦ ,::! '"' "''Lês nenhuma outra de Car',ã,. á Central, feito pelo sr.

ativa, competia Charles Meisel.
nulos, nao lia nelle
jànização adírtinisl

concluir a rede ib
; isso assumpto de que

aos governo
•tradas, mas
em ilicsc Rcral, nçmutm ueiies cogi- •
tou até"hoje com a persisiencia quedeferia ser empregada.

'DeSia sorte, as causas .Io alrazb'
material do llrasil, pelo que interessa
a vi '.a 

rural, são variadas e conièçan- ]¦¦¦-• pela falta de acção do povo, aca-
bam não raro pela inércia dos Có-
ventos.

'Assim, os progressos da nação se-|
rao de morosidade, não iii
sonibrosa, mas 'harmônica
peramento nacional.

De resto, Cil Vida!, tratando
mesmo assumpto, expoz com pIa 'clareza as vantagens que poderá,resultar da reunião próxima do pri-metro Congresso das Estradas de
ÍRodageni,, mostrando a conveniência
dç.a União dar todo o possível au->::!:o A coiistrucção das listradas, e
pondo em relevo tainbcni a
o; e ivernos dos listado
Jiicipalidades
qae são clli
iined.iatamenli

Antunes Maei.
seguida

qti

izcnios as-
0111 o tem-

acçao que
IaC (!,1 . Illll

(levem desenvolver, pors os mais directa e im-¦ interessados cm possui:e facilitem o trafege
e transportem os produ

n-a para 05 cer.

1 Juníor,
oecupou-se lio

pro.t^ct.i relativo ã aiioüção das restri-
cções impostas aos amnistiados de iSg.|.
.1 propósito de um artigo dos nossos
collegas <V0 Imparcial sobre o a.ssuiu-
|ito.

(1 sr. Lamounicr Oodofrcdo reque-
reli que o presidente designasse sulisti-1
luto liara o sr. Octavio Mangabeira na 1
commissão de Petição e Poderes, sendo
pelo sr. Vospucio à< Abreu desisnado •
o sr. Alfredo Ruy. j

Esgotada a hora do expediente pas-
soii-s-e á ordem do dia. Foi, então, an-
nunciada a conlinuação da discussão do '

I projecto dos orçamentos, tendo apepas !
leste discursado um orador. Finda a hora I
ríei-| destinada á primeira parte da ordem do! ;,,-0 |,v

dia, entrou em discussão o projecto au-1 !,','.',..
torizando n governo a inter, ir no Es-
lado de Alagoas. Discursou o sr. Cos
Ia Rego, orador inscriplo, o qual esgo-
leu lodo o tempo rcgimenial da sessão
st'í'do, assim, mais uma vez adiada '¦
discussão do referido projecto. A ses-
*j.. foi levantada ás 6 horas da larde.

11 ¦Tfg<»<t>^tS» 1 ¦

UM.\ tíEHSESKNTAC.H) H.\
SOCIAÇÃO l)M VI.VICIL

TOÍUiS IMOJAíípfi
O sr. Paula e Silva, inspector da Al-

fandega, recebeu hontem do ministro
das Relações Exteriores uma , repre-
sentação de Recaredo Sacry de Santa e
Iliarra, presidente da Associação de Vi-
nicultores, Riojanos, cm Hespanha, re-

I mettida Aquelle lainisiro pe'a Legação
j hespanhola. Pernde-Se essa representa-

ção á falsificação da marca dos vinhos
I da firma U. Lopes de Hcredia &. Ç„
j feita ao que di.: dou Recaredo pela íir-
i ma desta praçq Fcrliahdcz y Alvarez.
i Alléga o recorrenle que -essa firma
I lia muito tempo, usa de unia marca mui-
I Io semelhante á daquella c que, por

isso, passa os vinhos que vende copio
; sendo 03 delia, o que lhe Uni trazido
! grandes prejuízos; que o recorrente
1 c:>lciiia cm 50.000 pesetas, pno (pie

pede se prohiba a vinda desses vinhos
na nossa praça até que se decida a

1 questão que a respeito vão mover judi-
i eialmente. O pape! que foi á Alfândega

para que se suste a saída de vinho-
; com a marca usada pela firma Fer-
] iinudcz y Alvarez foi homem mesmo,
I par ordem <\a inspector levado a todos
! os chefe- de seeção e confcrehtcs das

portas de saida daquella repartição.

AS- |0_almirante Alexandrino_e
a abolição d&s resíricções

da amnistia de 1895

««
HAi»io-Ti;i-i''.(;it.\rniA milit.vii

canuti.ios ,;;u- lacimeiu o traíego drememos nu
cios rec ilhidos da
tros consumidores,
•— "*<Kí>.í>Ci.5to«,___

Chapeos GELOT T"!
\ casa Aímei-la Rabclia acaba dcr<efber os novos n.,Mle!us <];¦ ehapéos |r.o.es da casa GE-LOT, coiu mn varia-

rio snntimcn/.o cm cõ.-es, as nn:< ine-'*^-  ,— s» tx> ¦».  !

v;;.\T.\ME.\"ro das moi.f.stiah
PELAS GHAXD13S MIlimA-
CõlSS PHYS1CAS, JPKLO 10S-
PIÍCIAMSTA

11R. ÁLVARO ALVIM — Exame
pelos raios X. Instailaeão especial para
o tratamento das moléstias do peito,
tuberculose, broltchitc, bliiphysemá. De
10 i;j ás 4; laigo da Carioca, ti, i"
andar.

O substituto do coronel Alipio
Cinnui

Para substituir o coronel Alipio Gama
na chefia .ia commissão tcchnica mista
d.' radio-lêlegrapliia foi nomeado'o ca-

f\ffonscca, àjudanlc dc or-
deus tio ministro da guerra, que exerce-
rá aquella commissão cumulalivamchlc
com es!C cargo.

O coronel Alipio Cama. que exerce
as funeções de chefe da 2? secçáo do
Cirande Estado Maior do Exercito fui
dispensado, a seu pedido, devido ao ar-
cumulo do serviço que lem naqitçlla se-
cção.

Manobras militares
Gs exercícios nas forla-

loxa>

( 
¦ Xo cxpedicnle, hontein, da sessão da

: Câmara, oecupou :i tribuna o sr. "An-
; times Maciel Júnior, para contradizer
; o que.05 nossos collegas d'0 Imparcial,

em editorial do seu numero do dia,
: publicaram referentemente .ao ministro
j du Marinha c ao projecto, ora 110 Sc-
j nado, abolindo as ultimas restricções
: e,os amnistiados da revolta naval de
; iSo'3.

¦O orador disse que não era éxaclo
i haver o sr. Alexandrino de Alencar
j feiro troca i!n seu silencio sobre o
i alludido projecto pela reprovação do

itiic ao Seiiado_ propuzera u sr. P^ri-s' Ferreira, applicando aos postos de gra-
dtiação a tabcl',! de limite de edíVje,
estabelecida para a reforma coinpulso:
ria nos postos efíéctivos corresponden-
tes.

O projecto da Câmara, extinguindo
as resíricções impostas á amnislia de
1S95, mereceu — proseguitt o orador
— a npproyação do titular da pasta
da Marinha, que se promptificou a in-
leressar-se junto ao general Pinheiro
Machado, para a sua votação favorável
110 Senado.

Se alguém de família, algum genro
d.o sr. Pires Ferreira seria ou não
prejudicado pela approváção do p-o-
jecio, pouco i^o importava ao orador.

O que desejava, agindo sobre o que
fazia questão, era declarar, como au-
:or. na Câmara, do projecto, que de
achava autorizado pelo sr. Alexandrino
de Alencar a dizer que era falsa .a
interpretação dada pelo Imparcial, se-
gundo a qual o ministro da Marinha
teria combinado com o sr. Pires Fer-
reira a apresentação do substitutivo
Sobre a compulsória, recentemente ap-
provado no Senado, a troco do seu
silencio sobre o que o orador apícsen-
tárn ;'i eoni.i.1i.-;'in;rLO e ;;o voto dos SCUS
collegas; relativo á abolição das a';',:t-
didas restricções.
,1 ^»^*KS£*tpr-4f^w^Mtf*mmm¦— mi

í'.l/ HOSrBDE ILLUSTRE

No Ministério da Fazenda
CJma conferência lónffà c

reservada
No Ministério da Fazenda estiveram,

lionlem, cm dong.a e reservada confe-rencia no gabinete do coronel Pene-
diclo Hippolytn, director do gabinete,os., srs. Pandi.i Caiogeras e lanse.iMuller,

Xão obstante o sigillo guardado so-bre_ o assiinipio que ori.einoti ta! re-
união,. .conseguimos saber que forandebatidas questões relativas á arreea-«ação das rendas aduaneiras, notada-
mente nesta capital. ,- nimbem estuda-
das as medidas que o .saverno (en-ciona j-,",- em pratica sobre tarifas edireitos de mercadorias importada- cas quaes têm sido objeclo de reclama-
çoes do nosso coiniuercio.

Na S. U. dos Varejistas
O conselho fiscal da Sociedade T.V.iãodos \apejit:as de Seccos c Molliado-:¦:¦ cvs liontim reunida, para tr.var d"as3umptoa de alta re.',vanci;É r-ue in".terciisam a elas,;?, entre os quacs mimproposta do si-, Goma Jmtior.¦Aessa.prc.poffia sfc ccijtcm um al-.nell-oa Associação dos l-.mprege.-los 110 

'Ce.111-
me-ecio o oirras ESgremi-ações, coir'e-neres afim de íc rcgulanientar as Ino-ras <!.- trabavlio, die se -extinguir o svs-loma de ".tirmas e promover meios 

"de
approximar os patrões dos envpHegadJoifazenrJo cc;;ar a odiesidade 

'que 
-ora

exiMe entre c^es.'Em vvnludc da dvlico.leza do asstim-
r-:o, que não ipótlc ser soliftcionaido Semacurado estudo, foi nomeada uma com-missão composta dos ,=-.-¦;. Bárcettos
BorgcS, Gomes Junior c Hiouié Sa-raiva.

i Ribeira--Alta reclama con-
tra as suas tarifas

O ministro da Viação remelleu ao
inspector federal das Estradas copia de
uma nota que a Legação da Bolívia rc-
metteit ao Ministério do Exterior, re-
lativa a uma reclamação recebida de
Ribeira Alta, sobre as tarifas exces-
sivas da estrada de ferro Madeira-
Mamoré.

C) sr. Tavares de Lyra rccoinmchdou
outrosiin áquellc funecionario que te-
nha em consideração a matéria da rc-
ferida nota quando iiaquella inspeclo-
ria for estudada a proposta de tarifas
definitivas que a companiii.i arrendata-
ria daquella estrada deverá apresentar
dentro do praso de seis mezes.

•0*-<í!>>«>C»«»

Reunião dos Professores c
Coadjuvantes de Ensino
Terá losar boje, ás 11 horas, á rua

Sete de Setcuvl-.ro 11. 233, sobrado, sé-
dc da Sociedade llrazilcira Benefiçen-
te. a, quarta reunião dos professores e
coadjuvantes de ensino, para o fim cs-
paciaj de ass:.a;iareii' a petição, sobre
a õPíectividade que deverá ser entregue
hoje mesmo 110 Conselho MuniciiOal.
Pede-se o coimparecimento de todos os
collcaas.

— «g^XP 49 BWW '¦' .ii,—
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O ministro da Fazenda rcmcltcn ao
da Marinha, pedindo cniílttr p^r^cer a
respeito. ,0 requerimento cm que Olym-
pi t Rodrigues Alves se prapõe a aforar
a ilha de Marambaia, no Estado do

ÂS MISSAS OE HOJE
¦^*a-»&»fX3-í>5»t«

d-iRezani-sc as seguintes, por alma
Antônio Maria Alves Costa, ás o ho-

tns. 11.: egreja de São Francisco dc
Paula:

.!,•:¦, T-...-'.i do Couto, as 10 horas,
11a' egreja dc S. Joaquim: e

Alberto Xeri. ás o t[3 horas, na egre-
fa ds K. S. dt lik>rit.

COAií.irVAXTKS DE KXS1XO

A pc-Ução que vae ser entregue
ao Consellin

São convidalos todos os coadjavan-
teã e p:'o;'e^-i0re>í de escolas nacliirna?.
a comparecei- hoje. -ás 11 ber.i-, na
r:i.i ~ de í>i'*cm')ro n. z;.\. p;.:.i assi-
gvar a p.eiçãi ntie será entregue ao
Consetta Muoscm»'

UM AVISO AOS MORADORES DE
COPACABANA

Prosegitçm em '.obis as fortalezas
subonlinadna á 31 região 03 o:ercieioií
constantes do programma organizado
pelo aeiieral Gabino Uesouro para as
tnanobras militares.

Hoje terminarão as manobra? q-.:e
estão sendo executadas Ha fortaleza de
S. João.

Devendo começar no dia it do cor-
rente os exercícios dc tiro da fortale-
za. de Copacabana, os quacs irão até o
dia f.t. o in^pcclctr da 5* região pede.
por nosso intermédio, aos moradores
de CV>paca'a:::i, que conserve:n nos re-
feridos dias as jancllas de suas habita-
ções :,l er::i=. afim de evitar que o des-
loramenio do ar produzido pelos dis-
paros. produza qualquer abalo nas vi-
ljr.l>".1* nu nnrl»" •..

Está entre nós o dire-
cíor dos jardins de

.Montevidéu
! De passagem para os 'Estados T'ni- ,
| de.s da America do Norte acha-se eu- j¦ 're nós o director dos jardins de Mon- j
I tevideo.
I O nosso Ii03pede vae á repnbüca r.or-1
i te-anierieana assentar as bas.'.s de um !
j congresso de directores de jardins das :
1 duas amerleas, a realizar-se no Uru-
I guay.
| Hontem, esteve s. s. em visita ao

sr. Juiio Fartado, inspector de Maítas
i e Jardins percorrendo, depois, em sua
j companhia vários pomos pi.ttorcscos da
I uos^a rnni:.'d

TíKO NAVAL BRASIL
Os reservistas que devem

ser identificados hojei ¦
_ 'São convidados a comparecer hoie,os 10 heras da manhã, no Arsenal \lc
Marinha, afim ás tlerem iclvi-tificados
03 seguintes voluntários: Antônio OU-¦-vira Lima. Antônio dos Santos Moita,
Almzio 'Marinho. Agnicola Vieira, losé
de Sá Pereira. Leopoldo da Silva -'Nu-
lies, lAntonio José Fernandes, Antônio
.1. de Pauía 'Fonseca, lAnMucro \'ieira
de Castro, 'Antônio 'Coimbra. Alexandre
Krau-cza',.-, dr. Anrjeio Pinheiro Macha-
;?o Jueiar, Augusto Ayres de Mello.
•Accfo de Albuquerque Antunes. Bratilio
d ¦ Faria. Txd.hazar iP-tntõ r!e Al:iK-ida,
Ciubs Gonçalves da Cil. 'D. niostlieues
Tavares Dias, Eugênio T.abre. F.-.izo•Pereira :le Souza, Edmundo Venturelii.

ú\'s S lioras da noite de hoje re»iiza-
sc o íeveeiro exercício» no Arsenal de
Marinha.

Continuairrl abeliftaa a^ ináçrspcffes
nara reservistas, á rua Pefe de Setem-
bro n. t'-.o, 2" andar. d:<3 8 ás 10 ho-

O CASO DOS ESTAIJULOS

Ss fornecímeÉs do
mm Htúil

O sr. Manricio responde, na
Câmara, ao discurso do

sr. Antônio Carlos
O sr. Maurício de Lacerda voltou,

hontem, nó expediente da sessão da
Câmara, a tratar do caso do forneci-
mento de carvão por Charles Meisel
á Central. Depois de assignalar que
não pretendia dirigir-áe nem á Câmara,
nem ao leader delia, mas 2 toda a
nação brasileira, o orador fez uma
sttmmula dos principaes tópicos do dis-
curso, que anteriormente pronunciara
sobre o assumpto, historiando, rautro
sim, os passos dados por Charles Mci-
sei, para fornecer carvão ao Lloyd, E
as condições por «He propostas ao fi-
nado director do Lloyd, sr. Servulõ
Dourado, não eram escandalosas, ten-
do sido, entretanto, repellidas.

A verdade — proseguiu o orador —
é que Meisel não passa de um tesla
de ferro, um fornecedor sem capitães.
Ha um anno propoz elle não 60 mas
100 mil toneladas de carvão e a Ccn-
trai o recusou, depois de verificar em
vários bancos que não tinha credito
nem para levantar um conto de réis,
como mo City Bank, tpor intermédio
de uni funecionario de confiança do
sr. -Arrojado, e ter, recorrendo ao seu
nrenivo, visto que Meisel, na época
Hermes, perdera um contrato na Cçn-
trai, por não poder entrar com a re-
spèctivà caução du dez contos,

Ha pouco, pela' firma Herm. Stoliz
cV C, o sócio Meisel, intermediário
dc um 'fornecimento de carvão a unia
fabrica, Naerjeli Sr Ç„ fabrica de ani-
linas, ¦estabelecida aqui na capital do
Rio de Janeiro, linha a commissão de
10 o|o, como outros intermediários.'
Mas como a firma Hcrm. Stoltz pagou
directamente, não foi entregue aos dc-
mais a sua porcentagem, declarando
Meisel que o conto e tanto em que

importava a commissão de 10 o!o da
venda èffectiiada; elle a tinha gaslo
em lelcgraninias para Nova York, e
esses telegrammas" eram aqttelles ia
que se referiam ao contrato que elle
tinha em vista fazer com a Estrada dc
Ferro Central. Nem para cortespon-
dencia telegraphica com a firma John-
sou Une Meisel linha dinheiro, isto
é, deixou de entregar 10 <i]o aos ou-
(ros intermediários para poder tcle-
grapli.tr para Nova York.

Entretanto, foi nesse homem que o
sr. Antônio Carlos achou — observou
o_ orador — requisitos dc idoneidade.
Na véspera, vira o orador uma carta
do sr. Arrojado Lisboa, em mãos de
um Oliveira, um pequcnole que é cai-
xciro de Charles Meisel e do conse-
lheiro da legação da Hollanda, sr. Vi-
cenz, sócio em parles eguaes de Char-
les Meisel, o qual, faz, como os dois
sócios Yiceriz c Meisel, pomo na rua
S. Pedro n. 100; viu o orador a caria
do sr. Arrojado Lisboa ao Banco do
Brasil, 110 café Mourisco, na qual o
sr. Arrojado pedia ao Banco que, es-
laudo firmado c consummado o con-
trato entre a Central c o sr. Char-
les Meisel, elle Arrojado Lisboa, as-
sumia a responsabilidade desse con-
trato, c o Banco, sob a responsabi-
lidade do director da Central, po-
dia prestar ao sr. Charles Meisel a
caução de 50 contos, garantida ipelo
contraio respectivo quanto ao Banco.

•1'roseguindo nas suas considerações,
o orador tratou do registro do contra-
to de Meisel com os intermediários,
feilo no tabellionalo do sr. E. Muller,
passando, então, a oecupar-se dos pre-
juízos do Lloyd com a concurrcncia
contratual da Johnson tine, analysau-
do o discurso da defesa, nesse pomo,
do leader da Câmara.|

O sr. Maurício de Lacerda tratou,
cm Seguida, da venda ou arrendamen-
to do Lloyd, pleiteado, cscondidarncntc
pelo sr. iCàlogeras, coisa pelo próprioministro da Fazenda negada.

Entretanto — continuou o orador —
toda a marinha mercante sabe que o
sr, Calogeras está empenhado na venda
do Lloyd e que essa venda é feita pre-
liminarmente pelo contraio da Johnson
I.ine, contrato que deve dar em resul-
lado uma grande queria na renda dessa
companhia nacional de navegação, e
resultado que deve dar como solução
ao governo, a idéa da sua alienação,
ou a. idéa de, pelo menos, HvrarrSe de
semelhante despesa e-.onus. Mas paralivrar-se", o .gaverno, còntinu'a cm ses-
são permanente no Holcl dos Eslran-
gciros uma commissão de 'americanos,
á cuja testa está o sr. .Fromont, e se.
encontra cm Nova York, o sr. Pacheco,
iodos ii espera do dcsenlace da nego-
ciação da Johnson ¦ I.ine, para depois
realizar a idéa do ministro das Finan-
ças americanas, de fazer as navegações
americanas por companhias dos Esta-
dos Unidos. Chegaram ,-i conclusão da
incorporação da frota mercante das na-
ções sitl-aincricanas, Argentina e Bra-
sil, a essa companhia, -formada por ca-
pilaes norte-americanos e cujos capita-
listas já têm cònfabulado com o mi-
nislro da Fazenda. Essa negociação não
é só nossa, está.iniciada lambem na Ar-
gentiha; que respondeu ás .primeiras pro-
postas insinuadas defendendo a sua mn-
rinha mercante, rescnya quc'é da Armada
argentina, não .pudesse haver capitão 011
piloto, radio-tclegraphisla, que não 'fos-
se nato argentino; nem ao menos na-
mralizado admille. E' o ultimo proje-cto. Officiaes da marinha de guerrasç ergueram, como o sr. Slorni, pe-dindo que o governo não entrasse em
negociações dessa natureza, não só pelautilidade commercial que representa
uma frota mercante, como, sobretudo,
pebi grande autonomia e independência
que dá ao .paiz, á esquadra militar, á
esquadra de guerra.

No Brasil, quando se levantam essas
vozes contra o descuidado, do ofíieia-
lismo reinante, dizem que não passamessas vozes de opposição syslenialica.
Deixemos á corte dc Luiz XVI julgarassim'da palavra nacional. O orador,
por si. se • dará por bem pago se detodo esse seu esforço, que o governoencontrar. 110 freio do Tribunal de
Contas, -fiscalização raccional. que a
Constituição lhe poz aos abusos, ifreio
que elle não .encontra entre os raceio-
naes da Câmara, c se 'felicitará se a
esse desenvolvimento da negociata o
governo lopar na coragem dos marujõs
e, dos homens da marinha civil brasi-Icira. o direito da greve, a que os eon-
cila o oralor neste momento, para evi-
lar que se atire o Lloyd. como despo-
jos, á ganância estrangeira, além de
que nós. para defesa da nossa inde-
pendência, autonomia, -riqueza e com-
mercio. com mais -esmerado senso, os
maiores sacrifícios e dolorosos esfor-
ços, jemos .procurado manter uma com-
panhia de_ navegação cstrictamenle na-
cional, esforços e sacrifícios que não
podemos, (Jue não devemos, que não
havemos de ter por pagos com a prós-
peridade da advocacia administrativa e
a sua insolcute mentira !

— — » im > Sm

CARNES VERDES
MATADOURO I)E SANTA CI5UI

— Foram abatidos hontem:
471 rezes, 59 porcos, 2 carneiros e

42 vitcllos.
Marchantes: Cândido E. de Mello,

44 r. e 2 p. ; DurisJh ói C,; u r.;
A. Mendes & C., 61 r. ; Lima & Fi-
llios, 33 r. ; S p. e 2 v. ; Basil:o Ta-
vares, 9 r., 2 p, e o v. ; C. dos Rc-
talhistas, 8 r. ; Portinho & C, 25 r.;
Edgard de Azevedo. 26 r. ; Xorberto
Hertz, 5 r.; F. Y. Oliveira & C,
34 r. ; Fernandes & Marcondes o p,;A. M. da Motta, 36 r.. 2 c. e 19 v."Alexandre V. Sobrinho 9 r. e 2 ii. •
João Pimenta dc Abreu. 43 r.; oii-veira Irmãos & C, 100 r. e 15 p.;Francisco V. Goulart, 26 r., ai p. è
12 v.

Foram rejeitados: $ r.. 3 p. e 8v.¦ iForain vendidos: 27 1I4 r., com
çr.450 kilos.

Stoick: Cândido' E. de Mello. 154
r.; DiiriscJi & C, 266; A. Mendes &-
C, 24S; Lima & Filhos, 365; Francis-
co V. Goulart, 100; C. dos Retalhis-
tas, 49; João Pimenta de Abreu. 175;
Oliveira Irmãos Sc C., 721: iBasil o Ta-
vares, 69: Portinho & C, 30; 'Ed-
gard de Azevedo. 164; Norberlo Hertz,
40; 'F. 'P. Oliveira & C.. 271.; Angus-
to M. da Motta, 376, c Alexandre V.
Sobrinho, 26. lolal. 3.054.

MATADOURO DA WC.VHA —
Foram abai idas 16 rezes;

'FKíGQRIiFliOOS —-Para os sr».
Caldeira & Filhos, foram abatidas 4S3
rezes para exportação.

KXTIIEPOSTO DE S. DIOGO —
Vigoraram os seguintes preços:

Yacca. . . . .. $690 a $7,10
Porco. .- >¦ v -r $isd a i$ioo
Vitella. . . .'-. '$Soo

AS COMMISSÕES DA CÂMARA
REUNIÃO DA DE COXSTlXUIÇAft

E JUSTIÇA
Sob a presidência do sr. Cunha Ma*

citado e com a presença dos srs. Pedro
Moacyr. Mello Franco, Gonçalves Maia.
Arnoípho de Azevedo e Guniércindo
'Ribas, esteve tiontcnt reunida, a com-
missão dc Constituição e Justiça da
Câmara. ;Foi assignada a redacçao para
terceira discussão do projecto n. 190,
de 19V3, declarando serem de cxcHi-
siva competência do governo federal
os serviços de radio-telegraphia c ra-
dio-teleplionia no território e nas águas
territoriaes da Republica. Foram ainda
assignados os seguintes pareceres: do
sr. Pedro Moacyr sobre o projecto nu-
mero 1S4, de 1916, considerando de
utilidade publica as associações que
concorrerem para o melhoramento da
raça eqüina no paiz; do sr. Gonçal-
ves Maia, sobre o projecto n. S.|. do
mesmo anno, providenciando sobre a
nomeação dc uma commissão para. es-
tudar c promover a reforma orthogra-
phica; do sr. Arnoípho Azevedo, defe-
rindo o requerimento cm que Obvio
Alves Guerra pede aposentadoria; do
sr. Cunha Machado sobre o rcqitcri-
mento de João Gonçalves Dias Sobrei-
ro, pedindo contagem dc tempo.

lEni seguida, o sr. Cunha Machado
fez a distribuição dos diversos papeis
que se achavam em sua. pasta, cabendo
ao sr. 'Pedro Moacyr o projecto do
sr. Gonçalves Maia, referente ás requi-
sições militares. Por fim, a commissão
resolveu solicitar do ministro da Fa-
zenda mais esclarecimentos acerca da
préténção da Cruz Vermelha Brasilei-
ra, relativa á cessão de terreno para
construir o seu edifício social.

REÜXIAO DADE FIXANÇAS
Com a presença de vários dos seu»

membros c sob a presidência do sr.
Antônio Carlos, esteve lionlem reunida
a commissão de. 'Finanças da 'Câmara.
Foram assignados apenas dois parece-
res: um do sr. Galeão Carvalhal, au-
torizando a abertura do credito de S70
contos, pelo Mihistcr'ò da Guerra,
para a producção dc munições de guer-
ra, reparos de material bellico e fa-¦bricação de armamentos nas fabrica!
c arscn.tes do referido 'Ministério, e
outro do sr. Justiiíiáno dc Serpa, man-
dando devolver ao sr. João dc Almeida
Rodrigues, para; que esle se dirija ao
poder executivo, o seu requerimento e
demais documentos.

•Além disso, o sr. 'Alberto Maranhã»
solicitou informações do Ministério d»
Interior, relativas ao pedido de paga-
mento de subvenção, feito pelo Coile-
gio de Salesianos da capital baliiana,
E nada mais houve.

A Prcfeitnri» pede vista dos autos
Na audieWj de 'hontem do juiz da

1" vara federal, foram accr.sadas as
citações feitas ao prefeito desta capi-
tal, como ircprcsèrírante da numicipaü-
dade. -para sorenoiai das! manutenções
de posse de duzonos 'cslabulos. requeri-
da por 'iaralos owtiios interessados, con-
tra o acto dessa autoridade administra-
tiva, iíiilti.mando-0's a se mudarem para
a zona rural, -cm curto prazo.

Per parte da Prefeitura, compareceu
o dr. .Mirandnl Vaiverde, que pediu
vista dos autos.

Liga do Commercio
Uniia explicação cia clire-

eloria sobre a sessão
de anle-hontem

Recebemos lionlem do sr, Antônio
Camacho Filho, i" secretario da Liga
do Commercio. a seguinte carta:"A dirccloria da Liga do Commcreio
foi hoje surprchendida com a leitura

| de um documento que se diz ter sido
lido na sessão, plena, de hontem, con-
lendo referencias injuriosas ao gover-
no. a diversos actos da administração
publica e ao Jornal do Commercio des-
t;t cnpita!.

Essa leitura, se é que foi feita na
integra, o teria sido em condições de
não poder ser ouvida pelos que se achavam
menos perto, entre os quaes a Mesa.
Esta teria immediatamenle protestado,
se a tivesse ouvido. Não tendo podido
cumprir com esse dever no próprio
acto, cumpre-o agora a directoriá deela-
rando publicamente que a Liga do Com-
mercio não tem a m.mor responsabili-
dade do faeto e o reprova aber-a-

UMA AOÍJÃO COXTKA A UXr.vO

Os descontos dos vencimento»
ein jwizo

Cincoenla e o!lo funccionarios publi.cos dc diversas repartições prõpuzcram,hontein, (-115 audiência do dr. ' Raul
Martins, juiz da 2." vara federal, uma
acção ordinária, afim tle ser a União
condemnada a lhes restiluir as quantias
que têm sido descontadas de seus ven-
cimenlos, que excedem de io"!0 con-
forme a lei vigente.

Os funccionarios juntaram um qu.i-di-o -dnionstrativo das quantias que d.---
viam ser cobradas pelo desconto de
10 "|" c as que tififectivamonre fi>
ram illegalnienlc pela taxa de 15 "|*,
dando um saldo a favor dos ineinus,
aproximadamente, de 6o:oooSoao.

¦a <»tfc

S0I1IÍE A DEFESA XACIOX.ATj

Unia ronforenela do general
Unrbedo

Em dia previamente marcado pelo ge-neral .Uarbedo. o coronlcl Rego Barros
fará uma conferência 110 Club Militar,
a pedido dc alguns officiaes seus ami-
gos particulares, o-s quaes desejam eu-
vil-o sobre a qtíestão da defesa na-
cional.

O cer.ferencista itra'!a:'á de cdgtms to-
picos da historia ipatria. afim de mos-¦trai- a razão pela qual a marinha de
guerra sempre -teve melhor acolhintento
no seio da sociedade civil que o Exer-
Cao; do desprestigio do 'Exercito no
tempo da monarchia; do :apro-,-.-i:amen-
to da Guarda 'Nacional como reserva
do Exe-.-cito; da. Liga da Defesa Na-
cional: c do carinho com que a Repu-
blica d>eve s-er apoiada pelas classes
arma-las.

¦"*3S^^e>33M

Instrucçao Publica
Reunião cie adjuntos 'de 2a

e 31 classes
Na séHe, Uo Centro de Professo-

res Primários Municipaes. reuniram-se
hontem, os adjuntos dc 2." e 3." cias-
ses. afim dc deliberarem solire o res-
taheieeimenlo do ar!. 95 do Decreto n.
S.;S. d-e 20 de outiíbro de rou, f);ic,
em sua alinea "a", estatuo deverem ser
as promoções feitas obedecendo no cri-
terlo de 1I3 de vagas por antigüidade
c 2(3 por merecimen-fo.

iFicoti assenlatlo ser enviado um me-moria! nesse sentido ao Conselho Mu-
nicipal, poder competcate para provi-denciar a respeito»

A' MARGEM DA GUERRA

A "ODE Ã¥s SOLDA.
DOS FRANCEZES"

'Dos srs. Etíciinc Lanei, .minislrp dtiFrança, c JlijgSinlo de Monlalvão, secre-
«ano da embaixada iportugnezai nesta
capital, necebeu o poeta Ulysses Sar-
mento, autor da "Ode aos soldadas
frantezea", as seguínilies cartas:"Légalicn de Ia 'Republique Françai-
se au Brésil. Rio le 28 septembre 1916.
—- 'Monsí.-ur Ulys-ses Sarnterrlo — Ki-o.
En m'aipportant les exkimiplaires áa
Pode nus soluals français' que Vonst
ávez dòmposéc, vouz avez eu 1'aimabli;
attlention de m'en dádiçr 1111 'exemplai tle.
I.áisijczmoii vous renvercier cn mon iram
pcrsonnel o! au nem 'de tons ces bravej
qili défendent awc .tatit db dévoaiement
dt de courage Ia cause dc Ia justice et
du droi.t-, N-ul doute que vefa-o pc-ésie,
exprimant d'i;ile íaçon si .inr.pircc et
si belle Ia, niagnifiqtic ardeur de itos sol-
dats ne soít accucHie .par cux avec
énjétion et i-ccomiaissan.ee.

.Ie n'ai ipas .manque de faire parve-
nir au 'Minif.ére de Ia Guerra a Pari»
les cxcmplaires de vot.re pcésic pour
qii'.ils scient 'distribuía sur le front
mémie.

'Recevcz, jc vous Prie. Motisíetir, Tas-
surance d'e ma considéralion dintin-
guée. Le Ministre de ÍFrauce. (ai E.
Lanei".

— "-Embaixada de iPprlugal no P.ra-
sil. Rio 12 de settermbro de 191IÍ —
Meu 'exmo. e p:'esa!d.o confrade. Viva-
inenie lhe agradeço a gentileza da of-
ferta da "Ode nicas soldailr.s francezin".
que na vibrante espontaneidade dutm
grilo do coração icxiprinve o scnt-imciiitn
de nós toldos, os que. nesta hora. vol-
íamos para a França de dòr e de gio-
ria os olhosi de adoração.. Fclioito-o
sinceramente .por dão bellosi e nobre?
verios, oanío aldmirador mui HO graí.o.
fa) — Juslino de Monlalvão".

O ATHÉXEÜ SiERGIPEXSE

Foi nomeado «111 inspector
O ministro do Interior nomeou bon*

tem^ o bacharel Octavio de Oliveira pa-
ra inspeccionar o Athcneu Sergipense.

UMA QUESTÃO GRAVE

A situação da ma ri*
nha mercante

An presidente da 'Republica foi en<
viado pelo Club dos Pilotos um officio
concebido nos seguintes termos:" Cumpro ainda uma vez o dever de
!calJaJe ipara com o chefe da XaçãO
e parlicularmcntc para com v. ex, pc-
dindo sua altenção para .a situação
anarchizada em que se encontram os
negócios da marinha .mercante nacio-
nal, como tive oceasião de verificar
na sessão do Club dos Pilotos para a
qual foi solicitada, a -minha presença,
appellando-se para meti patriotismo,
felizmente nunca negado em momentos
críticos por que (em passado o paiz,
como vae acontecendo nos dias do go-
verno dc v. ex.

Da rcíini:"to de hontem sái apprehen-
sivo com a sorte da nossa marinha
mercante. Somos um povo infeliz e
uma Republica desgraçada. Assim me
manifestando, cumpro um dever d;
amigo e muito respeitador de v. ex„ a
quem apresento cordiaes saudações, —
José Carlos de Çfrvalho, contra-almi-
rante." -
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TOltltElO DA MANHA — Sexta-fe|r^ «ft de Outubro de 1916

OS VOLUNTÁRIOS DE MANOBRAS
^é^i0ni

Cerca de 582 futuros reservistas
prestaram exames hontem
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TENTATIVA DE MOR-
TE OU FERIMENTOS

LEVES?
VM CASO INTERESSANTE EM

QUE SE ENVOLVE»! O
DELEGADO DO 5" B O CHEFE

Na tarde de 27 do mez passado foi
preso em flagrante nas immediações do
Monroe, empunhando faca e bengala,
José Etelvino Silveira, que se dii ad-
vogado e residir á rua Mesquita Júnior
n. 15. Motivou a prisão o facto de
haver o individuo cm questão aggrcdido
o «eu desaffecto Januário de Souza, fe-
rindo-o levemente na mão direita. Na
delegacia as testemunhas, entre ellas-.o
próprio "cliauffcur" do sr. Antônio
Carlos, declararam que José Etelvino,
nas galerias da Câmara, dissera que
mataria o »eu desaffecto onde o encon-
trasse, mandando prevenir disso a um
deputado, seu protector. O preso con-
firmou a declaração, affirmando que le-
varia avante o seu intento logo que a
policia o soltasse. Deante disso o sr.
Albuquerque Mello autuou-o por tenta-
tiva de morte. Os advogados do aceusa-
do moveram-se; Já o sr. Albuquerque
havia seguido para a Colônia, atim de
dar cumprimento a missão de que o
incumbira o sr. Aurclino4 Recorrendo
do despacho do delegado do 5o para
o chefe de policia, conseguiram os ad-
vogados ver o delicio desclassificado de
tentativa de morte para ferimentos le-
ves. Ora, o sr. Aurelino é jurista_ e
se ássitu procedeu teve il£ suas razoes

.que naturalmente s. ex. tornara pu-
li li cas

Suecede, porém, que circulou hon-
tem o boato de que o promotor publi-
co dr. André de Faria Tercira e o sr.
Meira Lima vão agitar este caso atim
de promoverem a responsabilidade uo
chefe e do seu auxiliar, (.oinprcheiide-
se a inteívenção do promotor no caso,
mas .1 do sr. Meira é simplesmente
para pasmar. Que imputabilidade moral
tem o carcereiro da rua Frct Caneca
para responsabilizar ninguém? E o que
dirá á isso o ministro da Justiça ? Ke-
almente é de pasmar. Esperemos, P»
rém, o que advirá desse alias nileres-
sante caso. .

'iNStlTÜTO HISTÓRICO

Um trabalho sobre
- autor do hymno,

, nacional"Ifleàliza-sc 
hoje, ás 8 ila horas da

rioütèr um» sessãk) extraordinária, do In-
stitulto 'Histórico, sob a (presidência do
condte dè Ãfiorao Celso, tendo por uni-
CP objecto vdta.ões de iparecertes.

A 12 do corrente, As 9 horaí da noi-
te, leífectua-se a ultima sessão ordina-
ria «do Instituto, no correr.» anno.

IPitesiditlâ á sessão, como de costume,
o conde de «Affonso Celso.

Niessa sessão tomará posse o docio
corres-pondlente, Senador, João de 'Lym
Tavares, que foi eleito em virtude do
trabalho que apresentou ao Prime.ro
Congresso <fe «Historia Nacional, em
1014. Será recebido ipelo orador do
lnsfflti.to, dr. 'Benjanún Çranfcun Ra-
mi*'Galvão. •

.Em seguida, o sr. M. «Flewi.» lera
nm (trabalho seu sobre Francisco Ma-
noel da Silva, o autor do Hynmo Na-,
cional. Tratando Ido 'hymno de nossa
pátria a conferência «terá o concurso da
banda do «Corpo de 'Bombeiros, gentol-
iiK-n'.«e cedida, ipelo coronel Alniada,
comn.aindaríta daquella corporação, a
qual executará 09 liyinnos da Ind^lHen-
dencia, de Marcos Portugal, e de D.
Pedro I, o hy.tnno ás Artes, de Fran-
cisco Mandei-, o liyauno Acadêmico, de
Carlos Gomes, o hymno á Republica,
de LcapoMo 'Miguez, o ihyinno a Ban-
deira, dc F-ranoisoó Braga e, por umujo,
o Hymno Naciona*. .

_i m mm
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Çomó ioi commemorádo o
5 de ouíubro neste capitai
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AS FESTAS QUE SE REALIZARAM EM
PORTUGAL

MOVEIS
MAGALHÃES MACHADO & O.--

Kua dos Audrtidns 19 e 21. Os
maiores armazéns desta capital.

l'OH UM EIJHTO SEM
PORTANOIA

IM-

Duas ípltases dos 'exercidos Imiteni realisaâot\
HOJE

O dia de hontem foi determinado pe-
lo ministro da Guerra para os exames
dos voluntários de manobras que esle
araio se apresentaram cm quartel, res-
pnndendo ao appello feito em favor da
defesa nacional, com o fim de se au-
Kiiieiitiircin as nossas reservas.

Assim, ro quartel do 3." regimento
dc infanteria, rcalisaram-se esses ex-
ames, cm presença do ministro da
Cucrrá e de altas autoridades do nos-
so Exercito'.

.No exame feito pela manhã, tomaram
parte 2SJ voluntários especiaes, ex-
editando com precisão as diversas pro-
vas a que foram submeti idos. A' tar-

de. foram examinados cerca de tre-
zenlos. , . .

Os exames foram feitos, a principio
em conjunto, por escolas de evoluções
e de manejo, e depois isoladameute, um
por um dos examinandos.

Depois de sutancttidos as provas
acima foram em seguida os voltrntarios
levados a inspecção de saudc, na se-
cção respectiva.

Os exaniinuldos devem ser tambem
em breve identificados.

Todas as autoridades militares que
estiveram presentes aos exames e as-
s« st iram a todas as provas sairaim do
quartel agradavelmente impressionadas

e satisfeitas com o grão de instrucção
observado e a applicação dos jovens
militares, o <|ue demonstra que, prose-
guindo-se com persistência na obra tão
admiravclmente bem iniciada, o *>a>z
poderá ficar coiifiante nas forças que
garantam a sua defesa.

iA incorporação dos voluntários deve-
rá reaí.zar-se no próximo dia 1,. do
corrente, sendo o lotrar escolhido o
campo de S. Oliristovam.

A cerimonia da inconpora.ão, que se-
rá bella e muito tocante dc cnthusias-
mo, será feita com a máxima solenni-
dade.

NO

O negocio de moveis
Vae iniciar-se unia campa-

nha contra os vendedo-
res ambulantes

Os vendedores ambulantes de moveis
enchem a cidade c vivem a fazer uma
ilcslcalissiina concorrência ao commer-
cio licito e com uma vantagem enorme
sobre estes, poique não pagam licença
liara exercer o seu comniercio.

Assim, os -oninierciantes que estao
estabelecidos licitamente, pagando os
impostos que Hies são cobrados, resol-
veriwii reunir-se, afim dc tratarem de
Ffiis interesses, adoptando medidas de-
fensivns.

Hontem, realizaram elles uma ses-
são, em que foram discutidos os diver-
sos assumptos.

A reunião realisou-se a tarde, com
a presença dc grande numero de nç-
gociaiitcs, numa saia do sobrado da
cnsa de negocio da rua Visconde do
Kio llranco 11. ..5, sendo presidida pe-
Io sr. A.ííonso Costa, que teve como
. .cretarios os srs. .Frederico Kosa c
Silva e Manoel Mourão.

A' reunião tambem compareceram os
advogados dos negociantes.

Iniciados os trabalhos, foi posto em
dis.-nssáo o itssuinpto, no sentido de se
esclarecerem os fins da reunião. _«Tomaram parte na discussão^ diver-
tos uti;o'ci:i'iites, sendo denunciado o
r.nthodo 'desleal dos vendcUorcs ambu-
Jantes. .

Assim, lia diversos armarinhos tur-
cos que têm nos fundos depósitos dc
moveis, que são vendidos a prestações,
sem as devidas licenças. Tambem ai-
ttiíiis lia que com uma só licença sc
•defendem perante a Prefeitura quando
os agentes üo fisco os apanham.

Ii diversas outras maneiras de bur-
lar o (isco e de concorrr deShonesla-
mente com as casas que pagam impôs-
tos ínram denunciadas. Ksscs manejos
.ai-rificam o commercio! honesto c os
próprios cofres municipaes.

Ficou, enlão, resolvido que se no-
measse uma cotirnissão que se em-ar-
regasse de orit.11t.-ir os advogados, afiai
de ser conseguido ilo prefeito que cn-
vie iiiimcdiatainentc uma circular " aos
agentes mandando que tornem effecli-
vas e c(»'.n rigor as leis municipaes,
nesse sentido, sendo assim íiscálisado.
tis direitos da Prefeitura e dos .nego-
.'.iantes que pagam os imaiostos tão pc-
sadòs.

A' mesma commissão foram conferi-
dos poderes para J.111U1 acção mais ac-
ccntuCdíi em favor da . collectivi.dáde,
com o fim dc obter medidas, como já_
estão adoptadas em. Pernambuco c'
Hneiios Aires, como sejam a carteira
dc identidiitle junto a cada licença dc
niiabulaiite, para que não seja a íisca-
lisiição lesada.

Ao terminar a reunião fui pronosto
tambem que se obtivesse do Conselho
Mrnivipal um decreto aggravando as
casas de vendas 11 prestações, como se
ie/ com as que alugam inoveis.

A siliçãya Wa
Porque o gabinete Ka-

logeropoulos re-
nunciou

Londres, 5 — (A. A.) — Está con-
firmado officialmente que o sr. Ka-
logeropoulos apresentou a renuncia col-
lectiva do Ministério, declarando ao
rei Constantino que o fazia por ser
absolutamente impossível que o gover-
no permitia a ingerência dos aluados
nos actos da administração superior da
Grécia, cujos interesses prejudicam.

O organizador do novo gabinete
será o sr. Stratos

Londres, 5 — (A. A.) — Sabe-se
aqui que o rei Constantino encarregará
o sr. Stratos de organizar o novo ga-
binete, substituindo o sr.. Kalogcro-
poulos.

O governo está sem dinheiro
Roma, .. (A. H.) — A "Wireless

Press" aiinuncia que, segundo consta,
o governo grego suspendeu os pagamen-
tos por falta de dinheiro.

Pare Ri

S1AD1 MiüN
RESTAI» AO AR LIVRE

ÀLMÓÇOS, .ÍÀNTARES 15 OKIÀS
ALMOÇO :

Mnyonnise d<* garopa;'ltaealliáo guizndo;
Koupa velha c tíitií dc feijão,

JANTAI.:
Sopa de camarão (Itisqttct);
Hacalháo á GOMES »__ SA';
Eiiipiuliiilins e bollinhos de lia-

ealháo;
Perna de vitclla com ervilha

verde.
CEIA:

,Sopa & 1'oigiion, canja;
Consome ú la reine;
Ostras frescas, camarão torrado;
«Frios surtidos, pcsciidinhas;
liihaiiilnis, filhotes de pombos e

costclletas.
— PRAÇA Tin.VDKXTKS — 1

Telephoiie 665, Central
O proprietário,

A. MOTTA BASTOS.

O CRIME DE BARROS
FILHO

Pedro Celestino terá
um cúmplice ?

Todos se recordam do bárbaro crime
oceorrido em Barros filho c dc que
foi autor o preto Pedro Celestino dos
Santos.

No suminario dc culpa do apontado
como culpado unico do crime, Pedro
Celestino levantou uma acusação con-
ira Luciano Assumpção, o individuo
que o denunciou á policia do 23o distri-
cto. Segundo o que disse o criminoso,
Luciano foi cúmplice no crime. _

O dr. Martins Costa, promotor junto
á ?" pretoria criminal c que funeciona
no processo, remetteu ao dr. Abelardo
Luz, delegado do z.." districto, um offi-
cio, solicitando medidas afim de ficar
provada ou não a aceusação levantada
por Pedro eontrü Luciano,

O offieio c nos seguintes termos :"Renictto-vos a inclusa certidão "ver-
ba ad verbum", das contestações oppos-
tas ás testemunhas José Luiz de Brito
e Luciano dè Assumpção, pelo aceusado
Pedro Celestino dos Santos no processo
que lhe move este juizo, bem como as
sustentações dessas testemunhas aos
seus depoimentos, pedindo que a re-
speito ábráes o preciso inquérito, afim
de ficar constatado dc que lado está a
verdade. Aproveito o ensejo, etc, A,
R. Martins Costa".

Ao receber esse oficio, o dr. Abclar-
do Luz determinou que fosse iinmedia-
tainenle aberto o inquérito solicitado, e mero
o sr. Gastão Pilar, escrivão do 23° dis-
tricto, mandou fazer as instrucções nc-
cessarias não só das pessoas cujos 110-
mes figuram 110 offieio acima como
lambem de outras mais.

»?

Saldos e
Retalhos

Em todas as secçôés

Oito annos de cadeia
O juiz da 2" vara criminal conde-

ninou," hontem, a oito annos de pnsao
José Amora de Souza, aceusado de na-
ver, no dia 10 de, maio ultimo, ar-
rombado a casa dj rua da Quitanda
11. 178, roubando 20Ç000 em dinheiro, e
objectos avaliados em setenta mil réis.

O próximo Congresso de
Americanistas

Uma • circtílpr do minis-tro
do Interior

•O' ministro do Interior dirigiu hon-
tem aos presidentes e governadores dos
listados e ao prefeito desta capital e
directores dos estabelecimentos depcn-
dentes dos Ministérios do Interiorize
Agricultura e as associações scentiti-
cas desta capital a seguinte circular;

"Pedindo leveis o assumpto ao çomic-
cimento dos institutos e associações
scientificas desse Estado, cotmminico-
vos que, segundo participação do Mi-
nisterio das Relações Exteriores, ficou
resolvido, no ultimo Congresso de
Americanistas, reunido cm Washington,
que o próximo Congresso, que será o 20
se reuua nesta capital, em julho "
1918".

de

— »'

Nós bebemos, vós bobeis, elles
bebem HANSKATIOA;

NA GAMBOA

No Conselho Municipal

Os srs. edis não deixam de
, ser interessantes

A VERDADE DE UM VELHO ADAOIO
J'RANCEZ

iXa sessão de hontem travou-se vio-
lenta discussão cm tomo do projecto
que autoriza a mesa do Conselho a
fazer acquisição de um retrato do ba-
rão do Rio Branco, e na qual toma-
ram parte o sr. Osório de Almeida,
que justificou a sua opinião contraria
ao projecto, allegando ser assas pre-
cario o estado financeiro da 1 refcitu-
ra c o sr. A. de Moraes, que sç pro-
nunciou dc modo divergente aquelle
intendente.

Os debates sc azedaram, houve troca
de aniubilídades entre os oradores, es-
tabclcccndo-se a confusão, porque os
demais intendentes dialogaram vehe-
mcntcmènte, e a sessão foi suspensa
alé que os ânimos serenassem.

"Les morts vont vite."
Reaberta ella e voltando a calma,

se externaram sobre o assumpto, ainda
o sr Osório, e os intendentes Leite
Ribeiro e Getulio dos Santos, ficando
adiada a votação, por não haver nu-

legal de intendentes.
^» » « m

Contra o CALOR
Usar os refrigerantes filtros,

MiRiion, ii litros, 11 10_i; Pasteur,
ii 20$; Carros, .% 30$; Pelicia, u
30$; Berkefeld, n 40$; Mallié, ti
50$, e _ lèl. u 100$.

Xa CASA MUN1Z—Ouvidor 71

Centro Artista "Jti-
yentas"

O QUE E* A SUA yi
:'-exposição: .,

O combate ás formigas
SAUVAS

Rtólua-sc hoje, 110 Realengo, ás 2
lioras da tarde, em propriedades do
dr. Arístides Casre, a experiência da
extincção d_ formigas nativas, . indo
processo /-'oniii-ii.vlíiicíol- Americano,
invento brasileiro, já lia dias experi-
anriV.tdo no listado do Rio, no quartel
•la 1'i.rça IVJicial e no Horto Florestal.
iKoratit convidados pela empresa, para
a experiência de boje. o ministro da
Agrici..':tua, os prefeitos do Rio c c!«e
•JV riYiolis, o .presidente do Estado do
Kio. ;i Sociedade Nacional de Agricul-
tura, o Club de Engenharia, o director
do lardlim Bcíanito, a in-jprensa desta
capitai?, a ttreotoria da I.eopoldma
Kailwity e outras i^rsouaMdaJcs.

-m-m

CHEQVB FALSO?

O suicídio do corretor
Lobo

(, POIiICIA INICIA ÜNQUEIUTO
PARA ÀPURAK A SUA

CAUSA
E' do dominio publico já o suicídio

do corretor Theodoro de Souza I.obo,
levado a effeito 110 ediíicio da Asso-
ciação Comniercial. O suicida, na car-
la que endereçou ;i esposa, não ex-
plicou a causa que determinou a sua
morte, que cüc executou de maneira
táo trágica. O seu sócio e fiador, o
coronel Pedro Paulo. Berla, para sal-
vaguardar responsabilidades futuras, rc-
solvett pedir a abertura dc um inque-
rito. afim de apurar qual o motivo que
levou o coiretor Lobo a matar-se.

O inquérito foi iniciado hontem na
1* 'delegacia auxiliar e hontem mesmo o

Lron Roussotiliéres oíticiou á Ca-

Um caso que se rodeia
de absoluto segredo

A policia cerca este caso de absolu-
to sigillo. Xo entretanto, na Uolsa,
uuiiio se comineiitoii o façto dc nm
individuo ter se apresentado llèn ban-
co estrangeiro, (diz-se que no Britsh
Bank), procurando retirar, com um
cheque falso, a irnipontancia de cerca
dc 500 :ooof000. Preso pele* _ pagatíor
que desconfiou do cheque, foi o indi-
viduo em questão entregue a policia,
que a pedido dos bancos interessados
no caso, abriu inquérito a respeito e
jurou guardar segredo.

Isso foi o que se commciv.ou na
Bolsa.

Procurámos informações eom as
autoridades do t.° districto. que nada
adiantaram, de nada sabiam. O sr. Léon
Roussotiliéres, i.° delegado auxiliar, a
quem tambem ouvimos c que se acha-
va de serviço bontem. nos declarou que
de nada tivera conhecimento. S. s.
apenas nos informou oue havia aberto
inquérito sobre o suicídio do sr. Tlieo-
doro Lobo. __

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

José, 30, das 2 ás i (menos ás
quartas-feiras). Grátis aos pobres ás 12
horas. A 395 m+-m »¦

Uma menor atropela-
da por uma carroça
Ao passar bem em frente ao predio

n. 37 da rua da Gamboa, a carroça nu-
mero 2.7J9, guiada por Abel de tal,
atropelou a menor Orniinda, de anno
e meio de edade e filha do coronel
José Mendes, que reside na casa acima.

A menor Orniinda, que se achava
brincando no passeio da casa de resi-
dencia dc seus paes, tendo na sua incon-
sciencia corrido para o meio da rua, foi
apanhada pelo carro, que vinha cm lou-
ca disparada, e ficou em estado mui-
tissimo pel.hdíoso,

A menor Orniinda foi medicada na
Assistência e removida depois para a
sua residência, onde a todo o momento
se espera venha a fall.eçer.

O causador desse desastre fugiu c a
policia dn ii° districto, que anda á. sua
procura, já abriu inquérito sobre o fa-
cto.

Autos que desappa-
recém

et

Pessoas que .assistiram ao
t|
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No Grêmio Republicano Português — Ao alto o mesa que presidiu á sessão e. em baixo um
aspecto da assistência : -.. ., ,, .•>.)

O Grêmio Republicano Portuguez
commeniorou hontem brilhantemente a
passagem do 6° anniversario da procla-
inação da Republica em Portugal, rea-
luando uma sessão solenne, que esteve
extraordinariamente eoncorrida. A so-
lennidade teve inicio ás o horas da
noite. O sr. Paulino Corrêa da Rocha,
viee^president-é do Grêmio, abrindo os
trabalhos, convidou para . prcsidil-os o
dr. Justino Montalvâo, secretario da
embaixada portugueza, _

Os demais logarcs, a convite da .pre-
sideneta, foram oecupados pelos srs. dr.
Alberto de Oliveira, cônsul geral <lc
Portugal; dr, Theodoro Magalhães, dr.
Collatino Barroso, ,Maximiano Barrei-
ros, Paulino Corrêa da Rocha, Frede-
rico Rosa e Silva, Rufino Augusto Pi-
res, Albino Valladas e Seraplum Clare,
da Câmara de Commercio e Industria
Portugueza. .

O «r. Justino Montalvâo começou de-
clarando que tinha sido encarregado
pelo embaixador, ausente em S. Paulo,
de represental-o na grande festa pátrio-
tica do Grêmio. E. continuando, disse:

vcrmssage

mara Syndical comniunicando que o co-
In- deixado pelo suicida ia ser arrom-
bailo afim dc se sc procedr a arrola-
jnciito do que o mesmo conlenha.

 — » m » 
JDR. ALBERTO DO REGO LOPES —

Uo Hospital da Misericórdia. Via6 uri-
naiia?, opcrn^Òcs em geral.
DR. APRIG10 DO REGO LOPES —

lio IIosi__t.il da Misericórdia, Moléstias d»
garganta, narii c ouvidos.

• DR. OCTAVIO DO REGO LOPES —
Oculir-ta, prof. da Lraciil-dade de Medicina.
Consultório: rua Sete de Setembro n. 90.

(A 8.34)
,, 1 m % tm »¦ '-¦

.. GUERRA A' FORMJGA

Um novo extintor
/' Realiía-se hoje, ás 2 horas dá tarde,
o expcrieufijA do novo apparelho para
extinceão l*3J formigas, denominado
PKornii-Extinctor Americano".' A experiência ter.i logar na chácara
•'do dr. Ari_tidcs Caire, ua t5'.a>,ão do
i».«iS<_- ' " -;

Kua

SUICÍDIO ?
O cadáver de uma mu«

lher na rampa do
i Passeio Publico
Hontem. pela manhã; o guarda rc-

serva 111. 10S encontrou na rampa
do Passeio Publico o cadáver de unia
mulher de côr branca, apparcntando 4o
anno" dc edade e vestindo saia e Mu-
sa de flanclla azul e botinas pretas.
Avisada a policia do 3-" districto com-
pareceu ao local o comniissario dc ser-
vi^-o, que fez remover o conpo para o
Necrotério, encontrando «nas immõdia-
çües uma bolsa de panno azul, paneis
velhos c unia nota 'de mil réis dilacc-
rada.

Aütopsiado o cadáver no NTecrotcr'o
attestou o medico como "causa-mortis",
asphyxia por submersão.

Pensa a policia que se trata dc um
suicidio. — > m* • »

Mais um belllssiino cerlnmen anisii-
co inaugurou hontem o Centro Artisti-
co Inventas, para çonnncmorar o i"
centenário do ensino artístico 110 Bra-
sil.

A presente exposição é a VI orgatu-
zada peio Centro, que 'foi fundado cm

O .11 i-7 ....nronunciou o 110,°* c,(iue «*í; am!0 p*1--1,?"""- v!!e
U JUIZ llllinuu-iiixiu.i u I adqitirindo maiores syiiipathias, pela

VespOllSavel apresentação dos "novos" que ali fa-

Albino Guimarães M,^^ de .«« f^^^^^ (Ia prc5en.haver recebido em confia 
ça 

do es- - . . . ^ ,., (,os ..rti_.tas
envao Bezerra do 2» olfeio da 2hfa1 do ,RcR0 

'Monleiro, 
Miguel

vara de orphaos os autos do inventa-1 f ,í, ,., f parrcjra, Kurico AI-
rio de d. Maria.,,,.-. .H«r«iMl^
mas com aippensos, e os nao ter .esti- 

j ^.^ ^^
tuidO: ... . 1 i>{a exposição dc pintura, em que to-

A principio allegava que,ps--hay.a..«n*, YlVaiff^iírfc; além dos artistas Augusto
prestado' e depois que os havia perdido. p ; .Belmiro de Almeida, Carlos Os-

No inquérito policial instaurado apti-: ,.' Kalix|0 e outros já muito conhe-
rou-se que dera elle sun.iço aos autos ^ nQs aosso. mcios arl;S|ic0Si cn.
para fazer dcsapparecur avultndo alcan* | con(riltn..sc tambem -'novos" como
cc verificado na tutela do coronel Igna- , Guttinniin Bicho, que apresenta mu bel-
cio Lacerda

No sununario de culpa entretanto as
testemunhas desfizeram essa suspeita,
obrigando-se Albino a reconstituir os
autos perdidos d sua custa.

A' vista disso o dr. Albuquerque Mel*
lo, juiz da 3a vara criminal, por des-
pacho de hontem. improni-.iiciou o
aceusado.

mm m « —
UMA CO.NTKRK.NCIA 1XTKKI.S

SAXTK
"O At.ilu do daiifíos «os sertões

ni-mentosu.s do Brasil"''
Sob tal titulo, realisa-se boje. ás

4 ila horas da tarde, mais unia coniY-
renc'a da série organisada pela íiocic-
dade Nacional de Agricultura.

O seu autor é o dr. Henrique Silva.

\ XA RUA BUENOS AIRES

Um guarda-livros vi-
ctima de um auda-

cioso roubo
Ambiciosos ladrões penetraram na

madrugada de hontem, na residência
do srT Henrique dc Figueiredo, á rua
Buenos Aires 11. 91, e arrombando uma
das gavetas roubaram jóias e objectos
no valor de i :ooo$ooo.

O sr. Figueiredo que é cuaftla-iivros
da Coiuipauhía Predial e -saneamento,
apresentou queixa á policia do 3.0 dis-
tricto.

¦ » tm t m
Bebam só Café Ideal

__¦, _«—»r- -
VIGARISTAS SANCillNAlUO

Aggredida pelo ex-amante
O vigarista Cir.ino Ferrucio da Sil-

va, fof actusado pela meretriz Marits-
ci Marcello, residente á rua Tobias
Barreto, de cunipliekl.ide 110 roubo dc
que foi victima o capitalista Fortes, e
avaliado em cerca dc Uo contos. In-
dgna.lo pelo procedimento do ex-aman-
te. que o nivelava a "Mult-quc Ma-
rinho", o vigarista surrou a Marusca,
provocando assim a intervenção da
poiicia que o prç-ndeu cm flagrantgi

INSTRUCÇÃO MILITAR

Tiro Bi-nsilclt'0 de S. Christovão
iRoalizam-se hoje os excroicios ge-

racs de infaníeria, bandas de tambores
e cometas, para toda companhia de
guerra, listes exercicio.. serão dados
•pelo .rci.peo.iyo insltriictiòr do tiro, «e-
írente Álvaro Barbosa Lima, das S ás
10 da noite, respeitando-se o itinerário
de marolia.

UMA I3ELI.A INICIATIVA

Uma caixa econômica
fundada para os

operários
Na Escola Viscoi..K* de Maná, na

eslação Marechal Hermes, iiiaugttrou-se
hontem. uma caixa econômica, e de soe-
corros para o pessoal operarro.

Tem essa caixa ,por .principal fim
prestar auxilio aos seus assomados em
casos de moléstia c fnltecimentcs: fa-
zer adcatí:amei»íos dc vencimentos ao
sócio qiíe não contribuir para o monte-
pio municipal; estabelecer uma codpc-
rativa de consumo para os que residam
naquella locaUda.Se.

Eiiabrícce ainda a caixa o systema
de muttialidade, liroteirlendo, logo quo
as condições financeiras o permitiam
devolver aos sei*, associados um mez
de vcnoimteníos, afim dc que possam,
economicamente, organizar a vida, em-
pregando 05 ordenados cm despesas a
serem feitas c não já realizadas, como
s,,e acontecer aotualnieiKíe.

A iniciativa i louvável c desde que
não hja ilesvirtuaaiienío da orientação
estabeteçidal serão, pc/ certo, ub:
resultado, gffiçazcis.

200 contos
em quatro prêmios de

50:000$000
- CASA GUIMARÃES -

Rosário, 71
O IMPOSTO

O concurso qtie se está realizando
Terão inicio amanhã, ás io horas da

manhã, no l.ycêu de Artes e Officios,
as provas oraes de administração de
fazenda do concurso de agentes fiseaes
do imposto de consumo nas circutn-
scripções do interior do Estado Kio.

TUBERCi'1.0?lE dos ossos, articula-
ções e glandular (serdplicicad. trata-
nrento por pròdcsso novo. Dr. D. O.
Battendieri — Chile, g — io ás 12 —
2 ás 4-

io trabalho, une intitulou "Mãe' : Qian
Baptista Olaggio. que em soberbo pas-
tel, intitulado ",Rcíraio de Senhorita",
mostra -o bello futuro que lhe está re-
servadd ha arte da pintura; Colicio de
Castro (S. Paulo), que apresenta uni
bem feito trabalho que traz a legenda
de "Vigilias"; Caplloch Miguel (Ni-
etherovi, que coinpoz uma fantasia
symbolicti que intitulou "O beijo das
espumas"; Arinibnl Mattos e Bcrnar-
do Pinto Silva, que conipuzcriun mari-
ilhas fao natural) e que são merecedo-
ras de menção especial.

Na '"Gravura'' apenas dois se apre-
sentaram: Accácio K. Moreira e Adal-
berto .\Iatto.s, sendo o ultiinn alumno
do I.vccu de Arti-s c Officios. Seus
trabalhos merecem attenção pelo ctti-
dado' e arte que sc notam na sua con-

. fecçãój.
ImanliS N-> "Esculpltira" saíientatn-sc Auto-
AlUCiniltt nio Pitanga, coni ires trabalhos, e Cor-

rêa l.ima, com o "Estudo de_ cabeça",
(gesso), que merece a a-ten.ão do vi-
sitante.

Na "Caricatura" apenas quatro dos
nossos lápis comoarecerain. São elles:
Ernesto Francisconi (Siel), Mareio
Nery. Mario' Ruch e Nemcsio Dutra,
que" .ipresentam trabalhos vulgares,

1E111 trabalhos de ",Artc applicada",
as concorrentes apresentaram bellos
trabalhos de pyrogravura, couro, esta-
nho. mosaico, etc, e entre as exposi-
toras a que trabalhos apresentam de
valor artístico, está mlle. Aracy Na-
zareth (Jacarêpaguá), que expõe onze
trabalhos, todos differèntes na arte.

A inauguração foi muito concorrida,
comparecendo o ministro da lusliça.
acompanhado de seu ajudante dc or-
deus. coronel Costa.

A exposição acha-se franqueada ao
publico das 10 lioras da manhã ás 5 da
tarde.ai>«»

l)B CONSUMO

"Mais do que em nenhum outro io
gar, é no Grêmio que a voz de um
representante do governo da Repubiici
pôde incontestavclmente aífirinar, çom
o nobre orgulho que ¦vem da consçien-
cia do direito, a consolidação definitiva
da obra da regeneração nacional, pela
qual, ha seis annos, em«punharam armas
c derramaram o seu sangue os imo*
lucionarios heróicos da Rotunda.

F, depois de considerações sobre o
papel que Portugal vae representar na
grande guerra, conelue dizendo que seus
votos mais vehcmemes, como de certo
os de quantos o ouvem, são pela vi-
ctoria dos aluados, pois ao lado delles
yão combater os soldados que nesta
hora festejam a Republica nas ruas de
Lisboa ou nos campos entrincheirados.

O orador terminou com entliusiastico
viva á Republica Portugueza.

Foi concedida depois a palavra ao
sr. Maximiano Barreiros, que no ca-
racter de orador official, produziu um
longo e vibrante discurso. Depois de
fazer referencias ao passado de Por-
tugal, exaltou a tenacidade e o pátrio-
tismo dos que conseguiram implantar
o novo regimen, enaltecendo com en.
thusiasuio a sua grande obra de rege-
neracão do caracter nacional.

Saudou com' effusão a sua patna e
a Republica, na esperança de que den-
tro en, breve ha dc florir uma época de
verdadeira felicidade.

Refere-se longamente á guerra etiro-
péa, a que Portugal foi arrastado, fa-
zendo um estudo do momento, para
demonstrar a sua convicção de que a
sua pátria, na frente Occidental, onda
vae combater, saberá honrar o seu pas-
sado. .

A sua peroração foi uma enthusias-
tica e patriótica apotheose á patrja
portiiguteza, desejando .que a victoria
dos soldados portuguezes, estabeleça
para Portugal uma nova era dc grande
prosperidade e de progresso e unia de-
monstrá.ão do que é um povo de hon-
rosas tradições.

Este discurso recebeu muitos ap.
plausos, bem como os dos demais ora>
dores que oecupavam brilhantemente a
tribuna,

O sr. Justino de Montalvâo encerrou
depois a solennidnde dizendo:"Depois dos discursos vibrantes que
celebraram a eommemoração da data
gloriosa, tenho a certeza que á victoria
dos soldados portuguezes será acom-
panhada por uni eco da sympátliia dos
brasileiros. O futuro de Portugal será
do maior triumpho com os applausos
da alma brasileira". E termina sau-
dando o Brasil.

O salão do Grêmio foi adornado
com flores naturaes para esta solenni-
dade, principalmente a mesa da sessão
que apresentava bellissimo . aspecto,
Uma banda de musica da Brigada Po-
licial executou 110 inicio da solennida.
de e no seu encerramento, A Porlu-
gueca, (pie foi ouvida de pc e applau-
dida com grande enthusiasmo.

NO CENTRO «BENEFICENTE
BERNARDINO MACHADO

F.sta prospera associação, para com-
memorar o quarto anniversario da sua

fundação, que coincide com o da Repu-
blica em Portugal, realizou hontem, á
noite, unia sessão solenne, á qual com-
pareceu grande numero de associados,
acompanhados de suas familias. _

A solennidadc teve logar no edifício
do Club Gymnastico Portuguez, no am-
pio «alão destinado aos espectaeulos.

A's 8 'horas da noite foi aberta a
sessão pelo almirante Miguel Antônio
Fiúza Júnior, que convidou para pre-
sidil-a o. dr. Justino de Montalvâo, se-
cretario da embaixada da Republica
Portugueza:

O sr, Montalvâo proferiu uma bri-
Ihante allocução sobre a individualida-
de do sr. Bernardino Maofiado, patrono
do CcnKgL e .presidente da Republica
Portuguezah* . ,

Depois, effectuou-se a cerimonia da
entrega dos diplomas: de sócio hono-
rario, ao sr. R. Pinheiro, e de sócios
beneméritos, aos srs. Joaquim Moreira
da Silva, Antônio Ferreira Braga e
Manoel Vianna.

Em seguida, foi dada à palavra ao
orador official, dr. 'Frederico Augusto
da Silva, que discorreu, com çloquen-
cia, sobre a data que a pátria irmã
festejou hontem. .

Falaram ainda os srs. «. Pinheiro,
Gastão Victoria e Honorio de Figueire-
do, cujos discursos, «bem como o pro-
duzido pelo orador official, foram calo-
rosamente applaudidos,

O Centro Beneficente Bernardino Ma;
chado, qua tem a sua sede social a
rua Sete de Setembro n. 31, é uma
associação tão intelligcntc e honesta-
mente dirigida, que, apezar de contar
apenas quatro annos de existência, ia
conseguiu reunir um patrimônio de
50:000$, tendo hontem a sua digna di-
rectoria installado o serviço de assis-
tencia e soecorros aos seus associados.

O sr. Duarte Leite, enibaixadoi: de
Portugal, não compareceu á festa por
se achar presentemente ausente desta
capital, em S. Paulo.
NA EMBAIXADA TORTUGUEZA

Por motivo da guerra européa, não
houve hontem a costumeira recepção
na embaixada portugueza. Ao embaixa-
dor sr. Duarte Leite, que se acha au-
sente desta capital, foram enviados in-
números telegramnias de congratulações
pela data dc hontem.

* * .... .
EM PORTÜGAÍi

As festas em Lisboa e 110 Porto
Lisboa, s — (A. A.) — Esta ci-

dade está festivamente preparada para
comiiiemorar condignamente a data da
Republica, tendo já hontem, sido des-
usado o movimento nas ruas e praças.

De todos os pontos do paiz chegam
noticias dc festejos patrióticos, confe-
rencias, comicios, sessões cominemora-
tivas, preparados para hoje.

As festas no Porto tomarão um ca-
raíjfer Isingularmente patriótico e dc-
mocratico, fazendo o governo da cida-
de tomar parte saliente na comniemo-
ração da gloriosa data as classes opera-
rias, onde reina grande enthusiasmo.
Serão tambem hoje inaugurados melho-
ramentos urbanos, festivamente, real-
çando-sc nos discursos que vão ser pro-
nunciados a importância do novo ad-
vento em Portugal.

Esta capital amanheceu com os seus
edifícios públicos embandeirados c apre-
sentam os navios de guerra e mercan-
tes surtos no Tejo o seu vistoso em-
bandeiramento em arco. ,

As casas commerciaes tambem entei-
taram as suas fachadas com bandeiras
e flores naturaes -e muitas casas parti-
cularcs, além de flores que enfeitam os
cantos dos balcões, ostentam dcllçs
pendentes riquíssimas colchas de seda
antigas, o que está emprestando a ci-
dade um bizarro aspecto de alegria.

Pela madrugada houve salvas, cm va-
rios pontos da cidade e ás seis horas
os navios dc guerra deram as salvas do
CSÍ.'°_á. 

pela manhã, quando tclegra-
pho, notável o movimento da cidade.

As festas decorrem em absoluta
tranquillidade

Lisboa., s _ (A. II.) — Hoje houve
os toques de alvorada, as salvas e as

musicas do costume. Os navios surtòif
no Tejo amanheceram embandeiradosj

As festas decorrem em absoluta tran-J
quillidade. • 4

Os srs. Magalhães Lima e Alves dà!
Veiga tclegrapharam ao presidente da'
Republica, felicitando-o pela data do
hoje, j>"T>
A recepção no Palácio de Belén_f\

Lisboa, 5 —- (A. A.) — E' desusado!
o movimento, nas ruas desta capita).'
sendo grande o enthusiasmo. I

No palácio de Belém, o dr, Bcrnar1*!
dino Machado, presidente da Republii
ca, deu uma recepção, revestindo-se d
acto de todo o brilhantismo. O chefe
do Estado recebeu então os ciiniprimen-
(os do corpo diplomático e. consular es-
trangeiro aqui acreditado, da tnagistra-.
tura, do Parlamento, officiaes do exer-,
cito e da marinha, da Escola Militar,
altos funecionarios públicos e pessoas,
gradas. 1

O dr. Bernardino Machado achava-se.
cercado de suas casas civil e militar^
do secretario da presidência da Repu-
blica, dr. Luiz Barreto, do presidenta
do gabinete ministerial, dr. Antônio,
José d'Almcida, todos qs ministros a
sub-secretarios. J

J)a parte de fora" ã guarda republH
cana prestou ás continências da orde-i
nança, emprestando á cerimonia um au
pecto solennissimo. y

A' noite o dr. Bernardino Machadí
e todo o ministério assistirão da tri<
buna de honra do Colyseu ao especial
culo de gala annunciado para hoje, C

O sr. Bernardino Machado rcccl>0
telegramnias do exterior

Lisboa, 5. (A. A.) — O dr. Bet3*
nardino M«acihado, jnesideiite da Re-
publica, tem recebido numerosos tele*
Igrammas do exterior, Ide ifelicitaçüeij
pela grande data dc hoje, destacando-
se os enviados pelo rei Jorge V, da'
Inglaterra e do presidente Poincaré,
onde são relembrados os laços indes-
trurtiveis que hoje unem Portugal
aquelles dois grandes paizes. _l

O rhefe do Estado recebeu tambem'
um affectuoso despacho (do dr. Ma*|
galhãcs Lima, actualmente na Itália,
felicitando-o calorosamente pelo adv.eaj
to republicano.

# #
NA REPUBLICA ARGENTINA*

A entrega da taça enviada pel*
Escola Marqucz de Pombal «A

Buenos 'Aires, 
s- 

'¦ 
(«A. A.) — Rcü*

lisou-sc hoje, na Escola Saavedra, ;.
cerimonia da entrega da taça de prátaí
enviada pela Escola Marquei dc Porá»,
bai, de Lisboa, áquella escola,

A' cerimonia assistiram o dr. Saãve.
dra Lamas, ministro da Instrucção Puv
blica, o coronel Abel Botelho, minis-'
tro dc Portugal, o inspector escolati
sr. Rcyes Salinas, grande numero do
membros da colônia partugueza e vai
rias outras pessoas.

O coronel Abel Botelho fazendo d
entrega da taça, pronunciou um bri-.
lhante discurso, que foi muito applau-
dido, respondendo-lhe o inspector es-,
colar, iem nome dos alumnos. Em _e-<
guida tiveram logar os vários exerci-,
cios escolares peíos alumnos, õuc cau-
saram excellente impressão aos assis*
tentes. íi—--t

A imprensa saúda Portugal
Buenos Aires, 5. (A. A.)' — Todo*

os jornaes saúdam Portugal pelo anni-
versario da proclamação da Republica.

O coronel Abel Botelho, ministro de
Portugal aqui acreditado, não dará rç(
cepção na Legação por motivo do toa
flicto europeu. .

*. »
NOS ESTADOS

O cônsul cm Santos não deu V
recepção ¦',

Santos, s- (A. A.) — Em virtud«
de se achar Portugal envolvido nc!
conflicto europeu, o sr. Danin I.obo,
cônsul daquella nação, nesta cidade,
não dará hoje a costumada recepçãç
no respectivo consulado.

A ESQUADRA 1NGLKZA

O "Amellij-st" nu Guanabara
Entrou hontem o porto desta capi-

tal, devendo sair hoje, ás 11 horas da
manhã, o cruzador "Amcthyst", da ma-
rinha de guerra britannica. '

«a » __» t —

itaçao
blid.s

incontestável !. Nenhum estalic-
ieciittcntò de movers sobrepuja o real

H valor da casa LEANDRO MAR-
TINS & C. i a melhor e a que suais
vantagens offerece — Rua do Ouvidor
ns. 93 e 05 e nos antigos armazéns á
rua dos Ourives 39 a 43.

NA S. N,

Primeira

ii > an t rr
DE AGRICULTURA

Conferência Nacional
de Pecuária

Snb a presidência do dr. Eduardo
Cotrim, realiza-se hoje. ás 3 horas da
tarde, na sâde da Sociedade Nacional
de Agricultura, mais uma reunião da
coir.missão executiva da Primeira Con-
ferencia Nacional dç Pçcuarig.

DINHEIRO sob jóias e cautelas
do Monte de Soe-

torro, condições especiaes — 45 e 47,
rua Luiz de Camõch, Ci._a Gonthicr.
Fundada em 1S67.

UM ENGANO LAMENTÁVEL

Um cavallieiro apontado como
vigarista

E=creve-nos o sr. Luiz Petra de
Ferros, filho do coronel J. J. Petra
de Barros, e funecionario da 'Rede Sul
Mineira, para pedir-nos que façamos
publico que, ante-hontem á tarde, aclian-
do-se na esquina de Sete de Setembro
com Avenida Rio Branco, foi victima
de um lamentável engano, de que re-
sultou grande escândalo. Achava-se
elle naquelle logar quando um indivi-
duo qualquer, que não conhece, pha-
mando um guarda civil, ali de ronda,
o apontou como autor de um conto do
vigário de que acabara de ser victima.
Reagindo na altura que lhe convinha, o
sr. Luiz Pelra nem por isso deixou de
ir á delegacia, acompanhado de um
sem numero de curiosos, onde, porém,
fk-ou a
«ia,

200 contos — Amanha
em quatro prêmios de

50:000$000
• CASA GUIMARÃES -

Rosário, 71 1 -

A Recrtedoria do Districto Fedral
arrecadou do dia i do corrente até hon-
tem a quantia de 529:9665635, tendo
arrecadado eni egual periodo do anno
passado a de 502:643566:3.

DU BUENOS AIRES

O regresso do dr. Carlos
Chagas

Buenos Aires, 5 — (A. A.) — Se-
guiu para La Plata, onde embarcará
a bordo do paquete "Voltaire", edm
destino a essa capital, o dr. Carlos
Chagas, que veiu a esta capital, afim
de tomar parte no Congresso Medico
Nacional.

A' estação Constitucion foram des-
pedir-se do illustre seientista brasileiro,
o encarregado de negócios do Brasil,
os secretários da Legação, o cônsul ge-
ral, os drs. Juliano Moreira, Arthur
Nciva, médicos brasileiros que aqui se
acham, membros da colônia brasileira c
grande numero de scientistas e médicos
argentinos, notando-se a presença dos
drs. Araoz Aifaro, Domingos Cabrtd,
David Speroni, Adolfo Guemes, Sarmi-

..rjguada ;i falsidade dj denun-l ento Laspiur, professor Jirauss, Casirt
Escíilâd?, ( fiUtó?*.- ' •__-

A SCIENCIA MEDICA

Tratamento das doen*
ças! pelo sol ¦!

Despertou bastante interesse a sessão
de ante-hontem da Sociedade Scienti-
fica Protectora da Infância, na qual o
dr. Orlando Góes dissertou sobre as
"cardiopathias congênitas", tratando da
moléstia azul e da moléstia de Rogcr,
e o dr. Moncorvo Filho apresentou aos
seus collegas varias photogr.iphias_dos
docntinhos do Instituto de Protecção e
Assistência á Infância do Rio dc Ja-
neiro, que estão sendo por elle trata-
dos pelos banhos de sol com magnifico
resultado e, relativamente, em curto
lapso de tempo.

Além dev árias doençasd a pele, ul-
ceras, etc, o dr. Moncorvo mostrou a
seus collegas casos de cura de tuber-
culose óssea da maior gravidade, con-
seguidos exclusivamente pela appiica-
ção methodica da luz solar.

M » _» »_¦*¦

O novo e vantajoso]
plano da

Loteria Federal

CADXinl contra os carrapatos noMnnUb gado- vende-se na Hor-
tulania; rua do Ouvidor, 77.

AS COLLECTORIAS FEDERAES

Unia inti inação do Ministério
da Fazenda

O Tliesouro Nacional expediu hon-¦tem circular intimando os íihesoureiros,
collectores e escrivães das collectorias
das rendas federaes, que têm fiadores,
para, no prazo de oito dias, exhibirem
certidão ic vida dos mesmos, sob pena
de serem suspensos ds suftt funcções.

São indiscutíveis as reaes vantagens
que offerece o noivo ,e pomposo ptono
da grande Loteria Federal, a extraír-sa
amanhã. Basta dizer que dellc fazem!
parte quatro prêmios de 50 contos dei
réis cada um, muitos otitíos prensiosl
menores e nove terminações duplas. <,

O Centro Loterico, á rua Sachet mi4
mero 4, vos diz somentes QUATRO!
prêmios dc 50 OONíTQS... «E numercj
QUATRO a sua casa: é bom presa/
giol... ^^

CIMENTO ^^
Telephone 834, Central. — Rua

Santa Luzia 202
— PAULO PASSOS & C. — \

¦ 1 m +m *

NA DELEGACIA DO 23° D1S-J
«IIÍIOTO POLICIAL 

'

8 -1
ÀEspancamento brutal

A policia do 23o districto prendei
por suspeitas de roubo o menor José
Mayrink. -• - J

Afim de se lhe arrancar a confi.saqj
de um crime que não commetteu, o.,
menor foi submettido a um «panca*>|
mento brutal, resultando-lhe echymoses.
por todo o corpo. O pae do menoo|
apresentou-o hontem ao i" deUgadq,
auxiliar pedindo a abertura de um 11K
querito, já iniciado. ... .^

O menor será submettido » corpo d;.
delicio hoi»-

h

!!'.-'.."
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• VSRBY CLUB
jf- Reunida hontem cm sessão, para jul-
gaiiicntó da sua ultima corrida, a ui-
rectoi-ia do Derhy Club resolveu :

multar em 3oo$ooo o jockey P. Za-
iiala, como iufractor do artigo 56 do
código dc corridas, quando montava
tNyon ;

multar em aoo$ooo, cada um, os jo-
chcys E. Rodriguez c D. Suarcz, pela
íiu-sina razão, quando montavam Mar-
vcllous e Jacy;

mullar cm 2oo?ooo o aprendiz W.
Oliveira como incurso no artigo 56 do
código, quando montava Pooh Pooh; c

mullar cm ;oo$ooo o jockcy L.'Araya, 
por idêntico delicio, quando

moinava David.
Causou geral surpresa a todos

quanto assistiram á formidável "tou-
rada" havida no domingo .passado, 110
parco em que correram Jacy, Mar-vel-
Jòus e Nyou, — a inesperada resolução
da dirc-ctoria do -Derby-Cliili.

Multar cm 30o$uoo o jockcy quo ap-
jilicou toda a serie dc partidos possíveis
c imagináveis, c multar igualmente;
embora cm 20ii$ooo, o jockcy que sof-
freú esses mesmos partidos, é realmen-
te incrível I

Enifini... dizem que é muni perder-
mos n tempo cm discutir semelhante
assuinpto, Está decretado. Assim sen-
<lo, fica apenas o nosso .protesto sim-
liles, sem mais um commcnlario se-
quer. . ]

# «1 *
VARIAS NOTAS

Acha-se cm cura o cavallo Macistc,
que se encontra affcctado de um casco.

O pensionista de Américo Azevedo
só deverá correr 110 mez dc novembro.

Também foi retirado do enlraine-
ineiit o cavallo Ornatíiiho, -por ter man«
cado de um tendão.

Ha muita fé .na Pitangtteira, in-
scripta no pareô 

"Industria Pastoril
de domiiigop rojcimo. Cotejou-a hontem,
110 prado de S. Francisco Xavier, o
jbckey Enrique Kodriguez, e o seu tra-
balho foi bom. '

1-Iortcncia, montada pdr Dinarle
iVáz, galopou a distancia dc 1.430 me-
lios, hontem .pela manhã, 110 hypodro-
jiio veterano, marcando-sc o 'tempo de
I0'" 'I2

—1X0 local do costume publicamos lio-
je o programma da próxima corrida,
no prado de S, Francisco Xavier.

O pragiraírona eslú inagniiíicanieiite
orgaiiisado e tem como prova básica o
grande prêmio 

"Imprensa Plumincn-
se". ...

Encerram-se hoje as inscripçoes
para o programma da corrida extra;
ordinária que o Jockcy Club realizará
no próximo dia n. Será disputado nes-
se dia o "Clássico Primavera", em
-'.000 nielros c 5:000$ de prêmio, no
qual estão inscri.ntos os naçionacs Mys-
iteiioso, Houli, Escopeta, Enérgica, Pa-
vorito, Patrono, Golialh, Intervicw, Di-
ctailura, Samáritano e Tíhimphp";

Do projecto de inscripções consta o
parco denominado "Descoberta da
America", cm 2.100 metros c 2:500$
de .prcmio, destinado a animaes, estran-
/jeiros da Ia turma.

«t «s *

FOOTBALi;

ISPORT CLUB. RIO 'DE JANE1E0 ¦

'Assembléa geral extraordinária
(¦Segunda e vitima convocação)

iDe ordem do sr. presidente, convido
os srs. associados a se reunirem, om
assembOéa .geral extraordinária hojie, 6
de outubro, ás 8 .1 |e horas da nsflte,
na :«étte do club, afim de se proceder
ú ;eMção ipa-ra um cargo vago na com-
missão de sy-radicancia c Sc 'tratar dos
jflteniises sociacs — Raul Conto Braga,
2° secretario.

***
BRASII/EIROS '"VERSUS" AlRGEN-

TIXOS
lEscrcvemvnos: St. Tedactor sportivo

do Correio da Manhã — Approximnn-
do-se o dia do grande lencoivtro entre
brasileiros e argentinos, peço-vos a fi-
neza de ipiiblicardcs na sua magnífica
secção apontira, o seguinte "scratch"

que, na minha fraca opinião; repnesen-
íará brilhantemente o IBrasil;

•Ciiscmiro
Orlando — Netlo

Gallo — Rubens — -Lagreca
Menezes — Zocchi — Ftiiedeiireich —

•Siduey — iFoirmiga.
(Desde -já mtíitíssinijo girato .— Uni

gancho.
# ¦<* ?'"MATiCH" 
ÍXTKR1EST1ADUAI,

Um discurso do chefe
do estado-maior ge-

neral inglez

Parahyba úo Sul versus Jiiis dc Pára
Riachuelo Pootball Club versus Tupy-

iiambás Faotball Club
1N0 elegante "field" do '1'upynambás,

cm Juiz dc iFóra, situado 110 Alto dos
Passos, realiza-se domingo, -8, em"maích" de "revancíie", o cncortlro
entre as ditas dfeoipKnaiuTS "equipes"
dos clubs: "Riachuelo", o invencível"iRinchiKil-o" da poetlica cidade [de Pa-
rahyfoa do Sul, c do "Tupynambás",
da formosa Juiz d'e Fórn.

As archibáivcadüs e demais dependen-
cias do "grottnd" certamente serão pe-
qtienas para -conter a massa de "sports-
men" c "snorrwomen" que lá compare-
cera ipara assisltir o desenrolar emocio-
itanie da -pupila.

A "eleveri que iuá .defender as 'co-
res do ".Riachneío Football Club" está
assim .constituída: 9

Jayimle Sarfttfs
¦M. Birato — A. Coelho

Didimo — 'Granthoii — Clovis
ArJíuncs — Alcino — Wáklérimr '(cap.)

— Flav.io — Newton.
Os ".players" riachuelenscs seguirão

para Juiz de Fora 110 -trem S 1 c levarão
o seu—Jí.todo lestaidantc — o ¦primeiro
da Amerioa do Suí.

* * •
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CRISU NA LIGA
MnrROTOLITAKA

„ Fracassa a primeira tentativa
de accordo

• Noticiámos, hontem, na nossa secção
dc ultima hora, o que se passou na
grande reunião dos presidentes e, na
falta destes, de representantes seus; a
qual, convocada -pelo dr. Álvaro Za-
iniili, teve por fim terminar a crise
lior que está .passando a Liga Xletropo-
litann, com a profunda divergência de
¦princípios que reina entre dois grupos
ile clubs filiados.

Conforme dissemos, :o 3r. Álvaro Za-
Tiiith, um dedicado servidor do ilespor-
1o, propoz uma chapa para servir á
eleição da nova dircctoria.

O núcleo da minoria solicitou a in-
clusão 11a mesma do sr. Heitor Luz,
o honesto c activo ex-secretario. í . „ .- , n. «nAivríROTratava-se de um ponto extremaram-1 -^ tliu'UA1Mnl.,;.>5(: ;l*<-|,WERb
te delicado, pela acecitação do qual waijjAMMv
se empenhava seriamente esse punhado j .Afim de concorrer á difipitla do Caiu

S. C. Mackeitsie versus fíyron P. Ç.
Afim de disputar o canipeonato 111-

srituido pela Liga Municbpal, rcaliza-se
no do.min.go próximo, no cajnPo do Ily-
;on, em 

'Xictlvcnoy, 
o cnoontro entre

os dois clubs acima.
Os "'tcanvs" do iMaokenzie eslao as-

sim orgainizados:
i° "líctfm : —- .Ivaln; Othelo e Joel;

Cordovll; -Dariton e Arnaldo: Murilto,
Maíliias, Gilberto, E. 1'lerrèira (cap.)
e Wlaishinfiton.

Reservas: ICalaliío, Graciano, Sorgio,.
2° "team" : — ftlaíot; Sylvio c Zeo;i;

Carivalilo, Graciano e Ricão.; Alyiuo,
Saniiaio, Caía-ião, Laranja e Sérgio.

¦Reservas: Guarany, Guimarães c
Oscar. ....

3" "ítcam : — Adiomair; Lan1.OTl.1ne
o Simões: Nogueira, Bliime e Oscar:
'.iPerèii-a, Guiin»-rãcd, Jayme, Garacy e
Jarfntho. ; .- ..,,' .Reservas: Odta\'40;; Asãuntpçao, Al.-a-
iv.ii-o. Bezerra e Vieira.

O "capilaim" .pede, por nosso ítf.cr-
médio, o conipailetímcnto de tolos os
jogadores no poito dos bondes da es-
tação do 'Meyer, ús 9 horas da manha.

* ¦# «c

BOTAFOGO F. C.
IReãiisa-se hoje, ás .ii]2 da tartle, no

campo do Botafogo Foot-ball Ctób, um

Londres, 5. (A. H.) — O sr. Robert-
son, chefe do estado maior general, fa-
lando em Dclderey, 110 condado de Lin-
coln, disse:"Durante as primeiras cinco semh-
nas dc guerra tivemos nos campos dc
batalha seis divisões do exercito, as
quaes, pelos princípios geralmente re-
conhecidos, deveriam ter desapparccido
totalmente cm alguns dias. Todavia não
succcdcu isso. Agora possuímos pela
primeira vez uma razoável quantidade
de canhões c munições e encaramos o
futuro sem receio. Os soldados que
combatem nas linhas de frente tam-
bem alimentam a mesma confiança, e
não a teriam certamente se elles pro-
prios não estivessem convencidos da
victoria.

O orador advertiu ás pessoas presen.
tes que se não illudissem sob o prova-
vel fim da guerra.

Devemos continuar os nossos esfor-
ços, disse elle, por um período que não
é possível fixar e durante o qual é mis-
tér lutar sem esmorecimentos e obser-
var estricta economia se quizcrinos ven-
cer.

¦E' preciso ainda que nos vários ser-
viços públicos e .particulares não sejam
só empregados os homens, mas também,
dc accordo com as suas capacidades, as
mulheres.

O sr. Robertson concluiu o seu dis.
curso dizendo que a Inglaterra é abso-
solutamente obrigada a continuar na
luta com inquebrantavcl -coragem a bem
dos interesses do império, da humaiii-
dade c da civilisação.

A opposiçfio no clianrollcr do
imporio nllomão

Londres, 5. (A. A.) — Telegrammas
de Amesterdam dizem que se accvnttia
a opposição de certa parle da Allenia-
nha ao chanccUer.

Agora os 'conservadores e os socialis-
tas atacam o sr. Beihnianii-Holhvcif.
pelo prematuro fechamento do Rei-
chstag.

O segundo oniprcstinio dc guerra
da -França

Londrci, 5. (A. H.) — O "Daily Te-
lcgraph," publica o seguinte telcgram-
ma do seu 'correspondente cm Paris a
respeito do novo empréstimo írariccz:" O segundo empréstimo de guerra
da França vae ser lançado debaixo da
perspectiva do mais incontestável sue-
cesso.

O povo francez continua a levar se-
nianalnicnte ao Banco de França, ouro
na importância de sete milhões e meio
de francos.¦lAs reservas ouro existentes nos sub-
terraneos do Banco elevam-se agora a
mais dc quatro biliões e meio de fran-
cos, importância essa á qual ha ainda a

1 BMBItlí
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Matou-se sem dizer
porque

A mania do suicídio ganha cada vez
mais -raizes entre as raparigas de pou-
ca edade, sendo naturalmente a ma
coninréhensãò de uma coisa que se
convencionou chamar romantismo a
caiijj de todos esses actos de desatino.
iRaro c o dia em que nos jornaes não
registram um novo caso de tentativa
dc suicídio, que mais correntemente
leva á sepultura a creatura desassisada
que o pratica.•Essa triste sorte teve hontem a na-
cional Irene iRoso Campos, de 10 an-
nos, solteira e natural do listado de
S. Paulo. 'Essa creatura, que era ag-
gregada da casa n, 27 da rita do Ca.tr
tete, andava ha muitos dias triste de-
vido a um pequeno incidente d'amores
mal correspondidos,

Hontem, illudiiido a vigií.incia das
pessoas de casa, que a traziam de ha-
bilo debaixo de vista, por saberem a
sua inclinação paru o suicídio; Irene
ingeriu forte dose de lysol, caindo
logo em estado d profunda prostração.

Unia pessoa da casa foi encontrada
cm seu quarto, caída por terra, e j.i
a gemer mui dcbilinente.

¦Chamada a Assistência, os médicos
da ambulância levaram Irene para o
Posto da praça da .Republica, onde veiu
ella a falleccr cmquaiito era medicada.

O cadáver de Irene foi recolhido ao
Necrotério com guia da policia do 14"
districto. .

A policia do C" districto. que esteve
na casa em que se suicidou Irene, não
encontrou aV. qualquer declaração
cripta da inditosii rapariga.

IIOSWlAli DOS. LA7-AK0S

A ntordoiniu no corrente mez
De accordo com o estatuto da Ir-

mandade do .Santíssimo "Sacramento
da Candelária, assuntem durante o cor-
rente mez o exercício dos cargos de
«nordonios do Hospital dos Lázaros e

acerescentar mais quinhentos milhões de A-sylo Gonçalves de Araújo, os srs. co-

training
desse ciul)

entre os primeiros
e do Fluminense F,

* * Ss
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de sociedades que -são o America, Uo-
naüigo, Fluminense, Villa Isabel, Gua-
naliara, Rio Crickct, S. C. Brasil c
Pare Koyul, em vista do grande bene-
íicio que adviria para a conhecida in-
Btituição desportiva da permanência
desse cavalheiro no cargo dc 1" secre-
tario. De nada mais, na dircctoria, essa
facção fazia empenho. Acceitava o
restante da chapa.

A maioria não acccdcu aos desejos
da minoria. Julgou o sr. Heitor Luz
ihconvpatibilizado para oecupar o posto,
cm vista das suas palavras enérgicas
proferidas ao deixal-o, dirigidas contra
os membros do conselho.

Us oito clubs da minoria tinham
como "leader" o sr. Souza Ribeiro e os
treze da maioria, o sr. Antônio Jliraii-
da. Ambos discutiram largamente to-
dos os assumptos, dentro, aliás, des di-
ctames da mais pura cortezia.

t) dr. Álvaro Zamith, antes de dis-
culir-se a chapa, sujeitou á apreciação
dos presentes, os seguintes tópicos ca-
pitacs, dentro dos quaes o grupo pe-
qiicno desejaria o accordo com o gran-
de :

n) — A approvação de novos esta-
tÜtos dentro do prazo a terminar cm io
de novembro

l<) — a execução da lei de amndoris- j |iara'cnae, o Corr
mo. como a que ja approvoti o conselho
da Liga, em 1 de janeiro de !D'7:

c-í — a constituição do conselho di-
recior pelo processo proporcional de-
crescente a partir da 1" divisão acaban-
do-se com a representação de um niem-
bro por club ;

<í) — definição de club, na qual se o
n!>i

pconato Brasil chegou a esta capital,
pelo "Bahia", a "equipe" 

paraense.
Foi desusada a concorrência de"rowers" de todos os nossos clubs
náuticos á chegada dos diaíinctos com-
panlievros.

A 'Federação li. S. do 'Remo, pelo
seu conselho superior, e,tu lanchas eanc-
ciacs, compareceu ao desembarque dos
iilustres Jiospedes ao "roíving" fluini-
nense.

O Grêmio PároJènse, representado por
uma conunissão, lambam compareces
ao desembarque.

A "equipe" que horílem chegou ao
Rio representa um bellis9Íino conjim-
\o do glonioso Club do Remo, socieda-
de já gloriíicada nas pugnas náuticas
paraenses e valeníe cam/ieão de terra
e mar. do Estado do Pará.

j 
'Muitas diversões saráo offerccidas

aor, iilustres hospedes, visitas offioiaes
I c um almoço que se realizará em um

dos nossos sobeibos arrabaldes.
A guaimição que vem disputar o

Campeonato Brasil é assim composta:
A. Ponto e Souza, patrão: Geraldo
JMülia. voga: iDomiiigos Jlagalhães,
sola-vora; Galdino Araujo. soía-prôa,
c .Enrico Aives, proa. Aos distinetos
"rowers", représantailtes do ".rowins'

' da Manhã apnesen-
iidas.

francos cm 'Ouro acliialmentc existentes
no estrangeiro e que naturalmente vol-
tarão ao paiz.

No Banco Imperial da Rússia na rc-
servas no valor apnroximado de quatro
biliões de rublos ouro. c, 110 estrangei-
ro, cerca de cinco biliões, também -em
ouro. Mas não é tudo. Além do ouro
existente na Grã-Bretanha e do que cir-
cuia cm todo o imiuenso império bri-
tannico temos ainda o "controle'' da
extracção do precioso metal na'África
do Sul. Ora. só o valor do metal ex;
trahido 110 Transvaal desde o inicio da
¦guerra até ao fim deste anno orça por
cerca de dois biliõt-s e meio de fran.
cos, o que é mais do que todo o ouro
cm barra e amoedado que o governo ai-
lenião diz haver 110 Rcichesbanl: para
cobrir a sua enorme circulação fidtt-
ciaria ".

¦A citação das nceõcs da "Hambur-

go-America" na Bolsa de
Anisterdum

P">'is, 5 — (A. II.) — A conunissão
de Negócios Estrangeiros da Cantara
dos Deputados, que se reuniu hoje, ap-
provou, depois de cs!uda,r em 'todos os
seus aspectos a questão a citação de
ncções da "Haniburgo-Anierica" na
Bolsa de Amslerdam, iima ordem do dia
na qual recorda que o Direito Inler-
nacional Publico, prohibc a naturaliza-
ção de navios de nações beligerantes.
A ordem do dia termina convidando o
governo a tomar as medidas nécessa-
¦rias para crear obstáculos de manobras
daquella companhia allemã.

¦ f IP

ronel dr. Felieiano Benjaiiiiii de Sou
za Aguiar e Bernardino Ferreira Car-
doso, e dos cargos ile zeladores dd.
Marcolina Ferreira Leal e Hêloisa
Giiinle Ribeiro.—i« <cp «¦

'O ministro da Fazenda 'cr/iiniunicoii
ao Ja Yiação que o 'pagamento de
u8.;6j$;Gu. requisitado em avisos ns.
378 c 3S0, foi fe'to a Norton Megaw
ei C, de uma só vez, em 8 de abril des-
te anno.

O TOOTIíALTj NAS RIAS

Moradores de Del Castlllo rc-
clamam

Os moradores dc Del Castillo, pedem-
nos reclamemos do delegado da respe-
diva circuniscripção, providencias no
sentido dc evitar que os indivíduos que
ali se reúnem para jogar football, con-
tliuieni a usar 110 correr do jogo dc um
palavreado offeiisivo á moral e a pro-
mover, corno ainda domingo ultimo, se
deu, sérios cor.ílictos, trazendo assim
em constante sobresalto -e obrigados a
não sairem, á rua, as famílias do lpgar.

1—»

Fazem ¦ arwios hoje:
O sr. OswalUo iM*lta, nlumno 00 4'

onno do CoHegio Militar, filho <ío proles-
sor Alberto JL-ilta;

o sr, 'Moacyr <lc Nicmeyer;
a senhorita Virgínia -l.opcs €am.ira,

filiia do sr. Joié Lopes Câmara, fimccio-
nario da prefeitura;

o sr. Cândido de Araújo Vianna, es-
tinindo negociante desta capital;

o sr. ErotliiJci Freitas, escrevente uo
tabellião 'Castro;

Ia imertirra, Adaliyl tóilànte tillia do
coronel RapUtcl'Ferreira <lc Assilmpçüo;

Maria dc I.otirilcs (Uillinlia), gracio-
sa ifilhinlu. do sr. João 1'atUurcs Mula-
laia, negociante desta eupital:

o ipharnuceutica José Pereira doa
Santos,

•*¦ ér *b

NASCIMENTOS
Aclia-se enriguecido o lar do dr, Mario

dos Passos Alachadu Monteiro, conhoctdo
advoRado do nosso *fôro, pelo nascimeuto do
seu Kiilanle filhuiho, une recebeu o uoinc
de José Geraldo.

$ $ $
FESTAS

Terá logar. no próximo dia 2\ no Club
Gvmnastico Portueucí, o sarait- dramático
dós artistas Jillieta Vianna c José Vianna,
cm homenagem ao prefeito cio Districto
Federal, c dedicado aos seus auNÜiarcs, drs.
1'aliio Sodré e Paulo 1'illio.

Haverá 11111 maguiíico acto-ins. no qual
tomarão parte os nossos mais distinetos ar-
listas. .

Terminara a festa por unia sauaaçao ao
lionieiiageado, pelo actor ]. Vianna.«

I'oi encantadora n festa ane se realizou,
na noite dc 4 do corrente, no lar -do con-
rviimado plmíniacbutilcii Francisco lliffoni.
membro etíectivn da Academia Nacional de
Medicina, por motivo do seu anniversano
nafalicio. Muitas íor.im ns deiuonstrações
dc apreço que s. s. recebeu dos seus
amigos.

* *
EXFERMOS

Tem estado fjifcrmo o dr. Tose Fran-
cisco de Moura Júnior, advogado dn nosso
foro e cscripmrario da Kccebedoria «o
Districto Federal.

* * *
VIAJANTES

Segue hoje jiara Santos o sr. Manoel
Rodrigues Lima, coiniiierciaiile naquela
Ctraça. *

A bordo do "Baliia", chegou a esta capi
tal o adeautado agricultor o industrial
acreano coronel Avelino Chaves, sub-prç-
feito do departamento do Alto Purus.

O coronel Avelino Chaves, que exerceu
alu bem ponco, interinamente, ns funeções
do prefeito diiqiicllc idcpartaniciito, teve uni
dcscmbariiuc concorridissinio. Varias laif-
fl.r.s foram postas á sua disposição, c até o
Hotel Central, no Flamengo, onde se aclia
licòpedado, foi acompanhado por muitos
amigo?, formando-se não pequeno prestito.

ís Si *
RRMGIOSAS -

Hoje, primeira sexta-feira do nrez, have-
rá na matriz de S. Francisco Xavier, do
líi.genlio Velho, missas ás 6, 7, 7 i\z e 8
horas. Depois da missa *las 8 ficará c:»'-
Iio:-lo o SS. Sacramento até ás 7 i|ü horas
da ¦noile; 4 mesma hora terá logar o offi-
cio do mex do Uosario, c cm sesutda a
Ueução do PS. Sacramento.

Após a nciiçfiQ, rcunir-sc-ão os zeladores
do S. Coração de Jesus.

* *
FALLECIMEXTOS

A' rua General Mentia T.arreto n. 3.1, re.
siilencia do sr. iLuiz da Costa e Souza, de
(ji:ém *era irmão, fa-leccu liontcm o sr.
.Alexandre da Costa e Souza.; Seu enterra-
mtuto rcalira-se liojc no cemitério de São
João Ibpltííta, saindo o íeretro do local aci-
ina indicado, ás 9 horas da manhã.

Km sita residência, á rua "Bclla de Pão
João n. 35.1. de onde sairá o fretro hoje,
ás .( horas <la tarde, fallcceti hontem o sr.
Kotferio Garcia San Koiunii, cx-chefe do
movimento da Companhia. Carris Urbanos.

Cl
Tallcceu liontcm, á rua Dr. Maciel 34, o

sr. Carlos Símmonci, antigo e estimado
Ir.nçador da Prefeitura. O sen enterramen-
to ser;'i effectua/lo liojc, -no cemitério de
São Francisco Xavier, saindo o feretro da
cesa acima, ás 9 horas.

A GUERRA
As próximas opera*

ções no Somme
Paris, 5 — (A. II.) ,— Foi publi-

cada a seguinte nota officiosa:"Os exércitos alliaklos no Somme
prop.tram activamente as próximas ope-
rações. O fogo da artilheria desenvol-
veu-se com intensidade, mas a chuva
incessante prejudicou sobretudo o tra-
balho dos aviadores.

No entanto, houve duas tfeções de
certo interesse. Um- na frente fran-
ceza, onde os no=c soldados se apo-
deraram de um a,atcmã completo de
trinolieiras :numa extensão de 4 Mo-
metros, fazendo trezentos pris:pneiros;
outra, na frente inglesa de liaucourt
1'Abbaye, de cujas ultimas casas os
"tommies" expulsaram os allemães. f

Os communic-ídos recebidos dc Saio-1
nica e dos estados maiores servio c ru- .
maico poderiam dispensar commcnta- 1

COPIADOR .
. DBCARTAS

nos. Deve no entanto registrar-se que
na maior parle da frente do oriente,
a guerra d

Copia a socoo, «em água. Pro^
duz copias nítidas na décima
pavto do tempo «eoessario com
o copiador coiu-mum.

redimos vir examinal-o»

casapratt
OOT1DOR 125 — IUO

O AFUNDAMENTO DO
TUBANTiA"

O "Livro "Ãlaranjado"

do governo hollandez
York recem-

O ESPEKAXTO EXT1M3 NÓS

ta 03 votos de boas vi

cedéndo-se
o prasq de

otn-.gue a possuir sede desportiva, con-,
aos já pertencentes á Uva ]
3 annos para installarem-sê |

dé':accõ'rdo com as exigências da deíi-:
"ição I

(.) — a eleição íminedi.ita dos uois
niembros que faltam á conunissão dc
estatutos, composta dc 5, á qual já per-
teiicciii os srs. Antunes-de Figueiredo, j
Souza Ribeiro, e M. Pollo. |

Grande discussão se estabeleceu c-.ii
torno .das cxccllcntcs propostas da :ni-1
noria, noladãmentc daquella que dizia 1
respeito á representação prdporeioual,;
aliás, a mais importante entre todas, j

F.ssa cláusula não foi accci-.a. ;
A cláusula (/.) foi appròvnda com o j'augmeiito do prasò para 5 annos. j
As demais, de menor relevância, pas-,

saram sc.n contestação. j
Ao final da iletinião, o dr. Álvaro,

Zamith, não tcnd'0 logrado o congraça- \
incnto que, com taiíio désliraterçsse, pa-¦
trffcinou, não escondeu a magua que.
Isso Mie causava e declarou retirar-se
do desporto, não mais despendendo os;
si ns esforços cm prol de lima causa em ]
qt-ic não havia a condição essencial para
a sua victoria — a 'harmonia.

Lamentamos nós, também, o ins-.iccc?-
so da rcuivão.

iCumprimos o nosso dever em. uma

TISATAMEXTO 1)0 ESTÔMAGOvisa x no o fígado; urinas
E 1XTESTIX0S COM O

TRINOZ
DE

ERNESTO SOUZA
Extrncto fluido dns tres no-

zes : Noz de Koln, Noz Vomica
e Noz Moscada, contendo ainda
a MEMSSAi o AXIZ e o fiER-
VÃO—IIYSPEPSIA. ANEMIA.
DEBIMDADE XERVOSA. Más
diaostões, nino hálito, peso do
estonumo. dores do rabeca,

e falta de anitctltc.
GRAXADO &C..1° de Marco. 14

A próxima reunião do "Virina

Klitlio"
O "Virina Klttbo'' rcalisará, 110 pro-

xiuio domingo, S, ás 2 horas -Ja tarde,
na residência da sua 2." secretaria, se-
nhorila Rominiicina Calmou, á rua Ba-
rão de Iguàteniy, ?0. a sua 20." re-
união.

¦O programma constará de unia par-
te literária e outra recreativa, nas
quaes tomarão parTé diversos esperan-
tistas Besta caipital.

— Acha-se alierla a itíscripção pari
os exames da língua internacional lis-
permito, que se realizarão 110 dia 17 do
corrente, ás 3 i:- da tarde, na sede do"Brazila Kliibo".

FI1AXÇA.ARGEXT1.VA

O 1 ratado de arbitrágçlu entre
as duas iim.-ões

Buenos Aires. 5 — CA. A.) — F.n-
tre o dr. José Ldiz ilitrature, jn-inis-
tro das llelaçõea iHxteriorcs e o sr.
JifUcniier, iniiiiatro da 'França, junto ao
governo da Republica Argentina, fo-
ram trocatlás as ratificações do 'trata-
ilo de arbitragem celebrado entre as
duas nações.

Do sr. Alberto Rabello recebemos
um exemplar do seu discurso proiuiu-
ciado por oceasião da posse 1
luto Geographico e Histórico
hia, a 14 de maio do anno corrente, e
em que Irata do " Seminário de Belém
de Cachoeira c do padre Harlliolomcu
Lottrenço, erradamente
Gusmão ".

I.nsli-
da Ha-

chamado do

O Congresso de Estra-
das de Rodagem

A SESSÃO PRKfAHATORTA DE
HONTEM . NA SEDE 1)0

AlTOMOVEL-CUIl
¦Em sessão preparatória, reuniram-se

lionlem, á tarde, na sede dn Antônio-
vcl Club do Brasil, os membros do
Congresso dc listradas de Rodagem.;.

Presidiu 'á reunião o sr. M. dc Al-
meida, quo leu o resumo das delibera-
ções lomadas nas reuniões anteriores,
as quaes deveriam ser sujeitas á deli-
beráção dos presentes. .

¦Xa reunião de hontem ficou resolvi-
in que o Congresso deverá ser pres:-
dido pelo ministro da Viação, devemb
servir de vice-presidente o presidente da
\ssociação que teve a iniciativa do
Congresso, c de secretários o secreta-
rio'do Automóvel Club, que será o
secretario geral, c mais o sr. Ottoni,
o representante do ministro das Kela-
ções Exteriores, dr. Pcccguciro do
Amara!, c do dr. José Avies de Souza,
da Inspeciona de Obras contra as bec-

Ifoi scpultavlo liontem, no comiterio Ae
São l'r;inciseo Xavier, o j?uar-;la*livros sr.
Jcratuini Anlonío de Souza M-artins. tentlu
soldo o ataude da rua Conde de Bomfim
11. 77-1.

SNGLEZAS
As legltinins caseniiriis só na

CASA LONDON
1'nlco deposito no Rio. Tornos

sob medida

50$009, 60$000 e 70$000
Aviamentos do 1' qualidade.

Cuidado coin os imitadores. A
nossa casa é

SUA URÜGUAYANA. 13C

ACTOS Dü PREFEITO
assignou liontcm os se-

Alegre a
districto

O prefeito,
guintes actos :

denominando : rua Porto
travessa Grão Pará no iS"
(Meyer);

nomeando: o dr. Fernandes Pires
Ferreira, para o logar de agente da
Prefeitura 110 ai" disiricto, durante o
impedimento do etfectivo dr. Antônio
M. dos Santos; e I.jldgcro dc Souza
Barbosa, para o logar dc guarda jar-
dim; , .

transferindo: os agentes da Prcfei-
tura, Antônio Moreira de C. Lima, do
S" para o ¦'(" districto, Inhaúma; José
Alves da Cruz Rios. do 17" para o 8",
Lagoa e o sr. José Francisco de M.
Júnior do 21" para o 17", Ungcnho
Novo: .

concedendo perimita requerida pelos
drs. Manoel M. Moniz Freire c Luiz
Gonzaga S. Dutra, este chimico da In-
spectoria S. do C. do Leite e aquelle

I medico microscopiia do serviço sanita-
I rio do Matadouro de Santa Cruz.

.111,11 «1» «w » —
GRANI)!': FESTIVAL

manobras subUtituc a duta |
de trinlchciras. O considerável avanço
sobre Monastir foi efifectuado rápida-
mente numa frente de 75 hilometros.
.•Vctualincnte, as guardas avançadas dos
aluados estão a 10 kilometros da cida-
de, cujas dafesas não resistem ao iin-
peto victorioso dos atacantes.

Os servios estavam 
' antcJhontem a

30 küonictros dc Monastir; as outras
tropas alliaüas a 24.

A melhor prova dos grandes progres-
sos realisados nos Balkans fornecem-na
os próprios allomães, os quaes consla-
tam que as novas posições foram oc-
citpadas ::mas aipos outras em toda a
frente de ataque dos alliados.

O conrmunicado servio dava como
reconquistados 230 kilomeiros do tern-
torio pátrio. Informações r istenores
do general Sarrail elevam u\|uclle nu-
mero ao dobro.

'E' voz gera! que os búlgaros se en-
ganaram rcUonUainente contra-atacando
com extraordinário 

' furor os servios.
Isso rendeu-lhes deixarem o campo jun-
cado de cadáveres e obrigarem os ser-
vios a um ligeiro recuo. Illiídidos, lan-
çaraim logo boletins anntuíciaido o
triunípho, qnaiWo os servios c as tro-
pas do general Sarrail, bem reforçadas,
tomaram a aiiensiva. Os búlgaros fo-
ram violentamente saocudidos e a sua
frente quebrada, cmquanto as colurnnas
aluadas progrediam cm Moda a linha,
exploravam o suceesso alcançado c re-
tomavam cidades, aldeias, as alturas da
curva do Ccrnn dominando a linha fer-
rea de Monastir a Salonica e todo o
terreno até ás imineitcias dc Porodin.

A acção britânica no Struma con-
stituiu também um suceesso considera-
vcl. . ,

Os jornaes manifestam a maior con-
fiança c prevêem .acontecimentos mui-
tares de grande importância. _

Segundo os últimos relatórios, as
perdas búlgaras são enormes compara-
das com as dos alliados, pois attingem
a proporção de cinco para um.

Os riiraenos realizaram' igualmente
atçõcs victoriosas na região dc Do-
lirudja e na Transylvania. acções que
os jornaes salientam como operações dc
alto valor.

Preveem-se lanfbem cxeellentes noti-
cias do lado da Rússia, cujos exércitos
desenvolvem sobretudo na Galicia um
poderoso esforço.

Assiin, a batalha geral redobra Ide
violência e assume proporções sem
precedente. A obrigação dc responder
ai todos1 os cndajHniçaldos' ataques;
constittic para a colligação germânica
uma ameaça dc maior gravidade.»

*
O termo da batalha de

Jenikeui
Londres, 5 (A. H.) — O estado-

maior do exercito cm operações na Ma-
cèdónià cotnmúniea que a batalha de
Jenikeui terminou hontem, de manha,
com completo suceesso para as Iropas
inglezas. A cidade está agora inteira-
mente em nosso poder. O inimigo sof-
freu perdas enormes.

« 
¦>

VESTIDOS MODELOS?.
LaMaison Nouvelle

O, RUA GONÇALVES DIAS, 9
«s

Os servios a dez kilome-
tros de Monastir

f.oiiíírei, 5 (A. A.) — Telegrhm-
mas dc Athcnas dizem que os servios,
depois dc constantes derrotas infligi-
das aos teuto-bulgaros, estão a dez !;i-
lonu-lros, apenas, de Monastir, cuja
queda c esperada a cada momento i

%
A situação na Grécia

Londres, 5 (A- A-l — "izem de
Salonica que elementos anli-venizcllis-
tas, dc cooperação com soldados poli-
ciacs das ilhas gregas, cerram as resi-
dencias dos alliadophilos, saqueando,
lhes tudo.

Alguns desses reagiram, havendo
conflicto.

O recital da senhorita
£elia 4a Graça Autran

A senhorita Zelia da Graça Autran, pia-
nista das mais esperançosas, pela segunda
vez enfrentou o urande publico, homem, a
noite, no salão nobredo Jornal do Commer-
cio o, mais uma vez, colheu os applattsos si-
gnificutivos, de um auditório tão numeroso
quanto competente. ,

Um íins dc novembro do anno passado,
a senhorita Zelia fizera sua estrea, ouaiiüo
já lhe não cerceava o espirito a •dinaçtica
da aula official, cm que cursara a disci-
plina da arte. ... ,„

Nesta mesma secção noticiamos o brilnan-
te apparcccr Ho novo talento que vmlia
ostentar as suas qualidades de escol, na
interpretação de obras de autores vários o
estvlus diversos. Assignalanios. çntao, o
feliz êxito da estréa. êxito promissor de
outros que se não fariam esnerar.

O Itecital dc hontem éalislcz completa-
mente a geral espectativa, c a gentil senlio-
rita, num progi-ainnia muito eclético; uc-
íiiohstrdu, não sómeiitc o seu notável -pro-
gresso ua teeJinica do piano, como 'também
as tendências do s<!ti temperamento, as atti-
nidades quo o seu gosto arlisuco poz cm
evidencia.

Chopin, Bach. Dchussv. «hi estão ; tres
autores que. 110 gênero de cada um. podem
representar outros tantos padrões «sitie-
ticos, pelos quaes se reconhece o grão dc
sensibilidade da interprete.

A senhorita Zelia, alma de extiberan-
cias •primáveris, sonhando alegrias; olhando
a existência através de illusües c encantos,
não assimila a nota plangentc «a epopi-a
cliopiniaiia. O nocturno em Do sustcnido
menor, a Maztirka 0:11 lá menor. e. o Pre-
ludio, especiosamente alacrc. em si hcmoi
menor, cm vão desferiam o gemido pa-
thetico; oste. sob os sofiregos declos aa
piaiiisla.se cclypsava, não chegava a -fazer-se
verbo: o processo dynamico assumia, assim,
feições de convciicionalisnío. t -

Entretanto, Dehussy, o compositor incjc-
¦ícclivel nos concertos de hoje em dia,
Debusíy, que ri quando parece, .querer
chorar, Dehussy, que rebusca originalida-
dc^ nas modulações mais disparatadas, c
que. não obstante tal preoccupaçao, des-
anda em horríveis banalidades de fogue-
taria .pianistica, esse Dehussy, basto la-
briqueiro dc arriscadissinins corcovos te-
clínicos, acha na senhorita Zelia sua segura
tiaductora « decidida cultora. ;

Mas antes de Dcbus.-y e mister co.lo-
car Bach, não cimio valimcnto de arte,
p que seria ncccdadc nossa, mas como
"virtuosidade". .

•Na transcripção dí 'Dusoni o chorai Ke-
Í<jUÍsse;-voiis, chrétiens aimés! a scnhorl-
Ia Zelia estava, como se diz vulgarmcn-
te, 110 seu elemento.

Aquelle chuveiro dc sons continuo, in-
cessante, ornamentando a inystica niclo-
dia, saiu com uma nitidez c um brilho
atimiraveU.

A Hmnorcske, de Balakirew, o "Lncan-
tamento do Fogo", illustrado por Urassin.
c os Mestres Cantores transcriptos por
í.iszt, tres trechos que reclamam ¦ miiira
força, muito colorido e máxima agilidade,
não podiam lograr execução mais cmpol-
f,ar.te do que a finíssima concertista con-
seguiu do seu próprio esforço, do seu
Sonnoün talento'.

O publico festejou ruidosamente a se-
nhoiita Zelia e, como nós» reconhece»
nclla uma pianista que se amolda com cs-
.pcci.-ü .brilhantismo ao gencro fvirtuosi-
dade*.

Um escândalo na Argen-
tina

Buenos Aires, 5 — (A. A.)' — Tín-
tre as conclusões escandalosas da con-
sirucção do palácio do Congresso, ago-
ra apparccidas, encontram-se mais a re-
ferente a uma parle da ctipola do «difi-
cio, naq uai, segundo ficou apurado, íoi
gastau uma soturna fabulosa.

Os jornaes de Nova-
chegados a cuia capital,
foram -recebidos &>> CstadoT Cnidòs^luAmerica rfo Nonte os iprimeii-os ex-eni-
plaires <lo iLivjo Ãlaranjado" publica.do, ha ipouco, pe!» governo neerlandcz
Conitem esse íivro unra vista dc coiijuii-
to de vários assumilplos tratados pelo¦Minista-io das Rielaçõcs jExteriores dojPaizes 'Baixos, de outubro dc 1315 a
julho de 1016, ontire os quaes as "Or-
dens em iCoustelho" ÍOrdens in O.m-
ctl) britannkas d'e co dc outubro dj1015 e 30 de março de 1916, bem 001110os correlatiJvos íecretos fraittezes, oí
prosicsüos contra os icaiiipos alIenCus deminas c cenatra a idestruição dc mavioaiholraixiczes, os protestos contra o rou-
bo de -malais po-âtaes pelos inglezes
questões dc rjeiitralidaidc, 'ele.

Uma das .pa-illes anais iifioressanlcs
da ipublrcaiçãa traiia do afuwlaaiiento,
arada nã:o con»p!etaiitón'ie esclarecido.
do vapor "Tubantia", 

que íoi a piquesna noite dc 15 para :6 rfe ina-rço, de-vido a uma csplõsão 'exterior. Como seachassem num dos botes salva-vidas pe.daçoa d'e uni torpedo laiHemão, orign-noti:se ai eupposiçã.0 de que o navio
havia sido victímado por 11111 ataque da
parte de um submarino. Esta opiniíãq
poném, foi refiitadal por um relatório
do chefe do -Almiirantado allemão, pro-
vando o imesino ilclatorio que o "Tubau-
tia íòras alcançadio por um torpwb
desgarrado e flitótuando havia uniutempo.

Eis. o itcxto desse relatório:"Beríim, 
9 de jurdio de 1016.

1°) O torpedo allemão, d'e bronze
C. 45l9'i lN'° 2033, cuja) alavanca da'válvula de inurrersão foi aqui ápreseii-
tada pelo capitão de fragata da mar:-
nha necriarideza, sr. Canters, foi aíi-
rado cortlra um dcstróyer inglez, erran-
do o alvo, em 6 de março de i.mj,
pelo «ubinani.no n...... como s: depre-
hende da lista do almoxarifado do iCor-
po de Marinha; iBaseia-se cata indica-
ção da I&la cm um relatório de sorvi-
ço apresentado pelo conunandante dn
subinanino, já cm 10 de .março de .1916.
Yleriiíieou-se pelio jornal de bordo dó
submarino, que o iniro. qiíe errou o
alvo a que era destinado, foi, disparado
em 6 dc março de 1916, ás 4 h. 41 an.
da tarde (tompo da Europa Central),
como# -tiro tmico dado naquclle dia peloreferido submarino, a approxSmadameii-
te 4 milhas mariitiimas a ¦nordeste do
barco^pharol ide Nordltinder, couLra um
caça-íorpedicdros inglez, de tres cliámi-
nós, acompanhada dlc dois outros des-
troycrs britaniiitos, em cujas proxiiui-dadís se adiava um submarino' da mes-
ma nacionalidade. O jornal de bordo
foi redigido pessoalmente pelo oomunan-
danlle di» «ttbmarino, .Rxtn-aotos iegali-
zados da lista do iiürnoxarlfado do for-
po da Marinha sobile itonpedos dispara-
dos, e do jornal ide bordo do submari-
no, ácham-sc nn-ntexos.

a") Foi verificado petas communica-
ções de serviço Ide todos os coniiiian-
dantes dos submarinos allcmães que
possa-m tler •relações com a qulcstão, as-
sim como de outros navios de guerraalieniães. que o itompcdo de bronze nu-
mero 2o'.i3, disparado em 6 dle março
de 19:16, errando o seu alvo, não foi
recolhido a bondo por nenhuma outra
unidade" da .marinha de guerra áltemã.
Não podemos dar o» nomes dos navios-
em quiestão. wem copias das referidas
ootnmuriicações de serviço devido a ra-
zõas militares, visto como assim se des-
vendaria o cffcdtiivò das forças navaei
allemãs em operação.

3) Oonsta das communiicaçSes de ser-
viço dc todos ms -navios de guerra nl«
lemães que Poiieriam acliar-Se liinplica.
dos na questão, que nenhum, submarino
allemão, nem qualquer outro navio da
guerra da mesma nacionalidade, se
achou na ndiltd ide 15 para 16 da
março de 1916 dentro de um raio du
10 .milhas marítimas ao redor do para-
doiro do "Tnbanria", quer dizer, do
(ponXo 51", 48'5" tolliituidte norte c 2*
St'2" tongitude leste. ,-Pelas mesmas
razões referidas acima, não podemos
dar -os nonncs dos navio» em questão,
nem apresentar as ,neferidas coinnutni-
cações de serviço, viíito como isso re-
velaria a diistaíbuição das forças na-
vacs alllcmãs — O ohefa do listado-
Maior da Marinha, t>o« llullsendorff,
almirante".

Ml » >^

Nota da A. A. — O tclegrsmma
dá como tendo sido pago por essa par-
te da ctipola 60S "!" a maior da quan-
tia real. Como achamos demasiada a
porcentagem e por que não está bem
claro no despacho, provocando duvidas,
resolvemos omittir para assignanal-a
aqui, m*m«^

ci.rn JiiMTAK

Foi transferida n conferência tio
sr. Alnincliio Dim/.

'Por motivo de ligeira indisposição de
sav.Üe do dr. Ahnacliio Diniz. foi tran-
nCcrida a conferência que se devia rea-
lizar honltom 110 Club Wilitari

OS "MOÇOS BONITOS'
Alguns delles irão vi-

sitar a Colônia
'A policia 'do 4.° districto deu agora

I para perseguir os taes "moços boni-'
I tos", que freqüentam o largo do Ro-
I cio. principalmente a noite. Hontem
, ella prendeu os «le nomes José Tybur-

vez; que não ficou deliberado guardar-j cio. Moyscs Mattos e Silva. Antônio
se nenhum sigillo sobre ella. obtendo ' Carlos Rodrigues. Arioso dos' Santos
eis informações que proporcionámos aos! Martins e José dc Oliveira.
leitores. I Todos elles irão para a Colônia Cor-

O .publico do Rio de Janeiro, que reccional
tem o "football" como seu desporto | ~
favorito, lia de entristecer-sc devorai
com o saber que a crise na I,iga -Mc

O XOVO G0VJ3KX0 AllGKMI.VO

O í-epi-escntnnte imrngn.tyo na
posse, do sr. Irigoycn

Assuinpeão, 5 — (A. A.) — I-'oi no-
meado o senador Jerouy.mo Eubizarré-
t;i para, v.o carader =de emliaáxado.- v<-
pccial, represeular o governo do Parti-
guay, no a-oto da po-s.-,- d o dr. lli;-;>o-
liio Irigoycn, novo presidente da i'.e-
publica Argentina._ 

1E111 seguida foram nomeados os
membros das diversas secções eucarre-
gadas do estudo dos tustimptos a se-
rem tratado? 110 Congresso.

Pelo presidente foi lido, 110 res-.iiro
do regimento do Congresso, o artigo
prohibindo na assembléa os discursos
e permiliindo-03 nos trabalhos das se-
cções, havendo contra o mesmo artigo
muitos protestos t- terminando por uma
modificação cm que 05 congressistas
poderão falar, mas com tempo limitado.

Fizeram-se representar e mandaram
delegados ao Congresso quasi todos os
governos dos Estados, exceptttando-se
apenas os dc Alagoas, Amazonas c^Mai-
lo Grosso. Também todos os ministros
de Estado se fizeram representar.

Ficou marcada para i-' do corrente
a iiis.ailação official do Congresso.

 ¦¦ » t * m

Km beneficio «In Cruz Vermelha
Frimcczri e Inglezn

No tlicLi.ro Municipal utiliza-se ama-
nliã, ás S i|j horas da íio-iSe, um gran-
de fçstCval cm beneficio da Cruz Ver-
inellia franceza e itigleza.

iDados os .motivos da beila festa, c
de .esperar seja grande a eoncorreireia.

¦an l> «in

tropolilana continua
A minoria, que anda tão liem in-

tencionadá e tem estudado detidamen-
,te os problemas que tendem a moraK-
zar a iMctrolpolitann, a recollocal-a 110
i-egimen da lei, pode estar certa dc
que todo o nosso mundo desportivo
làvalia a elevação do á seu proceder e
faz justiça aos seus intento-.

•Hoje se procederá á eleição da nova \
Idircctoria.
• Aguardemos os jacori'.ecinieii'.os.

* * *
!TI.L"MlN"tK?E iFOOTr.AU, CLUB
iPara o tiaining que se realiza

entre o i° c a" "teaius". o "cai
iescalott os jogadores abaixo,
poi nos?o

hoje
a:u"

solicita
compareci-

do ciiib, ás
intermédio, o

inevto dos .mesmos na sédc
j6 horas cm ponto.
, n« "team":

(Marcos
Vidtd — N'ctto

tais — Oswaldo — liloncno
Celío — Conto — £aul — Bapíista _
*^ J. Carlos.
x 

a» "team": ¦'¦„
Affonso

Toaquim — Waldeniar
Primitivo — SylVio — Basileu

mel — Calmon — Cox — Cosa
Guaranys.

_ Esteve», Coelho, Pina,

IfriS-

Itmman
¦Reservas:

I. Onzaga Júnior,
.Jrt'<to — Gcoriwa.

1,. Boca*, Gal>

O prompto allivio da tosse
XÁllÒPB 1)K LIMÃO 11KAV0 K

r.HOMoi-oinuo de qukiboz
Fabricado pela Socied. Prod. Chim. L.

Çuciroz — S Paulo"De trnlos is nicilicainciitos que têm sido
expostos á veada i este xarope o que
rcune na sua composição U;do tiuantp íi
terapêutica encerra dc mais apropriado
para combater as moléstias bronco-p-.ilmo-
iiíires.

E1 um poderoso CALMANTE 011 SE-
DATIVO, e, como tal. atavia a tosse mais
pcrÜnaz, mcámo que se trat€ da tosse do?
tysicos ou da asma.' 

A' venda cm Iodas as drogarias. Itepo-
5'-í;mo tio Rio: Luiza, Queiroz; rua Tlieo-
philo Ütioiii n. ioj. C.l /I42)

OS IMPIlinKXTES

Atropelou e fugiu
Hontem, ao atravessar a rua da C.-.m-

hõa, a menor Orminda, de dois annos,
I foi atropelada por um caminhão, rece-

bendb graves ferimentos cm todo o
corpo.

'Não havendo policiamento no local,
o conduetoit do caminhão, conseguiu
evadir-sc. fustigando a parelha c sol-
tando-a em grande disparada. A pe-

I quertila foi soecorrida pela Assistência,
sendo depois levada para a Santa Casa

I de Misericórdia.
, A policia do 8o districto teve conlic

a fIDA EM VIDROS

DE
Ernesto Souza

BRONCHITE
ooqiiidão, Astbma,

Tuberculose palmonar.
GRANDE T0NI5I

airi o appeme e produz a
turca muscular.

SKANADO * C, 1» dc Março, 1*

cimento Ho
Assistência.

facto... pelo boletim da

A IiKGAÇÃO llUtUAVA Xü IUO

Ttú nomeado novo secrctitrlo
MóntevSiSo, 5 — (A- A.) — Por

acto dc honrem, foi nomeado secretario
da legacão do Uniguay ntissa capital, o
dr. TVblo Minelli. em subsltituição ao
dr. Pedro de Erasmo Caltorda, act.ual
encarregado de Negócios, que passará
a desempenhar idênticas funccSes junto
ao governo da Kcipuliiica do Chile.

UM TlUiSOUltRHlO SUSP13XS0

A resbliiçfio do ininiAro iln
Fazenda

n s-. r.mdiá Calogeras negott pro-
viincnto no acto do delegado fiscal do
Thesouro no Piauhy, «pie suspendeu do
exercido de suas íuneções o lliesou-
reiro da Alfândega de Parnahyba, visu-i
haver o seu fiador declarado não mais
assumir a responsabilidade do referido
exactor, devendo o afiançado voltar a
exercer as suas íuneções, observando-
se r, que determina o disposto na cir-
cular n. -2, de março de íSt-íí.

11 !¦¦ ig 0)i 1 j| 1 4\\ emm

O CliXTEXAKlO DA IIKVOIA-ÇÃO
rKRXAMBUCAXA

O fabrico de sello? comute-
niorntlvos

Conforme solicitou o Instituto Ar-
cheologico c Cleographico de 1'eriiani-
Imco. o director dos Corroios foí íub
torizado a mandar fabricar na Casa
da Moeda, os sellos conim|ehi|5rativos
do primeiro centenário do movimento
revolucionário de Pernambuco, que 11.
nha por fito implantar a republica no
norte do Brasil, os quaes deverão cn-
trar cr.i circulação em 6 de maio do
anno proxi;;;o.

Beberam, beberam...
E pagaram a navalhiadas

Xa rua Angélica 11. 116 ha um pe-
r|iH'iio botequim onde á noite se re-
unem os desòccupados de Ramos a lie-
•bericar. Esse botequim é de propne-
dade de ojsé Joaquim Clama, de 46
annos, casado, o que tem como cai-
xciro 

' 
seu filho Manoel Gama, de 19

annos de edade.
Hontem, a noite, entraram 110 alludi-

do botequim cinco individuos desço-
nhecidos, que começaram a beber. Pas-
sado algum tempo, os individuos levan-
taram-se e iam retirar-se sem _ pagar
as despesas, quando o proprietário lhes
fez notar que não se distraíssem quan-
to ao pagamento.

Os individuos " mclindraram-se"_com
essa observação e declararam terminai!-
temente que não pagavam, "por isso".

O proprietário exigiu qvc lhe pagas-
sem, e os meliantes, sacando cada um
de uma navalha, investiram contra o
botcqtlinciro, ferindo-o uo^ braço es-
querdo, nas costas e no peito.

Em soecorro de seu p;',e correu Ma-
nocl Gama. mie lambem recebeu um
ferimento a navalha, 110 sobrolho es-
rjut-rdo.

Praticada a aggressão, os individuos
fugiram, e estão sendo procurados pela
policia do 2e" districto, que íoi iufor-
mada do facto.

Os feridos foram soecoorridos pela
Assistência.

Os festivaes de hontem, no
Palace e no Carlos Gomes

Uma bclla. animada e brilhante fçs-
ta de confraternização luso-brasileira
constituiu o espcctaculo dc hontem, no
Carlos Gomes, commemoralivo da pro-
clainação da Republica Poruigucza.

O theatro da rua do Espirito Santo,
lindamente ornamentado, apanhou uma
enchente colossal, a ponto de obrigar
a policia, á poria, impedir a entrada
de pessoas que, á ultima hora, ainda
pretendiam obter uni logar.

Além da representação da apparato-
sa revista — No paiz do s°l, que cor-
rcu por entre applattsos enfhusiasticos,
íoi levado á ccena o delicioso poema
dc julio Dantas—A ceia dos ctrjcacs,
cuja interpretação foi feita com alma
e rigor por Jaayme Silva, Henrique Al-
ves e Carlos Leal.

A orchestra executou uma bclla
composição do director da orchestra,
o distineto maestro Bernardo Ferreira,
que numa inspirada pagina musical
reuniu com arte os principaes motivos
das canções portugtiezas.

O actor. Henrique Alves recitou uma
poesia patriótica dc Avelino de Souza,
intitulada — Cinco de Outubro.

Correspondendo aos vivas então lc-
vantados a Portugal, Henrique ergueu
outros, enlhusiaslicos, ao Brasil.

No fim do espcctaculo, chamados ao
proscênio 05 principaes artistas da

Carlos Leal levantou um
viva ao hospitaleiro povo

O CITV KAXK

O sr. Cnloserns defere tini reqne-
1'imento por equidade

O sr. Pandiá Calogeras deferiu, por
c(|;:Uade. o reíiucrimenío do The Xa-
cional City Bani; of Xe\v York, pedindo
rclovação" da multa em que incorreu.

devido
imposto silire divtüenuo, relativo ao
exercício

'.cr paeo no tempo devido
sobre, dividendo, relativo
de 1913.

AS APOS-KXTAÒORIAS

Pedido de revisão tle processo
O ministro da Fazenda rctnetteu ao

da Viação vários requerimentos dc
funòcionnrios aposentados, pedindo re-
visão de processos de suas aposentado-
rias.

O ministro da Fazenda declarou ao
seu cdllcga da pasta da_ _Máriuha, em
resposta ao aviso transmitindo o reque-
rini-ento do capitão de fragata Arthur
Thompspti, pedindo reconsideração do
acto que, lhe negou direito ao-recebi
mérito ile 1:375?496, provenicnti
gratificação especial, que estando
scripto o direito do requerente,
mantido o indeferimento.

ESMOLAS

de';
pre-,
fica i

Recebemos de d. Analia dc Ahnei-
da Ribeiro Mége, conimcmorando o an-
niversario .nataücio de seu fallecido
vsposo, hoje, fí, a quantia de io^ooo,
na'a ser dislribuida pelos nossos po-
bres.

«• g>< —
O COXClilíSO DK CIRURGIÃO

A1MIWT0 PARA O COIU'0
DE 1J0MBK1UOS

Peraiato a conunissão examinadora
composta dos drs. Guilherme da Ro-
cha," como presrdiente; Tito dc Araújo
c von 'DfliSnger da Graça, foi bon-
(em srlcallo o ponto dc "prova oral"
Leucemia?, sobre o qual terão de dis-
scitar durante releia hora, -cada um dos
cinco primeiros candidatos drs. Taylor
da Costa, 'Meíta 'Rezende, Amaury dc
Medeiros, Arnaldo Cavai-canti e Lemos
Duarte.

O ministro (rio Interior ass.siiri
a esta prova.. - -^.

"troupe",
estridente
brasileiro.

Durante o espcctaculo, nos interval-
los, foram executados A Portuguesa
e o Hymno Brasileiros, ambos ouvidos
dc pe pelo publico.

Xo T-alace Tlicatre, também houve
uma festa comn.etriorativa da festiva
data portugucz.i dc hontem.

A Companhia 'Lucilia Pcres-Lcopoldo
Fróes realizou um espcctaculo em hon-
¦ra á colônia do paiz irmão.

¦Foi representada, a Morgadinha de
Val-Plor, cujos principaes papeis tive-
ram cabal desempenho por parle dc
Lucilia, que fez a "Morgadinha",
Appollonia Pinto, que interpretou a
"Morgida", c Alves da Cunha, que
encarnou o personagem dc Luiz Fer-
nandes.

A concorrência foi numerosa, sendo
muito applandidos Jiquellcs artistas.

O 5 DE OUTUBRO EM
PORTUGAL

Lisboa. 5 — (A. TI.) — A recepção
no Palácio de Belém, comemorativa
do fi." anniiversario da Republica, este-
vc brilhantíssima. A guarda de lionra
coube aos alumnoS da Escola de
Guerra.

Assistiram á cerimonia os mcnrbrqs
do governo, corpo diplomático, autori-
dades civis e militares, membros da
missão anglo-íranceza, offieialidade do
exercito e da armada, delegações de
varias collcctividadcs c outras persona-
lidades.'fcmiinada a recepção, o presidente
Bernardino Machado e os ministros as-
sisliram ao desfile dos aluninos da Es-
cola dc Guerra ao som da "Portiigue-
za". que uma immcnsa multidão acom-
panhava cm coro.

As manifestações" de cntliusiasmo
proloiigaratu-sc ainda por muito
tempo.

Lisboa, s (A. A.) — A' hora cm
que lelcgrapho está se realizando no
Colyscu o annunciadq espcctaculo de
gala, ao qual eslão assistindo o dr. Ber-
nardino Machado, presidente da iRepu-
blica, ministros e altas autoridades.

Algumas sociedades realizaram impo-
neiites passeatas, passando cm frente
aquelle theatro, onde foram erguidos
calorosos vivas á Republica, compare-
cendo á janella o chefe do Estado, que
foi alvo dc grandiosa manifestação.

Lisboa, 5 (A. A.) — Os jornaes pti-
blicam telegrammas de diversos pontos
do paiz, dando noticia do" modo por
que está sendo commemorado o advento
republicano.

No Porto, as cerimonias officiaes es-
tiveram' impònfntissimas, tendo tíavido
também muitas festas particulares.

— » i» * '

O instituto La-Fayette
Pilopaira candidatos á matricula ua Es-
cola Xonual e cm Iodas as escolas su-
periores, para concursos nas re;parti-
ções publicas e carreiras commerciaes.

H.-VDDOCK LOBO, 419
 ¦*•< «¦ *m 

O 5 DE OUTUBRO NOS
ESTADOS

São Paulo. 5 — OA. A.) — Por mo-
tivo do annivcrsario da proclamação 'da
lícipiiblica poitugiieza, c dr. Sampaio
Garrido, cônsul daquellc paiz nesta ca-
pitai, tem sido muito cumprimentado.

IDevido" aos acontecimentos que se
desenrolam actualmentc 11a Europa, não
houve recepção official no respectivo
consulado, coiiimcmoraiido aquella da-
ta.

Campinas, 5 — (A. A.) — Commc-' morando o annivcrsario da proclama-1 ção da Republica portuguesa, o Centro
Portuguez â de Outubro distribuiu ho-
jc unia polyanlhúa.

Na sede do centro reliza-sc, á tloi-
te. a posse da nova directoria. Em se
guida haverá uma sesião solenrae»;

Caiu da boléa c feriu-se
Quando lionlem á noite passava pela rua

Mnriz c Barros, guiando a sua carroça, que
tem o numero a.?86, o carrteeiro ISernar-
dino Pinto; portuguez. de 44 annos de eda-
dc, solteiro, a um descuido seu, caiu da
Lo!ta.

Na queria, Títmardino rccclicu d.versos
ferimento?) i>or todo o corpo.

A pnlicíu do 15" districto foi avisada
desse facto e providenctuli .para que o feri-"du íos-e medicado na As-tstçiicía, de onde
depois foi removido para a Sania Casa.

A reforma judiciaria
A COMMISSÃÍ) DU jrSTICA 1)0

SEXAI10 13STMV12 RHIX11>A

Com a presença dos srs. Epitácio
Pessoa, presidente: 'Iiaymundo de Mi-
randa, Francisco -Salles, Ribeiro Gon-
çalvrs c Aríhur Lemos, ¦funecionou hon-
tem a conunissão dc Legislação e Jus-
í!f« do Senado.

O assumpto exclusivo desta reunião
foram as emendas da Câmara e da pro-
pria commissão á reforma judiciaria.— Com o sr. F.pitacio Pessía, estive-
ram hontem no Senado os prétores Al-
varo Beiford e Duque 'Estrada, que pc-
diram o apoio de s. ex. para ser accen-
tuada, r.a reforma judiciaria, a vitali-
ciedade do cargo de pretor, depois da
primeira reconducção,

O presidente da commissão de Jus-
ça tleclarott-lhcs que já o havia feito

em emanda apresentada,

O sr. Lauro Müller
chegou a Belém

Bcicm, s — OA. A.) — (Via Wcs-».c"0 — A bord'0 do paquete nacionaliRio de Janeiro", chegou a esla cani-tal o clianceier 'Lauro iMüUer, de re-
gresso dc sua viagcnl á America d'oIvone, sendo rtabído com grandes dc-
monstrnções de estima pelo elemento
official e pela população.

Atracado o paquete o logo após ao
desembarque, effcol.ua!das as conlinon-
cias da ordenança, prestadais pela força
redsral c estadual, o -n-osso chiinceller
foi saudado pela .moeidaide acadêmica
com ura vibrante discurso, ao qual re-
spondeu com outro mtiiitd applaudido,
em que aconselhou a união da classe
pela grandeza da' patflia, cujos dcsíiiniois
estão entregues hoje a um varão 'Ogrc-
gio entre todos ipelas suas virtudes de
prudência, bom Senso, capacidade e pa-triotismo com que tem sabido dirigir os
negócios naçionacs.

Ás ultimas palavras d'o clianCelfcr fo-
ram cobertas de unia salva de palmas.

Ein. scguCUa, organizoiwae um grando
cortejo de auiSomovieis c carros acom-
panbando a carruagem do palácio do
governo, onde o dr. Lauro Müller sle-
guiu escoltado pior um luzido piquete de
cavallaria, dado ipiela policia do Eatallo.

Em frcittc á riesicK-ncia do governa-
dor 'Enéas Mantins, onde o ohancclier
fitfou hospedado, era grande a multidão
que aguardava a chegada do cortejo,
recerAmdo com unia salva dle palmas a
carruagem do ministro, a qire.m também
foraim erguidos iinuiros vivas.

0 "Rio, de Janeiro" era esperada
aqui amanhã e 'O raidiogramma dc com-
mütücãçãDj; enivialdo honllc.ni l'ela una-
nliã de lKirdo, srjmlerle amti chegou
hoje, depois do va|por já estar no ponto.

O clianoeÜer Lauto 'MüHlcr permane-
de-rá aqui até amanhã, quando partirá,
á .noite, para essa capital.

Recife, 5 — (A. A.) — Cortem com
grande animação as festas que sorão
promovidas nesta capital cm honra do
chnnceller Lauro iMirtler, por oceasião
d'e sua chegada a lestie porto, a bordo
do paquete "Rio de Janeiro".

Os navios ancoraldloa no porto estarão
cinbandekados c os rebocadores, con-
duzindb bandas d>e TOU-sicas, irão_ te-oe-
ber o paquVite qive traz fi. ex. fora dti
barra. Os clubs d:e regSitals cruzarão na
enseada, <lescinbarca,nd'o o .minóslno em
g;i'l-'ão, lír.ipulttdo pelos rapazes do
Ckib 'Náutico, Capiberlipc. A Brigada
Policial, as linhas de tiro niiikar e na-
vai e forças do Exercito formarão afim
dc prestar continências as. ex., dc?fi-
lando depois pelas principaes ruas da
cidade, que estarão embandeiradas.

O dr. Manoel Borba, governador dc
Estado, níferecerá no palácio do gover-
no ao chancellcr Lauro Müller um
grande barifitcfe. Xesse dia o palácio
será franqueado á visita do povo.

O ministro Lauro Muilcr visitará as
usinas de sameánilunto d1.- .Recife, omfu
serão feitas a s. cx. varias manifesta-
ções de apreço.

¦> O governador do Estado e a socieda-
de pernambucana offercccrão um bailo

.de gala no Club Internacional, cm
honra do chancellcr Lauro Muilcr, ja
tendo sido expedido elevado numero de
convite, assiignádba pelo general Jot''
quim Ignacio, inspecíor desta região,
dr. Andrade Bezerra, secretario geral
do Estado, prefeito municipal, barão de
Casa Forte c coronel Alfredo Rosa
Borges, presidente do Club Inlcrnacio-
nal.

: ti,
•1 c::

Depois do accordo
COMO SERÃO RKCETUDOS NERTA

CAPITAI. O PRESIDENTE DO
PARANÁ' E O GOVERNADOR DE

SANTA CATHARINA
Meaibros das colônias paranaense s

carharincnse promovem para o des-
embarque dos drs. Affonso Camargo,
presidente do Paraná. c Fclippe
Schmidt, governador de Santa Calha-
rina, brevemente esperados nesta capi-
tal uma grande manifestação de apreço.

O Exercito e a Marinha organizam
lambem festejos nos seus respectivo!
clubs, em homenagem aci distinctoi
viajantes.

^XKr^-xzxjzr^r ¦¦
ííJ^.1 * .:.!¦¦•
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Superior a todas as
emulsdes

HiQ COHTÉIi ÓLEO

— 'Mazurlcas: fa diézà mineur et rc
Huitiéme pdonaisc, entnaictir.

Ia uéniol

Varias
» * *

CARTAZ DO DIA
Theatros

CAltl.OS GOMES — Maré dc re.
IM (revista). A's 7 .lU c 9 314-

PAã>AGE-_IllíAT~B -l-'J <'i"l«e-
ro das folies Bcrgcrcs (comedia).
IV» 8 e ío. ,.:.',

.PH.ICNIX — Alma que reflor.n (co-
media) c Noivo cm apuros (i""de-
ville). A'a ft c ío horas.

B^GltiEHO -- O ruiwrio (come-
idia). A's H e n) lioras. .

S. lOSIÍ" — O pislolão (revista).
lA's /', Ü3I-I e ío i|-- lioras.

* * *
Cinemas

AMIÍRICANO — Cavallciro do »«-
neste (drama); .'Imõr trmmphanle
.(dráiiiaí; Grande assalto (drama):
Por trás da porta secreta (comedia),

AVENIDA — O submarina aliemão
Dmtsckland (do natural); As trone-
dias do Globo dc Cryslal (comedia);
>/1 filha do Celeste Império (comedia) i
Ühivemd-Joriiol (do natural).

CINEMA PALAIS — Jíem/icaii/ii
rfn amor: Uma festa perto di Ler-
tloitn (Marrocos).

IJDíCAIi O mendicuntti dc amor
(ilrania); Um roubo nos trevas (dia-
ma)'; As manobras da ¦-¦" batalhão dc
caçadores (do natural): h.n busca
de uma pechincha (comedia).

IR1S — Os piratas sociaès (drama),'
¦A filha do circo (drama): Knia /mui,
iu dc melamanos (comedia): A im-
maculada (drama); OdéowAclualida.
des (dii natural).

ODEOM -- Tigre real (drama).(dra-'1'ATJ l.l'V — fui.võo (foiiiiilflii/,
ma *.

* * *
Circos

SPINdvLLl — Grande espe

* « #
A PROPÓSITO D'" A MOR-

GAD1NIIA"

Fiii rum A Morgadinha de l\it-

Flor ente, era 1S70, se a memória
nos não engana, se inaugurou o
Tlicniro S. Luiz mandado con-

BI ruir |ior Furtado Coelho na hoje

rua Tiiciiinan (rua do Tiiealro).
'J'.'il como sttecedera em Lisboa,

n Morgadinha agradou anui cm
clieio, icnilo concorrido grande-
incute para o seu suecesso o pro-
prio Furtado, que vestiu com a
máxima elegância e disse
ínaiui- naturalidade o seu syiitpa-
tliico papel de Luiz Fernandes.
De tão grancle êxito resultou para
a empresa extraordinária receita,
tine a habilitou ti púr cm sccn>
com enorme apparato c riqueza,
110 anno seguinte, A peru de. Sa-
lanas, a primeira mágica que
Editarão Garrido fez representar
110 Brasil, li sempre que o publico

escasseava era a reprise dVl Mor?
radihha quç <le novo o attraia ao

S. Luiz, cuja companhia, " aliás,
tinha, .'liem du outros astros, I'"ur-

lado Coelho, Valle, Eduardo Bra-
zão, Miirtinlio (irmão do Vasques),
F.milia Adelaide c Helena Cavalier,

que por abi vive ainda como fan-
tnsina do que foi...

Furtado Coelho, entretanto, não
obstante haver arranjado grande
somniíi de recursos com a popular ,m

peça portugueza, esqucccu-sc da
mandar para Lisboa aquillo a que
se chama direitos tis autor, e Pi-
ninho Chagas, por sua' voz, como

limitem educado, que era, não qttiz
mandar nunca um lembrete ao es-

quecido patrício... Succedcu, po-
rém, que, voltando- a Lisboa, o

actor-empresairia do 'S. Luiz se ctt-

controu certa tarde com Pinheiro
Chagas, que em companhia dum

amigo commutn /íi_íü o Chiado;
lVtam-se as apresentações:

—¦ Furtado Coelho...
Pinheiro Chagas...
Muita honra, disse o galã

porittgtiez, estendendo á mão ao

apresentado'...
Chagas, qtie era ntordaz, lcm»

Iiramlò-se dos direitos d'A Morga-
dinhu, preparou a sua vingança di-

zciido:
Perdão... Façamos uma rveli-

íicaçãòziulia.., O amigo pode ser

o Coelho, mas... o Furtado sou
cxdiisivamenle ou...

PRIMEIRAS

I te programma abaixo, lior.tom estrea-
I do: il/endicaii(e de amor, peça dc as-

sunipto intensivo e comniovedor, cm
cinco pujantes actos; Um roubo nas
trevas, drama de aventuras sòciáes; «11
A extensos actos; As manobras do 2"
batalhão dc caçadores, interessante
film do natural; í;'i» buseu dc uma
pechincha csíusiante fita cômica da
Aíhoncãn Kincna.

O suecesso do querido íris foi lion-
tem estupendo. O pfograinma ali dado
em premiére te?, as delicias dos seus
numerosos habitues, que boje terão en-
sejo de apreciar o mesmo nrrebatador

programara, que se acha assim orga-
nizadoi A filha do ciico, 15" e ultima
série lesse oslonteador drama de
aventuras; as- duas primeiras series do

monumental romance —. Os piratas
s°ciàcs, de entrecho emociónanlissimo;
Unia familia dc melomanos, graciosa
coniediii da tíaumont, cm 2 interessan-
tes actos; Odcon Açlúalidadcs, o 15o
numero desse sçiiitiiliiutc jornal cine-
níatògraplio, cani :i resenha dos nlll-
mos E-.tcccssoH locacs dc notoriedade^

U cinema Americano, estabelecido
cm Copacabana, tem, desde hontem,
na léla, uni progrnmjiia du? mais se-
ductõrci c atlrálientcs. Consta elle do
seguinte: Cavalheiro do noroeste, Anwr
hviumphaitíe. Grande assalto e Pôr dc-
trás da porta secreta, todos films ai-
lamente scnsàçionács.

t!í
"A DUQUEZA 110S FOLIES

BP.RGERES"
• Tara boje. riiinuncia a companhia
Lucilia Píres-Lcopòldo 1'rú'es a pri-
incir.-i de iini.<'-r.i'ça que tem a recom-
incntliil-a o nome de seu autor, o op-

plaitdiilo o consagrado vaudevillisla
1'eydeatl.

A peca, cuja estréa está iharcada

para hoje. é. — A duquaa dos Voltes
Bcrgerç5 recente suecesso dos thca-
tro;; de Paris c traduzida paia o nosso
idioma por Luiz Palineirini. cuja alta
competência se tom revelado em va-
rios trabalhos theatraes.

O CARTAZ DO PHENIX, NA
PRÓXIMA SEMANA

íiiiirc o enu e a caldeirinha —
c o titulo da nova peça que figurara
nn cartaz do Plieíiix, no começo da
próxima semana. Trata-se de unia
farça engraçadissima, vasada, toda
cila, nos modernos moldes da alta ep.
media c adoptada ao gosto da platea
carioca.

Ao que sabemos, a peça que, no
original ifranec/. é assiguiida por Ko-
bert de .tlera et Caillavct, soffreu
a mesma transformação que — /. ha-
bit verl. traduzida ti arranjada por
li. lístella d'Alva Lobato, e que, sob
o titulo — (-Viiíc che, foi o niagni-
fico suecesso da semana. 110 elegante
tlicatrinllo da rua liarão dc Í-. Ocn-
Calo. , .

Jla nessa farça dois ímportantissi.
11103 papeis, que. em Paris. foram
creãdos pelas -artistas Mistinguctte e
Martlie Iteguier c que serão interpre-
tados, aqui, pelas graciosas actrizes
Klelviiia Serra e illelnura dc , Almc-i-
da. 'Pndc-se adeahlar que t f?ó issíca
papeis valem a peça, que é c_n3Íde-
rada, com justa razão, a obra-prima
dos mais consagrados mestres do hu-
(«ori|(íno .francez ioíilicnliioranep 1—
Rnbert dc l:lers e Caillavct.
^ Ouvimos que a actriz Elclvina

Serra, que presentemente faz parte
do elenco da companhia do Theatro
•Pequeno, ora insinuado «o 1'hetúx,
recebeu proposta de contraio, acceU
íando-a, para trabalhar cni l.ish.xi,
èih vim dos theatros do empresário i
fcuiit Gálíiárdo; j

Ouvimos ma.'s que a aclriz CrpmU- j
da de Oliveira também recebeu pra- ;
posta Idêntica; nada tendo resolvido |
a respeito. '

á. noite, sessões de cinema, com esc».
Ihidos filma. .

No narque 'a petuada lera. entre
outras diversões, balões captivos, vis-
tas panorâmicas da nuerra. pítn, pum,
pum, museu ceroplastico e uma ex-
posição variada de feras.

A empresa Paschoal Segreto promot-
te trazer para o "Maison Modcrnc_
variedades e attracçôes por artistas ja
consafirados no velho mundo.

Cinema Americano
(COPACABANA)

HOJE uni sensacional proiíramtiia',
constando dc films arrobatadqresi me-
recendo especial incnsão: — "Cavai-
leiro", du Noroeste; "Amor Trium-
phante" e "Grande Assalto", "Por
traz da Porta Secreta".

Sabbado —Dia chie, "Bctty Nan-
ci", nó grande íilin "Tentação de
uma mulher". (J PS')

I_>____¦_» j*\. f^im^mMÊr SSX^' *ft _, -1**- t»|9k " J^Hr
ff_M_Sv mr ^Èm^M^T ÍSfSTmm ___i ^5 %__ ^^k^ -^T^^ _^B_3EF

Gottas Virtuosas dte0 $%£
Giiram hembr^holdes, inales do utero.
ovarios, urinais e a prupría Cystite.

Na praia do Caju'
UM CONFLICTO ENTRE TRA-

BALHADORES DF. UMA
FUNDIÇÃO

Pode-nos o sr. Geuis Mas. fiin-
didor, que trabalha rirescnteniciite
na Central, declarar <|ue não se c:i-
tende com elle a local publicada
com os tüulos supra, pois que
tnnibr.n i conhecido por 

*' Peque,
nino", e foi cgitalmenté «nipregii.
do, lia tempos, na Ftthdic.ão ,esta.
belecida i praia do Caju, n. ío,

Fica assim desfeito o engano.
¦¦—___ il» Ti <» 

~" *~" '
"A (ilUXAlil).V"

As pessoas d*edadc avançada acham que as

PeqM&s Pifeks de Reuter

i)

'-V3C1

são o único remédio de confiança para as
doenças communs taes como desarranjos do

fígado, dores de cabeça, biliosidade, etc
Kêo devem faltar em nenhuma casa de familia

etc j
iu 1

^mtsBuiÊmtím

COMMERiCIO

Acaba de rcencelal' a. sua ptt-
J 

'blicacão esta excellentc revista,
I ürgão do bcllii sexo. propriedade

Ainda e„c me/ inauBurar-se-á c|J.u:'«l; Maria da Cu.ilir. que,, adi-
tlieatro 'ülaison Moderue". une aciba ' r:!;c lambem com grande ciiinlit) c
de passar por uma reforma capital. I COinpètcncia.

O "Malson llotlerne". que está íi- ! Além do texto 'ariíido e iiltcr-
cindo nin dos mais elefantes Jluatrds, í „..sn1,t,, mnU:m |10aersante, giacttras.dura, diariamente, mawtúçs íniantis, r.
B_r,__ai*-i'B_af--iiilfr-w'-ra--acig-i»ygtt3_i3-^

* 4;Ã'__ÀÀ:AA AAAAAit AAAAAA
4_iiuAi__<-_k-sa__-
4)

AAAAAAA/-AAAAAA/

AO MONOPÓLIO DA FELICIDADE
Loteria da Capital Feiloral extrahida liont.m
29135- 2o;ooo$ooo

Vendido nesta folz casa
Sabbado 200:Q00§000- Em 4 prêmios de 50:000$

1-1A Kl É___rÀ IT.- VOS
1 ElTia, Srtclaofc, 1 __ .- FRANCISCO & C.

"O PISTOLAO", NO S. JOSÉ'
Desde antc-ltontuiii figura no car-

Ua dn tlieatro São K-s a revista
"O Pisti.iáu", original de 

'Uestler 
.lu-

niur e Ifiiiacio Itaposo, musicada

cuidadosamente pelo maestro Paulino

com a Sacramento. A montagem que a cm-

prosa Pascboal Scgrcto deu á nova

revista foi cera sasia ciuu uni bom

defunto. "O Pislolão" é uma boa

peca, fadada a tuna longa carreira no

palco do popular tliealrinlio do Ko-

cio, dotada como está de todui os

matadores para attrair é agradar o

publico carioca. Cl i" qtiad.-o 'cm n

titulo dc "Xn reino do Pistolão":
éricontra-sc bem decorado, limpo, vis-

toso. Outros quadros, tara como "An

clair de Ia Ittiic" c "Cio da Orada",

cáiisarain ègiialinente liçllò éf feito,
iAs fliiotbcoscs sãn taiiibein traballm

ininginnso; a i" liomcnagein aos v.i-

liiiitarins especiacs c a ¦?¦' uma deli-
cad.t allegoria ás musas. Como todas
as revistas, "Ò Pislolão" é um con-

juucto dc scenas ligadas por quacs-

O AtilHTAMKNTO .MILITAR

Foram installudos os trnlm-
llio.s em (.'iiritybti

CtirilyVtt, s — (A. A.)—No quar-
lei general da circuiiiscripção daqui
foram inslallados os trabalhos da
junta do alistnjmeiito militar, <|ttc
devem terminar a 15 de dezembro
vindouro.

LJHII — l>— 

Massa de Tomate- &£%
.-1 di Coiupaiibla ManbíiiçtóraCoiupsnliia
Conservas AlÜncnt

ALFÂNDEGA

ilif, 6 do outubro de 1916.
.NOTAS DO DIA"'

.VSSn.UBÍ.liAS COXVOC.VDAS
Socicdadò Tubos Maiíncsmann T.da.,

diri q, ás 3 horas, j
Empresa Coristrilctora Rio Grande

du Sul, dia 11. ás .1 lioras.
Companhia Predial, d:a 14, a 1

tio mi

COXCOUJt-XClAft •
AXXl [XCIÀnÃS

Brigada Policial <\o Districto^ Tc-
dértil, para o forncciincnlo de 50 ca-
vallos creoulüs, pciUidòs q\\ de sau-
giie, dia i.j-

listrada de ferro l entrai dó Ura- I
si!, para n fornceiineiifo de material
electrico, dia 16, no meio-dia.

Kstrad.t de ^errp^Central do Brasil, I
para o fornceimeiito de diversos arti-
«oi dia iS, ao iuei. dia.

listrada dc l'Vrro Central do Ura-
sil, para o fornecimento de 6,ooo
barrlcas dc cimento.

listrada de 1'erro Central do nr;,:-il.
parti. o fornecimento de artwos diver-
so.-;. necessários para n ofüciua auto-
Krapliiea da intondehcia, dia 21, ao
nu-io-dia.

listrada de Ferro Central do lira-
sil, para <» fornecimento de oleos,
íiiurifleantcs, estopa e graxa, dia 23,
ai) meio dia.

lustrada de Ferro Centra! do Bit-
sil, para o fornecimento de ma.liinas
diversas, dia ^-'1, ao meio-dia.

Administração dos Correio.s do Ivs-
tado do Kio de Janeiro, nara o íorne-
cimento de 1nalcri.1l, dia ;;i, á.i 4
lioras.

I.loyd Brasileiro, para a venda dos
cascos nos vapores Hslrelfa ;e Ürlon,
dia 31. ás 2 lioras.

]<;iye Irmãos cõmnuinicáin-nds t|ue
as suas colações dç café _ão as se-
ííniutcí ;

Typos Por 15 làlos

Deutsch Suedamerikanische Bank A. G
Capital 20.000.000 de marcos

Balanço cnt 30 de selembro de jgi_
da Succursal no Kio de Janeiro

BANCO GERMÂNICO DA AMlüRTCA DO SUL
ACT1VO

Caixa .- .. .. .
Letras descontadas.. .. .. ••
Contas correntes.. .. .. .. ••
Letras em cobrança..
Valores depositados • .. ¦
Casa matriz, filiaes e correspondentes.
Diversas contas

PASSIVO
Capital declarado da Caixa filial (3.000.000 c
marcos) ; • •

Depósitos c contas correntes com e sein juros.
Credores por. letras em cobrança
•Credores por valores depositados
Casa matriz, filiaes e ciirttspoildentes
'Diversas contas •• ••

4.Sii :o;íS^o
aÍ_l5SS68SS'os
6.486:735?iou
6.600 :ij6$o.ii
S.o23:6o9$405
3.304:1795598

d7i.38tío-7

32.951:505$6Sã

2.:o; ;ooo$ooo
«.2i5:S4SS;iqo
6.699 :i,,C$o.ti
8.023 :fi0Q$495
6,"35<j:6S2?645
:.4.|3:22SÍ224

32.931 :"505$6S5

S. K. & O. — Os directores, Ilechlcf. V/h.

Ind. Campista. .
R. V. S. Paulo. .
Tecidos MàtgccnsOi
rúdüstrial Mvieira .
Calçado Clcveland

1QOÍUOO
SõSouu rSSooo
1505060 -'

— lp5$uoo
20_?0OO —

IÍKXDAS 1'VIILICAS

AI.1''AXI.M';C,A 130 RIO
Reada dc lioiiteiii;

l'.m ouro ....
I;m papel. . . • • <

Alvará
a ,1. C.
, dc ba-

P. ur-
Soa-

4r:S2.ií.)|-
74:(jtS$oÓo

.1.
4.
5.o.
7.
8.
9.

I

I I$ílOO
loSroo
io$.ioo
I0$I00
oi Soo
9S5ÒO
il?2.10

-líRUXIõlíS 1)13 ORlüpORBS
Pnllcneia dc Silva Lima Ribeiro &

C. da p, á 1 lior.i.
Ftillcncia dc A, Nunes dc Sá, dia-9.

O CÁSAJUíNl'0 CIVIf,

lnstrticçiVs do bispo tio
FloriiiiKipolis

Vloriahopolis, 5 — (A. :\.'\ — O
bispo diocerano publicou instrti-
cçíies dirigidas ao clero, recommcit-
dntidei respeito e observância -fiel

da lei sobre 11 casamenlo civil, lista.
sendo -iihiíio elogiada a ut!ilude du
bíspò.

ma ? «>-»¦»

Pói ciicatiiinhado au ministro da
Iw.enda um recurso intcrpüsto pelo
fiscal dos impostos de ciyisuino, He-1 ^3 2 horas,
tiedicto Juáé de Araújo Saiitos; da. Pallencia de J. M. da Cama Ju-
decisão do inspftctor une o intimou a ni,ir, 

dia 10. á t hora,
pagor 11 ipiantia de luooí. prove- lfallcncia dc I. -Mves & Andrade,
niente da differcnça entre o imposto t|(., 10i a , hora.
de consumo do sal, na razão de _o; 1'alioncia de A. Coelho & C., dia
réis por kiio, ipic devia ser cohrada, 30, á i hora.
o o de 10 rê-s ((ue foi arrecadado Ifal!encia de limygdin Pereira dc
dc 1.-o.000 küus de ftal conumími l,_mu_. dia _j, á i hora.
súbníettidos a despacho l>e!n coiumaii- 
ilaitte do lusa: português 

"llia- CAJ1I510
na", com as suias visadas pelo rceor- TTulltí.in, cst... ¦ uicie.iclo (uiiccionoíi

:n. durante tndò o dia em completa cal-
ul' j niaria, tendo viuorr.du para o forne-
(jj. 1 cimento de caiiihiac. ns taxai de

SANTOS
Km 4:
iiviitràdãs: 49.737 saccas.
t-icsãc 1: 155.251 saccas.
.Média: 3S.S1S saccas.
Saidas: iSS.oSi saccasÜ
lÍKÍs'encia: -¦. 155.88; saccas".
Preço [.or ío kilos: 5$S.,o.
Posiçúb do mercado: calmo.

ássücar
ihntrádas éni 4: p.-*S,t saccos.
¦Otídc 1: 20.334 ditosj
Saidas cm .(: _,4í6 saccos,
Desile íi S.2,-0 ditos,
lixistcricia cm ;, de tarde; 142.389

saceosj
iPósição do mercado: calmo.

COT-\l.'õl')S
Rnuicii crvstal . .
Cryslal aniarellò .
Mascavo
Branco! .j" sorte .
-Mascavo ....

Total
Renda do 1 11 5 •
Km egual pertodo
1015

de

pifféréinjn
ItJIÒ. .

a maior em

122:741593
602:0.1.5059

66i:i)44$<í97

30:697^96.3

IIIOLO l)Ii AUicAIl

Rivalizando com o de procedeu
cia estrangeira. Preços
nães. J. Ai Gonçalves
Pedro, 49, sob".

excepcio-
Si: C. São

Sito a S540
$480 a ?joo
S360 a Sitbó
$620 a Silo
$440 a $.|Ro

Al.l.ODAO
Entradas em .(: 2.330 fardos.
'Desde i: 5.088 ditos.
Sviida3 em ,1: 500 fardo?.
Ilcsdc 1: 1.674 ditos.'Existência cm 5, de tarde: 7.338

fardos.
Posição do mercado: 'firme.

CQTAÇGliS
PcrnambuçriV Nominal
ii. lí. do Xovte. .... Nominal
Páraliyba iVominal

CHKOXIÚA. 1H-! DIVKKSOS
MK1ÍOADOS

MANHA
Mercado firme e com tendências

para o alia, cotando-su as laias de 2
kilos á razão de i$370 a iS-tlp, e as
tlef 20 Idlòs; do ií.iSo a i?4t>o.

Plil.IAU |
Mercado firme o com falta dç BÇ-<

nero superior, vigorando ás bases de
0$ a io$ooo para o preto e de «> ¦
u i.-.Sooo lara os de cores, por s.icco. j

eTl^S^IVoííc,,,^'

Duarte; ei. a Prista » C..; õ". aos
iitcsmos; s. a tUilniarãcs í.inia; ,10. a
I. ordem; 10 a Maruiie.- Silva: 10. a
Siqueira S C.: 4 cai.ias de lingüiças
a Fernandes . Moreira; 5.
LI ar roso; 6j sacoes dc celiols
ordem; 30. a Soares Citnlia;/
tatas. ;to mesmo; 'oo. a t
deui; 40. a C. P' ordem; 1 ..
res Cunha; 10. a Cunha Oliveira l'jn-
to; 100 õuartòlas .cl>o, a Olv, Irmão;
1 caixa mi'1 de nbellia, a Ruiz lima?!

10 laias •manteiga a C. Ribeiro; S a
Rocha; 11, a Alves: 4, a C. Modelo;
11. a J. Alves; 6, a Adòlphò Scli-
111i.lt; S. a Teixeira liorges, 1, a A,
Vasscl: 1 caixa, a D. Ii„ ordem; 1
ciiín.-i cp.uij,..'.. a C. Cruz: 2, á, or-
dom; 1, n 1. P. 1'rclliis; 2 laças, a
Maria O.: 10, a Carneiro, (í, a Al-
ves; 6, a 'Monteiro, ú. a Vasqitcs; .1,
idcni; ?, a Alves: .1, a l.uiniarücs;

Guimarães; 6, a Alves; 2. nlciii;
Tofio' da Cimliii; i. a João dn

Cunha;' 6, a -M. iMiguel: 2.^ a Alva-
ro Harròso; 10, a 1). Sr <-.;S. a
Pinto I.opcs; 2. a João da Cunha;
-, a U.fio da Cunha; 3, a Damázio
&• C.; 7. a iMãrtins Saraiva: 20,^ a
'Martins Saraiva; 4, a 'Corrêa \'as-
quesi o. n Corrêa Vasjiucs; to. t a
João lía Cunha; 1. a Teixeira Car-
los: 3, idein; 4, a Gaspar Ribcirol
3. ideitt; 2, a Álvaro Barroso; .t»

í idein: 3, a A. 1'. ,1.. á ordem; 1, a
' D. Araújo; C, a Corrêa Vasipie*; 1
I jneá carne, a H. Cl., á ordem; t. a

lidúàrdó C.rijó; 3, a Teixeira Hor-
| ges; i cesto, a J. Dias; 11 caixa, a

¦ordem; 20 caixas polvillu», á 'ordem')
20, á ordem; i caixa requeijão, a
1'. Santos; 1. a Teixeira Roclia.

Cnniíirêira: íífi6 saccos ãssucnr,

Thesouro Nacional

Pagaincntos que vão
ser efíçcttiados

A 2" pagaduria do Thesouro \"a« ~«*
cional vae efíecuiar os seguintes
pagamentos:

21304$, da. tolha do pessoal cií-
carregado do scryicjo telcgrapliico,
cm setembro ultimo; 11198$, d»
folha do pessoal trabalhador do
mesmo serviço; 6v.j$.iu3, a A.lol-
plio José Del Vecehio, de exerci-
cios findos; 1:150$, a diversas de
gratificações por serviços prestado»
ao Ministério da \'iacão; 2S05. 9
João Joaquim de Oliveira, de leu-
bailios em asosto do mesmo Minis-
t trio; 3:060$. a diversos, du forne-
eJiiientos ao mesmo Ministreio;
5S??üÓ4, á l.ight and Power, de
fbrneciitientbs ao Ministério d.'i
Agricultura; e r:2.tSf;io, a divers-
sos. de foiiteciniciuos ao mcanio
Ministério.

MOVblUNTO Ol'i;i!AI!10

ÇClilfO C08lll<l|llllit!l
SerA inautíiíriulo nu dia _S d*

corrente, em sessão solennc, ás
11 1 (_ lioras da noite, o novo estan-
dnrlo deste Centro, aehniidò^sc o
mesmo cm ¦a,\pot;ivàu na Casa Sn-
cena.

3,

i>i;sim:sas da guioimía
Coiicitssüõ do i'1'ctliios pelo

Tlifsouro
A directoria da Despesa do The.

souro Nacional concedeu I1.011t.111
créditos du 05 :(í_'(i^.:no á Delegaciu
Piscai ein Goyaz e de 250:6113*200
ú do Amazonas, ambos para paga-
mentos de despesas do Ministério
da Guerra.

llllflf

jS.l.

Di:
:das pelo rceor*

rente.
-~ O commrndantc do vapor

glez "Viruü", entrado cm nwii'i.'t>
timo. foi condcinuado ;i iiw^ur os

dobro da mercadoria, que
sendo designa-

reiíos em
tlíixÒU de u__t;r;r(."íÇiM. ncnuu h<t->;n.i-,
dos o_ cr-cripturariiis Pinto Monte ro;
e Àmasilio <le Xoronha ;iara proec-
derem á respectiva avaliaçf.o.

™ [*'üí proroj;.:ilo por -i.s dias oi
prazo concedido o Sclilesingcr Sr C. | bancos:
para aiprcseutação da faetura consular A ou diaf
referente a tuna caixa de marca S. C, | 

f.ondies. .
por cuja fala ,-isãi«u:irain termo dei ianib'.ire;q.
responsabilidade. | rajus. .- ¦

— O-i eoniinandanleí dos vapores; A visia:
iítnído em maio. e ".I.i:) Londres . .

; i- il4 c i-' tj\$2 d. e para, a com-
í pra do papel particular a de jj

111.12 d.
(» Manco do líras-l cou.servoú para

os vales ot;ro a taxa dc 12 i|iti d.
lforàin afíixadàs nas tahellas dos

„„er iustificativas. lissas scenas, na OOO^^ÓO^^^O^} J^ ^^0^™ 
res-

nova pecai são entretanto bem íeitas ¦ OgS8S_8E8SaSSKÍ8S!S-K^%-«»«»^g ponsabüizados pelo pagamento, dos di-

c escolhidas inlelligentcnienle. -fflS'BIIM_S 
EM PACOTES 1B I vota..; 

'ímplmado'"''^r* 
Al.rXVer'

O descmpculio é perioiio. linsaia- S« T ««'"« L-" ' ".?" ' '"J 
fM 

' 
reira Chaves e tlonics de. Castro & C.

•)S 
ha muitos dias, os artistas repre- ;_;•__,,„_ , -.«.'«-gQ " 'VcÍ .,'.¥? " llaixa ' "" '"

"Ur;  contento, cunipriiulo. ca. 
^MiRíU VS^DÍÜS ÍSi.n^Or 

"!,tàorT'-

, qual 11 sua incumbenem. Allredo: ;gg'«« " »l* » ' aU*" * M j iü^OB-O-
lva e João de Deus fancm os com- ; Av ,. , . „, 1;:i..,ftps T-iQ !

irès "Pobre niabn- e "Pisioiin!>a'\ ggMçci cntes(|uaiiaa(ics|gj Fluminense-

12 d. a 12
Sr I» a
í,-o8 a

a \2

i!irt
$745
?;i4

¦Vci dada a baixa do termo de
por Será-

Hotel
mantendo de principio a» fim uma I S% RcCtlSiíÒ »S IITÜltlÇOOSigíSJ Reformado sob nova direcção
linha divertida; Carlos Tonos, nos gSS KQ.—- Aposentos para 200 pessoas ---

'.„. ,.'.. «if. iir„i,'," _Si'5':':'i«SV;»b,K'i1i^M'OT ° 1uc "VMS convém aos passageiros
papeis de "Pislolão e 1'Oirobotlo , S_^i£iÃM%_«f_mO_è5_b ''" intcrior ' Preços:
esteve niaRiiifieo; Asdrubal cantou ! OOOOO^O^-^OUOGVS^WW Qmnos co_ ^^ ?$ e eSooo>
i,r.«, .Mvnni-i-iii.Pf-tiif 1 canção do 

"""" "-ws-^e^iíiJ* * "¦' diários, 
Quarto_ sem pensão|bçn, apropuda.nci.tc. .1 .. . . 1 |0T,,:i{,.V 

IMf RIO GRANOU <i . si- diários.
Marroclro ; João M.it.o.-, 1.1/. o ci .» im ¦¦•.•¦• 

pH^ ^ RsmibI|ca ,07 _ R;0 ,}t
,. . ,, I Janeiro. Em frente ao Campo de

A ciimn-nn.uii tln poluía tle 
| Sa,tiAnn3 c ao ia,io da,E.. F. C.

Sttiitiis

„n-»ilM, 5 - (A- ÁO -v P0-1'?'?
continua em diligciieias paru appre-
liénder os bilhetes clandestinos da
loteria do listado do Kio Cirande.
Ju Sul. Ilontcni, foi dada liuscã cm

varias cí.sas lotericas, sendo iippro.-
Iiendida urande quamidádi; dc bt-

lliclçs i!.i loteria de cem contos.
_--.«__:U.^-•9*•Sf>¦¦5'-íí,^;"K'• 

Hamburgo', .
Itália. . . .
Portugal. . .
Xo.va York. .
'Mqnlcvidco. .
Ilcspnhhá . .
Jiucnos Aires
Süissa . . ._
Vales do caí"é
\'a!e:i ouro .

l.IIIHAis
Vendedores ,a reis aoâppo t

liradbre.i a io?ooo, mal sem
t;òc:i divuliradas.

I2dd
$,-20 a
$745 a
$658 a

íSSãd a
^$180 a
4*.i;o a

?a.t-s a
l$Soo ,1
S7gS n
$715 a

1:16
$721'
$7501
Sfi;S \

2$p87 i
4Í2,, 

j-SViO"
S8S2

1$1}20 |
SSoo
$718

23235

conv
npcia-

BOÇSA
Ainda hontem a JJplsa fiinccionou

animada, porem sem desenvolvimento
dc ticRoeios realizados.

As aniliccs geracá, ficaram frouxas;
as de (.'. de l'\ dc Perro, as do C.
1I0 'JMicsduro, as Atunicipacs. as Popu-
lares, as acçucs da líêde SuI-MÍneÍrã
c asdoKauco .Mercantil, sústonladas;
as ilas Terras c as das Uotcrins, nián-
tidas; ;is iippHcc3 Mineiras, firmes, e
as das O. do Porto, em alta.

V-ÜNOAS
Apólices:

tiçraes de i:odo$. ia.. So^íooo
iJÜns idtnn; i _, ,*, .^. ;i.
_.; 8oj$ôóo

C. dc.-líi de Feriu. i. 2 a. 770J00Ü
Ditas idein. 4, 4. 20, 2Í\ 40

ío, 15. 80 77_$ooò
C. do Thesouro dc _oo. j u 7605000
Ditas de 1:000$, 1, 2, 5. 10,

M"uiiiciphes dê
Ditas de 1014,

ao, port., iu
rt., 2, 10,

OS FILMS DE HONTEM

O elegante cinema da Companhia

vil nue anda á caía.do preto i|iic
em Cátuliiby roubou um antigo mar-
cliantc, Hicto este dc toda :i oppor-
Itinidadc: e. mais o papel de „.iiiiicas,
dos iiu.acs lira notável partido; Vi-

cente Celestino cantil o hyiniio á
frente dos voluntririos espeeiars, nu-
mero ilc csito, c canta uma serena-
ta 110 Sylycslre, quadra qttu na peca
íiltura com a denominação de "Au

clair de Ia linie". Nos papeis de
"C.ciiio das graças" e "Niniia" a
sra. Popa Delgado conduz-se liôliii
il.aura Codiuho interpretii os papeis 

— 
~ ,._„.„

de "Sanduich- ó "Jtireiua"; liivira | MOVBIS 8 tap?Ç_ri8S
Mendes o de "Senhora dos grtllus"; j |:j|j^ g. 1'OSH'
V.lulia 'Martins, "Salada de frutas",' - - '- ¦:"...»*~ "".

"Imbiizada" c "Serlancja"; Cindida

(l.cal, "Chopp"; Hcitiiz 'Martins,
?'Tlieatro Pequeno"; Cecília Porto.,
¦uma roceira que faz rir. De outros
papeis menores estilo incumbidus: \
Pedro Oias, Prauhün, figueiredo,
lliino lübclro, ltcriiardinu .Mucliadu,
H,ui?a Caldas, etc.

Caixa de Conversão
I' o a ii o & o.

São qitfity .melhor lígícv jííiRatit'.
-'ÀVKNMUA KIO .l!K'\SCO, 41).

\S Kl'AS QVi: íílICFiAMAM,

Ui'

A.IOIS-1L1-.

Tcleph. 5324, Contra
¦K*n_Wt"__-_r.* *

HE_ _ en
ÜlliCii c

Yenkdeira cura <la
Sem operação. Palonta» «c Btu.xBllas

3ícil:tiliíi do ouro. Paris

Contiii "tu íoco
imiiniudicio

Pcdeíii-nos os moradores da praia
do Flamengo cliitmcinos a attencão
da Prefeitura c da 1-IyRÍcnc, para
um terreno vago, ali. existente; no
li. 340, e que serve dc deposito de
iiinnimdicies de tnd.-t a espécie.

Além do uián clreiio ijiie: desprt n-
de, Iruülicni ú um foco de nios.iul-
los rim- limito incomraodii rt vizi-
r.liaucii.

tJrgc*, jifií1. uma providencia eh.r
üiea iiara acabiir com tal abuso.

I.liTHAS llt) TllIiSCitlItO
A^ letras panei foram catadas ao

rebate de ; i|2 e S 'por cento, fi-
cando com compradores, conforme a
dahi dc emissão, aos extremos de S
a o 11 -• por cento c vendedores de 7
a o por cento'.

Óa negócios conhecidos! careceram
dc interesse;

1MXT0, I.OPIÍS & O.
Rua bToriano Peixoto, i;.| —

Prestam ns lutiliorca cotííàs de
e:i!'c.

ii. do Itio (i »|«) ío. a.i a
Çompaitliias:Loterias Kncionries, 100 a. .

Iíçde Sul-Mineira, íòb a. .
Dífas iduu. loo, 200, :roo a
Pita? idènii 100 íi. . . .
Tecidos Corcornüo; 2, S,

10 a.
Tecidos Carioca. 05 a. .
Hra.-dl industrial; 10 a. .

Hcbcn-.urcS;
Confiança Industrial, .1. 12 n
Mercado Muuicinal, «S. 20 a
Docas :le Santos, q, 30

77,;Sooo
200$000

1 Si)$õoo
_4$pop

IJÍOOO
,li$.íoò
32Í00Õ
J2$300

i^níooo
rjtosboo
IÍÜSÇüDO

IQOÍOOO
20.1 $000
2Õ(l$000

Vli.NDAS POR Al.VAU.VS
1 linóHcc íícrhl de ?oo$. n.
12 dita. dc 1 :õòp$ a. , .

OFPIJRTAS
Apólices í-V/ií/,

Oeraes de 1 :ooo$.
G. du Porto. . .
C. de I?. de. Perro
0. do '['IicSouro. .
S. da Ilaíxada . .
Provisória! . . .
Judiciaria ....
li. do Rio (.i"l"l
li. do Kio. de 500$,
110111

Dito dc M. Ce

8o'5$ooq
(líÜíÓOO

85S000

ou
ijjHclmuliirá
Avgentií»».

O.-VPE'
SlpVIMIíXTO DÓ MERCADO

¦I.

i A apreciada orche
I Xtüiei dou todos os

-Ira doCiucmatoRraphicitj 11EÍ0 mudou' hontem
tio programma. Continuará elle aiu-

deliciar seus (re- sici de Paitlmo bacramento.

artístico trabalho' narios dc .loaipuni Santos, c

ai, sensacio- Silva autuaram bcllo c.ffcitó,

C arrebata- trabalho de considerável valor

stro

da, at. domingo,
íjucutadores com
da itala-IMIiit — Wíic re
nal romance passional, em

quatre
1.1 suei

.ii..dores actos c que durante
tem feito o mais estupen:
Nesse grandioso íilin; 1'iiia Mcniclicl- j
lia. a querida e festejada artista, tem
uma notável ercav,ão, digna de ser
vista e admirada. Novas enchentes,
na certa. cst;m reservadas ao Odeotif
ne?tcs Ires dias mais próximos.

O progratiumi que hóutcni estreou o
H:\uo_o r.stlié, e (|uc repete hpjc, li o
que se pódc desej ir de mais gran-
dioso. Consta elle òc um uuh-o
film, mas dc um film verdadeira men-
te surprcltcndente, constituindo, por ai
só, um espectaculo de ;trte e dc en-
canto. I'"' osse film — Paixão dom!-
nante, extraordinária c estupenda olirn
du lf os.Film Corporation; iriie tem
occasifio de apresentar ao nosso pu-

scciio-
I jiraiihico. U Riiarda-roupa íei .con-
i ícecionado reta "cosíumiére" Pa.¦.*/;¦

lia Cabral, no atclicr da empresa.
Mereci; nnva rcfcreiiei 1, justis.dma

alia?, a cnsccnáção d.i peça, troballio
exclusivo do attor lv.luardo Vieira,

presentementü director de secn.*! dii
Sãu José

RECLAMOS
Theatros

Ha quem digri que o publico so
afasta do theatro por causa da crise:
não ba tal. Que os espectaeillos de-
correm frios porque ao publico re-

i puiina o tlieatro: nada disso. O pu-
] blico bó deixa de ver pciaa más", inul
j representadas.
i 

'l1', a prova está n'0 foniinV.'; que
Idicò um drama de intensa acção pas-j-.loilas as nosiís leva 'grande concor-

in- I renciã ,10 UccrCio, o que hoje íc verá.
S e ío lioras,

c não scia lei-
4?iifn da lllilt-
•Npõe-.-c ao e--
corre o perigo

WÊM'
ZÊÊÊ

Gpnsiilta das
O ú:l 12 c

2 ás 5.das

O domingo r

sionál, em cinco possantes actos,
torptctadjs por Clara Wliitncy, a In-
estjüectvcl creadora da insenua do
Jítmmcnto dc soldado, e \Viltiam
Sh.ioy, o incomparavcl /.'. JosC', da
Comeu,

Nos aristocráticos salOcs do Cine-
Palais. tivemos hontciii uma premiére |
scnsacionàlíssitna, Mêndicatitü dc autor
(• um vigoroso drama da vida realf,cm'J
que lia um aprimorado estudo dos ;
costumes sociaes, em .cenas magis. 1

dístno ;tncrecendo ^ applausos dc
um ptilili-o numcroâo c seleeiõ, no
Plicuix, as duas peças que ali es-
tão i-.u scena -- A alma tpie reflo-
riu..., or'BÍ:ial brasleiro, e — iVeírn
cm apuros.

A primeira é uma delicada c-nv.c- ; L>HKM10S l»l". 20:0003 A 5'WS0O0
dia e „. segunda ..,:..., hilanante^a, 

| ^. : 
.ft 

^-,ta|que muito tem leito
tadòrcs dos espectacti

v,qii
i Iteátro

:no.

Quem compra ura CINTO r
tt» sob medida cnnínrmo a y
NTA, u i UMioria das vezes
traiigulamenip do intestino c

da morte entre norrlveis dore».
No (jvaiide cstalietccimcnto do Pi

1.AZ7.AUIM. Iodos ... npparcíhos .
ibricadòs sob medida, i informe .. .1  a SKSSiSaKjl a'é uicio
..¦•líernvdnle. não tendo nciüiuina _ mola de H>!í«S_jíj d-.a.

(erfò, sã 1 leves o invisíveis, Earauliudo 11111:1
contenta *ãti «nave e perfeiui, também das

Hérnias as mais volumosas; podendo o doente fabclliar. f.i;er esercieio-i I
de ííymu i-tién eu eiiuhação, fícan In completainenie curado, -e:n operarão |
olpinna. A- pessoas que sofírem da 1 temia çscrcvani lio;!* me mu ao

Prof, Lanzarini, níim ne obter o tintaractíto gratuito.
Ile.laro que .fazendo uso do CINTO do Professor l.AZ/.Alü.Vl ÍI-

miei completamente curado de uma Hérnia I.semtal, nue soffría lia lon-
«tis àjinos, Atíestando c sa rura. lambem renovo a minha írralidiío—Ma-
iiuel tlareia do Amaral. Cuntra-ineítre da Pabriea dc Tecidos "forco-.
ráil.or.

Fnxns para eu ar om pouco tempo Obesitltulti, Iüiií
iinivfisi. Ventre etiido, Onliilitladc nervosa <¦. HIiciiiiki-
tiieímos, |>roi>iins para Senlimtn.o Otivallieiios,
lílO DI3 JANKlUO-LiVlíCq Olü S. FRANCISCO N, 42

loteria do lístmlo da Raliia j
IVcsumo dos prêmios ila 23; !

e.xlr.ifi.-íio d1 plano ti. IT, cm j
beneficio tio insiiltitn Geog-rni.In-
ooe Histórico Oii ünhia i> otitPtis
instituirões tia lioneficenoia e
iristrucçtio tealizaOn em .'i de nu-
tubro delíUti solt a prositlemia
d.i dr. Kilíitiril Doria, llscnl do
governo.

1í!l- exlracçiio de 1910
PRÊMIOS DE lÜiOODS A SCOiOOO
P5S0 12:O0OS0ÓO

;t:oo:

dc tarde .
ilíiitradiis em

li. V. Cenlr.i:
li: !•'. d.c.ip.
farra n «'.-in:

Total. .
T;mbnrt|ucs i

H. iViiios. .
C-ibi
('abolem .

i;.j.rio
45.656

3,18.950

Ü.|0

"11.1

.1505000
7po$uoo

níbis dn '1,'. Santo 3op$oop
Mmiieip. de íü"6 . —
Dita?, uom. ...
Dita. de igi-i, port, iyg$ooo
liitas uom, , . , toj|oÒii
Dito de l<i.'l . .
Dila.H d*; it)i.\ port. 3_o$ooo

nancihi;
'•Commcrcial. • * . —
Itrasil 2oi$ooo
Lavoura —
Comnitreió. ...
Xnc.uii.il
Mereniilil. . . . sis$oóo

C. ./.• Ses"

rde
.ntrara d: dia i

lionicm ;8(i. i-ft sacca^
in em vi\iü\ pcrindO u

nileai, i
regula'

i de loti

ido

.Md-I'-).!
de jiilho

e enibnr-
12,087 di-

iti estável.

.V lar.l.
c cerca dc i¦ns precí'. da

cm t*{

; expostos ã venda, tendo
idas, de niardiã, trans-
0-5 saccas, nas tíases de
'ii a arroba, pelo typo 7.
furani rcaliitndòs negocio»

5 111 cs*

A .11- íil

A lie I

rltl.u.

i Vor;
fecliaudo

aonu com

:mm
CAPITAL FEDERAL

io$rco e i_íroo

«Sjiio e
i?Souü e

Còminunica-nos
das Cooperativas
do de Minas Cer
bt_odbj* wa-Hin

i Caléíilosu
loilite de Ali.

a Agencia.
Asricòlaa do

f.era!
lista-

I C.-ífc
¦ I P«»

dc outras
rdeudas

Resumo ilns prêmios do )il mo
n. '.W7 renlisadn. em ií otttii-
Lirri ile lv:'i

20:0005000

BÍOSO....
•22,'10....

cinco netos (
. 1 r.iil mimou te traçadas S3o

dc intensa vibração, de empolgantes ! 
',\[. 

espectadores.
sitü;i>;òfS e scenas as inr.i? arrebatado- {
ras, admirável e primorosa prodvicção
da Aqiiila-Kilius. O magestoso pro-
urarama i coniplclado com a fita do
natural - Uma (i and-: festa perto dc
y.crhom, <-m Marrocos, durante a gtter-
ra, festa essa cm lionra do yfneral
Lyantèy.

O novo programma desde hontem
om cxltibtÇÜo 110 chtc Avenida obteve
o mais ruidoso êxito, devido i se-
lecçno dos belios füms que formam
agora o conjunto do seu espectaculo,
O Uttirccrsnl Journal c apresentado
com as mais recentes reportagens
muudiaes da actualidade, Outro film
emocionante c o que descreve a receu-
te viagem, «os Katados Unidos, do
grande submarino mercante- allcinüo . »tr|TCTP A
neulsehland. A essas duas fita? se- |MUlSlLA
guem-sc, n.i ordem do prngrrmnm: .I.i———
trage.llas do globo de crystal, conluio, j RECITAL DE CHOPIN

O npnlaüdido pianista IMauric
iv.csnil. cuias qualidades d1

íclica.ln tralinibo «leserripaiibado pela
joven e formosa actri?. Violeta ller-
tt.-c.,'.-., reputada "ostrclla" americana.

O popular Ideal não descansa pobre
•S louros conquistados, Nn desejo de
-lornir-se cada voz mais digno da
jfrolccção- publica, dia .1 dir, requinta
• emprosa M. Pinto na confecção de
Mns prngram-as. que sio seniprc
¦dmiraveis e magisiraes. Ainda aso-
n ali <e exiiibe o artibticõ e cmpolgan.

Ü espectaculo de boje. com aquém:
liiesmo propramnia; certamente rittrui-

Plitiiix uma grande .íiíliuuc .1 - JlU...

1'REMIOS DK 3005000
*

A reví.-ta [tortúgueza — Marc dc
rosas, cujas representações foram boa-
tem iiitrroinpidas pelo espectaculo dc
Bala reaUzado no Carlos Gomes, e:n
eoiiuuci.i.ir.icào ao nnnivcrsario da pro-
clamação da Republica Portugueza,
volta hoje ali á scena.

Applaudida, coaw Icni sido; a_ ap-
naratosa peça. a companhia di» Kden-
Tlieatro, de I.isbra. v.ic reciecur. ua-
turalmente, o succcchso hontem ni!er-
rompido,

2:(ie05ò00
itooosnoo
LtOOOSOOfj
uooosooo

07353 I0õ:í3' «Sil 123-iG «1SI
r,02G0 Siídnfi 6G3T!) S53Sti 61274
50123 FiíWir! 11.122 iiiiíV 3901»
507C 21652 35011 57173 33310

O tnstohw vae nunu promissora.car-
reira. no S. José.

Recebido com grandes .demonstra-
eíe- ile ngradj par .parte .Io publico,
tudo faz crer que se conservará por
longo tempo no c:_r:;iz,

.íloje, repatcjfti, nas tres ses^Ôcs,
a magaííica c movimentada peca.

* * *

vente drama da IVI.uxo. cm .í longo?
•ctos. e A filha d.: Celeste império.

PRÊMIOS l")li 100:000
67i.'i3 Gri"Sl 05701 13ISS GU03

3!i660 1553 52131 G9I0S1
-55200 3500 45872 723(1
urrilll» GI308 50209 35922
G1335 MI94 57501 fi.4753
51210 -í-tíSU G055" 275(15

23337 129G1 02611 33038
\PK>lt(.\!MA(,ÕK>

4G5'-'.'....
63320..'.
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Observãçi
calmo.Mercado

Cambio: i:¦ <j|\zt
Pauta: S(>0:>.
As qualidades acima de 7 não acom-

panharain relativamente aoí precos.de-
vido as (alias dc ncfjociòs da Kuropa.

761 $00(1
806ÇÓOÕ

Ciiinp.
SúoSópn
q_í$noo
77,i$ooo
7/-.$oo'j
í7,6Soiio
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1155006
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ib
turios.

[Irasil.
Minerva.
Ariiiii .
l.araiitia.
Coiífiwit;

Proprle-

listradas ferro
M. S. lerouvmo .
iVoroiBtc. ....
Covaz

Rede Mineira. . ,
Ndrte do llrasil. .

f. de Tecido*:
Itrasil lu.lu.urial .
S. Fclis. ....
Alliunca
Corenvadn. . .
Peíropolitaiifi.
S. P. dc Alcântara
Ksperança, . . .
Carioca......
Auienea (''abril, .
Tüuca
Maiiccnse

C.11.Í. Industrial. .
Mnaf. KJiimiuense

C. Diversas:
Docas da Bahia. .
[). de Santos, nom.
Ditas ao nort. .
[.nterias
T. e Carruagens
Cèntrps Pa?tnr:3. .
Melli. dn Alaranlião
ITanscatica. . . ,
Caxaniliu' ....
C. Ilrali.ii... . . .
"A Noite", . . .
T. d Culpiiizaçáo ,

Dcbcnlitrcsi
Docas de tSantòs .
America l'*abril .
T. e Carruagens. .
llrasil Industrial .
Tecidos Carioca. •
Tec. de Dotafogo.
'Mrrc. iMuuicipal .
Tijoca. ....
S. Alcixc
S. Helena. . . .
Prog. Industrial'. .
S. Knsalia. . . .
Manuf. fluminense
Teci los üsperauea
Antncclica Paulista
Tecidos Allianca. .
.-:. P,. 1'abril. . .
?. P. de Alcântara
Centros Pastoris. .
C. Industrial . . .

I -.'O.? OOO
Í5ÍOOO
ÜÜjOOO

oab$uoo
3oo?o6n

SoS')00

Irada 1 do norte
ctitaiido-sc os especiacs de 28? a 355,
os bons <le 2íSóuo a 20$oo'o e os re-
guhircs de ip$pop a ;aíooo, por
""FARINHA 

DR MANDIOCA
Mercado estável e com boa salmla

para todas ns ipialidadcs,. vigoratulq
liara as especiacs os preços de H'5 a
I6Í200, pira as tinas os de 15* n
iSÇraoo c para as ipemiiradas os de
13S0Ò0 a M$5oo, por saccò.

yiNItQ l>t) RIO Ç.RAXIIE
Mercado irotiso, havendo reeu ar

slock. eoiando-fc do ,l-í a ,iS?ooo,
por quinto.

TOUCINHO
.Mercado frouxo, correndo as bases

de Soo ,1 880 réis para os superiores
e tis dc 700 a 750 réis para oi rc-
gula res.

MANTEIGA
Mercado firme principalmente rara

ns qualidades especiacs, das ipiaes lia
falta, cotando-se as regularei dc
2$8oo a á$oon o ns especiacs d»
3$_oo e .i$4oo, por líilòi

CARN15 ui; porco
Mercado firme, com especialidãdo

3>ara a de I.a«mu e em jacáM, colan*
dose dc C40 n 1S15". 1'or kiio,

M11.110
O mercado mantém.so estável, teu-

do paralyzatlo as grandes entradas,
colando n ver mel lio de 5$3'0Ò a 5$8op
c os mesclados de .|?.|oo a 5?ooo,
por saceo.

AI, F AP A
¦Mercado firme, tanto 'para a nario-

nal como para a estrangeira, cotando
respectivamente de ,10o a .170 réii e
•de .t.ít» íi _j6u réií, por kiio.

MAMFRSTO IV.<) IMPOB'.
TAÇÃO

Pelo vapor nacioiwt "Asso", dos
uoitos do sul. Carna recebida: 70o
fardos dc alfaia ,i.6uo de ftuno, .'O
de Sarijuc, .1.050 saccos de café, 71
de polvillto, ,}ít.t do amendoim, o dc
tremÒços, 544 dc arroz. 5.001} de fa-
rinba e .{-<> caixas de banha â ordem;
,io rolos de sola,- a J. I'. Braga; ir"
saccos de farinha a 40 de batatas, a
1'rini?. Torres; 54 caixas, c 60 saccos
de fumo. 11 J. Jurguens; i*oo do farí-
nba. a Costa Silva; 500, a Couto; 300,
a Coelho Duarte; 200, a Siqueira
Vcitfa; 200, a Carvalho Rocha; 270, u
1'erraz Irmão: 450, á ordem; 138 cai-
•:as de balilia. a Alves Irmão, ç 20
fardos de fumo, a II. Ilarccllos.

Pelo vapor nacional "Bahia", dos
portos do norto. Carga recebida:

Pela Ií. de V. Central do Brasil
ÍS. Diofío). Carca recebida; 6 latas
Jc nianteiga. a A. 11', Oliveira; 57.
a Pedro Martins; ío. ao mesmo: 2(3,
a Pinto l.oncs; li. a Andrade Mar-
Uns; 50, a lulio Barbosa"; 15. a,.lho-
inaz Pereira! fi caixas t\o (|Ucijos; a
I.olialo & 1'ilbos; .1 jacas, a Pereira
Almeida; C, a Alberto Hocck; .|, a
Teixeira Carlos: fi, a M. 1'. Alves;
e, a Medeiros Itoelia; 30 latas dc
manteiga, a Alves irmão; 4 jacas de
toucinho, a Soares Lavrador; 10, a
Medeiros Rochas ,|, a Pereira Almci-
da; 7. a Almeida Chaves; 13. a Coc-
llio Duarte: I-•. a T. P. ordem; 12,
a I. (t. ordem: 12. a lt. ordem; 2,
a Pereira Almeida; 5 fardos dc carne,
a Itamalho Torres: s. a Pcrraz Ir-
mão: ió. a Jolm Mooi-c; 5 jacas, a
Almeida Sieniann; s. a Almeida Cha-
ves; ,i. ao mesmo; 5. a Prista & C;
.!,a fíuimarfics T.ima; 5, a Ií. J- P*
ordem: t a R. P. ordem' 4. a I.
\i. ordem: 8. a R. ordem: 10. a Mo-
deiíos Rocha; 18, a Coelho Novaes;

i a rnlio Moita: 6. a Ferraz Irmão;
r dc'lombo, a Coelho Duarte; i <!c
meudos. a Almeida Chaves; i. n Pns-
In & C: -:. n nuimarães Uma; r. a
Pereira Pinto '• C.i i cesto._aos mes-
mes; i jaca, a Verniz Irmão; i de
eliispcs. ;i Almeida Chaves; i ao, mes-
mo; i(í caixas de banha, a Coelho

ordem.
T.

ordem; 833,
M. Kentisli;

MAKITIMAS
VAPORES ESPIÍRAPOS

Gênova e esc?., "Indiana", . , 6
Rio da Prata. ••Dano" 6
Portos do sul. "S.ilellitc". ... 7
Portos do Norte, "Jagtiaribè". 7
Inglaterra c escs,. " Desna"i * 8
Vigo e eus.. "I.eon XIII'. . 8
Ciciiova o. escs., "Tomasa di Sa-
voia"  . 0

Amsterdaiu e ^ses., " ítollandla",. Io
Inglaterra e escs.. "Aragtiaya".,, ío
Kio da Praia, "Voll.iire". . . to
Portos do norte. "Coará". ... n
Rio da Prata, "Samaro", ... 15
Nova Voi-k e escs., "Kio de Ja-
neiro" 15

Calláo e escs., "0:~s.-a". ... 19
líordéo. o ases. ".Garonnfl". , 20
Rio da Prata, HDesna.'\ , , 2.1
Hio da Prata, "Vauliau". ... 24
Itio da .Prata "lloliandia". . 25
Rio da Prata, "Araguay.i". . 2;

VAPORES "Ã KAIR
Mohtevidéo e c_cs., "íris". ... 6
Inglaterra o escs.. "Darro", ... 6
Rio d.i Prata, "Iiid.ana". . , (>
S. l''idelis e escs., "I?Ídel_use"J íí
Macio e escs., "Piauhy". ... ft
Caravellas e escs.. "Arassnahy".. 7
Recife c escs., "Itaquera". , 7
Santos, "l*upy" 7
Amarração c 

"escs., "Pyrincus"..'. 8
Nova Vurk e escs.. "Sergipe".. s
Pará c ese?., "Pirangy". ... K
Rio da Prata. "Mossnró", ... 8
Hio da Prata. "I.ee.n XIII". , 8
Portos do sul, "JtassucÊ". . 8
Rio > da Prata, "Toiiiaso dc Sv
voia" P

Rio da Prata. "J)esna" P
Lacuna e rses., "Anua". . . 0
lt;o da 'Prnl.-i. "lloliandia"; . 10
Colônia do Cabo, "Olcnnrehy". 10
Nova York e ese?.. "Voüaíre".. ío
Rio da Prata. "Araguaya*', . • I0
llapuliy c escs.. "ltailuba". . M
Manaus e escs.. "Bahia". . * li
Rio da Prata, "Sirio" 13
ÍCova York e esos. "Cavour". M
llõrdeaux c escs., "Samara". . 15
Portos do Norte "Ceará". . iS
Aracaju* e escs. "Itajacy", . 18

O QUE A TODOS INTERESSA
SABER é qiic a Jpalheria Esmoral-
da, devido o ter de entoar em balan-
co. está vendendo por preços tão ba-
raios que causam espanto I

VÍaIsCOLIIR 
"

ESCRIPTORIO
Precisa-se dê duas 'boas silas, cotft

direito a beuheuo, ¦ sondo na (virte
mais central da cidade: cartas a
i\. 5 il'., neste escriptorio. (I1130)

GOllRtílO — lista repartiçãn expe-
tlirá malas pelos so.^uiutes paquetes^

Hoje:
Íris, para Santos, portos do Sul e

iMòntevideo, recebeudn impiessoi até
ás 8 Imras; cartas «para o interior
até ás 8 i|;í; idem com porte duplo
até ás 9; cartas >para o exterior ate
á - n.

Darro, para línropa, " via r.isboa,
recebendo impressos até ái 8 Itorai

c cartas para o exterior até ás ¦>.
liastern Prinèé, para a Bahia, Tri-

nidad c X. York; recebendo invpres-
_os até( ás ío; objectoí para rejii.»-
irar attí áa ío; cartas para o inte-
rior ate áa 10 i|_; idem oom -norte
diiplo e cartas para o exterior até
á í ii.

Amiral La toa che 7*"»í//if. jv.ir.i a
Itnhia; Dakar, F.isboa, Itordeaux, re-
cebeudo impressos attí h\ 5 horas;
cartas para o interior até á* 5 i'j;
idem com -porte duplti e cavtai para
o exterior até ás 6.

Indiana, para Santos c Hitcnos Ai-
re?, recebendo impressos até áa 10;
objectos para registrar até á« ío;
cartas para o interior até ás 10 1 \t\
idem com porte duplo nt« áa 11.

Amanhã:
Itaquera, para Victoria, Hibia, A£i-

cciò c Recife, recebendo impresso!
até ás(5 lioras; objectos para regis
trar até ás 6 horas da tarde de lio.
jc; cartas para o interior uté ás 5'
c > 11_; idem idem com porte duplo
até ás 6.

ÍWÍÇÕES fl PES
AXTIÍiAL 1)0 DR, MACHADO

K' o melhor remédio, por víii
(taslrica, para curar a syphilis.
]•',' de gosto agradável c não leni
dieta. Vende-se em qualquerplirit*.
macia. .

FOlíMICIDA MIIÜINO
O tinico extcnniiiadnr das for-

migas, Merino & Mauvy, rua dí
Ouvidor ir. \6\,¦ .' — . !¦.

MFJJiE. MATTOS
¦MANIOORilí

Para senhoras- c cavalheiros -»
Quitanda', 2.1.

¦ m * im » mm

ESCOtA DH DIREITO, PHAR-
MACIA E ODONTOLOGIA

São chamados á esla tltcsòurariti
os seguintes aluirmos: Bencvenitlo
Meira; Oscar de M. Cavalc.inte,
Edgar Oliveira, Antônio Leite lio-
mes, Luiz Leite Ooincs, Eduardo
da Rocha, Luiz Jitslino, Valdomi-
ro F. Carvalho .

Conliiiúa nherln a matricula
para o curso de preparatórios, dc-
vendo os candidatos se dirigir
séile da escola, á rua Visconde do
Rio Branco 51.

O director resolveu piorogar
o expediente ate ás 6 da tarde,
11 fim de poder attender ás informa-
ções prestadas aos candidatos epie
se tem dirigido a esta escola, rela-
tiviimçnle aos cursos de odontnlo-
gia e pliarmacia.

Prcvine-se ao publico que n
assistência dentaria, gratuitia, fim-
cciona das R ás 11 horas da manhã,
sob a direcção do dr. Julio Editar-
do dos Santos, chefe dc clinica.

70*00
a.iSío
i-ií; o Para as creanças

iftOI rachiticas

30$ooo
1 uSdon
85Ç000

2.|$000

I2&250
f)_$O0p
20Ç0Ò0
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_oo$ooo
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iSp$ooo
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3up$0no
ijoSooo
ÍO$000
rao$ooo
SoSooo

456$õ6õ
45CS000
125000
55$060
iq$noo
40$ooo

100$QOO

ríoio

SosSopo
ttjaSooo
ido$obò
1Ú-.I10O

i8„Soóo
tòjsopo
2O1Í000
igoçpoó
l<)o$ood
i93?poo

130S000

-00$ iòo
IQpSÓOp
IC)0$0O0

AXTOXIO QUKItOHIXO l)E
souza

goa — índia portugueza
Precisa-se falar urgònlcmeiitt

com este senhor, assiunpto de seu
interesse, á rua do Rosário 11" 66,
1". — Falar com Jacintho Maga-
lhães. Companhia Minerva.

U n67)
"Enitilsão de Scott" tem sulis-

tancias nutritivas dc primeira oi"
<leni. " Attcsto que tenho rficçU
tado aos meus clientes, com ex-
ccllcntc resultado, conto um dos
melhores reconsliltiintes, a " Eniiil-
são de Scott" e continuarei a
aconselhar o referido preparada
sempre quo encontrar indicações.

Doutora Amélia Cavalcanti. —
Recife, Pernambuco.

AO KXMO. SR. I)R. PKKI.MI.
TO DO DISÍMIICTÒ

FEIiISIUTi
BONDS URUGUAY-UI'l)POI.DO

Tendo sido a mais de iü dias,
deferida por v. ex. a petição ein
que os interessados vos solicita-
va que voltassem a trafegar pelo
amigo itinerário 03 bonds Urif

guay-Lcopoldo e. conto ale hoja
a l.ighl and 1'oivcr Coiup. Ltd..
ainda não desse cumprimento na
vosso despacho, os interessados,
prejudicados com semclhnnlc pro-
cedimento, vem novanuiito soü-
citar vossas ordens a rospeitõ,
afiiii dc que o exmo. sr. df, fiscal
de Vcliicul"; faça a Liglit cumprir
o que por v. ex. foi deferido.

Rio de lainito, 5 de oultibro
dc 1916.

Os iiiu-ressadps

195.000
iSoÇboo —

2oó$ooo ioo$dò6
Ij)2$OpÓ

-- iS5$oòo

Relação do! va porei c
ies dn Porto (no trei-lio
de outubro de to:6, ás

CÃES DO PORTO
embarca ç">cs que se adiavam nlr.icadf>a
;ntrcgiie á CotripaRnic du Port) na
o horas da manhã.

dia

2M34
6.141

20131
MU

20101
6101

29136
6U3

DEZENAS
20U0
6Í50

CENTENAS
29200
6500

:;09..;n00
100SÇOO

ÍO3O00:, Sãil
2.i$iJ00 ; 31601

! 339U
SSOOO
osoco t

Todos os nitraetos terminados 34601 af>u-
linTca

de int.-rprei.- foram tão enthusiai-
tie.vnente uprcciadal no uussj meio
musica!, ibrá n sc-.i iiltinio recital
dòminco •praxiráo, ;is ¦> horas da not-
te. nó sab'10 do ''j-jvnal do Comntcr*
cia", com o scsitintc prograniina., cs-
elusivamcntc consagrado .1 Lhopin: .

1 -• Orandc sonata, op. 35, en si
hcir.nl niiiieur: ai lírave — Poppio 1 «ío Olpttlio dos Santos r\rcs,
movimento: li) Scherzn; ci Marche . presidente.
funílire; .1) I-"inil presto. 2 - Pr?- <-) director presidente, Alberto
ladès: ";: 'S.. •»• r. i'i '- T- ' ~\ 

Saraiva da Fonseca-.
O escrivão, Pirmino de- Canina-

em 35 tem isnOO,
Tortos os números terminados

i em 8 têm 2S exceptuando-se os
terminados em 35.

' 
O fiscal do governo, .U<mcv; Cos-

me Pinto.
O tlirectoi-assistente, dr. .-(11(1?-"cc-

APBnOXIM AÇÕES
S5ío o sr.ai

3i60r o 31009
35941 e 3Ò9Í3

DEZENAS
SããO
31610
35951 ,
CENTENAS
8609
31700
36J0O;.,

I
75SO0O .
50.5000 !2:.sooo,

ÍCMBARCA ÇAO

Sõòi a

35901 a

Utudis: fa mineur et ut mineur.
— Va!ses: ut diíz, mineur tt Ia Lc-
mol. 5 — Nocturne, en fa dieze. S I na.

19(000.
105090!
10$0ÕO \

3*000 I3;oou
3j000

Todos 05 números terminados
em 50 têm 2S00Q.

Todos osntimeros termiuados
em 0 tem 13-900.

Os números premiados pelos
2 llnaas do ;.rimelro prêmio não
tem direito a terminação sim- j
pies.

Os concesionarios, i. Pedroí»
ra & _' [

ChataI. Xacionacs

!N*ac!onaes<¦> lOhatas.
;) i 
S) I

Pat. o IHiat.is IXaeionaes
Sjag; (Chatas [Nacionacs

1 
í*. 10 [Vapor [Nacional
P. m Vapor (Nacional

IO IPout.iu IX.icion.il

16
17
iS

P. Maná

V:i|.or.
Vapor,..

Cintas

,'Xncional
.{Nacional

Diversas,.

Diversa!:.

j Diversas....
t Diversas....

I." America"..
|í; ProgrrcsFoT.
," Kstrelh"..." t*rano"....
ISFidelcnse?.

llJivcrsas....

, ..IVogo.
...Vago.
...Vago.
... Vngo.

Ide. do Hammer-
I slivs".

,... C|c. do "7,.ianland"
,.. Desc. dc gen. da

tab. H.
, ...ÍRxp, de mansaner.
.... Cjc. dc div. vap.
... Vano.
.... llesc. di fa'
... ("Cabotagem;
...ICalintagem.

. .iJCàbotagem,

... [Cnnotngenb
...IV.lgo.
...IVagoi
...Vago.
,...i(..-lbot»i{e_l
... I \'ago.

FOLHETIM 1)0 "COURRIO Dil M.VXHÃ" X?.í
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Cima revelação daquellas, tão repentina, podia fnliniiiiil-o. .-.u bem ipt-
elle tivesse já o capirito .prevenido desde que Mareellina lhe tinha mandada
¦o.s edehveiss.

lir.tm necessárias precauções.
Mareellina escrevcit-llte uma carta:"A ipessoa rjtie lhe mandou entregar ha dias as flores dos A!;- ¦ ri!.',-)

flar-llie algumas informações sobre Mareellina. que lhe agradem. Se o .-11
coração a esqueceu- e se tudo quanto disser respeito a Mareellina não deve
encontrar no senhor senão indiffércnça, deixe esta carta sem resposta. Xão
sendo assim, itliya a essa pessoa que o procure, e ella se apresentará hoje
inesmó em sua casa."

Nesse mesmo dia.Glou-Glou dava a sua volta habitual pelas ruas dn
Crcii.

Mareellina acabava de o ouvir debaixo das suas jancllas, rcgalàndp-a
com a sua ária favorita da Arma Branca.
Chamou-o. .
Glatt-GImt sorrindo, com o realejo ás costas, aproximou-se.'Mareellina enlregott-lhe a carta. Jan-Jot leu o sobrescriplo c fez ttmj

careta.
—•¦Ainda! disse elle. A minha opinião, nu nina .Mareellina i que faria

melhor em ir .procurar esse pobre homem. Mette-me dó quando o vejo, pa-lavra dc honra!... íTão bom, lão meigo! 'E depois, tem um vinho tão bom!
Vacine apoquentar com perguntas, é bem certo: Quem foi que lhe entregou
esla Carta?... Ií para aqui c mais para ali. que será tim nunca acabar. Isso
per 1 tuba-me solênnemente! Não sej o que lhe hei de responder! lia ocea-
iiõés em que tenho dc lhe dizer tudo!...

Mareellina abanou a cabeça com melancolia.I'"ique descansado, Jan-Jot, que boje não o ha de inconímodar,
Rstá certa disso?
listou.
Então bem, lá vou.

-- Espere, meu amigo. Mandará entregar esta carta ao sr. Beaufort.Está entendido.
Mas não é tudo. Talvez que a carta tenha resposia.'
Ah! ali 1 então trago-a. E se não tiver resposta?
Se não tiver resposta, adisse Mareellina com voz surda e breve queírahta :i sua extrema commoção, virá do mesmo modo dizer-me.Bom. Daqui a uma hora estarei de volta.

Ji partiu muito satisfeito.
Chegando ao portão do jardim de Reaufort começou a tocar; depoi*

•chando que não lhe respondiam bastante depressa entoou:
"Pescador 

falia bji.vo."

Fcatifort estava em casa. Tinha acabado de chegar do cartório do Sr,
Parlaiiget'.

Ouviu o realejo, prestou attenção e reconheceu a voz de Ghu-Gbtl, O
«oração deu-lhe um pulo. Correu para a janella.

Que queria o maneta? Porque linha elle .partido deanle do .portão?
Naturalmente porque tinha alguma noticia ou recado misterioso pari

lie dar.
Eez signal a um ercado-nuc citava no pateo para que ío»i abrJr -1

fona».

%:>- ¦M^átM*. ^UívUè^L.
1
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CRUZADOR 
"BARROSO"

Pergunta iinwcentc
Porque leria que tendo sido o

^Barroso" escolhido para ir a
Uba da Trindade, o "Chefe de
Cozinha M não podia seguir no na-

!»io por motivos particulares, os

3' 
uacs deixaram immed latamente
e existir, logo que o bello cruza-

dor foi designado para seguir para
Buenos Aires? ,

Em outra? "Marinhas" o refe-
tido "Chefe dc Cozinhai teria si-

do incontinenti nomeado para o
•Carlos Comes". ,.„„„..

Rolor c hstotol
IR 693

DECLARAÇÕES
AI1KI» < U.H MUSUiMKO

j" Convocação
Õc nrdein do sr. presidente

convidados os srs. associados
tes para se reunirem a-i ao
ras do dia 6 do corrente
andar .ir, prédio ti. i".l dn
da Riu Branco, afim de
a leitura do rebilorio da
tração e parecer do Cons
cal sobre a tomada ile i.
icr npre.icntada.á Assembléa
rui c cm se-uln proçcdcr-ai
eleição da "ova- direciona. (pre
dera ser feita com 'lllil fi;u'r
llicro du sacies. , .

Dr S. 
'Alciijcasl.ro uilinuvac

1" secretario.

1I!MAX1)AI»H llií S. MIGJ'!'..(
10 AliJl.lS l>A l'!!KfH!'./ÍA

.1)0 SS. SÀCRAMKXTO DA
ANTIGA SK"

ífliSTA DR 
'$. 

MliUJUí.
A Mesa Administrativa

inandadc fará celebrar, ;l
do corrente, a feSUyidaq
Orago, o Archanjii S. MikuiíI. ?¦¦<"¦
mis.ia soleiinc, ás 11 horas, c ,s-i-
mão ao Evangelho pelo insignc
orador sagrado còiiégo Josa Anio-
nio Gonçalves de Rezende.

A parte musical esta conWidiUt?
professor Miranda Machado. f|uc
após a OirVerliíre Vlilo.lc nu «re-
sil do maestro Mesquita, fava exe-
'cutar a missa do Sanli.isnno .«era-
mciMo do maestro !''• PmKirron.ç.;
ao pregador cera cantada a ».vc
Maria dó maestro luicly'dcs_Ttonsc-
ca Ia audição Credo de Cli. uou-
nod; Oh saluiarií , dn . professo)
Pedro de Assi:;. lianct
Dei de Cli. Ootinod.

Para assistir ái|uelle aclo i.onv
do aos nossos irmãos em geral
os fieis devotos.

Secretaria da Imunidade, em
. de outubro de 1916. — O Ir. st
s crelario lulio iialheiros bcrüanui
Silva. JKJ'!
A SSÕÕYa7ÍA(7" VÍíÕT iiOTQÍt A

nos MJiiütEfíÁno? no
OOMMJUROIO

Assembléa geral extraordinária
De ordem do sr. presidente con- |vido a iodos os srs. associados .

rjititcs, a reuni rein-se cm aseuib'éa
geral extn.ordinaria, 110 dia 11 de
outubro P. f- á x Uoran da noi-
te, nn sobrado, da rua dn Assem-
lilén, 11, 7.1, afim de delibcriireni
«obre proposias da adininisirft<;ão,-|
l finanças).

Rio dc Janeiro, 26 de setembro
de to 16. — O secretario J. ('¦ de
Oliveira.

VlíNHHAVlCTi ll?MAXI»Ai)!fl
DK NOSSA SlflNHÒllA l)A

»'I.N'II.\ l>K i'\KAXÇ.\,
KM IKA.TA'
i.LiíOADOI

Pura cumprir a ultima vontade
da finada irmã 11. Deòüjidá da
Pciília de Azevedo Avaiijo, leRan-
dn H esmolas de io$oòo cada unia,
és inniãs viuvas pobres, envido
as (|iie se julgarem nas condi'.ôcs,
tyvisentar os respectivo-s r.ijiicri-
mentos na Secretaria d.i Innan-
dade, á rua Senhor dos Passas.
(Egreja do Nossa Scnhoin uo 1
Terço), até o dia 7 <le pittiib,i;o j
próximo, afim dc serem despacha-

Rio dc lancirn, 26 de setembro
de ,ç.i6 _ O secretario, Joaquim
da Silva Gusmão Filho.

BÕÕlBllÀnE BÍÃRÍTJ31A I) 1C
hkmípíoencia

rua do livramento n'. g6
Edifício próprio' Expediente, da 1 ás 3 noriã

Sessão do conselho administra-
tivo, terá logar hoje, ás 7 horas da
noite. ' •

Secretaria, 6 dc outubro de 1010.
_ Díiií Moreira, t° secretario

A9 dentaduras feilas pêlo esnc-
pccl.ilista I)r. Sllvino SÍiittos,
não .têm nenhuma diffçrchça das
dos dentes namraes. A confecc,ão
de taes trabalhos obedece a um
systiíjim còiiiplõtfimciitt! novo,

v ¦
¦''¦' • 

*'¦'

corrida a reali-
cai 

™èsem'S dê õatubro de ÍOIO

GRANDE PRiBMIO

Imprensa Fluminense»
CLÁSSICO «IMPORTAÇÃO.

'ém

%' éfiÊi
&$mmi

A's u.45' parco _ 1NDUS-

cujo effeito é realmente agradável. | A'. 1..20! — 2"
Reformnm-se, em J4 hor;i5, denla-.| !'• CEXTltAL,
duras velhas, ficando peifeilas e
novas. Cóiiccríani-so dentaduras.
pc." mais quebradas rpre estejam,
em horas, bem como se lhes dá
pressão quando a não lenha-n. Os
seus preços são os mais razoáveis
possíveis, scau competência e ao
alcance de todos, c os seus tiaba-
H103 garantidos por limito

TRI-A'"PASX0R1L — i-4So me-
tros —' Prêmio: 1:5°°?. f. Anl"
mães nacionaes sem victoria nes-
le anno.

1 riumpho li . ¦• • • • 5-'
Qvtiatniic .• 5'

.1 Pitangiièira- ....... 5'
4 Hortcnsia

DE
tffílj

iempo;

-3
Citnto dn rua <ln Carioca

J 1161

3 - RUA DA

991
881
883
618

S 1181

O LOPES

Quem i: qite não tem Banho di-
nheiio? Só quem não tem lido
•'O Bicho"; diariamente! "O Bi-
eho" garantiu a saida da Cobra
até o dia 7 pelos seus cálculos in-
fn.III.veis I Um grande tiro está pre-.
parando "O Bicho" ipara a ban-
queifada! Leiam este magnífico
jornal I...

.' JVI156

Mas
Laban.
ca&G.
são 09

que. t^m pago mais prêmios
c que mais vantagens of-

fèrecera a seus freguezes.
Largo de S. Francisco de

Paula, ?>G. A casa mais an-
tiga neste gênero. R 552

TINTURAKIA

IIIÉFHHIIIU
CONDIICÇAO GRÁTIS — Cha-

matlos: ; Telepliòne Central n.' 4305;
Kspcciâlitiade cin serviços finos c

a preçòH módicos; n::i Senador U.in-
tns n. S5. (u.t8)

D.O «R-
1.450• ineiTor, -'- Prvuiio;: 1:3010.

— Animai'» sem '.icioria em pa-
100 dc |i:c-:nio stípcripr a 1:000$.

Pisiacii o . . •
Espanador . • •

,1 Barcelona ....
Miijestic ....

Torito
(i Mis Florínce . .
7 Prançià
S I;ii(lyiP;eiic!es . . ¦

A's 2.00 — ,j" parco
(,'AO — i.óoo metro:'.

51
51
50

LM A-
-- Premi

Á's 4.00' — 6o parco -- CLÃS'»

SICO IMPORTAÇÃO — 2.00»

metros — Prêmio: 4 :ooi>?ooo—."
Éguas de qualquer paiz.

Pariu!.-' 55
Barcelona 5a

1 Yronnette S2líicy 51

ftitlttií-V ...-•..•• Si
Cóljinuilia 5'

6 IhsÊiiia 5i
Afai-.ciinia 49
Enérgica I">

7" pareô - CRANDU
IMPRENSA EI.CMI-

metros— Pre-
um olijccto

te offcrcciilo pela 
"A Noi-

- Animais estrangeiros d«
iuCciónaes dt-* '•

m

•ctor:

BANCO LOTERICO
K. Rosário 74 e R. Ouvidor 76"O PONTO"

130 — R. OUVIDOR — 130
São as casas que cfferecem as

maiores vantagens c garan-
tias ao publico

Dormitório dc peroba
Ven-.le-se com poucos mezes dc

uso, uni lindo dormitório com 7
peças da fabrica l!ed Star, por
5ao$oòo; um jírupo peroba, ,3 pe-
ças, por 95$ooo. Para ver e tratar
á rua Senador Dantas, 45, térreo.

(M X^

Casa Guimarães
121—RUA SETE SETEMBRO—121

Ttíleiohonc 2563; C.
Importante rc:lucção em todos os

Guinados
Borzeguins Collegiacs n. 27 a 37 a

10$OCO
Ultima Criação dos Sapatos CYUe*

giae» .Mi^noi»

1 ;"5oòlf — Ànitiir.es scin
bis te anuo.

Maipij II,:
fliiini IMpiau
Marry 1'uv
Buenos Aíréj 11 . • .

IJavid
fi Wyi . 

Royal Scoteh ....
Trunfo . . . . . -• ¦

A's J.40' — 4" parco —
MAIO — 1.600 metros
mio: 1 :soü$ — Animács
ctoria em grande prêmio ou cias
síco.

fllahieiiRO . .
Golden Sptirs .
Monte Cliristo
VoUairc 11 . ,
Gtüdò Spanb .
lielle AiiRevinc ... . ,

A-s 3.20' -5'.' parco- Y.PdUAN
GA — 1.600 metros — Prêmio
1:500$ — Animaes nacionaes.

Gangussú 5"
Cascalho S4
Ganay 54

Snhíiiritíihó ..... 54
Kstilletc 5'

- 51
. 51
. 51
• 5'
¦ 5'
. 51
. 49
16 DE

_ Pre-
sem vi.

53
53
53
5^
50
50

A's 4.40' -
' 1'RRMIp.
¦ NliNSR

mios: 6;
de
le'
,i annos e

liatpin"* 1'aiiiná
.'eeaso .

,) lliicliless

wm

MME. VIEITAS ain-
da mora na rua Maré-
chal Floriano Peixoto
n. 117, sob. (J 44J)

AVISOS MARÍflMOS

,,riiT:-T'"'TO'j^^^^^,^^^H^B
:.i'^}y~-.£'i'-íy'-:-. '""'-^S^^Ê

I_— n
BF^V -

L

LLOYD BEASILEM

.. 2.000

íoíSooo e

54
54
54
54
r.4
5»
54
54
54
54
54
51
49

OKiiiér
Monte l'U:isto . . •
..loin Kosc .....
Arãgon 111

X Zéüinho
g Maciste

10 Trunfo 
11 Inlcrview
12 Pirque

Vs 5.20' - 8" parco - PRADO
EtUMINJÉNSE — 1.600 i»<=tros
Prêmio: 1:500$ -- Animaes sem
viclór a em grande prêmio.

Boulangèr II 53
Vcsuyienrie 53
Patrono Sl
Dionéa S»
Image SJ

Miss Linda 4<>:j.

FABIUCA DE TO'COS
Traspáesa-sa uma en-

tancia completamente
i montada, eom serres e
: machados meohanioos,
! motores eleetrioos,
iprompta papa fabricar
late 30.0Ci> tocos por
i dia, eatroças. animaes,
etc.í situn-ia no ponta
mnlseentral do Kio e

! servindo a todos os' bairros. Tem cáes pro-
pro para receber lo.
nha nor mar. preço ba-
rato para liquidação.
Informações: Avenida
Bio Branco, 11 - l* an-

i dar, das 9 ás Ho das
1B ás 17 horas.

PRAÇA DAS MARINHAS
(HXTRK OUVIDOR K ROSÁRIO)

LIXHA DO NOKTE
') 

paquete

MXHA DF. LAGUNA
O paquete

Rio
ioiô.

de Janeiro, 4 de outubro de

A directoria de Corridas.

N. iK n 27,
=8 a 33.
31 a 41.

5$ooo
fíSooo
7 $000

ó quem dá a fortuna mais rapi-
dn nas loterias e offcrece mai-
ores vantagens ao publico.

Casa matriü, Ouvidor 151;
Quitanda 70, esquina da Ouvi-
dor; 1" d» Marco 53. largo dó
EotaciÒ de.Sá So, General- Ca-feS
niáva 363; canto da rua do Kuu-12 *>
cio; rua do Ouvidor i8t e rua© lüIilICTKH DK LOTBRIAg
15 di Wõvernbro 50, S. PáulòVÍ'8 Ucmcttcm-sn Wlli

IA0 MONOPÓLIO i
DA FELICIDADES;

h Denositarios dos alpsrcatas
3LifiiGfrisroKr

TIJUC

ig*U!í

l!i(l—!i-

ííi de
S19

u—2ü'.-2v-
lO-Sili 

"

Onvo 8 Interior nici
rio Gòi'í;'l<>

10

lhetfis l"i*.í
•iliitntt* o*

Cíporti' rio Coríflo S
tí FJtÁxòisqò & o. ã

I g j..i — KÜti Siii'lii't — 14§
! íSS0-SSSOO3a£S9SíSSISGS0©3

Compra-se por preço módico um jpenueno sitio n 20 minutos, no .11111-
ximp, do ponto terminal dos bçn- ]
des. Dirigir-se ao major Amorim. ¦
Rua Rosário 170, sala de frente, jDas 4 ás 5 horas da larde. ;

(R 1090) :

Hypno-Mapetísmo!
Curso dó professor KADIR, na

rua Mari» e Barros, 87. - Lições
tlieoricar, nos dias uteis e praticas
aos domingos Pelo seu nietliodo
dc ensino, com 8 lições ja podeis
influenciar c dominar outras pes-
soas.

Trabalhos de somnambuhsnío e
sobre-assiimptos da vida. (R S80

i Pensão English Hotel
Rua do Cattete 176,. ttelephone

In. 2.00S, bons aposentos, com to-
| do o conforto para famílias e ca-
I valheiros, grande chácara, trata-
j mento de primeira ordem, preços
i reduzidos,' perfo dos banhos de

mar, tudo reformado. M 6405

Cura da Tuberculose
1>R. A. DANTAS DE QUEIROZ

Modernos methodos de tralamen-
'o medico e cirúrgico, conforme a
melhor indicação. Cons. Das 8 as
11 da manhã. Rua Uruguayana,43.

(B 32S0

Modigfa
Vazem-se vestidos eliics pewa ".•

timos figurinos-,; P»'í08 ,"'"'\f',l,',Vtambém inz-sc a jour ilonradov Alniç.
PassureMi. Tclcpli. 33, Central. As-

117, .!'• andar, entre Avenida
Ia Carioca, í) ' ¦¦»)scmblêà

e largo

ESSÊNCIAS SCHIMMEL
para fabricas de perfumes, sabo-
netes e de licores. Grande stoclt
com os representantes á,

R. DA Ü^TANDA, 147__

BANGU

Escripturação Mercantil
Profissional competente, habili-

ta cm pouco tempo; preço modi-
co. das 7 ás 9 da noite. Av. "Rio

Branco 183, t° andar. (B 712)

OU
Prata, brilhantes, cautelas do

Monte de Soccorro, compram-se;
na praça Tiradentes, 64, Casa
Garcia.

ütTTtHHlH7'"1111TF
ESCRIPTORIOS «
Alugam-se duas sala= indepen- .
dentes para escriptonos, ala- >
guel, uma 80$ e outra 150?! *
no Largo da Carioca 24,; tro- <
ta-sc em baixo, na Alfaiataria »
do Povo. ^___^___ "

Sairá riuartn-feira, 11 do
corrente, ás 12 horas, para
Victoria, Bahia, Maceió Kccl-
te, Cabedello. Natal, Ceará,
Maranhão Pará, Santarém,
Oliidos, Ilacoalmia c Manáo».

I.1NII.V A3IIS1CICANA
O paquete

MAYRINK
Sairá terça-feira, 31 do cer-

rente, ás 21 horas, para Dois
Rios. Angra dos Reis, Paraty,
Ubãtúbá, Cáragiiafatubai Villa

dlella, S. Sebasvião. Santos,
Canaiiéa, Iguapc, Paranaguá,
S. Ki-ancisco, ltajaliy, floria-
nopc'.is e Laguna.
LINHA DE SEIKUVli

O paquete

Sairá quinta-feira, 26 do cor-
rente, ás it> horas, para Cabo
Frio, Victoria, Caravellas, P.
Areia, LMicqs, Pahia, Aracaju',
Penedo, Maceió c Recife.

AVISO — As pessoas qnc
queiram ir a bordo dos paque-
tes levar ou receber passagei-
ros, deverão solicitar cartões
de ingresso, na Secção do tra-
fego.

SERGIPE
Sairá no dia S do corrente,

ás 14 horas, para Nova York,
escalando em Bahia, Recife,
Pará e San Juan.

Ferragens, tintas e louças
Para não fazer leilão, liquida-se

todo o "átoclt" por preços abaixo
do custo.

Aproveitem a oceasião 1 ! ! CASA
CENTRAL-, Rua Estacio de Sá
n. 24. (S S94

ALUGA-SE
Uma sala de frente em casa dc

senhora vim-a, só, de edade, para
ürii senhor do commercio.; Avcni-
da Mein de Sá n. 130, sobrado.

J. 6191.

Casa em

AUTOMÓVEL

©

liio, 5
498

-lO-Olò.
MVMji/j

pi!!i!Bi:iii'Si.:E3y!!Si:!i^!;i:iSi:i!!Bi:!'Si»aBiS
IA CUIiA DA 1g BYFHÍLISI

vaÍT ^I^TÍ^uT rrt ^^ "'" Y^Th™Inválidos a caia n ¦>¦>! nn caPota tran«za de afamado tabn-
Pònsccã.8' avaliada por"'2:o~oo5$ooo* f^A^V T'' 

' 
£Í" Tu8o

(I nr) Sete de Setembro n. 182. J utso

OS MELHORES C^ARHOS

: Filial
•m « srv» jtíM fft ES

96S í
ItlO-õ-lÒ-illiJ S-.li96.-i

__. i

Letãfií!3
lS'.:i-S2.18.5-l-.í.'i;iÍ.-lli.lí1 ii- w.:
íri.lí.lí) fi li—24;1!1.S0 Ti- 1.1 151.3.
B-l0.!!.lS-22.fl-13.l^.0'.l0.3.:l3-
ai.:i.l': III- :5.'l8;T.I0;lS.i'l0.11i;IS
iiim.ii.is.ü.is

RUA DO OUVmOR-n6 ,
pra^a n fo Junho 51—Kio

<le ffifíéíro
COMMISS6ES E TtEÕCONTOS
Bilhetes dc Loterias

- O;
dia

prêmios.Ia cxlraci;

g

I
h
Si

Rnsina
dc sabei-
adquirida
terna .uu

a Iodos uni meio jjf |
se lem syiihilis g ,

ou liercdtlaria, iu- -g I
extíiíia e còíiid Cl

,..'¦.

"ii cina!*;i faciínicnio P"
em lü.l-.s a

e períodos.
xa Correio;

?!
UMO TURCO

FERNANDES
Tel. 2051Í Korl

& C." ei.o pura resposta.ci
ji.Lt.1 li!_iitlli_ii

n)áii)festat;ões
Escrever: . Chi. fj
10S6, eiivinndo f.5El

asiiísiiiisi-issrrsissi

Propaganda,
sós

ÍRio -ri-io-tv.r..

BRANDE HOTEL
— I.ARCil DA LAEA -.-.

Casa para famüias, c cnvaiheiri:
!i: trafáiuento. Optinios'; ap
os ricanícnte mcbiíndósTdê.
Vccés.sorcs, yéntüadorcs é

orcleni

CASA RIEKEN
Vicente Oliveira & C;

10

1-
novo.
iiiinha

am .iu> w.« ânimos c
it* :.:vj;!:t.iiíi o S(-".i esta*
còinmorciali do t:. 58-, tia nv:i Sete deí-Rèlcm*

(S>52)

UIO I Hnd. Tele jiíihblt

COSIPAXIUA PIO SKOPUOS
TERRKSTKKS 15 MAiiltl-
MOS USIAO COSIMKROIAÍj
l)OH VAUK01STA8

RUA PRIMEIRO DE MARÇO 37
Assemblfa geral extraordinária

2" convocação
Não lendo havido numero iv.iífi-

ciente para cffcctttar-sc á assem-
íbléa ncral, aiinunciada para- hoje,
são convidados, novamente; os srs.
necionistas a reunircni-se cin as-
semblca acral extraordinária, 110
jia 11 dn corrente, ás 13 lioras.
na. sede da Companhia, para se
tratar da reforma dos estatutos e
ínteirraluação de capital.

Rio dc Janeiro, 5 de outubro de
lyifi. Visconde de S. João dâ
Mini*!''". — /. I- Gomes B. As-
sumpção. — Agostinho Teixeira dc
A'ot'ai'í.

5SHÕS UO QUADRO» i BdllCO bBOrüYO
í í; l'( I. 1 il 2 *¦

¦Cl

"KnKN.01itJB?
K. Dl! OÍ.AKIA

dam-se o> sócios quites n eom*
parecer á assembléa geral, que sc
nffeutuárá, para tratar de intercHes
social--, ilaiiiingo, 8 do corrente, as
ii lioras, na srdi do Clnlj. -r José
ÀttílHStô M;r':-dii, i9 secretario.

O 'Í2?l

Ros 111 tado ilo. hontem:

Antigo. . . Camello
Moderno . Co bra
Rio  Cobra
SaUeado; . Ciai Io

Variantes
l7__:W-0.'t-00--'ie>

itio, 5 —10 — .ii6 st;ia

Americana
080

Coiiipi-iie bilhetes nesta
tereis o futuro garátifido:
2ertít, nagánipulo imatedíat
da Álfandcirá, -I-. csmiinii
da Quitanda. 1. DUTRA
Telciih. .;i.'. X".

Rua

C.

TUÜCA

,1 1170lUo--.iirr-10-r.101u

A Universal
021

Mj, 5-10-916. S 1308

Caridade
087

REFUGIO PARA O VERÃO
Alnrja-sc, eom ou sem mabilia, o

aprazível sitio da Gávea 1'ctiiirnn .
"Villa l?i'.a Cosia", ciíni I.oüs íic- !
cónmiodaçccs para familia dc tra-
lamento, tendo grande.._ teiTcnn. 1

! vasto t.im|lie para natação, com
cachoeira, a -" liihi-uioí do ponto

| terminal dos bondes d" Alto da
Uòa Vista (Tijuca). Muita água,

i vegeiaçãó e. clima ameno; trata-32
i na rua da Alfândega ri. 8(>, s-j-
biado. J "5?CAFÉ 

TRIUMPHO
Turo c saboroso, á -.•ciu!:i cm

toda parte, Torrefnção e móagcm
Praça Tiradentes $6. .1 7"i

MPOTBNCIA
lísleídüiltuli;,

Xi-itl-itutlictiin,
lOsiiL't:iiitiiói'i'hén.

Curn cciio, i-nõicnl c fíijiitln
C iríica eiecrro-Hieclicà, ¦' tspe-
cíal t!n

Er. Caetano Jovine
dii'3 Pttctildaclcs' de Mediciuii
de Nanolcs e Rio de. Janeiro.• Das o áí 11 (¦ .ias _¦ ás 5.
IjÍn'go dn Çnriocii n. 10

Aluga-se hciu mobilada e. com
todo o conforto para familia de
tratamento. Para informações a
rua General Ozorio 62, nesta ci-
dade. (J "36>

A PROPRIEDADE
ao alcance dc todos!
PROBLEMA RESOLVIDO

Todos podem ser proprie-
larios e tornaHe donos
de um terreno do valor de
CINCO CONTOS DE
•RE'IS c de um prédio do
valor de DEZ CONTOS
DÊ iRE'IS, inscrevendo-se
na série "IDEAL" da se-
cção predial da PERSEVE-

RANÇA INTERNACIO-
NAL, pagando apenas a di-
minuta quantia de CINCO
MIL RE'IS por mezl In-
formalções, prospectos, in-
scripções na sede da Com-
panhia:

Perseverança Internacional
Avenida Rio Branco 11. 171

— RIO —

Curso de preparatórios
MENSALIDADE, 25$ooo

Professores do Pedro II; ma
Sete dc Setembro n. ioi, i° an-
dar. S. 5230.

Casa na Av. Mem de Sá
Accciíam-sc proposias para ar-

rendar o grande c esplendido pie-
dio n. ,14o, com íuagiiifica loja
para negocio e dois amplos anda-
res com sele quartos cada.um e
mais dependências para familia de
tratamento; tem varanda 1
tal; trata-se na rua de S.
n. 12, loja, com os srs.
Braga & C.

mun
Pcdr,
Cr. .
35° .'

HYPOTHEGA
Enipía.stuu.-se iã:ooo$ooo ,sol,

unia boa hypothcca a juros modi-
cos; informações com o sr. Maia,
rua dos Andradas 85, pharmacia,

J 280

IG AR AHY
Em casa de família alleniã, con»

chácara e jardim, perto da praia
Icaralij', alugam-se 2 quartos com
pensão, por iso$ooo cada uni; ru»
Alvares de Azevedo 155, esqu. rn»
Gavcão Peixoto, bonde Circula- e
S. S,.Francisco. Qtl.ti.

Ouro a 1$300 a gramma
PLATINA, 7$2Õò

Praia, 30 a 60 réis a grahuna,
brilhantes,' cautelas do Monte de
Soccorro e de casas de penhores,
compram-se á rua do Hospício mi.i
mero 216, hoje Btiiies Aires, uni-
ca casa que melhor paga. (S 11.S2)1

Lotes ia íií liRt
Comr»flnlila de Loterias Itecloaaes do Brasil

Bstracç09spttblio&3 sob a fiscalização do governi
federei és 2 U2 o aos sabbados

ás 3 lioras, á
Rua Visconde de Itaborahy N, 45

MOÇA
B. K. tem carta, neste jornal. E.
A. (J iiSS)

UTERINAéc0oureV
médio que oura FLORES
HHANCAS e o Corrlmento
das Senho.-as.

Vende-se nas pt-inctpaes
pharmacias e nn Drogaria
\raujo Freitas & C.

O o o
Por #800 em inteiros

HOJH 311 - 38'
IS:000

MODIST,JA
edsa-íe de r.ma li.ibiUtiida: a
r ,ii confeccionar par qitalr

figurino, para' trabalhar cm
de niiiilia. mediante aimien-:

) o ílir.ri:i t|iie sc coiiveiioio-";;:¦. U':-i General Caíiaharrri iVu-l
i mero .!'¦.;. (.1 ,.,.|.'

11 SSfiS^^^JSS^taE^T^^FBíSa

!..G0R03BH£'ASi'

PREÇO 1$000
A' venda 3111 toda a parte

V.Ex. não quer mobilar sua
casa sem gastar dinheiro?

E' o que pôde conseguir fácil-
mente, por aluguel,mensal e modi-
co, todos os moveis: rua do Ria-
chuelo n, 7, Casa Progresso,

gõSõSdína

Amanhã Amanha*
A'8 3 horas da tarde -NOVO PLANO

348-1'

Q GRANDE E EXTRAORDINÁRIA LOTERIA *A

2oo;ooo$ooo
Em 4 prêmios de 50:OSO$000

F»or 14ÍÜOOO, em vlg-esimos

Os pedidos do bilhetes do Interior devem ser nçohipn-
nlindos cio mnls 700 rs. ptirn o porto do Correio o dirigidos
nos agentes geraes NAZÁRE1ÍH & V., KUA 1)0 OUVIDOU
N. 01, CAIXA N. 817. Telég. LUSVBIJí o na «-asa P. GUI-
MAltAUS, KUA 1)0 ROSAK10 71, esquina do beco das Cfiu-
cellns —I Caixa do Correio n. 1.273.

?¦) c;ir;i iufaUivcI ém
H scr.i iii.lor, usando
* rhol".

cóintil

"li dias,
or.or- ÓS

132 KK.ll.lvIO DK JAX-.IOT — JlliKS MÀItY

mendigo ir-se cm-

elle fti-

Déiircssa. disse" elle, depressa-! Não deixem esse

bora... Tragam-o aqui... mesmo ipie elle resista.
'li olhava ancioso para Glou-Gloii-

limflr.i, Hiici-o saber que .(rapei elle representa em, tudo isto.

Intt-Iiit atravessou o jardim. Bcaufòrt nem mesmo esperou que
Li.:.' Correu para a escada e fui ahi que o recebeu.

-- Que é? disse elle. balbuciatulo — Que temos de novo?

jaii-Jor, sem dizer palavra.^ntregou-lhe a carta. .:

Béaufort devorou-a com os olhos. Estava tão pululo c tremia tanto que
n.etiia dó. As mãos que seguravam a carta pareciam-se com as folhas da

arvore, agitada por vento forte."—Sim 
disse'elle, com voz suave; como que cansado por aquella com-

moção mortal.' Que venha inrnicdiatamcntc... imnv-duitamentc, sem per-
' 

!iiurou'no gabinetesinho japoncr, escreveu uma palvara, uma só. 
çm

uma folha de papel, e m,ctietulo-a em um cnvcloppe, entregou-a ao tocador

dc realejo.
-- Vá 'depressa levar esta resposta.
li tirando ;i carteira do bolso. atirotl-lli'a.
—¦ Va! vá! disse elle, fico á espera!
Clou-Ghm ilêitnu .¦• correr. O realejo andava-lhe aos saltos em cim,a

das cõslas e dava-lho violentas pancadas na cintura, mas Jan-Jot nem rc-

çrirava em tal. Nada -entia.
Man-elliiia ¦c?p;rava-o á porta dc casa.
Quando o viu, foi obrigada a encòstar-se á parcue, tão profunda era

a sua perturbação. ,
lá Glbn-Ghu estava perto delia e ainda cila não tttiha coragem de lne

perguntar sf trazia resposta.
Tiuvjot entregou-lhe a carta.¦__ 

;.\qUi está, disse elle; Mão levou muito tempo, não e verdade, me-
nina Mnrceliina?

lista tirou-lhe a carta da mão e rasgou o envcloppe.
A caria continha apenas uma palavra:

"V. nha." .
Meu Deus! murmurou ella. Dao-uw coragem para ír.ate ao fim!...,
Aã.i preci«a 

'mais 
mula de mim, menina Marccllina?

Não, Jan-Jot; obrigada meu amigo.
E o tocador de realejo retirou-se.
Durante alguns minutos. Marccllina ficou como que mergulhada em

.... vv i«,:i v

| \j-lro,

i cura
frasco.

Gòrício
aerid

l.iiranic-se
'V coin um .•¦
ií.Çtióo, pelo

Deposito .cen:! . S
liarmacia Tavares, praça §

g Tiradentes, 62 — Riò de B'4 Janeiro. f

esgíiorio"
Aluga-se o primeiro i.n.lar da

rua Buenos Aires* antiga Hospício;
n. ;j.j, cnlre Quitanda c Primeiro
do Marco. (J ,/,::

pròtunti editacão
•Que iria sticc.

Ütivolvcu a
,.,. Acabado o seu stsjrcdo. acabaria talvez a sua vida.
cabeça em um vêo preto, pois Marccllina sempre andava

4r á ianelln, gritou-lhe:uto.
Depois -partiu. Modesta, chegando

Onde vae. minha mãe? .
Consagrar a tua felicidade, minha tilha.

iMódcsla não comprehendeu, mas viu que a

^'^Sóffrc tanto como eu, pensou cila. .....
q;,sc á ca;;i dc Bcautort havia a distancia de meia

Marccllina estava tão fraca c com o corpo tão pe-

mãe estava de pallidez

Vias üpsiiarèas
Syphilis e moléstias de

senhoras

DR. CAETANO JOVINE
Rormado pela Faculdade de

MeiHcina de Nápoles e liahi-
litádo por íitulos da do Rio
Je Janeiro

Cura especial c rápida dc
estreitamentos iireíhraes Isem
operaíão), gonorrhéas cliroui-
cas, cystites. hydrocelés, t«.
mores, impotência. Consultas

das o ás 11 e das ;: ás 5 —
Largo da Carioca. 10, sob.

UNHAS BÍIHMES
Com o uso constante dn Unho;

lino, as unhas adquirem uni lindo
brilho c excedente côr rosada,
que não desàpparccc, ainda més
111,-1 depois de lavar as mãos (iiver-
ias vezes. L"iu vidro, 1S500. Rc-
meite-sc pelo Correio por 

"ã$opo.i

Ma "A" Garrafa Grande , rua
Uruguayana 11". M\ eavenidaPas
sos fo6.

XÃKOrK"ÃDSTRIXÍSKXTK de

OlIXA, CÁSCAUlilIA e
SIJIAUUHA

Koi-iiinlti de il. de Brito, da
l-liariiuiéin IlaspnHi tipproya-
tlii Ilida hispectorla (le lly-

giene.
I' -o-itailu 'lúcios mais abalisados

nieáicos cojlra as ^. nífeceõcs (Io tu-
|,o BiFiroíatcsSiiiil, princiralincntc
contra as iliiirrMaa rebeldes nçompa-
¦ ¦;..,,'•• 5 i'« ci!i.':n. ilvsíiitcnas c me-
wnieriios," •linrrhfas da (lciitiçT.0 c
,!as ««iivalcacraças ''-'-s felircs Igr.i-
vis c drs hiol'-,s!la' inilãioiiirci. cin-
cétfuintb' -Bt«íprc maraviUiosns curas.
lloilo (le uwr.:" vejn-se. 110 vidro.

l'RlfÇO, í$')*jo. 1 Jiipostto ~ uro*
.,.,r-., Vaciicco, rua dos Andradas a?..
Kabrioa, pliuimácia Santos Sjlva,, á

J)i*, AristiiifS f.obo -~0- '1 CI.
, Riu dc Janeiro^

Xarope Peitoral de Deses- j
sarlz e Alcafrão da \

Noruega
fonmula.de brito

Açprõvadp pela Iiispecloria-.de1
Iíygiçne c premia In com mcrlulhn
de ouro,na Expoiição Nacional dc
190S. Eslc maravilhoso peilpra!cura radicalmente broiichites, ca-
tarrlios chronicòs, coqueluche^ as-'.'lima, tosse, tísica pulmonar, dores
de peito, pneumonias, íosse -nervo-
sas. eoiiôlipacões, ro-.KJuidãó, suffo-
cações, doenças de garganta, Ia-
niigc, .l.-fluxci iisthniaticò, etc.
\i'lro, ti.iod, — Depósitos: Dro-
garias Pacheco, ,ua rios Andradas
11. .(;: Carvalho, á rua Primeiro
de Marco, ío e 31; á rua Sete de
Setembro, Si e 99. c á rua da As-
scmbléa n. .14. Fabrico : rharma-
cia Santos Silva, rua Dr, Aristi-
des Lobo 11. 220, telcphone 1.400,
Villa.

Cura radicalmente o corri-
mento das senhoras e a Ronor-
rhéa anuda ou chronica.
N'AO PRODUZ DOR NIOI

KSTRKITAMKNTO
V venda cm toil. a parle.

D.cuGsiltiriós: Granado & filhos
91-RUA UROGUAYANA-91

Sala mobilada para aulas
Aluga-se uma em excellentes

condições, sendo o aluguel pelo dia
inteiro ou á hora, á rua da Assem-
blóa 123. 2" andar. (S750)

rua
! ,JJ0

João Pinto da Silva —
Propfielario na rej do Cuperlino 11.
3 a 5 e dc sua reiiJciicia n. 7, tra-
ta de to'.li>s os negócios na Prefeita*
ra e Thesouro c plantas para con-
strucçoes; brcvidailr. seriedade e pre-
Sos 

morltcos; aítende todos Os dias,
as 8 da manliã ás 9 horas da noi-
>c- (J 939)

Cura radical
Dn GOXORRHÜA CUROXI-

OA ou RECENTE, em poucos
dias. por processos modernos, sem
dòr, garante-se o tratamento. Tra-
tatncnto da syphilis. App. 606 e
914. Vaccinas de Wright. Assem.
blé.i st. das 8 ás 11 e 12 ás 18.
SERVIÇO JÍOOTURNO, 8 ás
IO. — Dr. Pedro Magalhães.

(R 9245

Das margens

a«

Advogado -,^^^^0:
mlssonaa, faJlencki?, concordatas, re-
fittro' de marcfljj de fabrica e de
commercio, pTitilegíos. inventários,
deapejo), penhoras, minuta» de con-
tratos « distrnetos divórcios, etc.
Cora o dr. Poncio Leal. ma da Qui-
«anda. jo, «ala í. (603 S) J

SACCOS DE PAPEL
Fahricí tiuahjitcr quantidade --

Consultem os nossos preços, que
encontrarão vantagens.

— n. soüsiA « O; —
51, Rui» »l» Misiiicordin, 51

Tclenlieac Central n. .-,469.
(¦M-6599

GLYCOLINA-""
PORMÜDA DE I.'. R. DE

P.RITTO
Approvdda e premindo com nwdá-

lha de ouro «cr exposições
de higiene

'Excedente preparado da antiga
Pliannacia R1141a.il. . eimprcfíado
com suecesso nas einipingeris, co-
niiohSes, fkiifsras. datjjjhros, acne,
pannos, aFipereza e irritaç.10 da
cutis, r.iga?. suores fétidos c to-
das as moléstias epidérmicas.

Deposito: Drogaria Pacheco, á
rua dos Andradas, 45: á rua 1°
de Março to e 31, e á rua Sete
de Setembro, 81 e 90. Fabrica:
PharmaSciB Santos alva1, á rua
Dr. Aristides Lobo 229, tclepho-
ne, 1400. Villa.

BOilDÂOEIRA
Uma perfeita bqrdadeirá ensina

a bordar em branco, toma discipii-
Ias cm sua casa ou vae á casa daímesmas,
cisa 3.

ã na Bento
Cattete.

Lifiioa, lon.
, J 906)

Freguezia de Irajá
Vende-se uma confortável situa-

ção, próximo á estação de Inhara-
já. linlia auxiliar, com 135 metros
de frente, 300 mais ou menos de
extensão. Casa S3'stema moder-
no, íí quartos, 2 saias, corredores!
cosinha e varanda ao lado, toda
forrada c assoalhada, 3 quartos
para empregados, cocheira c gal-
Iinheiro, pasto liara animaes, fru-
cteiras dc diversas qualidades,
uma pedreira de cryslal, agna nas-
cente. Água do rio d'Ouro, mui-
to próximo, trata-se com o sr.
Luiz Machado, proprietário, na
mesma. Preço i8:ooo$ooo.

(J 10S1)

QUARTO MOBILADO
Aluga-se um bem mobiiado, a

um senhor de tratamento ou do
commercio; dirigir-se á rua Sil-
veira Martins 126. S 1501

¥éTro
I Vende-se um cantando bem;

ver c tratar na Estrada de Sanla
Cruz, 2252, açougue. CM 1062

CASA EM IPANEMA
Aluga-se uma linda casa á rua

Vieira rSouto (avenida Meridio-
nal) «. 234, com todo o conforto
para per.ucna familia de trata-
mento. Trata-se na rua da Quitan-
da n. 130, sobrado. (J 92°)

VERA
Sim, continuam ser escriptos *

voltarão. B. não foi e jamais será
substituída. Hoje fiquei alegre c
feliz I... Adeus, Muita saudade do
sempre teu, — Nelson,

S 1231

SUOU FÉTIDO
lima única apphcação do I" HA-
GOL (PO') basta para fazer
(lesõrSirccer JfXSTANTAIXEA-
IMENTE B POR UOMPLE-
TO lodo o qualquer suor te-
tido do corpo (pés, axillas,
ele.) A' venda na perfumaria

A NOIVA, rua —
Rodrigo Silva
n, 5(1, e cm to-
das a* drogarias
e pcríuinnrias.
L'ai».a .•$. pelo Correio j.$joo.

na pertumana

Fragii!
BONITA CASA

Tra?i'.i5saise uma nas Uaranjeiras,
ricamente mubilada, tem bom contra-
to, dá para 2 grande? famílias dc
tratamento ou para uma pensão de
luxo, facilita-se aos pretendentes; in-
formações na pensão Canabarro; rua
General Canabarro 271, com Faleiro
& Silva. Í.S 787)

Movei para toilette
Vende-se uma linda peca, com

t grandes espelhos, formando
psyché. Para ver e tratar á rua
Senador Dantas, 45, térreo;

(M 830

CHARUTARIA
Por motivo que se dirá ao pre*

tendente, vende-se uma, fazendo
bom negocio e dependendo de pou-
co capital. Trata-se com o sr. Cer-
queira, das 5 ás 7 horas da noite.
á rua do La.vradio 23. S ia.M

PENSÃO
Vende-se uma familiar, 110 mew

Ihor ponto do cenlro coniinercial,
prédio c moveis novos, nada fali
tando para tuna boa pensão. O mo-
tivo da venda se dirá ao rompia-
dor. Informações á rua do Rosário
157, 2° andar, com Mine. Araujo.

, 
(J 1151)

PÍLULAS DE CAFERANA

TREGICLONETE
Vende-se muito barato; escrever

para esta folha a A. B. C.
(R no<)

0 PALACE-KOTEL
Em Caxs.n-.bu'. ainda tem opti-

mos aposentos disponíveis, Dia-
rias. 7$ooo e 8$ooo.

Pílulas Purgativas e
Anti-biliosas de Brito

Approvidíis >e çjrcmiadas com
medalha de ouro. Curam: prisão
de ventre, dores de cabeça, vomi-
tos, doenças do* figado. rins e
rheuniatismo. Não produzem co-
licas. Preço, 1S500.

Depósitos: Drogaria IPacheco,
rua dos Andradas, 45; á rua Sete
de Sercmbro ns. 81 e 99. Fabri-
ca: Pharmacia Santos Sirva, ma
Dr. Aristides Lobo n. 2-20. Te-
lephone n. 1,400, Villa,

PHARMACIA
Vende-se uma de pequeno eapi-

tal, fazendo regular negocio ,e
com aluguel barato. Rua S. Luiz
Gonzaga, 17, onde se trata. São
Christovão. (B 907

COSTUREIRA
Precisa-sc á rua Assis Bueno 50,

com pratica de ofíiciua. (34'J)

Panellas de pedra"Mineiras"
DELICIOSA COMIDA

Obtem-se cozinliando^i nos aiama-
das panellas de pedra "Mineiras". .De-
posito: rua l"rei Caneca n. 126, Lou-
ças e tren-s dc cozinha por menos .20
por cento nue nas outras cosas.

 (R 376)

Mme. Olympia
Participa que se mudou da rua da
Carioca n. 13, para a rua Barão de
Itapagipc n. 50 (Mattoso). (R 368)

DRA. M. DE MACEDO
Especialista em creanças, e com

longa pratica nas moléstias de se-
nhoras, trata de todas as doenças
inficionaei. Hemorrhagiaí, ©u»-
pensões, etc, Attende a chamado*.
Telephone, Villa 2.578. A's quin-
tas-feiras, grati» aos pobres. Con.
sultorio, rua do Theatro, 10, 1*
andar, das 2 ás 5. Residência, rua
Ibituruna, 107 (antiga Campo
Alegre). S *8i

Abreu
Síot>i*ínHft

CUBAM
SsezõeF,»Itlaleltas

Febres palniütres
lntennltleKÍes

¦ Novi-Jilifli»»
Multo ealdatlo com as Imitações c lalsilfc.nvícs

Únicos depositários, Bragança Cid & C.»R. tio Hisplsi i Ç
ÍlÍLTÕ«EÍB*

Aluga-se um com dois còniparti*
meiitos e sala dc espera mobilada;
jariellas pa» Gonçalves Dias. Lar-
go da C^ríoca n. J4, 1" andar.

(SoS J

Mme. VA6UIMAR LANZONY
participa ás suas amigas e fregue-
zas que mora na rua D. Latira de
Araujo n. 71. Attenção: trabalhos
cm costuras com perfeição.

(J 970

PE1TSAO MXNEXRA
B' com prazer qne convido V. Ex". pura visitar o tiien

estabelecimento denominado "Pensão Mineira" á Avenida
Rio Branco 15, sobrado. 1'ossue esta pensão confortáveis
aposentos elegantemente mob liados; lavatorios eom asu»
corrente em todos os quartos, banhos frios e quentes, lua
olcctrk-A c telephone (3679, Norte). —Almoço ou jantar
19500. Diárias de 5$ e 6*?00 LAURO DE SA'. (S541)

Moveis a prestações
V. ex. <|uer mobilar v. casa

por preços baratissimos, entregam-
se moveis na 1* prestação, sem
fiador, na Casa Sicn, á rua do
Cattete, 7, telephone 3790 Central.

(S 1801

Gonorrhéas-
e euas complicações. Cura radical por
processo* «eguroj e rapido3. Dr.
JOÃO ABREU. Das 8 ás n e das
15 is 18 horas; 64, rua de S. Pc-
dro, 64.

MALAS

CAUTELAS
Comprnm-sc as do Monte de Soe-

corro e das casas de penhores, 11»
mais antiga casa Avenida Passos a.
20 Cantiga rua (lo Sacramento).

C. MORAES & COMP.

CASA NOVA
Aluga-se uma, tendo armazém i

1*. andar, próprio para eseriptorio,
na rua da Alfândega, 238, proximí
da avenida Passos. Preço, too$ooo.
As chaves na Companhia "Amerh
ca de Siil", rua da Carioca, 16, so
brado. J 1171

ArtJço solido, elegante
tissimo, só na A Mata
Rua Lavradio, 61.

e bara-
Chinesa.

Fabrica de calçado
Precisa-se de officiacs Luiz X"i

e enfeitadeiras; na rua da Alfan-
'dega n 104. S 691

\-S
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CORREIO DA MANHÃ -^ Sexta-ícÍra.G de Outubro de 1916-

PEQUENOS ANNUNCIOS
tí> *' ¦• 

' ' • ¦ *""  "**•••

vehdus i \m
PENHORES

^.IBJl de penhores'
CAMPELLO St Cia

, 9itfi Luiz dc Camões n. "36
' VtítVl leilão no dia 10 de otttu-
bro de 1916, das cautelas vencidas
e orevjnem aos irs. jgutuatigs que
poderão reformai-as ou resgatal-as
até a hora de começar o leilão.

I .-SM 6 DE OUTUBRO DE mríOnimaraes & Sansererino
TRAVESSA DO THEATRO N. _-%

LUIZ DE CAMÕES N. i-A
das cautelas vencidas, podendo scr re-
formadas ou resgatadas até ii hora do
leilão.

VANTAGENS EN-RUS
Vantagens que v. exa. e Iodas as pessoas
econômicas devem aproveitar, ¦ são as

que se obtêm nos preços actuaes da

IMPLORANDO A CARIDADE
AMANCIA, viuva, com CS anuoi

de edade, quasi cega.
ANIMA DO AMARAL, viuva, cc.a

e além disso doente e sem ninguém
para tua companhia, recolhida a um
quarto':' ANGELA PECORARO, viuva, com
B6 annos de edade, completamcule
cega e paralytica:

ANNA EMILIA ROSA, pobre ve-
Iliinlia, com 70 annos de edade;

CARLOTA, pobre velhinha sem re-
cursos;

ELVIRA DE CARVALHO, pobre
cótfa e -sem amparo da família;

ENTREVADA, rua Senhor de Mat-
tifcinthon .,.(, doente .Mttss.t-ili.ada
de trabalhar, tendo duas filhas, sendo
uma tuhercoíòu; _.._.___

FRANCISCA DA CONCEIÇÃO
BARROS, cega de ambos olhos e
"jOAüUIM 

FERREIRA CHAVES,
èntr.vado sem recur-oí;

LUIXA, viuvi, com oito falhos
menores;

SOARES, Viuva, velha lem poder
' 

MARIA EUGENIA, «pobre velha
nem o menor recurso para a sua sub-
_í»ler...ia;. ,_ .

SANTOS, viuva, com 6B annos de
ei.tíc, gravemente doente de moléstias
inenraveis; ...

THEREZA, pobre ceguinlia sem
auxilio do ninguém.
mmrfrjr_m. --«-ji w\mmmomammmiJmvmm

! A __A secea — PJ-èciiã _a á tra-
_tY vessa Rio Comprido 14. sobra-
do, esquina dc Haddoek Lobo Pa-
e.-cc bem. (,",96 A) K

1 ..•.E-ISA-SE de <ima bo» ami sec-
JL ca, quer-sc pessoa que lenha pra--.ira, ,p._ pando -se bom ordenado; a
nua S. Janu.rio d. ja?—Sio Chris-
tovão. (9i' A) J

GRANDES SALDOS COM DESCONTOS
DE 20i 30» 40 E ATE 50 %

Umn camisa de dia em percnl fluo, guarnecida de bordados
sui-isos, artigo bom e durável, do valor dc &1J5500.
Uma CAMISA de di.. em bapüsie de boa qualidade, com ren-
das finas ou bordados, quo era do preço de 890O0.
Uma SAIA branca de percal superior eom volants dc bordados
suissos que anteriormente custavam ti$0OO
Um collete moderno e muito commodo, confeccionado com
tecido superioi', do valor de 22801)0.
UmCOBFINlIO chie e de boa qualidade, enfeitado com rendas
finas e que anteriormente custava 58000.

PRECISA-SE 
de urna. menina para

nma secea; nüo sc ítu qucitüo
de cor. r.et.i de nacionalidade; não
sáe ú rua; ú rua Betai'-» «. A"

(9=9 A) J

PRBCIEA-SE 
de uma ama

i.ohi pratica de creancuiha
r.id.a Atlântica n, 450
ha na.

secea
ave-

 Copa ca-
(117,-A'l J

.$300
6*300
3$900

BIOOO
3$S0O

RQ<R|.nn ^ma ol)n,ta GtARI.IçXo para c.imn; emw9tUUU peças, artigo bom e vistoso, que custava . <

19*000
liooo
WMOO
43-1.00
721000
1.I000
IS-f-000

filo bordado, com
708000.

IJKECISA-SE- 
de utna ama secea,

até 15 annos, trata-se com d.
Ma-hildc," i. rua Haddoek Lobo 49.
sobrado. (75! A) J

Cozinheiros e cozinheiras
AI.UGAM-SE 

boas cozinheiras e
mocinhas honestas e fieis. Pedi-

dos a Agenor Portugal, na estação
de Vassouras. (Enviem sellos).

 (6,-3 B) R

OFEÉRECE-E 
uma loa cozinhei-

ri ile torno e io__o para casa 'le
tratamentoi dá fiança dc sua coildii-
cta, (lornje no aluguel. Tratasc na
ina Cunha Barbosa n. n—Saude.

(;3t _*-) 3

2i—...ori;..
(i--q..)

de uma boa cozi-

PRECISA-SE 
dc uma cozinheira, á

rua 'Cássia

r...'ECT-A'9_ 
_. ....

tihcrr.i; informa o arm-zem Fiel;
Voluntários da Pátria 447- ti i/3 U)J

IJrRi-XISA-SE 
de uma croaila para

cozinhar e lavar, para um casal
<!e tratamento' Dcaejam-se boas re-
ferencias c prefere sc portugueza;
trata-se ni rua Barão dt Bo:n Uc-
tiro n. 5--C«.  (ii/.lU) 3

PRBCISA-SE 
de uma cozinheira

'i;:e durma cm casa dos patrõesc se;.i pcrfctM r.o trivial; exigem-sc
referencias da sua condueta: m rui
do S. Jai.uatio n. 18- — S. Chris-
tovão. (ii8_ 11) J

«sal es-
l range, rü, uma creada branca;

Jimpa, qne saiba lavar c ongommar.
Accctta-se Uimbem com creança. Pa-
lia-se bem; á rua Couile de Bointim
li. i_7Q. (tiú C) R

Uma COLCHA de filo bordado, branco ou creme, com bonitos
desenhos, artigo que tem o valor de 25Ç00O.
Uma limia GUARN1ÇÃO para cama, era linho fino, com um
lençol e.4 fronhas, artigo superior, do valor de 95S0O0.
Uma GIJ.RNIçAo vistosa e com delicados desenhos, cm nnn-
zouk bordado, com . peças, do valor de 709000.
Um elegante COSTUME, em linho branco e de cores, artigo
bom e bem confeccionado, do valor de 608000.
Um COSTUME de linho superior, confeccionado por tailleur,
modelos novos c chies, do vaiar de ÍOOSOOO.
Uma SAIA de corte elegante e bem confeccionada, em casi-
mira do boa qunlidade, que era de 308000.

Uma SAIA de linho superior, do valor de 2ár$0OO.

.,,„.., AIi".q.-\M^SB . . 
¦gj''

NA
SECÇÃO DB PROPRIEDADES

DA."SUL AMERICA"
Rua do Ouvidor 80

Os seguintes prédios:
A» -chaves nos mesmos ou confor-

me indicação nos respectivos carta-
ZC3.

Tara tratar das 8' ás 6 da tarde.
S. CHRISTOVÃO — Rua Gene-

ral José Christino, 44. com magniíi-
cas accomniodações para familia de
tratamento, porão habitavel, luz ele-
ctrica, grande quintal,. etc. Aluguel
.OO$000. _-.:_ .,"MATTOSO — Rna Compo Alegre
n. So, com magnífica-1 accommoda-
çõe. para familia de tratamento, po-
rão habitavcl, lua electrica, grande
«minta!, etc. •,---. —

ALTO DA BOA VISTA - Tra-
vessa da Boa Visa, .so, com 4 quar-
dos. 2 salas, luz electrica, etc.

LARANJEIRAS — Rua das La-
rànjciras n. 45.1, com magníficas ac-
commoilações para íamilia dc trota-
mento .quintal, etc: as chaves na
mesma nia n. 410. Aluguel 3oo?ooo.

SANTA THEREZA — Rua. de
Santa Christina, 104. cpm boas aç-
cnninioilaçõcs pira grande famrlia de
tratamento, porã», quintal, etc.

ALUGAM-SE 
boas salas, . a

si
casal

sem filhos, etn casa de viuva mui-
to seria; preço razoável, podendo scr
com ou sem ncnsão; ver e tratar, a
rua Visconde Inhaúma ti. 57. i» c- 2"
andar, orosimo à avenida Central:

(«)4i 1'.) S

CAISÂRIA FRANCEZA Roupas brancas para
senhoras o Siotnens,
Roupas de cama, mosa,
camisas Beríhotet o

outras,
Í33-ÃV-EN-DA RIO BRANCO-Í33 SSfiS^SS!-*"*

(EZ-OBSrTRAX^ «»*»* orotono, atoa-
Todos os artigos desta casa são vanta|c>sãmento 'g**?' 

«««--/«J.».
conhecidos nêlo só-inente pela sua superioridade como Punhos O OOHaNnhOS,
pelos seus preços, que desafiam toda concorrência. | Otc, etc.

m .. . __ frenie
rapaz solteiro, ira rua Henrique

Valladares n. 54- (E 8u) J

ALUGA-Sli 
uma boa sala de fren-

te, lindamente mobilada, entra-
da independente, a cavalheiro* 011 ca-
sal; e um bom nuarto mobilado. Tra-
vessa -Muratori 11. a=. (Iviiu) R

ALUGA-SU 
um bom quarto a mo-

ços do comnicrcio, na Avenida
Passos n. 44, -ob., em casa de fa-
milia. (l* 94») J

ALUGA-SE 
cm casa

unia sala mobilada.

ALUGAM-SE 
as seguintes casas

parn íamilia:
Rua Ceueral Pcilra p. 150,

para netrocio e farinha. . 1505000
Rua Mariz e Barros n.-a.j,

diversas casas, na "Vil.
Ia Iviscuie" desde. . •• 101S000

Rua losc Clemente n, 47. a laníooo
Rua Santo Christo dos Mila-

Rrcs n. 10;. . ,. .., . 9i?ooo
Rua San-r Christo. d-is Mila.

crês, a loia do n. 109. • 110Ç000
Rua do Cunha, a loja do

n. C4 iot$ooo
Rua ila Allandega, o sobra-

do ilo 11. zai) is-$ooo
Rua Viuva Cláudio 11.. .tst.

oroprio para nejocio c
familia , -. -,: Mo$«M>o

Rua do S. Tedro, a loia do
n. 28.1 .•• =33$ooo

Rua N. S. de Copacabana
n.« 03.1 „• • • .13-lí000

N; S. Copacabana it,' S51. . 14=5000
losé Clemente 11.' 4.1' . . . 9C$ooo
Ladeira «lo João Homem 69 i4«*?°oo
Luz. h.ic Contra-Almirante

Baptista das Neves ti. 30 ao.Çooo
Trata-se á rua de. S. 

"Pedro 11. 72.
com Costa Brasa 8: C. (590 L) J

ALUGAiSl. 
uma sala de frente, in-

dependente, com luz electrica. a
uni senhor sério, em casa de duas
pessoas; rua S. Pedro u 153 esquina
de Uiiiimiayana. (204 r.) )

Todos os mais artigos com descontos
van

Lár^o de S. Francisco n. 42
PRECISA-SE 

de um pequeno para
serviços leves cm cisa de peque-

familia; na rua
Es.jcto dc Sá.

Colina n. 23
(8ot C) J

DRECISA.SB do perfeitas
•*¦ costureiras; na r. «áo Thcn-
tro 11. 7, 1" nn .ar. — Mme.
Laiirii Giiimarã'.s. (S 784) S

PP.ECIÇ'VSE 
de uma empregada

para p-5'iuena mmilú', tlc condn-
cta afií,nt;,i_lal nn Dario -de Meji-
quitai 5«>c-, sobrado; (;o- U) Ij

, T>P.EC',r.A-SE de uma mou porht-
X BMCi.t, com bastante pratica dc
copeira c arrumotlcira, para^ caía de
tpv*(]t'cna familia; rua dc Noas^a Sc-
nliora dc C-pacabana 11. 101-.

(101S C) M

ma boa lavadeira
pag.vse bem;

123. (S48 D) J

•pTáKCISA-SE 
para um

1>RECISA-SE 
de uma cozinheira,

para o trivial, na rua Com. Jo-
bitn n. 25 — Ungcnlio Novo.

(913 B) T

GHEADOS E CREÃDAS
I>*f.l_ClSA-SE 

ile uma creada para
torio serviço; rua D. Maria 11.

n. --Aldeia Campista. (3S3 D) S
"URECISA-SE de unia creada para
jl todo serviço; na rua do Uinclmc-
lo 11. 133. (Sor li) J

>RT"Ç!SA-SE, á travessa Carvalho
Alvim n. 42—Uruguay, uma crea-

de 15 íi i7t annos, preferível dc
r, para copeira c arrumadeira.

(692 C) R

Í)R1'.C1SA-SE 
de umn creada dc

boa condueta, parn serviço dc
«111 casal; i rua S. 1'rancisco Xa-
vier n. 556. (D)

"Jltr.riSA-SE ile unia moca até
.mu*, pnra serviço*; leves, i
do Macliãdo 54. casa n. 2,

(10SS O

í
largo

IJRECISA-SE 
ile pcríeil.i copeira

. arivimailcira

PRECISA-SE 
de.

c eiigommadeira
ú rua Riaeliuclo

PRECISA-SE 
de um empretra.t.j

paíá trabalhar na roça; trata-
se tia rua ülrrjn n. 93. estaçío de
Bomsucccsso. 1'a.a-sc 30$ono.

(iJ-Sl D) J

PRECISA-SE 
dc uma menina de

\2 tt 14 ^nnos, para serviços lc-
ves; na travessa Miranda 11. 40 A —
Copacabana. (o;,t D) J

PRECISASE 
de uma creada pura

todo -serviço c nue durma no
aluguel; na travessa Miranda 40 A.
Copacabana. (974 li) J

PRi-CISA-SE 
dc um menino para

officino. de latociro; ma Maré*
çlial Kiuriaiio, j:i, <ii93D),S

PRECISA-SE 
dc uma copcira, á

travessa liarão de Tctror-olis n.
27 — Estrella. (1009 Cl M

rRECISA-SE 
dc um pc«|iici-.o para

casa dc familia, que
cia**; dc boa
(jloriu 11. 9J.

-onduetn;
sobrado.

Casas e commodos, centro
* I.UOA-SE por iío$. o srande c

i^.claro nrmazcni da rua Vasco -da
Cama n. i;q. próprio para varejo;
nara ver e tratar, ua rua Sachet n. i^,
sobrado. (853 K) R

A LVGA-SG o _ò_.n..i> du rua
¦&- du Cm-Jocn, 46. (M 821)

A Il-ÚOA-SE um. titiarto, cm casa de
_r_Lf.i!iiilia; na rua Dueiios Aires 169.
sobrado. (91" E) .1

AI.UGA-SE 
na ladeira do Castello

a loja 11. >2, para jrc(jiicif> nego*
cio. As cliavcs no botequim pesado.

(S;3 E) R

AI,Ut',.\M-Slv 
dois quarlos jimtos,-

itiilepcriUciites, e.n ca?a de fami-
lia; na rna* do Senado ii. 104. so-
brado, rreço, Cu$«jo.i. (SS.E) R

A MJG.-V-SV.. «a rua Visconde dc
;XVÍtnitna n. 20,-. (Avenida), uma ca-
sa com boa? aceomifioda.õcs janellas
nos tjtiarto-", quintal e clcctricidadó;
iiliigúcl módico: as chaves estão ¦' no
:i. i, onde sc informa. (8.7-.)M

A T^UOA-SIÍ o i° nndar muiiopro-
XV d ri o uara boa pcnsK», d;i rua Qui-
landa n. 17S, esquina de Visconde
Inhaúma. (10.11 lí) M

ALUGA-SI-' 
um bom nuarto. claro e

limpti, casa dc íamilia; rua do
Hospício n. 180. (ic-'7 U) M

Qttereis ter uma -bella. JJsJtocMmiva, I

I POMADA AMERICANA I
elimina a cuspn, dá brilho o evita a queda dos cabellos H

B VE-STDS-SE EM TODAS AS PERFUMARIAS H

.... .

A LUGA-Sl* um bom quarto, na
___avcii:ila Mcni.de Sâ 11. 40.. a moço
do coinmercio, casa tle família.

(730 *V) -O

A 
l.UGA-SE ura bom escriptorio. á

rua da Carioca.11. 64. Io andar.
Trata-áe no Cinema Ideal. (834 E) J

_-_as3c«,"a tres rapazes, por 60$ cada
um; rua Carioca 49, sobrado.

(85 u l\) J

A 1,UGAM-SE casas, com sala. quar.
_r__to. co-inlia fi tanque; preco 50$;
rua l'rci Caneca .156. (319 IO"»

AI.UC.A-SE 
a loja com electricida-

de da rua Scnlior dos .asson, 94!
tratando-se na rua da Candelária. 53.

(6184 15) J

AI.UGA-SE 
um bom armazem. a

rua de S. Pedro 11. i"í, nroitimo
ao larso do Capitai (.|i8 g) __¦

A laUOA-SE. em casa de família,
Acom pensão, a dois rapazes dc tra-
tauiento, um exccllente commodo. cs-
paçoso e.rcjado; rua Silva Manoel
n. 58; ______i

A I.VOA-SK á rim dc S. Ben-
-•."V-o 30, S" nndar, esquina
dn Avenida Rio;'Branco, sala
e quarto de frente, com pen-
sito, com ou sem mobilia.

! (J 782) TE

ALUGAM-SE 
sala. e um quarto,

mobilados, a casaes ou senliores;
na rua Senador Itanlàs 2;.

(.01 E) J

de familia
,para casal

ou um scnltof de todo o respeito;
11a rua-l,Vari-.o da Veiga n. 47.

(E 117O J

AtaVCA-SE 
o sobradinho

. Senhor dos Passos 3-,
da rua
próprio

para 11111 casal ou atelier. (E1166) J

ALUGA-SE 
bom commodo frente,

cm casa de familia, no i" an-
esquina Marc-

(lí ii|o)J
dar; rua Acre
chal Floriano.

! ALUGA-SE uma hoa sala para es-
XX eriptorio ou officiiia no 1. am
dar do predio novo do largo de Sao
Francisco de'Paula J.4. (D°<7) J

ALUGA-SIv 
um bom quarto «a em-

'pregados no commercio ou ca-' lios-

A LUOAM-S1. casinhas n a
«^"VAvenid:. da Gloria, rua do
Cattete 123. As cliavcs na ca-
s.i 15. Trata-se com Paulo
Passos & Comp., rua Santa
Luzia n. 202. G

¦«MM»!-»»*]»»*!

§DOIS CÁLICES DESTE |j_ POOF.ROSO ASTl-ACIDO ¦
EVITAM AS MAIS CRA-iM
Ul-S DOliNÇAS *_"Guurane8ia I•. ¦

mwa_mmwÊmmwmmmm
A 1. V G A M - S K confortáveis

•fiapredios modernos, á rua
D. Marciana 87 (230$) o 91
(280$) c á rua da Passagem
u. 82 (250$). (lt 5453)

AI,UGA.SE 
ó sobrado da rua Vo-

juntarios da Pátria n. 271. Rota-
fogo; lem cinco quartos, duas salas e
mais commodidadeo para familia; tra-
ia-se na casa de íorranens. (,u6G)M

ALUGA-SE 
cm

co do Leandro n.
Ilotafogo, no bec-

,1. quasi na
esquina da ruo Kcal Grandeza, uni
predio com au.itro quarto, no sobra-
do, uorão habitavcl. com um (iiiarto
c grande salão; refonuado c pintado
de novo. com illiimiiiação electrica e
Kaz: está aberto para ser visitada c
trata-se na rua da Alfândega, n. 91.
sobrado. Aluguel e taxa 16.9.

(G 9>n) J

ALUGA-SE 
. um terreno próprio' 

para chácara de flores, cm bom
omita de Itutníoso; para vet e tratar
na rua Assis llueno sa, Ilotafogo.

(G 801) J

ALUGA-SE 
unia norta -própria pa-

. ra linlurciro 011 Qualquer nego-
cio; rua Vo'muario_ da Palria ."o".

(G 180) J

A~ 
LUGA-SE a rapaz do commercio
nu o -nu senhora, uin bom quar-

»o em casn de fomilia; na r. «'.uarqiio
de Macedo 3G, Catlctc. (C.iij4)J

LUCA-SE n solira.lo da rua Ce-
neral .Severiano 98. Icm duas

salas, dois quartos, Icrrnso, cininlio,
cie, em frente 00 Botafogo Jbooiuall'Club: trata-se no n. 9n- (-!i.17)J

valheiros dcccnteâj
picio 174

rua do
(IS 1186) S

CALCADOS
ALUCiAM-SE 

importintcs aposen- |
tos na Villa Adão, acabada de;

construir esiiccialmcnte .«ira este [
fim; a melhor desta capital, a preço,
convidativo, 40$ooo mensaes! I _ Hua !
Menezes Vieira 11, próximo á rua
Visconde do Rio Uranco. (S 692)

ALUGA-SIv 
um bom quarto em ca-

sa dc pequena . familia, 11 uin mo-
ço serio do comnicrcio; rua Santa
Anna 2.1. (E 11S9) S

ALUGA-SE 
uma esplendida sala de

frente, com bonita vista, bem aro-
jada, com ou sem pensão a um senhor
distineto ou casal esm filhos, 6 rua
da Carioca 44- 2° andar. (613 E) J

Grande liquidação por motivo de obras
Calçados por todo o preço

CASA. BRAZTL
Rtia 7 de Setembro ti. 13Ô

TELEPHONE -S438 — Central

ALUGA-SE 
por _ooS

dc ' ' ' bom predio
sobrado da r-.«a Pedro Ame-

rico 11. mr, com «luas boas salas,
cozinha e despensa om Ianque e ter-
ruço e maia commoüirfadçs para f:i-
milia e 110 sobrado com cinco cxccl-
lentes dormitórios, está aberto para
scr visto do meio-dia ás 4 horas da
larde e trata-sc no Café Papagaio;
rua Gonçalves Dias 44. (369G) R

ALUGA-SE 
uma casa por 83$; nl

rua do Cattete 11. 214, ter»
grande quintal. (rm fi) J

ALUGA-SE 
uma casa por 15-S, na

rua do Cattete 11. m-l. cnm qua-
tro quartos, duas salas, grande quin"-
tal c ouira poi- ia-'$; na rua Ben'
lo Lisboa n. 80, com dois quartos,
duas salas, grande área c outra por
8;$ e outra por 6if, tem grande
quintal. ("--o G) J

A 
LUGAM-SE bons comprados: pre.
iços módicos; na Pensão Jarnui;

Silveira Marlins 164. (ioOüÇ)SI

ALUGAM-SE. 
nor 30$. 3íS c 40$,

magttiíicòs commodos. com atum-
ilancia dragua, coradouros, nu erande
chácara da rua lluiuayti n. :.i.i.

(S.-S Gl M

CÒNEÍDRTÁVEÍS 
«alas de frente «

quarlos, alugam-se com; optima
pensão, á rua Carvalho de Sú n. 25.

(0043 S) 3

Leme Copacabana e Leblon
ÍV.CJ

'.UGA-SE. em Copacabana, umj

ALUGAM-SE 
grande salão por So$,

c grande quarto .por 40$: casa de
familia; dá-se pensão
Carioca 49. 2*' andar.

querendo; rua
(105a lv) M

AOS DOENTES
CURA nADifCalT. da gono-

rrhé.1 chroulcn on recente,
estreitamento do nrethra, cm
poucos dias, por processos mo-
demos, sem dor. Garante-se
o tratamento, Impotência, 87-
philis o moléstias dn pelle,
appl. 606 o 90-1. Vaccinas
antigonococcica. Pagamento
em prestações. Consultas dia-
rias, das 8 ás 12 c de 2 ás
10 da noite. 1. C. 5981. Ave-
nida Mem de Sá, 115.

LAPA E SANTA THEREZA
ALUGA-SE. 

em Santa Therc.ar a
casa da rua Oriente 67, com duas

salas, quatro quartos, vista esplendida
c bonde á oorta; trata-se na mesma.

(901 I-) J

AlLUGA-SE 
o novo sobrado da rua

.Marangirape ti. 4S. tem fogão a
gaz c electricidade; trata-sc no n. 30
da mesma rua. (863 F'J

ALUGA-SE 
um bonito quarto, mo-

bilado. com janclla; Drcço módico:
rua Riachuelo 92. (1030 1-) M

ALUGA-SE. 
por 200$,

da rua Augusta

ALUGA-SE 
t;uirl"::coiimpdo

senhor, do', comnicrcio:. •'pa rua
<'.oiu;alvc-:.Dias:ii. ip, 2°., com fren-
.le 'para a rua Sete de Setembro.

IO TI

A LUCA-SE mira boa .casa eom gran-
_.dc jardim 1: quintal com arvores,

nara rcglilsr fainilia, com todas as
cominorlidailes. Aluguel 150?; na rua
Dr. Campos da I'aj" 133; traia-se no
Rcstáúrant Taris, á'. rua
11. 41. ¦

Uruguayana
(363 1?) S

ALUGA-SE 
quarto independente, de-

centenientc miiliilado ou nao, com
ou sem pensão. Ladeira do Senado 7.

(717 fi) 3

ALUGA-SE 
uma r casa com dois

quartos, duas salas, fogüo fl gaz
e a lenha, luz electrica: na villa A.-
zira, na avenida Salvador dc Sá i8_.

(3C3 '¦•) S

A LUGA-SE
_"_. Kosario 81:
te^ Rosário 81

o sobrado da rua do
trata-sc no Uestauran-

(824 10 J

A LUGA-SE um b.in quarto, na. rua'AS. Pcxlro I34i 
' 

(817 D J

PKF-~lSA-i>E 
de um

11 (innos, limpo e
dueta, para companhia
nliora e serviços leves.

menino ate
de boa con-
de uma sc-

rua São
Francisco Xavier n. 84, casa n. 2.

(922 C) R

;Clr5A-SE de uma moça dc 12m
para creanças; preicrc-se ( i.uc fieja
-Ia roça, á rua Maria José n. 41 —
Eãlacio. (9,-6 A) .1

l-0-ilcvf..d 1 si.bel ile
21 —Voluntários da t-alria.

(1100 Cl K

PUECISA-SE 
de perleitas oiii'lr:n-

tes de saias c corpinhos. Só sc
acecitam pessoas muito habei- e com
pratica de boas afíiciii-*.**; Mme A.
Elicnc; rua 7 dc Setembro 132. -

1 A LUGA-SE o armazem da rua San-
] 1_-ta Luzia 22?; as chaves estão 110
j 230; Trata-se com o administrador do

patrimônio do Seminário dc S. Jos*!,
avcni.la Kio Branco 4". 1" andar.. «Je
1 ás .1 Imras da larde. (1004 E)M

ALUGA-SE 
uma boa casa. grande,

-parn familia de tratamento, á rua
FrairMsco (Muratori ;.i: as .chaves

está'», por favor, á meshia rita ,-)S;
lrata-se á rua Primeiro de -Março oo.
sob. (961 E) .1

EMPREGOS DIVERSOS
A 'LUGA-SE uma boa arrumadei-

-Tira portugueza, de preferencia fa-
milia estrangeiro; na rua llaniliirta
11. :.«.:. casa 23. Ilol.-ifogo. (935G) .1

uma bo.. nrrumadeira,
dc familia de tratamen-

im rua li. Luiza n. 60. quarto
.-. Gloriii, (731 10 J

ALUGA-SEpara casa i

AT,_TiA-S.. 
ttm menino, d-

ti.)-, para cnsa dc um casa
Catu-tir .to, Quintino

an-
1; na rua

Itociyuva.
' A T.UGA-SE uma arrumadeira paraJi\ casa de família ou pensão; rua
TUHCl 

"".'OVO to. (1)1129) J

OFEREC7E-SEcp.ntorio,, c
Utn moço para e:-

conhecendo U _.¦•'.>¦.'...-
^r:-il;'''-iã e espripúuraçâo1 mercantil.
Car tá 3 A rua Torre? Homem rõ;—
Villa Isabel (107SI.11 J

o-̂FKERECE-SE uma senhora com
filha de _\ onnos, para co-

r"n.inr cm caía de familia; rua da
[Misericórdia 11. 100. (03.1 L>) J

OFIT.RECE-SE 
um rapaz de cir.

para copeiro o.i arruma dor. po-
dendo ir para o interior c não faz
f|t:cstão dc ordenado; trata-sc na rua
1'aysatidu' -154, casa 11. 1 — ll.it.i-
fogo. (960 D) 3

de uma pequena dc
unos, para todo o ser*

¦lc pequena familia, Gonçalves
-iras ir. Cp, 2" andar. (D)

1)1.1'.', 
1SA-SE de costureiras c ajn-

dantes; Avenida Gomes 3:re;re
r.. 10 A. (6141 V) S

PUT-XISA-SI*. 
de uma .copeira

rumadeira, na rtia Pavsandu*
íti,-7 C) lt

pvUECTSA-SiE de um casal portu-
guC2, para tomar conta dc um

sitio cui 1'cndotiba, dc meinçüo;
para tratar na rua da ltoa Viagem
n. 152 .in.il. (1121 U) .1

)RECISA-SE dc um meio ofircial
de carpinteiro; trata-so á rua 7

Setembro n, i"2, i° andar, das o
5 da tanle. (94-- V) S

A Ll'('.'\M-SE «lois csnlcnilidos quar-
Xlkltos. cm casa dc familia; olusupl
reduzido: CoustiUiição .,6. sobrado.

OoS 8 10 M

* LUGA-SE uma tala de freirte.
-_MLji::ra rapazes solteiros on para cs-
eriptorio; rua dos Àndrad&s n. 12-,
sobrado. {<)q_\ V,) M

i ltUGAM-SK
.AXIados ou nft
dc familia

dois commodos, mobi-
. com ncnsão. cm casa

na rua Silva Manoel 52.
(1000 E)'M

A LUGA.SE um i" andar, j q-.iar-
_^.Víos, 2 salas, coziulia, para familia
ou escriptorio; rua Assemblea n. 30.

(993 E) JI

._ T.UCiAM-SI:.. cm casa de familia,
-flVuma sala de frento c mais dois
iiuartos mobilados, com pensão, a ca.
sal ou dois moços de tratamento; ria
do Carmo n. 66. próximo á rua do
Ouvidor: (10.12 10 "\I

,. I.UGA-SI-' ua rua Senador Dan-
.ílitas 0... em citsa _de família, um
quarto com luz electrica. (ioj-iK)M

Aí:
Ma

LUCAM-SE bons «r.i.irtos. em ca-
rie familia. desde 3:S: nra«,a

10 .173. 2" andar. (841

A LUGA-SE. em .casa de família,
___ha rua «lc- S. Josó n. 18. um bom
(fuarto; a senhores "rio cornmercio ou
casal que trabalhe fora. (-32 r,)R

A LUGA-SE tuna boa sala «lc fren-
_f\le. a moços do commercio ou para
atalicr. cm casa de familia: rua do
Senado 11, 1. (S43 10 .1

A I.UGA-SE. por 16$. um quarto
---'pára solteiro, com serviço, roupo
de cama c luz electrica; av. Rio Branco
n. 11, 2" andar. (1044 E) M

ÁLUCAM-SE 
um quarto n sala, jun-

tos eu separados, mobilados ou
não, a rapazes solteiros ou casal; juaKc-cmle 82. sobrado. (1046 E)M

A LUGA-SE um bom quarto, sim-
-t_-|.lesmento niobilado. muito indcpen-
dente cm casa do unia senhora.: na
run Lar.ta 1S1, i" and. (1043 10 M

V.LUGA-SE
--.Alfândega

o sobrado da
100; iratü-sc

(79.1
na

ua «ta
loja

E) .

A I.lCiA-SK iím- preço motlifo
¦í*. „m psiinroso quarto cm
casa dc fnmiliu; nn ma Io «le
Março 20, 2* anilar. (M 825)

1
* LÜGA-SE tim. bom .-«riarto a mo-

a-Lços solteiros; á travessa daa Hei-
Ias Aru-s n. 5. ("97 E) J

ALUGA":SI-!: 
cm ca*a de familia dc

todo respeito, na rua da Quitanda
-.4. -_¦' andar, um bom Quarto de fren-
tc, com pensão, a cavalheiro decente».

• (1227 IO s

A LUGAM-SE grandes quartos com
-fYdtt.T; sacadas, a casal on cavalhei-
ros a 45$, 50S c 55$, com ou sem
pensão, lem chuveiro, electricidade;
na rira dc SantWnná 33- 1'urliiiia.

(9U E) R

I7M 
casa de famiILi de respeito,

Li alu
de

aga-se uma sala de frente com
duas sacadas, serve para caso! ou ra-
pazes, ou escriptorio; na rua i° de

i Marco ri. 130. (812 E)J
AI.UGAM-SE uma saln eom pensão -—
At um «r.iarto. a rrifries on cava- r A LUGA-SE o 2" andar do predio
lhciro;; na rua Senador Dantas 25. | _[_. ri rua ilo Rosário 113. Traia.se

boa casa
(Santa

Thereza). com cinco quartos.' salas,
cozinha, banheiro, quintal o jardim;
as chaves estão 110 barracão ao lado. c
trata-sc na rua Sachet 11. 12. sobrado.

(834 
F) lt

A LUGA-SE. por 230$. a boa casa
___-da rua Aurca 36 (Santa Thereza),
toda reformada com boas accommoda.
ç/.cs para familia de tratamento; as
chaves no barracão ao lado o trata-se
na rua Sachet 11. 12. sob. (853 >')__-

A «LUGAM-SE confortáveis commo-
af-ldos .1 rapazes solteiros, por pre-
cos módicos: avenida 'Mem de Sa
34. tendo na parte superior do prç-
dio u;n terraço para todos os ínqui-
linos, o encarregado llc toda a con-
fiança fará a limpcsa dos mesmos.

(C3'o F) J

ALUGAM-SE 
masuiificos aposentos

mobilados a casaes sem filhos c
empregados do commercio, com lia-
nhos quentes, telcplione, etc, ú rua
da T.aiia ti. Oo. (6361 JO J

ALUGA-SE. 
em casa de familia de

todo respeilo. uma boa o bem nio-
lutada sala de frente,
rapazes, com pensão;
rua Riachuelo 158.

casal ou dois
preço módico;

(1034 10 M

ALUl...sal, uma boa sala de frento e um
quarto, iimtos ,a uma pessoa seria
011 a cmoregailos do comnercio: ave-
nida Gomes 1'rcire 129. sobrado.

(1007 I) M

' A H.UGAM-SE bons quartos com
_f_-vista para o mar. pára moços sol-
teiros; na ladeira da Gloria 37. ,(60- T) J

' A "LUCAM-SE, em casa franceza,
.(-.eoin bello jardim c bclla vista so-
bre n -cidade e a bahia, magníficos
«lunrtos mobilados c com pensão,
liara casaes sem filhos c cavalhei-
ro?, cozinha franceza, luz electrica,
logar muito fresco c perto do cen-
tro da cidade; na rua Costa Bastos
ti. 44% Tem tctcphotic. (604I') J

A I.UG.VM-SE dois bons comniodos
_r*_ mobilados: na avenida Comes
Ercire 1:2, loja. (723 1') D

A 
ILUGAM-SE magníficos commodos
a cavalheiros e moços do coinmer-

cio; na confortável avenida Commer-
cio; na rtia Chrislovãn Colombo 3».
próximo ao largo do Machado; trata-
se com o encarregado, a qualquer
hora. (Mio G) J

AILUG.MM.se 
«marlos com pensão,

confortáveis, desde 4$ por dia, e
'Uma sala com pensão para dois cava-
llieiros ou casal 200$ mensaes, luz
electrica, telcplione, etc. Pensão I-a-
miliar, praça José de Alencar 14.
Cattcle. (3474 C) M
. •km

Tira- os cabellos supérfluos do ros-
to, collo e braços. Encontra-se nas
casas: "Ba.in, Ilermanv e Cirio.

ALUGA-SE 
cm casa de familia cs

trangeira um quarto mobilado
bem arejado, por so$ooo, a cavalhei-
ro dc tratamento ou n senhora t\vxe
trabalhe fora, á rua Uarão de Gua-
raliba 20. Cattete. (G1195) S

ALUGA-SE. 
por 80$, o nredio no-

vo c elegante, da rua Cardoso n.
juí-B; 2 quartos. 2 salas, cozinha,
W.-C. e banheiro interno, mstalla-
ção elcctilca e fogão a g.n: chaves
no 2__-A. (mo G) U

ALUGA-SE 
um bom quarto «reja-

do, com lur. electrica, cm casa
dc familia. á tua Vicente dc Souza,
antiga Baiubina 129, Botafogo.

(G 992) J

AíLUGAM-SE 
espaçosas salas e

. quartos bem mobilados, com ba-
nhos c telephone e com cxcellcnte
pensão; rua Carvalho de Sá », 'Pro-
ximo ao ]ar_fo do Machado. (Gii74)J

AILUGA-Sli 
a cas» da rua D. Car-

. los I, antiga Santo Amaro 29
casa II. Tem dois quarlos, duas sa-
Ias, luz electrica, esti limpa. Trata-
se á mesma rua n. 33. (jàiojTlK

ALUGA-SE 
bom predio na rua Ge-

neral Severiano n. 142, Bolafo-
go; tem boas e oreiadas accommoda-
ções para familia, banhos quentes e
de chuva, luz electrica, gaz, etc. As
chaves estão no n. 9:, com o sr.
«Machado c trala-se na rua D. -Ma-
rianna 83. (358 G) S

Poderoso ^^^^ Talisman
Tara vencer diliiculdades pbyslc as e moraes, dominar vossos mimi-

gos, deslruir invejas c malefícios, g anhar dinheiro cm negócios, ser lc-
li. cm amizades c gosar saude e bem -estar, compre já um CASAL das lc-
gitimas PEDRAS DE CEVAR, -pod cioso talisman recebido da Índia Ori-
entol. — l.emmetto, GRÁTIS, info rmaç.cs minuciosas e interessanies a
quem enviar 300 réis cm sellos nov os do Correio, dcnlro de corta —
ARISTÓTELES ITALIA-RUA SE NHOR DOS 1'ASSOS, 98, sobrado.
CAIXA POSTAL, .04 — Rio. (J 1787)

ALUGA-SE 
o segundo pavimento do

predio 11. 9C, á rua Tavares Bas-
tos, co mtres quartos c duas solas,
c o .predio á mesma rua 122, com
duas salas, dois quartos, um gran-
dc salão e mais commodidadcs para
familia. Estão abertos das n ás 4
da tarde; trala-se na egreja de São
Pedro; a rua Tavares Bastos prin-
cipia na rua Bento Lisboa, no Cat-
tcle. (69° G) 11

ALUGAM-SE 
em casa dc pequena

fumilia de tratamento, «lois gran-
des quartos; na rua da Gloria 10.

(919 C)

X-LI.UGA-SE uma boa sala de fren-
-C-Llc, cm casa de fãlniliá., Tem ele-
ctricidade; na travessa Oliveira 14•
Botafogo. (902 G) U

ALUGA-SE 
um esplendido andar

lerreo com duas salas c dois quar-
los; na rua do Cassiano -n. 17. Glo-
ria. (891 C.) R

da;

familia,
siilendida sala de frente, mobila-
rua Silveira Martins 140.

(1013 G) M

A LUCA-SE. cm casa dc

A1«LUG.VM-SE boas casas assobra-
dadas, pintadas c -forradas de

¦novo, próprias para familias regula-
res, a 75$ * 85$ooo, bondes de 100
reis, na rua lfi*ei 'Caneca ná-i, trata-
se na Avenida Salvador de Sá 114-

(G 610) J

ALUGA-SE 
ra casa 2S-A da rua

São João Baptista, aberta «Ias '8
ás 11; dahi em deante chaves na rua
Real Grandeza S_\ Botafogo.

(G 1133) J

toilo o conforto moderno; rua I>. Paula
Trcitas -_; pódòsèr visla. (6779 11)J

A LUCA-SE por 100$ excejlentc ca-
-isa com trcs quartos c duas salas,
á rua Pereira Passos n. 38, Gopa.
eab.in-.i. Informações á avenida Allan-
liea, ?--•. (35 10 R

ALUGA-SE 
o -predio á rua Sal-

vador Corrêa n. 42, Leme.
(732 II) J

ALUGA-Sli 
por 230$ a casa da ru»

Silva Tclles 11. 63, Copacabana,
com Iwas accommodaçõcs para família
de tratamento; trata-sc na rua da Al-
fandega n. ia, Peixoto 4. C.

A LUCiA-SK a boa c hygieol»
-^Vcii casa da nta "V. S. de Oo-
paca-niia 1089, paru familia
do tratamento, por 350$ men-
saes, fazendo abatimento com
contrato; trata-sc no largo da
Carioca 13, com o sr. Duar-
ta Felix. H

ALUGA-SE 
uma casa muito bem

mobilada, para familia de tratn-
mento; contrato verão; trata-se na
rua Uruguayana 75. »• andar.

(II Sn) J

A1UGA-SV.D. 'Marciana
salas, porão,
iao$ooo.

uma bonita casa ;t nu
5, 3 quartos, -

gaz, electricidade, etc.
(N 9i3) J

COPACABANA 
— To let one or

two small rooms with some fur-
niture, suiiablc for one couple _«!•
thout childrcn. Kitcheii, etc. Nice
vievv on lhe sea; very convenient fot
sei bati... Apply rua Barroso n. 10,
casa 1. (282 N) J

COPACABANA 
— Alugam-se um

ou dois aposentos com algum»
mobilia, em casa dc um casal sem
filhos <i outro cm idênticas condições,
com direito á cpzin-ia, etc, próprio
para Inauhos dc mar; na rua ljjrro-
so n. 10. casa i. (282 H)__

Saudei, Praia Formosa

A 
LUGA-SE na rua General Poly
doro n. 20, avenida, uma easa

com dois nuartos, duas salas, cozi-
rha, electricidade, -lc.; trata-sc na
rua da Passagem n. 28. (362 G) S

ALUGAM-SE 
em casa dc familia

de tratamento, uma snla e um
quarto, perto dos banhos de mar; na
rua Ferreira Vianna 20. (3T4C) S

AiT.UGA-SE 
por 100$ boa casa no-

va, com -2 quartos, 2 salas, cozi.
nha, banheiro, luz electrica e bondes
á .porta; rua G. Poíydoro 310, Bo-
tafogo. (C9S3) J

ALUGAM-SE 
salas de frente quar-

tos nara -familias de tratamento;
dá-se pensão; praia «le Botafogo 18Í;
tclephon. 2194. Sul. (833 G) J

ILÍI MOURA Ul
(NO.ME REGISTRADO)

Cura a inflammaçâo e pur-
gações dos olhos

Em. todas as .pHarxxiE..-
cias e drogarias

ALUGA-SE 
a casa da rua Joaquim

Silva 92 Uma com boas accom-
nioadcõos, luz electrica e gaz; trata-
se com o sr. Valentim, na mesma rua
82. venda. (8.10 j*j -T

i LUGA-SE uma magnifica sala de
Ãfrcntc. com 011 sem mobilia. a ra-
nazes 011 rasai, com electricidade;. rua
da Lapa C2. sobra-lo. (1-06 10 B

• A 'I.UGA-SE uma sala de frente.
_£_- na rua da Lapa 53. sobrado, .1
-.«m senhor de edade c s«'.. cm casa
dc famiüa. (*¦' 1002) J
¦a-JW.MB-1'aigMyMailWWIWWWMit...M^iiMWW^

A LUGAM--E dois bons aposentos,
_£\.c6tn comniunicaçâo. com linda vi*-
ta Para o mar. com ou sem pensão; na
nraia do Russcll 192. (1014 G)_M

(i_:.'õ 1:.) S t no cartório. (l-Q-f) J

) O_rC<>0eC<XX?_«C«00_Oí5-<KK30C<30e0C<^ £
O DEPURAT1VO E ANTI-RHEUMATICO

SYPHII-TiSi K HHEIMATISMO
ULCERAS, :| ARTICULAR,
FERIDAS, ji MUSCULAR,
DORES, í| c CEREBRAL,
EMriGEXff, •{ ARTinOTISMO,

e }em qunlquer moléstia do fttnilo cscroplmloso, lir-l-pplico o sypliillilco o uso do "TAyi:YA' de S. João dr»
Barra" é sempre vantajoso, Sim ocçiio favorece o regular fiinccioiitiiuenlo do ESTÔMAGO, FIGADO, 1ÍACO c IX-
TESTIXOS. — aV venda cm qualquer pliarmacia c tli-ogai-ia. ARAÚJO FREITAS .- Ç. —*— RIO DE Ja\XElRO.

5ooooc«oí_<í_oc<**coo_o-<-^c<x}_«oc^

DE S. JOÃO DA BARRA

MOLÉSTIAS
DA PELLE,
DARTHROS,
1.CZEMAS,
EHLPÇõES,

«ile S. João

Cattete, Laranjeiras,
Botafogo e Gávea

4 LUGA-SE o sobrado da rua
-fNlíai-ão de Guaratiba 11. 25.
Trata-sc ua rua Sachet 15.

(.1 806)

XJRECISA-PE dc unia empregada A LUGA.SE o esplendido i" andar, ALUGA-SE, cj-.i-.- dizer rão façam
X .pir.i caia de pequena familia; I Ada r-.ra í"etc de Setembro, yonde -CX suas comprai sem primeiro, sa
á rua di Lapa üi sob (1175 D) J esteve instaliado o Club^ ò--'5 Ailiailos; 1 ber o preco r.o; Armazéns "Ao For
„, , *' 

'„ ', j mais in formações, rua Sete rie Í-V.C...- te Lusitano"—Cattete n. r.
bro H.I. loja. (i--o 15) M!

ALUGA-SEbina

PRECISA-SEií a i& nnn

URECIliA-SE
pnr.- serviços

uma '_ .pequena
eves, xtc 15 an-

avenida Mem de Sá n, 330.

IJRECISAÍE 
de

c^ de macttin
moça cent prati.

de co?í.-.:r.i e
aprendizes para o mesmo íim.
Jí--...-. :-.rn Gonçalves Uras

Casa

.ir*j D) R

I>UI.CISA*S-E 
de t:m menino de 12

ou 14 annos, na rua 7 dr S.-

PIÜBCISA-SE 
de uma menina de

13 a 13 annos, par., serviços lc-
da .Matriz n. sS — Ho-

(9.(6 D) J
vc?: a
taíoga.

1>RECISA-SE 
de uina arrumadei-

na, «ia rna Buarque de "Mace
ij n .6 — Cattete. (954 D) J

I}K1"A'Ii"A-SE 
<*«• uni ir.cr.mo para

creado de gabinete dentário; no
i a:-.,la: ilo preilio da largo dc Sá-i
Eràntisco de Paula n. . |. (9.5 D) J

tembro .-a. sob, __LLn 1{

PRECISA-SE 
de _5 homen. paracarregar lenha, paja-sc 30$ por

tncr. coni c.it-a e comida; tratar na
rj.i «li IVainha 7, loja. 6162 !)*¦ S

PRF.CtSA-SE 
de um iardirietro cnm

rr.-i a pratica e <;-.'.e dê referen?
cias; ntà 8 dfl Dezembro n, 10a —
Vill* Ideal ,(»5J D) I

P'^RECISA-SE «lc uma r.ipring.-. at-
; .-.unos. sadia c orssciaila, para

sen-iços leve-.: trata-se r.a rua Gon-
cilvcs Dr-s 8-', Io andar, á= io ho-
ras. ("43 D! J

A LUGA.SE. cavaU-ciro yério. bem
mobilada e linda sala dc , frente

para Avenida; rua Ivvaristo Veiga 14.
(9SS V) .1

LUGA-SE um esplendido q-.rarto

preilio da rua Dam-
6, com chácara, 9 quarlos,

sa:.v". As cliavcs nc armazém fron-
teiro á rua -ambhia; trata-se na ma
Marquez de Abranles n. 14a o'-'
UniRiiayaiia 3, sobrado. Trcco. 4.10$.

(931 G) J

A LUGA-SE o preilio «Ia rua Gene-
atirai Psly-oro n. 6v. tiata.sr; na av.
l(to Brinco uS, sob.-, com Kaul llcr-
nariies. ("3. ('' •'

nma sala de frente; ~~ 1
Avenida, para eferr- A LUGA-SE n casal ou cavalheiro

Irata-s. _ rua do Hospicio __"Xi'.c tratamento, uma ampla e are-
oja. (E 9)1) JTj-t-t sala, cm casa de família, pro-j

i ximo aos banhos «lc 'inar; r.a rua,
llnamue de Macedo n. 36. (73-GIJ

Juventude
Alexandre

Faz com que os cabcl-os
brancos fiquem prelos, não
queima, não mancha a pelle.

A Juventude Alexandre des-
envolve o crescimenlo do ca-
bello c extingue a caspa com
tres -pplicaçõcs.

Vendc-r-c em Iodas as per-
fumarias, pliarmacias e droga-
tias. — Preço 3?ooo.

doisi belios quartos,
lecéntcmentc mobilados; nia Ta-

vares Bastos n. 30 (antiRo _), Cal-
leic. ('19 Gl b

A LUGAM-SE
-lidei

ALUGA-SE 
uma boa casa com 3

quartos, duas salas, etc., á tra-
vessa da Lagoa 11. ii. (Botafogo).
As chaves estão ao lado e trata-se á
rua -*-* de Março 9, sobrado.

(G 951) J

ALUGA-SE 
ura quarto bem mobi-

lado, limpo c arejado, em casa
dc familia, com ou sem pensão; na
rua Senador Octaviano n. ,v«i, Águas
1'crrea-. (6811 G)J

A 
«LUCA-SE por 45$, em casa dc fa-
milia, um quarto de frente, mobi-

lado, com gaz r roupa de cama; na
rua D. Carlos I 11. 94, Cattete.

(-544 G) J

A LUGA-SE o predio li da
¦^Vriia do Rozo, Laranjeiras,
eom bons accomniodações. Es-
tú aberto dus 11 da manhã,
ús 5 da tarde. (MS70)(i

ALUGA-SE 
muito barato o grande

e esplendido predio da rna Ali;
cc 79, Laranjeiras; o predio esta
aberto, tratando-se no mesmo ou na
rua Ur. Kodrigo dos Santos n. 76,
cm Machado Coelho. (,159G)S

ITIIIH iMfflll

ALUGA-SE 
Por preço barato, boi

casa «om dois quartos,; uma sali
e bom quintal. Informa-se a rua Car-
doso 'Marinho 11. 7. escriptorio. Praia
Formosa. (885 

"¦) 'K

ALUGA-SE 
por preço

Cr
 barato, boi

casa cnm dois quartos, duas sala»
c bom quintal. Informa-?e á .rua Car-
doso 'Marinho 11. 7, escriptorio. Praia
Formosa. (884 1) "

A 
«LUGA-SE um quarto com luz
electrica, a moços, cm casa «le

uma viuva; na rua Dr. Carmo Nctlo
n. 11 (Cidade Nova). (;7"*I) S

ALUGA-SE 
para negocio a boa loja

n. 201, da tua de Santo Christo
dos Milagres, jâ cora armações c co-
ou para um bom botequim nu tendi-
nha. .Trata-se á rua de S. Pedro
n. 246. (718 1) J

ALUGA-SE 
por 80$ a casa da rua

da Gamboa cíip: trata
da Alfândega 12

na rua
Peixoto fi- C.

(7J3 D S

ALUGA-SEEsci
predio do beceo da!

scailiiihos n. 54, com dois, pavi-
mentos; as chaves estão no visinho.'I'rat.vsc na rua Senhor dos Passo!
n. 130. (699 1)_J*

ALUGAM-SE 
barracões a ij$ooo

c a 20Ç, muita agua cgranile
terreno; rira Visconde de Nictheroy
11. 156, Estação de «Mangueira. .

(I 114=) J

A 
LUGAM-SE
João Alvares

commodos na rua
(t)

Catumby, Estacio' e Bio Comprido
ALUGAM-SE 

boas pequenas casas,-
com ouinial c limita agua: nn rua

Visconde Sapucahy 310. (8a6-J)--M

A LUGAM-SE. em casa dc família
__.ondc não lia mais inquilinos, uma
sala e quarto imlependentcs. a um
ea«al sério e sem filhos; na travessa
Senhor dc Matlosinhos 11. 8. Cidade
Nova.  <*"'¦» ." }

ALUGA-SE 
em casa dc família res-

pcitavel, um quarto c sala de fren-
te, a -pessuas isérlas, com ou fc:n
liensão; não tem outros inquilinos.
Trala-se na rua Barão de .Mes«|iiit|
n. 740. (93.1 1) i

A -LUGA-SE a boa casa da travessa
A Santos IloilriRucs n. M, com bon!
accommodaçõcs para familia. Aluguel
152$ com paz e electricidade, aberto
dás 10 ás 4 da tarde. «Estacio de Si.

(760 J) J

4 J,t"GA-M-SE lions .a*as independen-
a_r_k.dent,c.v pequena easa nos fundoi
dc grande quintal; na rua do líisp-a
104. luz electrica, e muito asseio <
ngua. (971 .1) J

ALUGA-SE 
urna boa casa. sita I

rua Presidente Barroso n. 9S; tra-
ta.çe na rua Fclippc Camarão n. u.'.
casa 3. (.150. .1) M

Cura radicalmente a qu.da do cabello, destróe
a caspa, evita o embranqueci mento e faz nascer
novos cabellos - VIDRO 4800O.

Vcnde-sc nas Perfumarias e Drogarias. —
Em Sfio Paulo: Casa Lebre, e Baruel & G.

mocos do conuuercio. sem pensa
dc íamilia; rua Senador Dam

(«.-iS E) S

A LUGA.SE um a-.iarto. a raoçí-s
.áHlou casal: rua de S. Pedro 264. soh.

(oo. E) M -

A LUGA-SE uma exccllente sala
_í-\o!i rarte da casa. à rua do Kra-
chuclo 74, sobrjdo. (rja E) 1

¦ias Ralas parn con-
Rua «lo Oirvidor n. U.l-
n 6 da tarde. («AiE. .1

ALUGAM-SEsultorio
das

PRECISA-SE 
de uma rapariga de

if, orrros ,na:.i ajudir o serviço,
em c-.sa de vrn cas-1 sem Idhos, a
r.ia Tavares Bastos n. 6, casa I —
Csttete. (ii«54 D) J

LUCASE o bnm prc«l:o da ri
Mencz.rrs Vieira 17S, anli;

.nvalidos: cliavcs no orni3:e;n e
íicr.le. Kczciirle 66. (7.*SE)

Al^

ALUGA-SE 
uma boa sala. rira m-

blnete dc medico ou advogado,
com direito á uma sala de espera «!<;-
ccnícmcnte r.-.obi!ad;.; rua di Consti-
tuiv"to 41 trala-se com o dr. Semi. (I,

¦!ii!im!íffii:iai»L«iai!<i*iiii:í:a.i::Ki!K
.1 os çivn soffrem nq ¦
| ESTÔMAGO DEVEM USAR g

| Gnuranesia I
= B

\mwwMi*mm,:ntmvn
A LUGA-SE um q-.:rr-to «le frente.

j\ in.Ic; cn-kme, mobilado, cm ca-
sa seria, sem outros inquilino», a
moços ilo commercio ou sertir,-.-,- rs.
trangeiro; r-.ra Ur. Cândido "Mendes

" C-orra. (F 030) J

• A T.UGAM-SE saln
-ii. de Inhaúma n.

2
: r-.ia Visconde
in. (E943) J

CRXTRO ;
J COMMKRCIATi !

Aliiga-sc o -' ..ídor «Ia rua da
Quitanda n. 123, r.itrc Alfândega c
Ccncrai Camarrt, cotn dua;. salas, trcs jquartos, c-zinb.. com fogão a s~!-! CCt
banlie.ro ebni aquecedor a Raz, pro-
prio para (anrrii.i d.n tratamento; atu-
?-.iel :5o$_---o. Próprio tanibeni para
grande cscr:[«'.or:o. IJ 939)

A l.UGA-SK 11111 linni quarto j-íi-línrn rnpaz distineto, _ipr
ISOÇOOO, com pensão, pm .
casa de Íamilia. Teleph. C.

5101, rua Andrade Perten-,
(3 03*) I

LUGiVSl. a casa a
rúa 1^. >rarciana

fogo. 'Pintada dc novo; as cbaves no
n.' 65. tiS-' U) S

sobradada, da | A «LUGA-SE cm avenida distante c.^socegaíía, uma boa casa nova corn
duas salas, cinco quartos, bom banbet-
to _. dependência!-. Voluntários da
Pátria 81, onde sc trata. (670GI J

dc São
1 3

llò,

Aí-UGA-SE •'« ca-a da rua Leopol- r
-Â"V do n. ioj, - salas, 4 quartos, •
saleta, cozinha, luz electrica; bondes 1
a tnda a hora, tc:.i boai commodída-
des; as cliavcs estí-o por íavor no.
n. 1S0; para tratar rua Marechal 1
1'lorÍano Peiítoto 122. Preco SlÇooo.l

(E ioSji R ':

ALUGANUSE 
05 predios

Real Grandeza ns. 43

A LUGA-SE mr.i sala.
.0_na commercio, i ru:
n. alS. -- "

cít-presado j
Ia 

'Carioca

«44 E) 6 1

— A LUGA-SE um arejado
:a?a de

rua da Quitanda 107. -"and.
(,iau E) B

À l.Ul..\._i-; um espaçoso
-fjLquarto, cotn pensão, cm

A LUGA-SE a casa da rua
.T-LCleniente iot. chave-, na casa
da avenida junta c trata-se corn o I
nr. .Mo-.ics. praça Alaua 10, «Ias
11 il_ ás a. (741 -C) -J !

¦ A «LUGA-SE um bom quarto, cm casa |
_tXde família, a senhora só ou casal
sem filhos. proxim."> aos haahos dç
jv.ar: na rua Almirante Tamandare
n. 54. (90- .O" R

ALUGA-SE por n:% 3 boa casa da
-rVhJ.rra do Ascttrra n. tjo. Águas
férreas, com jardim .agira nascente
e pomar; a chave está com o vigia , .
da cr.sa em obras, ao lado, (S].-G;R 1 aveni-ia, casa 17.

AI.UGA-SE 
uma bonita casa .5.

travessa do Cómniendador Oli-
veira 11. 16. 2 salas, r! quartos, ele-
ctricidad-, etc., po$ooo. (G 9___ J

da rua
41, casa

VI, com 5 quartos, 2 salas, cozinha,
copa, dispensa, dois banheiros e duas
sanitárias, jardim c quintal, luz cie-
ctrica c aquecedor a gaz para banho;
rara ver e tratar na mesma rua, cs-
quina de São Clcrr.cntc n. 335.

(O 950) J

LUGA-SE um bom quarto de
frente por 35$aoo, casa de pe-

queria familia; rua Yfiranffa n. 44.

A LUCA-SE. por 200$. uma casa,
__-tlova, na rua Bnrf.o de Itnpagipe,
perto dais bondes Bispo e Itapagípe,
com 3 amplos quartos. 2 salas 2 «nar-
los banheira com todas as instai laço ei
hygicincas, para familia dc tratamen.
to, fogüo a gaz, cbok ^e pequeno jar-
dim; trajj-sc no -.-!¦:. fundos. (,.oiJ)J

A LUGA-SE uma boa casiuba, den.
wí-Ltrn dc uma chácara, ocm quarto,
sala dc jantar, cozinha, com ogua
nascente: na trav^v-a do Navarro n.
25 antigo, informações na mesma tra.
vessa n. Si. venda, por favor,

(-'71 J) J

A LUGA-SE uma casinha co«u_ sala,
X___ouarto c cozinha, na rua Pallete
n. 2S; para informações, na venda.

(27a .1) s

ArXGAM-ííi. 
quartos, para casal c

solteiro, com pensão de boa casa
dc familia franceza; _.. travessa Mar-
nuoz Paraná, cs.uina rua Senador
Vergueiro. (Su G) R

4 -.UGA-SE por 8«$oooi casa
-.__ da rna de Santa Alcsand
n. ioj. com duas salas, dois quarto
quintal, clectrici.lade. forrada dc
vo; choves e tratar 110 n. 4«7
niesma rua. (J 0±O

nl

da
T

ALUGAM-SE
.-.V.eni mobilia,

, ALUGA-SE por iSo?ooo mensaes,
unn sala e quarto; _í_- sú para residência de tamira, n

a pessoa de trata- i casa n. 20 da rua dos (.oqueiros,
mento, com frente para a praia de ! pintada e forrada dc novo. com jjoa.s
Ilotafogo n. 3f>r:. (701 G) II ] accommodaçõcs, gaz e lrr eu-.n-i!

——— | neba-se franca
I.L IjAM-SE esnaçosa sala dc ; Bispo n. 219»

esplendidos aposentos, em j pois das ir-

ALUC'¦tX fre

-tifrcnl-  
casa dc fami'ia do todo respeito, aceci- .-
tando-sc pensionistas externos e for- A LUGA-SIí -o
necendo-se pensão a domicilio, farta e Lrt.de Scrí«ino
variada: na rna Carvalho de Si 22, quartos, duas

trata-se na rua do
até ás 9 horas, c de-

(J .43) J

- _______ (Gr) 17) I
I.11.0 do
Central.

Machado, tclephono 4110, doncias; aluRuel
(404 O)} I 58, onje se trataa

pre lio da rua Dirá.
n. 54. com ouatri»

Ias e demais depen-
1.".:$: as chave.!.. t>5

(i«5 J) «
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fA'l,UGAjSl?_ 35*000 .. . _.. um pequeno"quarto 
mobilado, em casa fran-

ceia, pura çessoa solteira; 44, rua
Swfo Itapagipe. (J 1119) J

*¦ *%• \'-.TmT ___ja^_^¦^—-^^--^^^^-¦^^¦^^¦¦¦¦.¦iai^ii.iiiJti.^i.iii^iiiiiiJijjjiii^ti^Mii^MtM^

SALÃO ACADÊMICO
1 A tUGA-SE uma casa.. nova, pro-
«.pria para pequena família; rua do
Xtapirú 140. ('"5 J) S

iA jLUOAMfS,E esplendidos
ií*commodos para familia; na
na Mattoso 106; trata-se na
mesma. (J056)
iALWGA-SIO por j4>$òoo a ««»-*;
A rua Dr. Aristides trtbo n. 181 j
tem tre» quarto» e mais dopenden-
cias, jardim e quintal; «s appare-
Jhos estão guardado» e,as chaves *s-
«o no 185; trata-se a rui Miseri-
cordia 2, «ob. TA 333 C. (Juo3)J

! A MJGAMrSE uma «ala e quarto
J\ independentes, com 4 janellas:
rua Itapiru' 157. U9'3) J

ÒUVIDOR-165
TELBPH. XSOS-KTorto

Grande salão para ho-
mens, serviço feito por
um numeroso pessoal esoo-
Ihido entre os mais af ama-
dos da Capital.

Maison française Ia plus importante du
Salão para senhoras completa-

mente independente, confiado a
um pessoal de elite que trabalhou
nas primeiras casas de Paris

Sob a direcção pessoal de MAURlCEi ex-socio da casa

Salâò para creança, per-
fumaria toda escolhida, tin-
tura de Hennée, postiços
de arte*
DOUBLET

PO' DE ARROZ £-.35

LAD7

AI.UCA.Si; 
«ma casa, para peque,

na familia. muito próxima uo lar-
go do Estacio de Sá; informa-se na
rua S. Cliristovão n. 27. armazém,
onde estão as chaves, e trata-so na
tua S. Pedro n. 69. armazém.

(760 J) R

HADDOCH LOBO E TIJUGA
A I.UGA-SI! uma casa, na travessa

.fX Elisa n. 16 (travessa da rua bal-
gado Zenlra); os chaves estão nj. 18.

(566 K) J

A' 
LUGA-SE o preilio novo. da rua
Alzira Brandão 11. 118; as chaves

estão com o vigia; trata-se com o
mlniinisfrador do Seminário de S. Jnsc,
nvuniila Kio Dianco 40. 1" inular. de
1 ás I horas da tardo. (1003 h)M
'— 110$. 

na rua
(825 K)MALUGAM-SE 

casas, a
Conüe lloiiifini 220.

HÊSUÇt'

prédio da rua Durão
. ilo Amazoiiao i6.'j está aberto das
ás io da manhã. (846 K) J

ALUGA-SE 
uma c-sa.

Cl

de constru-
cção moderna, por V?J, com 3

ouartos, duas salas, etc; rua. Conse-
lheiro Thomaz Coelho 64. Aldeia tam-
pista; trata-se no 7a. (56a L) °

ALUGA-SE. 
por .15$. uma caso1, á

rua S Luiz Gonzaga 53- (7561.)°

ALUGA-SE 
o prédio n. 357 *>

Boulcvard a8 de Setembro, pro-
prin para qualquer negocio; as chaves
estão na Confeitaria Villa Isabel;
trata-so á rua do Carmo 70. sohra-
do, das 10 ás 4 da tarde. (38a L)S

ALUGA-SE. 
por 130$, uma.

Ci
»-.. - casa'

com trcs quartos, na rua Senador
Furtado 109; trata-se no n. 90,

(717 L) J

ALUGA-SE. 
por 80$, boa casa. com

grande quintal, clectricidade, etc;
na rua Esperança si; chaves no n. 53.
bonde S. Januário.

ALUGA-SE 
a casa da rua Costa

Lobo n. 99; duas salas, três quar-
tos, cozinha, clectricidade e quintal;
as chaves á rua Jockey-Club n. 197.
onde se trata; aluguel 102$. (3844LJJ

Gonorrhea
cura-se em 3 dias com

Iicção Iri
Rua 1 de Setembro, 186

uo$, o bonito
da rua Eelip-

pe camarão n. 71. Para familia re-
cular; chaves na venda da esquina da

Boulevard 28 de «»"""-

ALUGA-SE. 
oor

chalot. com jardim.
Camarão n. 7'.

mesma rua, Setem-
(704 L) B.Jbro; Villa Isabel. D

A LUGA-SE

A LUGA-SE casa nova. 80$:'.traves-
As» S. Salvajipr 3>Vin (lladdock
J.obo);
electrica,

quartos, salas,
etc; trata-se

banheiro, luz
32.V1.

(360 K) S

ALUGA-SEguay n. 381, com boa.chaoaia
chaves no armazém

prédio da rua Uru-
boti chácara; as

Ar.itlio. <8o8K)J

a;LUGA-SE. á familia de trataniçn-
"as 

chaves estão, nor favor, no
onde se informa. (402 K)J

famílias,
. Luiz,

para negocio á rua Barão do S. Felix;
para tratar na avenida Central,, por
cima do Odcon, sala 38. dç i as 4
horas. ^__ (383 Kj S

ALUGAM-SE 
dois bons quartos,

mobilados c com pensão, a casal
uu a oessoa dc tratamento, na rua
lladdock Lobo 11. 13. (206 K) J

ALUGAM-SE 
casas, para

ás mus Haddock_Lobo.e S.

A LUGA-SE
T-ti '

A LUCA-SE

_, uma casa de conimodos,
Ltoda occnpaila. na cidade; informa-

ücs á rua Salgado Zcnha 4". (4S5^)J

solido prédio á rua
Conde dc Eonifiro n. 94, esqui-

na da rua Alzira Brandão, completa-
inente novo, com um bom sobrado
.paro familia, tendo 5 quartos, compe-
tentes salas e demais dependências,
tmlo illuininado a luz electrica; e
amplo armazém para qualquer nego-
cio, cem portas .para duos ruas.
.Acha-se bem localizado, alugando-se
junto ou separado. As chaves estão
á rua Alzira Brandão n. 13, e ça-
»a tratar á rua Uruguayana 96, «o-
brado. _ lKl3°?l_?

uma casa, própria para
com 5 quar-

tos, jardim na frente e aç. lado e
grande quintal com pomar; á rua Ge-
nmal Andrade Neves n. 33, Tijucaj
pódc sei vista das 10 horas da manha
ás 5 da tarde. (96a h) J

NEURASTHENIA • FADIGA
PROSTRAÇÃO DE FORÇAS

Z>e WERÜTEOK
SVo mais poderoso tônico empresado
contra as moléstias ou excesso», que

produzem esgotamento nervoso

ANEMIA CEREBRAL •»
•* •• PH08PHATÜRIA

X\c<
[.UGA-SE uma confortável casa,

com seis quartos, duas grandes sa-
Ias, cozinha, quarto de banho, porão,
grande terreno, com duas entradas; á
rua Torres Homem 179; as chaves
estão no 181, C. II. (959 L) J

SUBÚRBIOS
ALUGAM-SE 

bons
pensão, a casal c

pensão de familia: a
Colombo 1^4.

quartos, com
a cavalheiros;

rua Christovão
(ioiq M) M

A LUGA-SE o prédio da rua
^<ia Bella Vista n° 115, En-
genho Novo, com 4 quartos,
duas salus, coslnlia, grande
quintal, electricidaUe, ctç.
l'ara Ter o tratar no mesmo,
com o proprietário. Aluguel
132$000.

casas, por 80$. com
.dois quartos e duas salas, na avo-

nida S. Christovão n. 633. porto de
bondes dc 100 rs. (730 L) J

A LUGAM-BEAd

ALUGA-SEfamilia de tratamento.

MOIESTMS 0* IRETHHA
Cura rapidr com a

IN JIÜCÇÃO MARINHO
Rua 7 de Setembro, 180

ALUGA-SE 
uma casa. a quartos, a

sahs, cozinha, quintal e jarJihi,
por 100$; na rua Silva Guimarães í,
J-abrica das Chitas. (1053 K)R

I A LUGA-SE uma boa casa, com to-
Adas os commodidadcs pi.ra familia;
na rua General Roca 112; as chaves
rsiâo 110 rua Dczembargador Izidro 5
(padaria).  (95i K)_J

ALUGA-SEpria cara , .
Dr. Campos Sallcs
estão no C3.

_ . uma grande
para qualquel negocio,

loja. pro-
:io, á rua

59; as chaves* 
918 K) J

ALUGA-SE 
uma casa, para pequena

familia dr tratamento, na rua Er-
uesto de Souza 24; as chaves no 26.

(706 L)R

ALUGA-SE 
a boa _casa,

familia, á rua
76; trata-se uo 86,
Christovão.

para grande
Senador Alencar

da mesma rua. S.
(1169 D J

ALUGA-SEVisconde
a casa IIII da rua

 de Ihunaraty n. ; if,
com duas salas, três quartos, cozinha,
tanque ds lavar, w. C. o quintal;
trata-se na mesma rua n, 17, onde
estão as chaves. (678 ) B

na excellen-

salas, 3 quartos, banheiro,
gaz c clectricidade;. trata-se

1. II da mesma avenida. _
(910 L) R

ALUGAM-SE 
as novas c boas casos

da rua Dr. Dias da Cruz n. 188,
e Magailiães Couto 11. 11 (Meyçr),
tendo cada uma 3 quartos. 2 salas,
cozinha.- ropa, quarto para creado, oa-
nlieira esmaltada, luz electrica, gaz, 1
fogões e bom quintal; as chaves estão
no 11. 13 da rua Magalhães Couto, e
trata-se na rua Sachct 11. 12 sobrado.

(836 M) K

ALUGA-SE 
por 71$. uma boa ca:-a,

na rua' Imperial Meyer, com 2
salas. 2 quartos, luz electrica. grande
ouintal; está limpa; trata-se a rua de
S. Pedro 207. dias ntcis. (ioi7M)M

casas, na Villa Ed-
quartos a salas, luz etc-

ctrica; aliigucl 56$; rua José D0111111-
gties 113. na Piedade. (373 M)_ K
ALUGAM-SEmundo;

ALUGA-SE 
uma boa sala

njlla para todos os lados.
com ia-

_.. . ._._  _ _ em Io-
gar alto, com linda vista, em pequenachácara arborizada completamente in-
dependente, com . luz electrica; rua
Boa Vista n. S5. estação do Ria-
chuelo. (769 M)J

ALUGAM-SE 
sala. quarto e cozi-

nha independentes, na rua Vaz
dc loledo 176, Engenho Novo.

(607 M) R

ALUGAM-SE 
duas casas, com dois

quartos, duas salas, cozinha; na
rua Joaquim Silva n. i5>. estação da
Piedade. (074 T«)R

ALUGA-SE 
um commodo, para mo-

ços; rua Coronel Borja Reis 11.
166, Engenho de Dentro. (68|M)R

ALUGA-SE. 
a um casal, bom quar-

to e cozinha, á rua Cnristovão* Vc-
nha 33. estação da Piedade. (t)7uM)R

ALUCA-SE 
a esplendida casa &

rua Nilo Peçanha 90. em Ni-
cthcroy, completamente reformada e
illuminada a luz electrica. 1 rata-se
na serraria de Esteve» & C, ma
Visconde Rio Branco, naqüella cida-
de. «11 com Paulo Passos * Ç., rua
Santa Luzia 202, nesta capital.

(T 948) J

Compra e venda de prédios
s terrenos

,.,„„. „.. -j „-- - ie vinho
ííiõ"Grande, por" 9$ooo. Mel de

Florianópolis, garfo. i$ooo. Cattete
n. 1 — "Forte Lusitano".

¦«TENDEM-SE 25 «arfs

CÒMPRA-SE 
uma casa com 4 o

5 quarte-s, 2 salas e outras depen-
deneias; bastante terreno, etc; Pa-
ga-se 3:000$ á vista e o rcsiantc cm
prestações inonsacs de 300$, Inlor-
tuacücs a F, Lemos, á rua S. Pe-
dio n. 201. (1113 N) li

ALUGA-SE 
a pequena casa da rua

Vinte de Março 23, a 2 minutos
do bonde de Lins e Vasconcellos; tra-
ta-se á rua Dias da Cruz 28. Mwer;
as chaves estão n acasa 11. III ua
avenida ao lado. (0870 alj «

ALUGA-SE. 
por 100$. lindo prédio,

á rua Condcssa Belmonte 103-A,
Engenho Novo; 3 quartos, 2 salas e
mais dependências, quintal, eloctriciUa-
de; chaves no 105; trata-se a rua 13
de Maio 42, armazcin. em «ente ao
Lyrico. (7038 M) B

ALUGA-SE 
em casa dc familia um

quarto com pensão. "

A CURA DA SYPHIL.S
Adquirida ou hereditária, interna ou externa em to-' das as inaiiifcstaçoMj Ulieumittemo, Kczetnas, Ulceras,
Tunvores, Kscroíulas, Dores musculares e ósseas. Do*

,res de cabeça nocturnas, Ulccras do Estômago, etc,lvse con.-cg'ue com o
LUETVIi

Poderoso ontlsy-
philitico. Elimi-

nador das immt-
rezas e micróbios
do Sangue. Cura
svpliilis, tanto ex-
terna (pctle, etc.)
cnmo interna (dos
Pulmões, Coração,
etc.). Peçam prós-
uectos. Vende-se*:
nas boas phtirma-
cias. Preço 5$.
Dtp. geral: Ave-
nida Gomes Freire
119. Tel. 1202. C

cc

ALUGA-SEcio ,ou fa;
lieis n, 164,

nina casa. para nego-

lvnRcnho do Dentro.
(665 M) R

ALUGA-SEselheiro
a boa casa dn rua Con-

Agostinho 77. Todos os
Santos com 2 salas. .1 quartos, luz
electrica, chuveiro, etc. por Ti»!,}™:
ta-sc na rua S. Braz 24. (682M)K

tJOTAFOGO — Vcndc-se 011 olu
JJ ga-se o prédio da travessa Soro-
cal» n. 78; trata-se no inesmo,^ das
9 ás 11 da manhã, (700 S) B

OMPRA-SE bem neito da esta-
ção do 'Meyer, em logar alto,

uma casa ' de boa constriicçâo, em
bom estado de conservação, com 3
a 4 quartos de dormir e outras de-
p...dencias, em centro de regular
terreno, até o preço de 40 contos dc
réis. Pagamento: 4 conlos á
e compromisso de 2 contos
anniiacs (no mínimo). OKertas, a K
Dczonne. Altos da Confeitaria Ja-
pão — Meyer. (1130 N) J

1^ U-LiJ
uni prédio com 3

salas e mais depen-
denciãs, nos subúrbios, até _ á esta-
Cão de Todos os Santos, cujo preço
não exceda de io:ooo$ooo, dando-se
metade á vista c metade cm presta-
ções. Informações á rua de S. José11. 10G, sobrado, das 4 ás $ da tarde,
com o dr. Amaral. (961 N) J

vista
de réis

ALUCA-SE 
uma casa  -.- ,„ .

te avenida á travessa Dcrby-Çlub
33. com
fogão á

ALUGA-SE 
barato, o prédio novo,

com 3 quarlos, 2 salas, luz, gaz,
ter-eno, logar saudável; 2 linhas de
bondes; á rua D. Romana 68, depois
do J. Zoológico. (965 L) J

ALUGAM-SE 
sala .  .

janella, casa_ de: pequena famíliaquarto com

'Mattoso 204.
porta. Perto

Bonde dc cem réis
de lladdock Lobo.

(360 L) B

áf?* -Jk*êkmum*JOKmi t"P*ü5i

ALUGA-SEfronte.
um bom commodo de

-—,..,...*. „ uma senhora de respeito,
cm casa de outra nas mesmos condi-
ções; rua do Uruguay n. 127, C. X;
ponto do bonde Uruguay. (9I9MJ

: A LUGA-SE. por 152$. o casa
.Arua Club Athlctico 91. com 4 .sa-
Ias, 3 quartos, banheiro, luz electrica,
jardim e quintal. (9ai K) J
•AI.UC-A-SE. por_3oo$, o
jíVri

sobrado da
Lriia Conde àc Boinfiiii 240, prjiprio

para nuiiicrosa familia. com todo o
conforto que se oossa. desejar.

(922 K)

AVISO MUITO ÜTIL!
COLLARINHOS DE LINHOj~ 

VIRAOOSOÜ OIREITOS
3 por 2|—6 por 4$ —12 par 88
COLLARINHOS OE LINHO;

SANTOS DUMONT
3 por 2$500 — 6 por 5$ — 12 pòriÔÇ.

OS ÚNICOS QUE SS
ENG0MMAH8EM

I6UAESA0S
ESTRANGEIROS

de tratamento; na
Cruz 237. Meyer;

a um casal
Dr. Dias da

(4oi'M)A

ALUGA-SEei
uma esplendida casa.

__em centro de jardim e.-.cpm boas
accommodaçücs para família, instai-
lação electrica, banheiro com aquece;
dor, etc, tem grande chácara. í.
uma vivenda para nessoa de gosto, na
rua Marechal Machado Bittencourt n.
78 estação do Riachuelo; trata-se ua
travessa do Commercio n. ,24. com
Oliveira Lopes Silva & C. (as chaves
estão no mesmo prédio). (tooM)&

A 
I.UGA-SI'
rus

Rocha
por 81$. a boa casa da
a n. 199, estação do

chave está n-203.^ 
j

A 
LUGA-SE .
toda

uma casa confortável,
forrada c pintada dc novo,

nia" Antônio de Podtia n._ 1. estação
do Riachuelo; as chaves estão na mes-
ma, com o encarregado de a mostrar;
trata-se á rua da Candelária 11. 01.

(74S M) S

ALUGA-SE 
uma casinha, na esta-

ção Del Castilho Linha Auxiliar;
rua Senhor dos Passos 150.

(764 M) J15$; tratar,

100$ boa ícasa,
quartos, luz de-

fogão a gaz; á rua S. La-
Co? Meyer. (384 M) s

ALUGA-SE. 
por

com .1. salas. 3
ctrica
briel t

ALUGA-SE. 
por módico preço, a

casa I á rua Miguel Fernandes n.
11, no Meyer, com dois quartos, duas
salas, etc; trata-se á rua Hgueiredo
n. 26, na mesma localidade. (357jug

casinhas, á rua Per-
31, E. Dentro, com sa-

salas, quarto c cozinha; preço 3'Jj00,;
(1)04 M) K

ALUGAM-SEnambuco

COMPRA-SBquartos;

SrOBJÍDEM-SE terrenos supe-
V rioíes de 11x50, em Vaz

TiObo, estrada Marechal Rnn-
gel, perto de Madurei ra, a
prestações c á vista; preços ao
alcance de todos. Trata-se nos
mesmos, rua Professor Burla-
niaqui 8. Todos os dias.

(J 1118) Ji

VE.NDK-SIJ por 15 contos o prédio
da rua Gomes Carneiro, 138; cha-

ve ua padaria do Pomo, lpáítèriwí
trata-se llospicio, • 198, (S-ii98)N

rua Se*
. - . (iue ain-

í!a não habitado, com s «alas, dois
quartos) cozinha e mais perten^ca,
ltom quintal; todo murado, varanda
ao lado, estaleiro c latrina e esgoto,
bondes á porta c 3_ minutos da esta-

Santos; informasse
1, armazém—Es*

\TiKXÜE-SK um prédio
T nador José ltonífaciu,

ção de Todos c
na mesma rua
tação de Todos is Santos, 1126 X) K

\íTli'XDI>S'K 
num residência com ter»

reno de nX5Õfí por í:uoo$; ver
e tratar, aos domingos, rua Gomes
Scrpa n. 91, com Lopes, Piedade.

(R90S) N

\rENDI}.\l.SE 
terreno» cm Copaca-

bajia, nas ruas 'N. S. de Copaca-
bana, Const.-yitc Ramos, 'Domingos
•Ferreira e outras; tratu-se na rua J>.
ManocJ n. 28. (J 923) N

VEXDE-SE 
'Por 3:000$ a casa da

travessa João de Mattos 11. 31,
Entrada de Santa Cruz, bondes dc
Cascadtna; tiuta-se na mesma.

(J 1176) N

V.liXDE-Sili 
a chácara da rua -Ma-

gdalena n. 41, estação (le Ramos,
com 33 metros dc .frente por 50 de
fundos. (J 934) N

VEX.DIJM-S.E 
três prédio» com 4

quartos c 2 salas, construcçãoono-
derna, jardim «a frente, na rua Dias
da Cruz (Meyer); trata-se r. daQiú-
t.-imla n. 73, loja, da 1 ás 4, com
Freitas. OB 723) *

VENDEM-SE 
ia prédios no An-

darahy, 6 prédios na Tijuca; 1
prédio em Copacabana; "trata-se a
qualquer hora; á rua fiarão de Mes.
quita ri; 849. (844 N) J

VENDEM-SE 
por 27:000$ duas ca-

sas novas, de solida construcção
moderna, em frente á estação do
Meyer; informa-se com o sr. Vaz,
coustruetor, á r. Archias Cordeiro
n. 33<S, Meyer. (M 288) N

e o ra a 19
caro. Ad-
her«nte,•medicinal

t , ,. e m u i t d/
perfumado. Caixa a4s<">. peJdtCorreio 3$mo, V«n<3«-se em to-das *9 Porfumarias. Pliairmacias
e iJJriOíraTias e no Deposito- Per-fumaria Lopôa, rua Urtiguayaru,
44— Rio. 'Moddanle 100 réis dosello enviamos o catalogo de Cón-'selhos de Belleea. (-89i A)f

VIENDEM-SE 
terrenos a prcstaçõfímensaes de 2$soo, lotes 1 .Trf»

por jo. a.» preço de r3$ cada lote.terrenos enxutos, meias colunas c pia-nos, próprios para agricultura, flori-
cultura e avicuHnra, em saluberrima»
terras de subúrbios servidos servidos
por duas estradas de ferro, com pas-
sagens de $500 e $600, ida e volta;
no local onde se vende passará a es-
trada de automóveis do Rio a Petro-
polis: informa-se com o Quirino. rua
da Frainha, j, telephone, Norte, 4o88.

(S 6164) M

VENDE-SE 
um grande terreno, ua

rua Petrocochino, medindo 44 me-
troa de frente por 98 de fundos, ter-
reno plano e promptó a ediflear; ira-
ta-se com o proprietário, á rua Tor-
res Homem n, 274, (J 277-') N

\PENlDE-9E 
um sitio com 12 lotes

de 10 por so, na estação de An-
drade Araújo, Linha Auxiliar; infor-
wa-se na rua do 'Cattete n. ioj, so-
brado, com Manoel 'I.ago. (J il&a)'N

T-rENDE-SE, á rua Emilia n. A 1,
t 2», em Jacarcpaguá, uma casa com

seis commoilos, incluindo a cozinha, e
um barracão nos fundos: o terreno
mede 44X52 de fundos, plantado: ira-
ta-se com o dono, rua Cândido limii-
cio. n. 402. -, CM ioj) N

VENDEM-SE 
optlmoa terrenos, na

estação de Maxaniboniba, distantes
10 minutos da estação, situados fló
lado da fazenda do dr. .Manoel Reis;
trata-se á rua Assembléa a. (13.
sala 1, dos 3 ás 5 horas,' com o

\ dr. X. (B 708) M

ViEXDE-SiEpredio,

os confortáveis pre-
. ... 432,

em frente á E. do Koclia; trata-sç
General Câmara 89. (869 M) R
ALUGAM-SE 

- .
dios á rua Anna Ncry 430

COSFPRA-SE 
nn> predio em Do-

tafogo, 3 quartos para cima. Cor-
tas nesta redacção, com preço, a —
Z- *¦• (777 N) J

COPACABANA 
— Vende-se um

terieno em prestações; carta no
Jornal do Commercio, a A. Z.

(141 N) J

Vilv.V'DE-9H 
um bom predio, á rua

iPec1-'edro Américo
com o Osório, á
n. 5J3.

193; trata-se
rua l;rci Caneca

(J 772) N

niianiiwivfl^
p Sohifão esterilisada para tmestliesla local era
m pequena cirurgia e cirurgia ^__—-~"~#g^

"~~mm>. W — ^Tlri-fik^^É. uweWW2. de iáu**
.1

,peVa

EHeito
immadtato, segu-1

''.do PB"" -— • ro o inoiiensivo-Não con- m
\ovy2-i-^ ^tem cocaína nem seus derlvados-A* 1

g ^~J-Z ven.la nas casas : Hermany, Cirio, Moreno, etc. 1
1" mo de Janeiro — Preço caixa de 24 amp. 51000. g
tQUBIBIIinilUHIIiinil!UBll!IIBii!iBll]in!i:>l9l!llHlHl«

por 15:000$ um bom
com 2 salas, salda, 5

quartos, etc, porão alto, jardim e
bom quintal; terreno de 11X00. E'
negocio de oceasião; com J. Pinto,
rua do Rosário, 134, tabellião.

(J 926) N

ViTENÕEtSE um bom terreno no bou-
levard Wite e Oito de Setembro,

esquina da rua Duque de Caxias,
optimo ponlo, com 7X23 dc fundos;
trata-se com o proprietário, á rua
Ribeiro Guimarães n, 3, ou á rua
do Ouvidor n. 108, saia 3. (J9-'0)N

^TUJXDE-SE, 
no melhor ponto daf fila Aquidaban, Boca do Matto,

um predio precisando de pequenosconcertos, em centro de terreno arbo-
rizado, medindo 44X70, ou terrenos em
lotes; trata-se á roa General tBruce
n. 2.'S. (J 991) N

l Christovão, Andarahy
e Villa Isabel

. A LUGA-SE, por 220S mensaes,
Acasa nova. de sobrado, á rua 8 uu
Dezembro n. 81, tendo, 110 pavimento
superior. 4 bons quartos, bom quarto
de banho com banheira servida por
ngua qiK-ntc c fria, lavalorio_ e W.-C,
e 110 Inferior, salas dc visitas c dc
iantar, copa. cozinha, dospeiisa,. \V._-
C. c uni quarto; para informações, a
mesma .'tia n. tio, c trata-so a rua
1'lieophilo Ottoni n. 45. sobrado.

ALUGA-SE. 
por 8u$ mensaes, a

casa - da villa á rua 8 dc Dezcm-
bro n. Ss-A, com sala dc visitas que
lambera núde servir de quarto, por
ser independente, sala de iantar, dois
quartos, cozinha. W.C. e banheiro com
communicação interna, tailolie para la-
vagem, luz electrica e quintal; para
informações, á mesma rua n. no, e
irata-sc ;'i rua Thcophilo Ottoni 11.
45. sobrado. (828 L) M

da ¦

¦ &1è^^Lm10*3Êam,^m±-

I" üXtLf SmmuammmVSl^mmmm\ 1 u",r\, *f rV "I imtWB^KwBBBH fr/S^JCr aluga-se,
¦x-fn mmmmm\V!WmmWIB**'m I AOS .máT^- rl.1t.1ri..'..
mmmmwmfmmmwXtÊLltrMSmW1*!^* L//TáflDNPik ctricidade o

MS?Íj! HCARIOCA.87

ALUGA-SE 
uma boa casa, com todo A 1UGAM-SE por 107$ cada um,

o asseio. com 3 quartos, boas sa- XV os prédios da ladeira, b. .laiuta-

iío$. a casa 199
da rua Soiíza Barros, Eiü"1»0

Novo; trata-se na rua da Alfândega
Peixoto & O. (750 M) h

E. Ramos, lindo
inuerdo. boas (asas. para mora-

dia tem água, luz, W.-C. e quintal,
11 50$, 60$ e 70$, com caria 1 e íian-
ca: trala-sc no mesmo, a Villa :\"-. . .. . ..... ..- c]iaves.

ALUGA-SE 
por

d
0

ALUGA-SE.. 
,na

esci

onde ostão as
(694 M) B

em Cascadura. a rua
8.1, uma casa. com cie-

nova com todas as com-
para familia, por 50$; "

(;6

por

M) S

102$ mensaes, com
electrica c j[ar-

dim, a boa casa da rua Soulo Lar-
valho n. 41. Engenho Novo; as cha-
ves acham-se, por obséquio, no n. 37
da mesma rua. (782 ai) s

ALUGA-SE, 
. ,trcs ouartos, luz

Ai<1LUGA-SE. na estação do Rocha,' rua Dr. José Eclix n. 36, casa
3, unia casa para pequena familia;
trata-se no 11. 2; aluguel 55$ooo.

(917 SI) B

ALUGA-SE 
unia casinha, por 50$;

na rua D. liaria 71, E. da Piç-
dade, com 2 quartos, uma sala, cozi-
nha c quintal; a, chave esta 110 n. 73.
onde se trata, (883 SI) R

ALUGA-SE 
a casa da rua Vieira

da Silva n. 22, com bons commo-
dos e grande terreno arborizado; tra-
In-so na rua Engenho Novo n. 22, E.
Sampaio. (873 »') J

ALUGA-SE, 
por 40$.

rua . Tavares Cur.rra
uma casa, a
n. 4.1, cm

Sladiireirã, com 2 salas, 2 quartos o
cozinha, pomar, tanque; tudo indepen-
dente, a familia dc tratamento; logar
muito saudável; trata-se no 34-

VEX'DE-SE 
por 13:000$ um rnagni-

fico 'predio, com três quartos, sa-
Ias, jardim, grande chácara com água
nescente, etc, na rua S. Luiz Gon-
zaga, próximo ao Campo de S. Chns-
tovão; tratar com o sr. Carmo, rua
do Rosário 99> so».. das .y ás 5.

(S 961) N

VENDE-SE, 
com urgência e por

preço dc oceasião, para familia de
tratamento, o bem construido predio
á rua do .Mattoso n. 9-, com bellas
acconimodaçües e muito conforto; pa-ra ver e tratar no mesmo, com o
.pnnrietario, todos os .dias.

(S 5059) N

Marca Registrada
Tortos os grandes Ilospitaes como sejam:

A Santa Casa, Sanatório Santa Ca-
tharina, do illustre Dr. W. Seng,
Hospital Humberto I, a Beneficen-

cia Portuguesa
e outros, ha longos annos so usam olegitimo

Emplastro PHENIX
Sara 

curas inralliveis das moléstias de:eumatismo, Tosses, Astbmu, Itronobite,
Lumbago, Angluk, Dores nas Costas, etc.

Uxijam nas. Pharmaclas e Drogarias olegitimo emplastro com o pássaro

gravado no próprio panno do emplastro

American Chemical **£%?*
Representante no Rio de Janeiro JÚLIO D'ALMEIDA

VliXDIvS-lí 
um terreno de io ms.

de largura e 37 ros. de fundos,
todo arborizado, na rua Callileu, 33,
estação tio 'Meyer, bondes de Cachíim-
by, por 5oo$ooo. (J 1080) N

VIIÍX.DE-9E 
uma casa com terreno

próprio, em ¦Madnrcir.i, estação dc
>ragno, rua Ntvies dc Souza n. 6.

(J 1001) ..V

T71E.\'DEM-SE
V do Pinto m

gencin, pois o
retirar-se, para

VENDE-SEsu
stóoo$ cada lote de

superior terreno, á rua Souza Cru?!
n. 33, nivelado « proniipto a ser edi-
ficado, bondes de Audarahy e Um-
giiay na esquina; trata-se com o do-
no, i rua do Rosário n. ur. loja.

(J ;8a) N

\rEN't>E-S'E,
em S. Ciiristovão, .uni

paliiçete recentemente construído,
cm logar alto e saudável, [>or 271000$,
próprio para familia de tratamento;
trata-se á r. do Ouvidor n. 130, com
o sr. Coelho, loja dc calçado.

(J 98O M

os prédios
. 76 e 86,
proprietáriotratar dc saúde.

(J io;?) N

da rua
com ur
tei.i que

\rENDB-SB por 9 contos es-
v plcndido prédios com cn-

trada ao lado. 3 quartos, 3
salas, grande quintal, etc. K>f-
fcrtns o tratar com dr. Tolcn-
tino do Campos, rua Tlicoplii-
lo Ottoni 83, 1° andar.

(J 700)

VENDE-SE 
um clialet próprio pa-ra habitação de familia. com jar-diiu na frente c caixa d'agua, Es-

trada Real de Santa Cruz
trota-se no mesmo. (R

n. a.joa;
R 39J) N

TtTEN'DB-9E uma casa 1 peojtiena,
T com bom terreno todo Arborizado

com arvores frutíferas c parreira es-
trangeira, sita em logar o mais sau-
davcl. O motivo é o proprietário se
retirar desta capital; na rua D. 'Ma-
ria I,u.:za n, 46, Boca do Matto.

(R 1108) N

ALUGÀXÍ-SE 
confortáveis casas.de

41$ a Gi$; trala-so com Alberto
Koclia,' rua Cândido
carépagua.

Benicio 502, Ja;
(600 M) J

casa da rua Dr, Silva
próximo ao Boule-

A LUGA-SE
zVpirito n. _ . .
vúrd -8 de Setembro, Villa Isabel
chaves estão no 2ti; trata-se com o
administrador do Seminário de Sao
luso. avenida Kln Hranco 40, 1» an-
dar, de 1 ás 3 horas da tarde.

(ioüS I.) M

4 I;UC1A-Slí o esplendido predio. pa-
j\r,\ grande família, da rua l-raii-
cisco Muvrcnio n. 67;.as cí aves no 63.

(S-M 1.) M

Ias de visitas c jantar, W.-C banhei-
ro dentro de casa, porão paríjarru-
mação, gaz, clectricidade, na "\illa
taura" n, 7. da rua Jorge Kmlgc n.
40. Só se aluga a pequena familia de
tratamento '.aluguel 00$; trata-se a
rua do Hospício n. 75. ( E)

AMJGAjSKselheiro Ecrraz 88, com 4

ALUGA-SE 
a casa da rua do Mat-

toso 80, para família de tratamen-
to, com seis guartos. salas, e quintal;
trata-se na rua do Mattoso ç6, onde
eslão as chaves, (1141 E) J

Ai.UGA-SE. por 80$. uma casa, com

rua Tossolo n, CG, Aldeia Gtmpistn.
(10731.) j

LUGA-SE a casinhamm
il íranci
nc li.i

l V ila rua
6i; chaves
(833 L) M

I iylil <i.\-SH o predio da rua
¦*~*Sfio Luiz (ioir/.iiKU n. 348.
As chaves estão no armazém,
em frente. (í 810)

.4 LUGA-SE n casa dn rua Vcrcira
XXXuhcs 11. -mC, com boas acconimo-
«Lições .ura pequena familia. frente dc
rua. entrada ao laihu quintal, bondes
á nona e aluguel módico; as chaves
Cíláo. pur íavor, 110 11. íii, onde sç
informa. (817 L) M

4 1,UGA-SE nor iín$. a nova c
xÃconfortavol casa da ma Amaral n.
110 (Antlarahy). própria nara pequena
familia de tratamento; as cljrtvcs com
o encarregado da avenida. 110 mesmo
local: Irata-sc na rua Sachct 11. 12.
sobrado. (85.1 L) K

ALUI'.A.Sil, 
á rua S. Erancisco

Xavier 635. boas casas, com 2 quar-
tos, à salas, cozinha, quintal e instai-
lação. per 80$. (132 I.) J

casa n. 6o
as chaves,

por favor, no 58; carta dc fiança.
(958 L) J

ALUGA-SE. 
por 101$,

da rua S. Januário;

rio ns. 13 -e 15, com dois esplendi-
dos quartos, duas salas espaçosas «
dependências, grande quintal; as cha1
ves estão 110 n. 17; trata-se na rua
da Alfândega 86, sobrado, (Ln57)J

AI.UGA-SE 
por 172$ o grande pre-

dio da rua Conselheiro Pereira
Franco n. 52, i° e 2» andares, con^
quatro bons quartos, duas espaçosas
salas e dependências, illuiiiinado a Iiií
electrica; trala-so na rua da Altan-
dega n. 86, sobrado; a chave esla
110 11. 56. CL 071)

predio da rua Con-

tos, duas salas c bom terreno. Cha-
ves na rua Cabuçu', 49'A e trata-se
na rua Dias da truí 96. Aluguel
132$000^ -

ALUGA-SE 
 ... , .

113. no Meyer, Cachamby,
casa da rua S. João

com
duas salas, trcs quartos o _maii dc-
pendências, luz clcelriía, fogão a gaz.
etc; trata-se na, mesma rua

A LUGA-SE por 18.'$ o confortável
J\ predio da rua Tavares Guerra
n. 87, com quatro bons quarlos, duas
salas e dependências, perto dos ha-
nhos <lc mar; trata-se na Compa-
nliia Edificadora, á rua General Gtir-
jão n. 4, onde está a chave.

(I- 972) J

GANHAR DINHEIRO
1

Tendes algum desejo que apezar
de vosso esforço não conseguis
realizar? Sois infeliz cm vossa fa-
•milia, ou em comniercio? Prcci-
Mes descobrir alguma coisa que
vos preoecupa? I'ázer voltar para
vossa companhia alguém que se
tenha separado? Curar vicio de
bebida, jogo. sensualismo ou algu-
ma moléstia? Destruir algum ma-
leficio? Recuperar algum objecto
que vos tenham roubado? Alcaii-
çar bom emprego ou negocio? Fa-
zer casamento vantajoso? Revigo-
rar a potência? Augmeiitar a vista
ou memória? Adivinhar números
da sorte? Attrair abundância de

„ __. dinheiro? Eiupregae os ACCUMU-
ALUGA-SE um bom predio, por LADORES MEXTAES NUME

A104S, na rua Gonzaga Uastqs..n. ROS 3 c 6. Nada tem fie feitiço.

GRÁTIS O MAGAZINE DO DINHEIRO
mas os dois (ns. 5 c 6),

is"; as cbflv
Campistii.

li)l; Aldeia
1.) R

A J.UCÀ .iTLCcsta Giuitiaraci
Christovão,em

I.UGAMSlí ns casar, novas, da rua
ns. 10. 41 c 4.1.
uft>>:iniii á praça

Argentina, liou des de S. Januário, com
Itoas accommodaíõra para família re-
guiar: as chaves e't."io no armazém do
sr. Hrandão, c tralam-íc na rua da
Alfândega n. 122; alugueis razoáveis.

(5443 DS

4LUGAM-SE quartos, a ,20$, 2?S
^*Vio$ e i^> n;i rwat Bomfim n. 08;
(em muita água e muito terreno. São
Clirislovão. i6(m.i L)R

ria ou contrario á religião. E'
uma descoberta da influencia oc-
culta da própria vontade, para dar
ao magnetismo dn vontade o po-
tencial realizador, tal como o au-
xiMo da luncla em relação á vista,
ou como o plionographo que fala
por causa da vóz que íulle foi
gravada, como a da saturação da
vontade nos Acctur.uladores.

Todo o dinheiro que se gasta
com os ,-icciiniiiladores recupera-se
logo com grande lucro! Numerosos
attestados favoráveis estão nos
nossos 30 magazines. Sempre dc

. ...,,... ,.n ram resultado c são por nós ven
A I,tG.\M-SE as easns da rua didos (le5(lc ha n,linze aunoAl Con

«'IL Maria 71 (Aldeia Cam-.tia factos não ha argumentos
pista), transversal á rim l'o- Um Accumulador sozinho dá rc
reifa Xtines, novas, emii dois ~
quartos, 2 salas, cozliilui, ha-
nlieiro o taiique do lavagem,
todos os ronimodns illuiiiiiiu-
dos á luz clectriea. As chaves
no local. Trata-se na rua (ion-

çalves Dias 31, próximo da ei-
dade. a poucos passos dos
lionfles de Aldeia Campista,
cuia passagem em duas se-
cçíies 6 de 200 rs. Alugueis
100$ O 110ÍSOOO. h

IOJ.
CM. 9.|4)

ALUGA-SE 
uma casa,

tos,
com 2 quar-

, _ salas e cozinha; aluguel 35$;
no beco dos Espinhoiros n. 109, Pie-
dade. ("°5 M).J

IMIPCITPMCIA'1'1'1'''1'80 *<aíx>> do Coi>reio
Kuviando o
OURA RÁPIDA I

1947 _ Rio de Janeiro —

nome, residência e o sello para resposta.—
GARANTIDA GRÁTIS.

VEN'r>B\r-Rilv 
trcs bons prédios em

Copacabana. Preços 23 e 14 con-
tos e um bom terreno; tratar dire-
ctamente com o sr. Cruz, rua Del-
phim n. 78-VI. (R mo) N

VEX*'DE-S:E 
um

10X3
lote de terreno dc

0X34, travessa Fausto _ dn Ama-
I ral, cm frente á linha da E. E. Leo-
I pold:na, distante da estação de 0!a-

ria 5 minutos; trata-se i rua Joanna
Rego, 22, com o sr. Amaral.

(R 1115) X

Vende-se;chácara com casa nova,
em Jacarcpaguá, uma

1 casa nova, tendo 3quartos, a salas, cozinha, despensa emuito terreno todo .plantado, perto do
ponto de 100 reis, praça Secca; paraver e tratar na mesma, rua Emilian. 1 D. (J ,30) N

ViEN'iDE-SE 
um bello palocete, si.

tuado á rua 'Dr. José Hygino
tendo accommodações para grande fa-
milia, com grande pomar e jardim;trata-se í rua da Assembléa n. 113,
sala ;, das 3 ás S horas, com odr. X. (B 7o8) N
¦\7iEXOEM-9E 

magníficos lotes 
'Ti

y terrenos, situados em S. Chrisio.vao, na rua Bahia, logar muito sau-
davel,) e por preço razoável; par.imais informações «om G. Estrada, ;i
rua do Rosário n. 114, cartório, dasa ás 4 horas da tarde. (S 3«4) M,

na Tua
VillaVENDE-SE 

um pr
Thcodoor da Silva n. 310,Isabel; trata-se no mesmo. (B6?9)Nfi

T/IENDE-SB um barracão na ruo
T dos Espinheiro» n. 791, medindoas de fundos por ia de frente, con»',

água de bica encanada; trala-se na
rua Joaquim Silva n. 151, Piedade. I

ALUGAM-SE 
casas

IIenrique
Dentro.

trala-sc n rua
Schelle n. 7. E- de

(983 M) J

MOVEIS a PRESTAÇÕES
72 - Quitanda - 72
— A. PINTO & C. —

ALUGA-SE. 
oor preço

n
modíco, a

metade de uma pequena casa, em
logar saldavct, com bonde c trem,, com
quintal^ iaidini e mais necessário, a
um casal; na rua Bclia 49. estação dç
Toilos os Santos. (028 M) 1

sullado  . -. „
finando eslão reunidos em poder
da 'mesma pessoa, servem também
para hypnotizar oit ntagnetizar,
curar só com a mão ou cm dis-
tancia, emiiili, são muito mais ef-
ficaze9 para qualquer fim. PRE-
ÇO DE CADA UM, 33$ooo. E'
o melhor talisman. Attráe sem ser
inian I

Se não puderdes comprar j'á os
Accimniladorcs, coníprae o Hypno-
tismo Afortunantc, com o qual
obtereis muitas coisas, e que culta
apenas io$ooo. Federação Tlieozo-
fica, 5$ooo.

Os pedidos dc 'fora devem ser
enviados com as importâncias em
vale postal ou carta de vapor rc-
gistrada a — LAWRUNOE" & C,
rua da Assembléa 11. 45. Rio de
Janeiro. Dã-se grátis o Magazine
do Dinheiro.

Avisa-se que os ACCUMULA-
DORES MENTAES são marca re-
gistrada e privilegio da nossa casa,
e que nada têm de parecido com
os intitulados radiadores, pedras
de ceva, um pedacinho de ferro
iniaiilado sem valor, ou inedalhi-
nhas, visto que sem serem imatl,
nem aço, ferro ou corpo magneti-
zavel, podem, entretanto, fazer
niívcr em distancia a agulha tle
unia bússola. O simples uso dos
ACÇUMULADORES torna desne-
oessarios os trabalhos dc feitiçaria
ou cartomancia. (A 180

ALUGAM-SE 
ns uredios novos, pror

prios para familia dc tratamento, a
rua SanfAnna do Mathcus ns. 51 ,c
53, Boca do Matto. bonde Lins .«c
Vasconcellos; as chaves no botequim,
da esquina; trata-se á rua Urtipjuaya-.
na 76.  (931 M) J

um chalct, a casal,
54$ mensaes. 2 salas, 2

quartos, jardimsinho na. frente c
quintal, com todos os mais pertences;
rua Belmira n. 90. subiirbios.

(1090 M) R

baratissimo, escellcn-
amia. esgoto

quintal murado, próprios para po-
quena familia; rua de Cascadura u.
5,1, estação Quintino Bocayuva

ALUGA-SEdoméstico;

AI.UGAM-SE.tos casas novas, com

(1099 M) R

ALUGA-SE. 
por 100$. na rua Dr.

Maia Lacerda n 1/9. uma casa com
- salas 2 quartos, cozinha água e
clectricidade; as chaves na loja pc.
gada. (noa M) "

ALUGA-SE 
uma confortável casa, a

rua Alice de Figueiredo 31. .esta-
cão do Riachuelo. (ioS9__M)_K

ALUGA-SE 
o predio da rua t>. Ali-

ce "4-A, nara pequena família, com
evcellcntcs conimodos; a casa esta
limpa e o clima c excellente; as clia:
ves na casa vizinha, 76; para tratar, a
rua da Alfândega 91. sobrado.

(qoj M) I

ALUGAM-SE 
casas, na estação Cos-

ta Barros, Linha Auxiliar da JíS;
trada de Ecrro Central do Brasil,
irata-se com o sr. Bernardo na mes-
ma estação. (Ofl3 ^L' J

ALUGAM-SE 
as casas novas, da

rua Tavares ns. 210 e 221,,E. do
Encantado: alugueis 61$ c ;6S; as
chaves acliam-so 00 lado. l~4.5^1^»

ViEXDE-SEcha),
.. por 33:000$, (pechin-
coníortavet predio da ma

General''Polyiloro n. 69, edificado em
um terreno que mede i3,5"Vi-, con-
strucção solida c com varias lmhas
de bondes á poria; trata-se com o
proprietário, á rua do Rosário, n. 147.
Casa 'Dixie, das 3 ás 5. (J 7S3> -N

VIKJWEM-SE 
terrenos

ban
em Copaca-

aua, nas" ruas N'. S. de Copaca-
bana e oulras, promptos a ediíicar;
cartas nesta redacção a c. Z.

(J 77*1 •*

:N'T)E-S.E por 11 contos um pre-
em illotafoso, á rua D. loroli-

na ti. 38; trata-se no mesmo, com
o jiroprietario. (K 894) -^

TT1ÍNT
Vdio

unia casa no Realengo,
com ngua u luz á porta; Uata-se

sn, livraria.
(S 1203) N

VEXDiE-,Sl:com ngiK
na avenida .Rio Branco,

fExtractos Opotherapicosí
áem gottas, comprimidos c para injeceões Iiypodermieas í
K END0HEPAT1XA — Kxtraeto Hepatlco, Supra Renal, S
í. FAtraeto Renal, Corpo Amarello do Ovario, Kxtraeto lt,s- f
K plenico, Thyinus, Kxtraeto pulmonar, Tonsillar, 1'aiierea- A
è tieo, Glândula Mamaria, Ovariano, Cerebral, Tliyroidia- A
9 no, Hypopliise, Orehitleo, do d

í * Laboratório Paulista de Biologia * 4
RUA QLIXT1XO BOCATUVA 24 — S. 1'AUI.O R

S Rua «Ia Assemblía 7, sobrado — RIO DE JANEIRO B
S Fncoutram-se nas prinelpaesphannaeias, drogarias e ca- R

sas de artigos de cirurgia. R

OS INVISÍVEIS A tndns
Os que sof-

f r e m de
qualquer
moléstia es-

S.% 1?.', jrl.'. ta^socic.da-

VIEM PELO COR.R-1'IO, em carta fechada - nome, moradasyinptoiiias ou manifestações, da moléstia _ e sello para ar?-sposta, que receberão na, volta do Correio. Cartas aos 1NV1-oivi'.i& — Caixa do Correio, 1123,

\riE'N'DE-SE 
,uma casa nova, com

ogua c luz electrica; tem dois
quartos, duas salas e mais depojiden-
cias: tratar na mcsiiia, na rua Vi-
ctoria n. 203, estação dc Ramos, 'Pre-
ço i pechincha. (J 602) N

VlEXDE-SE 
um terreno na Pie.la-

de, com 11 ms. de frente por 33
de fundos; trata-se *i« rua Bella de
S. João 11, 234. com A. C. M. Co-
operativa do Arsenal de Onerra, das
9 ás. 4 horas. (R Oot) N
"% TENDE-SE baratissimo unia casa

T para negocio e funiilia, na rua
Barão dn Bom Retiro n. 390; trata-
sR na travessa Hcrmengarda 11. 44,
'Meyer. (J 720) N

TTiENDE-SE um predio novo, em
>' Villa Isabel, com 2 quartos, 2

salas, etc., terreno ao lado, por 6
contos de réis: tr.ita-Se "a rua do
Ouvidor ii, io8, sala 3, com o sr.
Cândido. (S ?0'i) N

LUGA-SE, otfr <)oS mensaes, o
/Aorcdio à rua D. Alice n. 8o, cs-
££ do Rocha; irata.se( na ^ mesní.a.

lira
Miguel

ALUGAM-SE, 
a 80$ c ;o$, casas

novas, com 2 salas. 2 ouartos. .cn-
zinhn. banheiro, luz electrica c jar-
dim á frente, á rua Porto Alegro 17.
19 e 23. perto da rua Baião do Dom
Retiro. Engenho Novo (903 M)J

4 LUGA-SE^ por 70$ mensaes, unia
Acasa."com 2 quartos, 2 salas, cozi-
nha c grande quintal, cm Lasçadlt-
ra. á rua da Estação 100; chaves

86. (601 M) Jnn it*

LUGA-SE. para familia.

4 LUGA-SE. por
XVcoiii 3 quartos.
chaves

i2j*. uma casa.
2 satãs. luz dc

rua d.i Kftrejinha 10; as
içougue uroximo; trata-se

marinho Azeredo Meyer; a casa
S. Christovão. (909 I.) K

A LUGA-SE
XXto9. 2 sala?

LUGA-SE esplendida terreno.

A LUG.A-SE. a
J"Vii'.!ori. de to.lo
Independente:, na
Telles 17. Audarahy.

uni «enlior on sç-
11 respeito uma sala
rua General Silva

(901 L) B

ALUGA-SE 
.

quarto, cozi
m Bella de

1 casinha com sala.
c bom utiinial; na
João n. .141 V"

(ti7 W K

AI;
de lenha, g.iragc. ele, etc; preço
excepcionai; á rua Coronel Figueira
de Mello 164; trata-se no iocj!.

.4 LUGA-SE o predio
XV rão dc Mesquita n.
ves tio

<la rua Ha-
8.(0; os cha-

B40. onde se trata. {8451.) J

A LUGA-SE
AXltouLvard

mapntfico predio do
Vinte c Oitn de Sc-

lembro n. 40?. com axccllentes ac-
commodacões para familia de traia-
mento; fica próximo á praça BarSo
de Drunimond; as chaves estão no
Boulevard n. 405. «om o sr. P.i«-
çi^. .(480 L) I

unia casa. com 5 quar-
s e todos as commodi-

dades, eni perfeitas condições; aluguel
100$; travessa da Universidade 86;
as chaves na rua Visconde Itamaraty
n. 124. Andarahy. (411 L) J

ALXJGAM-SI3 
duas boas casas a??o-

bradadas, entrada ao lado, tendo,
uma. s quartos, 2 salas, Dorão habita-
vel. grande terrcr.o arborizado, etc,
oor IJ2?, e outra, menor, por gt$;
as chaves, á rua Chavest Varia 72, ar-
mazeni Cancello, S, Christovão.

(742 L) J

1 casa da
XXrua do Cahucíi n. =8 (Lins de
Vasconcellos); as chaves çstao no n.
;6, e trata-so na Companhia Predial,
à rua da Alfândega n 28. UU

4 LUGA-SE um grande terreno, com
Abastanto capim entre os estações
Dr Erontin c Cascadura. nroprio para
um ou dois cstabulos; intoruia.se na
rua S. Pedro u. 69. armazém.

(709 M) R

Braga,
tracção de callos'"r. etc., r

AO:sem dõr, etc
T. N. I595-
chatuados a
2059.

especialista cm cx-
c unhas encravadas,

Ouvidor 16;, sob.
domingos atteiide

doniiciJio. Tcl. Norte

AT 
UG "i SE Por 60$ cada unia das

duas 
"cisas 

novas, assobradadas a
rua Va?. da Costa ns. 8.1 o 85. lnlia.i-
ma
trata-se

con grande quintal plantado' rua General Cantara n. "j.
(69G M) H

\rENDÉ-SE 
uma casa e boa cha-1 cara, na rua Otinda n. 19, esta-

ção Quintino Ilocayuva, logar alto c
saudável, distante 5 minutos, ou um
lote todo arborizado. (J 730) .N

\!>:N'nh)M-RE, 
em Botafogo, a rua

Assuinpção ns. 29 c 31, ires lire-
dios meio assobradados, novos; renda
mensal de 300?, no mviimo; na -base
de ao:ooo$, o proprietário acceita pro-
postas razoáveis, á mesma rua n. 19,
das 10 ás 4 hf. da tarde. Nlo se
admittem intermediários. (UgiON

\TENDE-SE 
uma casa na rua Viuva' Cláudio n. 98, contendo 2 quar-

íns, 2 salas, cozinha, com 20 metroji
dc frcnle por 33 dc fundos. Prçíé
de oceasião 2:300$, Linha Auxili.tr,
parada lfetedi.i dc Sá; trati-se á rua
Machado Coelho n. 112, .loja.

(J Suó) N

VENDE-SE 
um terreno com duas

frentes, com 22 metros por <i6,
com duas casinhas cm construcção,
estando em condições dc se morar, por2:500?; rua Mario ,n, 3, iMarangá —
Jacurépagiiá. Saltar na rua Pinlo Tel-
les, estação dc Cascadura. (S71OX

CATARRHO DOS PULMÕES
Cnra rápida com oPEITORAL MAIilNHO

Una 7 de Setembro, 186

\n?.\'DE-SE um correr de casas, no
T lvng. dc Dentro, que rendem 250$,

por 7:500$; o terreno tem 11X50;com o sr. Affonso, rua do Carmon. 66, sola 4, ás 3 horas, >E' pechin-e'ia. (S 381) N

\TENDE-SE 
um bom terreno, prem-pio o edificar, com bonde e trem á'vista; mede 11X74. Preço módico o

poda ser a prestações, sito á maPadre Lapa, junto ao n. 75; trala-sea rua 'Dr. 1'adilha n. 139.
ü 398) íí|

VENDA DIVERSAS ,
... .. um cã«

. belga, importado diru:.u
mente. O motivo é o don» ter de re«
tirar-se para o sul; para ver e tratar,
á rua S. Clemente n. 250, -Villa Ma-
ria da Gloria, casa 30. (M io;?) O

VENiDE-SiE 
muito em conta

policial,

VENDE-SE 
uma .pliarniacia poií

qualquer preço; informa-se á r. d*
Carioca n, 66, sobrado, com Chaves.:

(S 719) Ui

Vendem-se lotos de terço-
V nos dc 10 por 50 e 10 por

67, por 3509 e 400$, n pies-
tações dc 10$ por mez, tia es-
tação dc Vigário Cerni, Estra-
da dc Ferro Leopoldinn; tem
ngua do rio d'Ouro canalizada,
35 minutos dc viagem, sendo
ns passagens dc ida c volta
300 rs. Xo local tem pessoa
qne mostre os terrenos paru
tratar das 4 As 7 horas da tar-
de, na rna S. Januário 89,
com o proprietário. (R'80)N

TTENDE-SElargo do Boticário,

Vende-se ... .
V da rua D. Mana Angélica n._ 4por

Jardim; ver
i ¦¦¦Airèsj 198.

8 cnntos o prcd'o""» n. 47»
._ rua Bue-
(S 1198) N

VENDEM-SE 
por 60 <:o:itos, a rua

Aqucducto, na Lagoinha, duas
lindas residências para -ceráo; trata-
se i rua do Hospício 198- (S i.98)'N

a. salvação dos Bezerros
¦;•:¦•'A "FONTE LIMPA"

E* o único remédio veterinário que
cura a diarrhca destes, e desinfecta os
intestinos do gado vaceum. — Deposita
rios no Rio: Alfredo de Carvalho & C.
R. 1° de Março, io.

\TENDE-SE 
um bom lerreno com

uma casinha que rende 30$, mui*
to "barato; ver c Iralar i rua Miguel
Ângelo n. 502, largo do Cruzeiro.
Meyc*. (R 8861 N

NIGTHEROY

A IJUGA-SE o predio da rua
¦ÃtXóva America 13, Pcdre-
gullio, com 2 snlns, 2 quartos,
mais dependências e grande
quintal; preço 100$. As cha-
ves estão no n. 27. J 603) L

4 tUOA-SE, para familia dc tra-
^\.taiiiciito, uma casa asobradaJa. a
rua Nerv Ferreira n. 86. pintada e
forrada dc novo. com 5 quartos, 2 sa-
Ias cozinha, banheiro, qumlal porão
habitavel com in;tal!ação electrica; os
chaves estão na mesma rua. na pana-
ria defronte; trata-se na rua de hao
Pedro n. 35. com o sr. Mario Bastos;
telep. noite 3918. (.-.15° M) .1

A LUGA-SE a casa da Estrada Real
.tt.de San]a Cruz 11. 298.1; as chaves
estão co-il o sr. Braga, no n. :077.
proMiuo. e tratn-sc na rua S. Pedro
n. 60. arn'jTrnij -- 1704, il; K

ende-se
contos de réis, a boa

LUGA-SEA:^.
rua Coronel Tamirindo
Gonçalo, com a pia
cheira c cipinzal; paro tratar na rua
da Boa Viaceni n. 15.1, moderno..

(na; T) ]

por
casa

n. 2, em
encanada.

ALUGA-SEViagem n.
casa da rua Boa

98. com luz electrica
banhos de mar á ;iorla; para tia-

tar no n. 158 da mesma rua.
(ilio T) ]

ALUGA-SE, 
para grande familia. a

cisa n. 6 ela rua Luiz dc Audra-
dc. em Paoüetá; trata-se na Compa-
nhia Predial, à rua da Alfândega
n. a«- -• m

\7,ENDE-SE 
por 4:500$ uma casa

que vale 9:000$, 110 rua Archias
Cordeiro, entre Meyer c Todos os
Santos; para informações á rua do
llospicio n. 13, charutaria. (J°95u).\

solido predio, no
Águas Ecrreas

(Laranjeiras), por i6~ contos, com. 3
bons quartos com janellas, um dito
para creado. salas de visitas e dc jan-
tar, cozinha a gaz, esplendido, área
cimentada c quintal, bom banheiro,
tanque, etc; trata-se com o proprie-
tario, á rua da Alfândega n. 137. 10
andar. O 34-*) «

TOSSE - BRONCHITES — ASTHMA
O PEITORAÍj 1)1! JUKUA', do Alfredo de Carvalho, ex-
cltisivnmente vegetnl.é o que maior numero renne de eu-
ras. Innuineros attestados médicos c de pessoas curadas o
af firmam. — A' venda nas pharmaclas e drogarias do Rio
e dos Estados — Depositários: Alfredo de Carvalho & O.
Kua Primeiro dc Março n. 10.

\TENDE-SE' em Santa
uma esplendida casa,
Thcreza, logar saúda-

preço barato; para tratar na rua
Clapo ns. 47 e 49, Mercado Novo,
com o sr. Fontes. (47 N) >M

VENDE-9E 
um grande e bom pre-

dio, im rua Dr. Campos Salles,
lladdock Lobo; Informa-se ua mes-
ma rua n. 117 A, (B 353) N

TOSSE
Tome PEITOUAjL MA-

KINHO
Rua 7 de Setembro 186

\pENDEM.-SE 
quatro prédios para

renda, no centro, com armazém e
sobrado; trata-se rua Buenos- Aires
n, 198. (J 8ii) N

TT:EN'DiEM-SE alguma
V do boa renda; Info

á rua Buenos Aires
gueiredo & C.

Villas, il.ni-
ormes e tratos

108. com Fl-
(J 8«) N

"^TENDE-SE. cm Pctropolis, uni su-
V perior terreno iproprio, com

25.830 ms, a dinheiro ou cm pres-
tações. Acha-se cm capoeirão, água-
da abundante c superiores nascentes
de ogua potável. Clima magnífico.
Dista 50 minutos a >pé. A estrada é
niacadaniizada e illuminada a luz ele-
ctrica até á ponte do Torres, que
fica distante 20 m. a pé. Brevemente
teri bondes elcclricns e a estrada Uio
a Pctropolis passará perto. Preço
7:000$; trata-se com Silvino, rua
Wesíphalia n. 139. (J 710-1) N

\TiENDEM-SE' rua do Chichorro 99
barato as cosas da

íoi, dando
magnífica renda; tratar com o ír.
Carmo, rua do Rosário 09. sob., dos
li is s. (S >'3«) N
"IZEjíDE-SB um bom terreno

* com 23 li metros por 50,
no Pedregulho. Informa-se na
rua S. Pedro 142, lo.ln, com
Canton, <í 604) Jí

ViENBE-SE 
uma casa com grande

terreno todo plantado de arvores
e com um lindo jardim na freníc e
dos lados, todo cimentado, tem es-
goto e muita fartura d'agua; a casa
é nova, porém, pequena; tem v.iran-
da do lado. Preço 8:ooo$, na rua
Guincza n. 78, Ktigenho de Dentro;
pôde ser vista a qualquer hora.

(S 5M-) N

V'ENDE-SE 
por iO:ono$ um solido

predio, cstylo moderno, com qua-
tro quartos, ires salas, etc; r. São
Lui2 Gonzaga n. 400. (R 406) N

jTJSNDE.M-'5E, cm li. Cbristovllo.

\ri';NDE-SE por 4$, em qualquel
pharmacia ou drogaria, um fratK

co de ANTIGAL, do dr. Machado,
o melhor remédio da acttialidadc pa<
ra curar a «yphilis e o rheumatishio.

,. . . -*'"f/ENDEM-SE uma sala dc jantai
V com cristofles, louças e crystaes «'

trens de cozinha, finos c poucos usa»
dos; informa-se pelo telephone 5.397,
Central. (M ">^i) Cl

\riENDE-SE 
uma bemfciloria cm(

Rio das Pedras, com 10 niiuajos
da rua Carlos Gomes n, 106., Preço
íixo 450$; trata-se com A. J. 0!t«
veira, rua Guanabara n. 4, Gascadu*
ra, ou rua Visconde dc Inliauin.j
n. 84, i°. (S 376) g

VtENDEM-SE 
armações, balcões, cói

pas, mesas para botequis e utensw
lios para todos o snegocios, ass:irí
como se faz qualquer armação, a g«s-
to do freguez e a prcoç sem com-
petidor; na rua Senhor dos Passos,-t/í

(S6153) q
¦%7ENI>EM-SE um bom piano Ame

V ricano, perfeito, um dito 4 bis,
bondes de 100 réis perto, os prédios j iPleyel, o melhor formato, uni dito 5i
assobradados, quasi novos, da ma. Pleyel, moderno c novo: troca.se,
Francisco Eugênio ns. 114 c 118; tra-1 compra-se, concerta-se e afina-se. .-Ao
ta-se á rua da Quitanda n. 83, so- Piano de Ouro e officina, do Cnu
brado, das n ás 5 horas da tarde. ! niarães, r. do Riachuelo 11. 423. s"'í;
com o sr. Roque. (J 1197) N1 (R 4'9.' "

VENDE-SE 
bom pr.edio 4 rua Mn-

galhãcs n. 45, perto da r. Frei
Caneca; trata-se rua Buenos Aire=
n. 198. fj 823) N

\TENDE.SE a boa
V Martws Ferreira

quartos e duas sfllnç;
Boato Xisbca o. 174..

cosa da rua
n. rr, com 9
trata-se a rua

O FÍGADO
O fígado é 11111 dos órgãos mais importantes da nossa economia.
Um fígado desordenado causa a perda do appclitc, prisão ric

ventre, dores de cabeça, infartação depois de comer, perda de ener-
gi para o trabalho, physico e nientaj, perda de memória, cansaço,
palpitação do coração, somno desassocegado, urina carregada, tris-
teza, etc.

•Em seguida aos sytnptomas acima mencionados, sobrevem um
estado nervoso que produz graves resultados, como sej'am hypocon-
dria, perda de poder sexual, etc.

_As PÍLULAS UNIVERSAES MELHORADAS DE PERES-
TRELLO, contém em si 05 agentes mediçinaes para combater os
males acima enumerados.

Estas pílulas são compostas de vegetaes, e o seu uso não rc-ittet
resguardo, nem de boca nem de tempo. — Caixa, 2Í500.

Rcmctte-se pelo Correio, iimacaixa por 3$ooo, seis caixas pori3$ooo e 12 caixas por a6$ooo.

Vende-se na A' Garrafa Grande
Bua Uruguayana n. 66 e Avenida Pa:sos n, 188

Perestrello & Filho m %



f^^nii^^^
'^V^^ -' '- '-¦-.¦. jj^/'. ..." ' Vj^-fP***» '- ^MBHMHH ^•ro**?1,-;'^

—"7">>~'¦*'V«*V!^1! —— —-._¦*

:¦.'¦'.'A—

CORREIO DA MANHÃ — Sexta-feira, 6 de Outubro de 19IG j 9

'rfTCTIWiSR uma cas» de _«*.
\\ ovo», carvão e Icnlla e licença de
niiitanda; informa-se por favor á, rua
q„sé dos Reis n. 3, padaria, /*.uge-
idio dc Dentro. (R 66&i) O

[S7 l-.N DlíM-SlE muitas, folhas
zinco e todos 03 materiacs

dc
das

Brandes demolições da avenida do Rio
?:,:::nido; á rua Haddock «I.obo, iij.

(XI 546°) O

!Í^IJ.N*iDB.\I*SE duas estampas para
tf fazer copinlios de massa para sor-
vete. unia de canoinhas c vendem.-
s. viagens; trata-se com Xlalheus, á
rua D. Caros I n. 59, O 5474)0

PERDEU-SE 
na rtia Junqueira Frei-

rc, entre S. Salvador c Afiou-
so Penna ou na praça Affonso Pen-
na um alfinete com alguns santinho:,
sendo de grande estimação, pede-sc .a
quem encontrou, entregar a rua do
Ouvidor 130, que será gratificado.
E' casa de calçado. (37S Q) S

iTriíXDEM-SE uma mobília dequar-'*> to, cm peroba clara, . completa:
u-na tnobilia de sala de janlar, mo-
derna, tambem em peroba, e uma
mobília dc sala de visitas, art-nou-
veaif, Todos os moveis se acham em
muito bom estado, tendo apenas nm
¦11110 de uso: ver e tratar á rua Lins
de Vasconccllos n. 7a, das 17 lio-
ms cm dcante. (M W9) O

PERDEU-SE 
uma apólice do va-

Ior de 5005000, de n. 23G1, etnit-
tida em 18C8, dc juros de 5 "1", con-
vertida em 1890, cm juro de 4 °i°,
ouro e ainda não reconvertido, perten-
cente á Genoveva Maria de Almeida,
solteira. Rio de Janeiro, 12, de se.
tembro de 1916. — p.p. Emílio Ed-
gard Bolcei. ^^^^^

."irip.XDF.-Slv uni bom piano, jicrfcilo
r Y e grande, por preço inodco; á rua'de SàiifAnna n. üo, dc «articular.

(R .(iSJ O
t- - ' -'  

* ¦—..- ¦

."iTENDE-SE para dentista um torno
IV quasi novo, com gavetas, baratis-
•bnn; rua Sete de Setembro n. =05.
gabinete. CM ioi?) P

.... um bom piano dc
meia cauda, proprio_ para

c^nccrlo, por preço módico; á rua
¦Chile 11. 35, 2" andar. (J ?80 <J

(_r.líXDl5-S13VS Pleyci;

.TtriiNUH.M.SE cinco licenças para
I V «..nbulantc dc balas, tres p.ir.i esta
ripltal e 2 liara Nictheroy; rua He-
luiza n. 3, Aldeia Çampista.

(J 93») II

KNTHi-SIÍ um gabinete cirúrgico-
IV dent
itío,,?: para ver
idustrinl 11. 58.

tratar na rua ln-
(J 904) O

7EXDEM-SE á r. Haddock Lobo
417, casaes Ae canários prom*¦p'03 para rrproilucçãn e cães Ml''ox-

'JVnicrs", puro sangue. (J 807) O
C«

(V7i;N'DI5M-S15 diversos moveis, na
rua Tavares «1. 113, Kscantadn

(J 730) O
'«_rKNIJI5-Sifi 

por n% uma cabra com
• V daãs crias dc um mczj na rua
ÍNòvã João Rodrigues n. 11. Olaria.

(J 740) O

.XTI5NDHM-SE baratissimo armações
'V e moveis domésticos, compra-se io-
dai a <111.1ltd_.de de inoveis e arma.
(,-,(.-; ílospicio, 305. (M io«*°) °

iTi7;i5NDE.SE e traspassa-se o «sn-
' V traio rlc uma casa dè pcnsiio, num
dos melhores bairros aHilocraticos,
coai puros ares de Santa Thereza, dis-
t,int_ ilo centro da cidade 10 inimi-
tn-, bondes quasi á porta e 100 reis
<le passagem-, tondo muitos auartos
confõrtavciâi e todos oecupados pnr fa-
niih'ii3 e cavalheiros de certo trato;
jura informações 4 r, do ílospicio
fi. ij_. loja. (M 8J9) O

\7il-;XDr5-SE 
um motocycle Douglas

Ide .|i|-' cavallos, cm perfeito jçs_.-,l,i, por -loo$; travessa Apitar, 21;
Cidade Nova-. (S 370) O

\ri:.VI-H-:.\I-Si; 
duas carroças garys.' liccnc','iilãs; dois bons animaes c

or-cio;; teih freguezia paia uma car-
rota", 1 aa Barão do Bom Retiro -.- It.

(Jt 1207) O

PERDERAM-SE 
cinco apobces de

um conto de ruis cada uma, dc
ns. 33.947 a 33.951, uniformisadas,
de juros dc 5 "i" ao anno. pertenceu-
les oo menor Armando, filho da íi-
nada Judith de Magalhães Godoy e
de Armando Augusto de Godoy. —
Rio dc Janeiro, 3 de outubro de
1016 _ Armando Augusto de r.o-
doy. (Q-

PEItDBCiPB 
uma

CaiSca Economioa
49.007

caderneta da
da .* serie.

(1079 Q) J

GRAVIDEZ Evi,
ta-sc
usan.

do a 1 veias antisepticas. São
ino.ícnsivas, commodas e (le et-
feitu seguro .Caixa çom 2.5 ve-
Ias 5$ooo. Pelo Correto mata 600
reis. Depositário: praça Tiradcu-
tes n, 62, pliarmacia Aavarcs.

(IS°4)

DtSHEIRO 
soh liypotliecas de- pre.

dios e terrenos, juros módicos.
Empréstimos sobre inventários a her-
deiro?. Descontos de jnroB de apoli-
CC5, acçÕe3, alugueis de prcdio3, mes-
mo de menores. Trata, com E. Fer-
reira, rua do Rosário 114, tabrllião.

(35 S) R

DI|KHEIR10 
so1> liypotliecas, alu-

gttei5 dia casas, prontissonás
adeanta-**e juros dc apólices «a jm
ros módicos com G. Pereira, a rua
da Alfândega n. 4=, 3o andar, sala
t2 (elevador). (2750S) R

DINHEIRO 
— Empresta-sc, sob

hypotliccass de prédios a juros
e condições que se tratarem, com o
Dr. TolctUino de Campos, rua '1'heo-
pliilo Ottoni n. 83, 1» and. (708 S) }

DIXHEIRO 
— Dá-se sob hypothe-

ras de predio-, com toda a
.revidado; á rua Arcíiias" Cordeiro
n. iiii, portas de aço, casa Freitas,
das 8 ás 11. (33» S) M

DINHEIRO 
— Empresta-se sobre

promitóorias, moveis e demais
garantias, com Rodolpho Thomaz; á
rua do Hospicio u. .129, i° andar, de
1 ás 4 horas.. (i_8 S) J

DIVERSOS
ADVOGADO 

— Dr. Washington
Garcia — Foro em geral — Pe-

lições iniciaes c consultas gratuita-
mente; rua da Quitanda n. 20. 'l.cle-

pbone oííicial. A qualquer liora.
(382 S) R

ALUGA-SE 
um senhor dc edade,

nara tomar conta dc casas. de
conunodos, sabendo tambem dc pintor
c forrador c pratico na arte de pc-
dreiro. dando, carta de sua conducla;
Irata-se á rua das Laranjeiras 172.'Botequim. (D '"7«i) J

ESTÔMAGO 
— Cura certa, rapi-

da e positiva dc qualquer nio-
lestia do estômago e intestinos, na"Flora Brasil", largo do Rosário ...

(1071 S) J

IESPIRITISMO 
— Tratamento gra-

.J tis, de todas as moléstias. Con-
sultas sobre todos os assumptos;
Acre 69 _ "Flora Indígena",

(340 S) j

IJÜiMIOTA 
tío tratamento, aluga

. uma boa sala ou 1 quarto 1110-
desto, com pensão de jantar, por
oní; travessa Marqucz Paraná n. 31.
Tclcpli. 'I2;r, Sul. (1152 S) J

PATSA 
DE SEDA — Vende-se na

rua i» de Março n, 31, 1° an*
dar. (7041 S) B

PENSÃO 
— Fornccese em casa de¦família «.brasileira, á mesa ou a

domicilio. Máximo o-s-seio: rua Lar-
ga n. 71, 1» andar. (1047 S) R

-'- —

QUEM 
TEK CABELLOS DIF-

FICEIS DE SE PENTEAR ?
O "Maciol" alisa, faz crescer e per-
fuma. Substituo com vantagem qual-
quer brilbaiitina; 2$ooo, pelo correio
3?; 119, rua> Marechal 1'loriano.

(816 S) M

QvUARTOS mobilados— Alugam-se
em casa de famiiia dc respeito,

rapazes;" rua Moraes e Silva 150,
em írente ao Colíegio Militar.

(95a S) J

QUARTO 
— Erccisa-se de um em

casa de família séria, .para uma
professora; Cartas á rua do Hospi*
cio n. 144, casa 4—R. Q. (957 S)J

RE£OGIOS e despertadores com-
am-se e concertem-se o $500,

2$, ,.$, ele, na casa de gramopbo-
nes á rua Uruguayana 135, officina
de relojoeiro, (281 S) J

IJIXS 
— Cura certa, rápida e po-

_V sittya de qualquer moléstia dos
rins;- bexiga, próstata, etc, na "i;lo*
ra Brasil'', largo do Rosário n. 3.

1072 S) J

COBRADO
« _"" (ini

Aluja-sc magnifico
andar, na rua do Hospicio n.

118, cm frente á praça Gonçalves
Dias. Trata-se no n. 120, loja de
papel pintado. (353 S) S

GAI.I.1XIIA3 
Legliorn— Vendem-

se cinco cm plena postura, com
ou sem gallo; rua D. Julia 11. 32,
casa n: x, (024 S) J

\ TINADOR dc (lianos. boa bar-
jCX monia-, cordas e pequenos con-
certos, mata os bichos se o» tiver,
10$. Toque para o Café Guai-any;
tel. 4191, Central. (973 S) J

X CÇAO entro amigos — A rifa (le
______ um alfinete do gravata c brillian-
tes que corria bojo, fica para .1 dç
novembro. (i g j.í S) S

ARMAZÉM 
c morndin para fami-

lia, por 120$, na rua Pereira dc
Almeida
Mattoso.

Trala-se no CS —
(920. S) S

FERIDAS
darthros,

empi-
gens.

eczemas, sardas,
pannos, comichões, etc, des-
.íppuroceui irapidaincnte ¦ usan-
do Poniada I.u_it.-ina. Caixa
1.S000. Deposito: Pharmacia
Tavares. Praça Tiradentcs
11. 62 (Largo do Rocio.

A .030

GOVERNANTE 
— Senhora brasi-

leira(i emprega-se cm cas* de um
senhor sério dc tratamento, mesmo
com filhos, faz serviços leves; quem
precisar deixe c-irta nesta redacção,
06 iniciaes D. X). D.t ou annttt.cíe
na mesma folha. (3115 S) M

(P RAMOPHÒNE e clia pus—Trocam-
yj ee de $500 a 2$. Vendem-se dc
S500 a 3$. Compram-se usada?. Con-
cci-uim-se gramaphniies c veudem-se o
20$, 25$. Compram.se, rua Uru-
guapana 135. (6567 S) K

(1 
OSÓRIO...A — Cura certa, ra-

Tf pida e positiva, na u Flora Rra-
«ií", largo do Rosário ,t. (io;n S) J

(GRAVIDEZ, 
— A salvação das

T parturientes eslá na "Olistetrina",
remédio extraído dc * 

um cogumelo.
Depo-vto: Acre í>9 — "Fibra fiuti-
Kfiia". (3ioS).I

ilTKN-DlC-Sl. uni bom piano, por pre-' X ço razoável, á rua dá Quilan-
ida 11. 201. (S 045) O'

"%; 7" I" NI > I vM- S-lv superiores maclütias' V dt- escrever Undèrwood, Conttneu-
Ml, Remiu, ton 1.1 A e 11 R c Re-
tuingtòn Jtutior, iportalH; Royal em
Juxuosn caixa de couro, e Pox; rua
d.i Alfândega 11, 137, i" andar.

(S 1224) O

iTTiKXDIÍ-STi optima pensão por' V 3:500$; sendo 2:500$ á vista (
:i :nnn$ eni letras; tem 2:000$ em nio
veis e utenstilios c dá lucro liquido
tle 500$ a 600$ mensaes, negocio 'hò<
mesto l* ile força maior, como sc prn
va; cartas a 'Cuedes, neste jornal. Si
serve pira nu etn tenha dinheiro e vou
fade dc Iranallfàr, fora disso não pro-
roque cacctcações, (S 979) O

iXTIvNDIi-StS uma pianola americana
: V quasi nova; na praia do Plamengo
ji. 120, casa 1. loja. (S 11S3) O

i'_.n.XD_';M-_sl. Iodos os utensílios dc1 %'¦ ai'iuazem;de seccos .e moUiados: hal-
rão, armação, balanças c todos os per-
tírtees do ramo Ac. necocio; pnra in
formações á rua Camcrino n. 72. ll.i
tcl I.uiz. (R 10SS) O

A' ¦'-T*. sm
KUA AsseiirbKa; 70. :", ni-

não cm ctirso desde 10$:
inwlug,, írauo., aritbm., olgcbra,
etc, o proí. que morou nas riiaü:
í'cte n. 109 e Carioca ns. 47 e 44 ¦

(.150 
S) S

A POSIÍXTO para descanso de r.í-
_CJ_. sal, aluga-se, confortável r dis.-
creio: cartas a Lisia. (Jj2 S) S

HYPOTHECAS 
fu-em-sc de iirc

dios no centro c nos sisliiirliio-i,
com brevidade: na rua An Quitanda
n. 73, alfaiataria, com Freitas da i
iis 4 horas. (722 S) B

ÍJjVÇOTHEGAS 
deídc S '>|'|. .eoufoi-

li me localidade; e garanti^: J..Ci.
Dart; rua da Quitanda 63í' lciicria.

(243 S) S

HYPOTHKCAS 
nos siibiirbios; qual-

quer quantia, dc particular, com
o Jeronymo. padaria do ponto dus
bondes de Inhaúma. (424 S) J

HYPOTHECAS 
na cidade e sub-

burbios, grandes o*.i pequenas
quantias; rapidez e juro módico. ín-
forma o í-r. Pimenta; rua do lto-:.irio
n. . 147, sobrado, fundos. (,?í»_ Si R

TMIPOTENCIA
X pida e
sil", largo

Cura certa, ra-
positiva, na " Flora nra-
lo Rosário 3. (1060S) .1

SENHORAS 
— Curas garantidas

das moléstias de senhoras e Era-
tis, por medico especialista. Pharm.v
cia "1-Iora Indigena"; Acre 69.

(340 S) J

SO' 
fa_ economia quem comprar

maiiliincnto.s de 1' qualidade, que
se vendem nos Dois Mares; largo do
Estacio de Si 11. -o. (4955 S) R

SELLOS 
antigos para coUeoçSo —

Quem melhor paga é a casa São
Ciil.crto; Avenida Kio Branco n. 31.

(144 S) J

«Clinica dè moléstias das
senhoras pelle V syphilis
—Dr. Valentim Bittencourt,- parteiro,
cura o» tumores dos.seiof,.e do ven-
tre ns moléstias das - vias urinarias
c genitaes da mulher, as metrites, os
corrimentos uterinos c .vajinaes c re-
gulurisa a mer.struaçaa por processo
seu. Applica -o 66. e) 9"*4. «om ou
•cm inicecão e esta sem dor, trata
a tuberculose e licrma (qucbradiira)
sem operação. Consultório perfeita,
mente ap.arelliadoi rua Rodrigo Sil-
va n. 26, esquina da rua da ..Assem-
bica. das 11 ás 2 da Urde.. 1 clcplio-,
ne« 2511; residência:'<.nia'.. Senador
Euzebio n. 342: Consultai" grátis.

• í .,. ,:para' o" diagnosti-
co e tratamento
dns (Joeuças do es-
tomato,-. intestinos,
fijiado, pulmões,

, o»sos,-Í'èi«t., pelo
DR.' RKXATO OI£ JCOISÜA lo-
PUS. Preços módicos. Rua S..o
José, 39, das 2 ás ,t (menos ás
quartas-feiras). -. A 205

Riu
coração, rins,

DENTISTAS
DENTISTA

R. Baldas Von Planckcnstein
Esp. em obtura.ões a ouro, pia.

tina, esmalte e e-ttracções com-
-" tamente sem dòr; colloca deu-
tes com 011 sem chapas, a preços
reduzidos. Garante lodo e qual-
quer trabalho e acceita pairamen-
tos parccllados. Das S da manhã,
ás 6 da noite. Aos doniinijos só
ató ás 3 horas. Rua Marechal Fio.
riano Peixoto n. 41 (sobrado),
prosimo á rua Urugitayana.

T^ENTISTA — Vcmle-se por
Lf um motor electrico

CjITIO para verão, com bastante
kJ terras c muita água, no logar
mais saudável do Brasil, n 4 horas
da capital, com casas modernas, for-
•lidas c assoalhadas, iintallação sa-
iritaria, esgoto, -água encanada c il-
Htmiiia.ão electrica. Criação dc (fal-
linhas e porcos do raça, bons ca-
vallòs de montaria para homens e
senhoras. Installaçào liydroclcctriea,
piopria do sitio, para illuminação e
moinho. Vcndc-sc nu troca-se por
cs«i 110 Rio, rua (la AHaudega 73-
1» andar. (749 S) J

CÊXIIORA diplomada pela Acadc-
kj mia du córte de Paris, couíec.
ciona quaíquer vestido o- executa-
qualquer bordado á mão. Preços
módicos; rua Dclphim 11. 78, Vt —
RotafoRO. ('iu-14' s> R

Ç«A1.A e quarto — Aliigam-sé esi
kj pÍL".idl.tlos, rodeados dc jhuel-las
e dc um grande jardim Amplos e are*
jados, a casal 011 pequena (amilia;.
em casa ,1c famiiia dc lodo respeito
c seriedade: rua Mariz c Ilarros 11.
200. (So; S) R

SKMIOUA 
educada ein Pari*, lec

ciona pratica e tlieoricatuente o
francez, portuguez; piano, bandolim
e bordados; rua Barão dc Amazonas
n. 50. (nSBS)S

CAI.A ile frente — Aluga-se uma
O espaçosa sala do frente c 11111
gabinete; mobiliados 011 não. e com
optima pensão a 11111 casal distineto,
ou a rapazes; rua da Carioca 11. 8,
2» andar. ("OS S) li

(tOMI'RAMSI'. 
moveis usados, qual-

..' quer quantidade: mobiliário com-
picio nu avulso; pagam-se bem, na
rua Visconde dc Itauna 11, I5",.P«''\-
ça 11 de Junho. (3-»í* S) S

ÍIACIIORItOS 
legítimos Terra No-

J va, novus, vendem-se 3, á aveni-
on Henrique Valladares 44-. _ _,

(711 
S) _J

(10MM0D0 
— Alllga-fe cm casa

i dc senhora discrcla, para descan-
so de um casal, á rua Frei Caneca;
niicm desejar, deixe carta nela re-
dacção, com as iniciacj A. K

l'J/8 S) J

KT.XDIvM-Si.í um eiiardacnsacas de; t pípelho; uma estante e duas co-
iumnaâ» na rua da Carioca n.-so.a0.

dl 1.105) o

rlTTI.SiDU._.13 ...r.-.-iile quantidade de
* X chapas para gramoplione, 'dentre
n*. quaes hnns trechos das operas:
1 ki.ir.iuy, Uiçoletto; Aida c outras.
r.".*iii da coltecçüo convpletí. do; l'.y*
»:''.u-c'*, vc*r c tratar á rua O. 'Atina
Ncry 11. fi.|8. (J 8if,) O

IMPOTÊNCIA 
— Cura-se rápida-

incute; sem remédio a ingerir e
grátis. "Flora Indígena"; Acre (19.

(340 S) .1

ÍNTORMAÇiHíS. 
syndicancias, pro

pugandas-, cobranças, pròfesforci
de magnetismo, poesia, etc. Caixa
do Correio n. 1827. (380 S) J
T A.MIXAS
J à vc bem
dc S.

(.It.l.KTTIi — Afiam-
Ouzii t$5oo; ira vessa

Francisco dc Paula n. ?S.
(7107 S) J

Corrimentos
Curam-se em n dins com

InjecçãoMariiiho
Iíua 7 «Ic SolemforoJ 180

MADAMK 
Dl'IIAMl.1. — Parlei-

ra diplomada pelo Kcal Ir.-titu-
to de Florcin;a, «icceita chamndos a
qualípter hora. Telephone Villa $129,
rua S. Miguel n. 80 — Tijuca,

(6S.0 S) R

T\ÍRlíOS dc casimira para
meus n prestações, entrega

1»; rua da. Carioca n. 54, sob,
plionc Central, ,.508. (77S

bo-

Tele-
S) S

00$
de suspen-

são, com caneta e angulo, mnis_ 3$%,
Rua da Carioca 15. (1073 S) M

PARTEIRAS

3ST-1 S-SSO
13:000$000

DA

LOTERIA DA BAHIA
' 

Vindos para esta capital na exlracção de hontem, 5
do corrente. Pode o possuidor do alludido bilhete vir
receber «Integralmente» do- concessionário, João Pedrei-
ra, rio Hotel Avenida, a referida importância.

SORTES E MAIS SORTES
distribuo a Loteria da Bahia com os seus amaveia

freguezes.

HABILITAE-VOSüI
Bilhetes à venda nas casas lotericas

aapTftfie
("¦II m mM^M dc mulher, o¦ «í-*mm " ~ _ DR. M. Div
ANDRADA cura corrimentoi. Itcnior-
rliagias e suspensões; de modo sim-
pies evita a gravidez nos casos indU
cados. fazendo apparccér o incoiunio.
do sem provocar hc:uorrnmrÍit. tendo
como enfermeira mnie. JOSISPHINA.
OALUNDO: porteira do ^rospital
Clinico de- Barcelona: consnuris . <U;i-
riáai «ratis aos poltrcs; Acr.ctta elteii-
tes cm pensão. Consultório ve rení-
dencia: rua do 1,-avradio u. in, so-
brado, (S14 JI

um te obtíios
Tratamento pelo Dr. Neves

da Rocha, com exilo seguro,
dos zumbidos dos ouvidos,
pela massagem vibratória,
pelas correntes continuas e
pelas correntes de alta fre-
quencia. Os zumbidos dimi-
nuem logo na primeira ap-
plicaçüo e afcabám desappa-
recendo completamente.
Consultas de primeira cias-
se da 1 as -i horas da tarde;
consultas de segunda classe
das 10 ás 12 da manhã. —
Avenida Rio Branco 90

(J 054)

Mme. Ciei

Mr. Edmond

PARTEIRA - P«ÍS*«
—Com lonftn pratica, trata dc mole,;- i
tias de senhoras- e suspensão, por um
processo rápido e garantido, Acceita
parttirientes cm sua residência, â rua j
Camcrino ti; n>s.' Tel. 4428, Nòrt

a 1...=)

Parteira Mme. Bar-
PAtft 

¦ Com pratica da Ma-
iwaw ttoriikladé, trata das
moléstias', do utero c evita a gra-
videz. A-cccrta parttirii-ntea em
pensão e atilende a ebam.-.dos á
oualquer liora. Telephone n, 4580,
Central. Rt;a General Caldwll nu-
mero. 23,1. (i7s.l J)

— Cart o*
frifinte—Diz
tudo com
clnrcra o

que sc dc-
ja saber, realiza trabalhos por mais
difficeis que sejam amigavelmente, á

-tua General Câmara 248, sob.
(li i.*oi) S

— Cartomante,
grande "me*

dium" dárivldcnte, distinsuidó pelas
imprensas brasileira e c-lrangcira.pclo
acerto das suas predições, conliiiu'a
a dar consultas para descobertas dc
(|Ual(|Uor espécie: na rua do Matto-
so, 217, «obrado. Mr. Edmond tem
sido freqüentado c admirado por nu-
merosos clientes da mais alta catego*
ria, a quem predisse o roubo do "Mu*
setl Nacional", fl morte da sua irmã,
a celebre " Madanic Zizina.", c ou-
tros acontecimento, notaveia.

(S n8.0 S

TTMA senhora oficrecc-se para gn-
\J vcrn.inte ile caa« dc ticssoa de
tratamento, rua Vcrr.cr Maijalbãcs 11.
¦19—Kngcnlio Novo. («P7 S) 11

dau-
mclliorci iiilormaçncs de

sua conduetn e fiador, ofícrcce-sc
para fazer cobranças dc alugueis dc
casas, t-nnt.-is 110 Tliesouro c Preici*
tura. Carta, nesta redacção, a O. A.

(-".*3t S) A

UM 
«.-negociante desta praça,

do ns 11

UM 
rapaz serio t

deseja auxiliar

MODISTA 
com

vestidos chies
figurinos
Atidãráhy;

muita pratica, faz
chapéo3 pelos

Urtigiiay 11. 23a —
(iijSSVJ

ilTACIIIXA
íTX so uma,

T 7*!Í"!N*T>'1'!-Slv um magnifico harma-; V niuin, do melhor autor americano,
peca com dois teclados e de grandeeffeílo musical: na rua da Alfândega
si. 2fii (sobrado). (.Ki to.)0

jTri-:X,DE\r-S,l5 duas vaccas, sendo
V uma em vésperas de ter cria. c

duas vitellas e-um bezerro, quasi boi,
ma rita 'l*rci Caneca n. 519, casa 1:
infõnua-se com o sr. Clycerio, das o
tii tstaiihã ás in da noilc. CJ94ó)0

€)ÓKS'nt«JC.COIiS, 
rcoonstiruccocs c

' reparos, executam-se com lircyi-
dade, garantindo-sc bom Irabnilio e
material de i" ordem; trata-ss na rua
dj Ouvidor 11. 108, sala .1, com o
sr. Cindido. (r«íQ S) n

Conoepc.ou
iofi, pobra*-
t.i;i ¦ S) s

TtriKNDK-Slí um botequim bem mon-
| X tado c cm hom p.vito, por qual-
quer preço c comi çües dc pagamen-
ti á vontade do pretendente; por mo-
ti vos que sc dirão ao comprador; o
casa ten» contrato bom, aluguel ha-
a...U:: informa-se -na rua dn Rosário
n. -i «, telephone, Norte, 1.807.

(J 9l&) O

CIAUTOMAYriv 
mmc.

'—Rua l;ii'i Caneca ti.
do. Preço s$oo'o".

ÍT.1ASA nas Laranjeiras — Aluga-se
\J a da rua Passos Manoel u. ..,••
com d,.,is quartos, duas salas, quar-
t<, para creado, demais dependências.
c bom terreno: as chaves eslão. por
favor lio 11. .-'. O"/" S' ?

C0.M1M(A-S15 
qualquer quantidade

de jóias velhas, com ou sem pe-
dra-s dc qualquer valor c camelas do
Áloule de Soccorro; paga-fc bem:
nu rua (lonçalves Dias n. .ir-, Joalhe-
ria Valentim. Telcph. 994, Central.

(;io.( S) S

escrever — Vende*
;asi nova, ou troca*

:.e por nutro objecto, Tem fita dc 2
core-, retrocesso, lu-bulodor c teclado
universal. Preço" de oceasião; á rtia
ilo Cattete' 103, loja; 

(S.s 
S) lt

TtfANTKli
111. diarini

AXTIUCA ESPF.CTAL recebida
mente de S. João d'Kl-

Uey, vende-se nas melhore.*, condi-
çõci e preços; á rua de São Pedro
11. iSo. (930 si .1

TiifASSAGISTA, diplomada na Eu-
[YL ropa. Todas as massagens, trn
lamento especial para emagrecer —
Copacabana, rua Hilário Gouvèa S.í.
Tcl. 2229, Sul. (.195.1 S) K

MAC 
II 1\AS de costura S^jer a

prestações; á vista grandes aba-
fime.i.o- ; attende a chamados a do-
micüiq, pelo telephone Central i*')07.
nu da Carioca ??, loja. (6/73 SVJ

n-TMIÍ. Clara Coitdcrc — Manictir,'.
ItX pedicura, massagista diplomada:
rna S. Clemente u. 105, Tel. ¦-'r.ii
Sul', Vae a domicilio, Sú á- senlin
ras, (__t_ S) S

: bem collocado
uma moça nova

c sem ooniproniissosi cpic trabalhe
durante o dia. Cartas a esta reda-
ccão, para X. V. ., (noò S). 1(

dn interior, ten-
medicamciiloüMdo enhor vindo

usado um

PARTEISA MPte. Maria
Jo^ephina, di-
01ón.adn pela

l'"alcu!dadc de Medicina de Madrid,
trata de tod.s as doenças das senho-
ms c faz «appàrecer o incnmmodo, por
processo .«cientifico c sem dor nem
o menor perigo- para ja -saude,- tra-
lialiios garantidos c preços ao õlcan-
cc dc todos,. Avenida 'Gomes Ercirc
n. ;-. tclcphone n. .1 ti-* -. Central., com-
sultas grátis, l.m frente ao theatro
Republica. ___«. ('"l' b

Doenças CuTa garantida.
jjg u rápida do

garganta o_s__iva.
nariz (fetide?; do nariz)

OUVidOS processo inteira-
boca mente novo.

Dr. lüurico de Lemos
professor livre dessa especia-
lidade na Faculdade dc Medi-
cina do Rio de .lanciro. Con-
sultorio rua da Carioca trj,
sobrado, das 12 ás O da tarde

Perolina Esmalte — Unico
preparado

que adquire c conserva n belleza d.i
pcllc, approvado' pelo Instituto de
Belleza de Paris, premiado 113 1.x-
posição de Milano. Preço 3?ooo. PO
DE ARROZ PEROLINA, suave e
embeüezodòf; Preço 4$. Exijam es-
les preparados, á venda cm todas as
pcrfi-inarias e 110 deposito deste c
de outros preparados, á rua Sete oe
Setembro ti. 20., sob. (589 S) A

Moléstias das Senhoras
—Dr. Octavio de Andrade, com pra-
tica dos hospitaes da Europa, evita
a gravidez por indicação seientitica,
sem prejudicar o organismo. Tlenior-
rliagias, suspensão, etc. Residência e
con;.: rua Sete de Setembro 11.. 186
sobrado, das 9 ás 11
Telephone 1591
grátis. x

de 1, ãs 4
Central. Consultas

(•01 S. J

chro-
nicas

c rc-
centos.
Quereis

ficar radicalmente curado cm poucos
dias ? Procurae informações cora o
sr. Pcijo. i|tio gratuitamente as of-
ferece não conhecendo caso nenhum
negativo! rua Theophilo Ottoni. 107.

(80 b) 3

SYPHILIS e suas conse-
quenciu-s, - Cura
radic:ti, injecções

còinplcihiueniê
INDOLORES.(le sua preparação. Appl. 6òfi e 914.

Assembléa 11, 54, das 13 as 18 ho-
ra*. Serviço do Ur. PEDRO MAGA-
LHAES. Telephone 1009, C.

(II 924.1)

ComictiüO
darthros, cmpin-
(jcii-, eczciníis,
friciras. snrnas,
brotoejas, etc,
d esap-parecem

fácil e coniplelanicntc com o
DlíRMlCURA. (Mão é potuada).
Vendo-se em todas as drosana»
do Uio c Nictheroy. Deposito gc-
ral: Pliarmacia Acre. rtta Acre,
n. ,.S. Tel. Norle, 3265. Preço
2$000. • ______„

'CtntorSo lectrteo "SANDEN"
Para moléstias nervosas, impotência, neurasthenia,dysp©

psia, prisão de ventre, etc.
Consultas verlxies ou por cartas, das 9 da manha ás 7 da noits

Dr. M. T. Sanden
LARGO DA CARIOCA 13,1- andar - Rio. S 119.

ACTOS FÚNEBRES
Maria José de AraujoíI

Ernesto Domingues da
Silva

'Artliur 'Domingues da Sil-
va e senhora, Floriana da
Silva Machado. Ballhazar da
Silva Pereira e senhora, 'lo-
¦raida Caldas da Silva e fi
Ihon, dr. Arllnir da

Nobre e senhora, agradecem a to-
da:i as pessoas que acompanharam
á sua ultima morada os restos nior-
taes dc seu prezado irmão, cunha-
do e tio LíRJíESTO DOMINGUES
DA SILVA, c as convidai:* a as-
sislir á missa dc setimo dia, qiu-,
ein intenção á sim alma, será ceie-
brada amanhã, oabbado. " do cor-
rente, ás o i|j lioras. na egreja de
S. Francisco dc Paula, no altar-
mór; pelo que se confessam gra-
tos. J 1130

i*. Francisco das Chagai
1'elles de Araujo e família.
Fausto Júlio .de Araujo a
família, Fraitcisca Angela de

; Araujo e filha, Pedro Za.
cbarias de Araujo e famiiia. Octa-

Silva I Va'10 <Ie -'•«'•'«ijo c famiiia, aura-
decem penhorados .. todos aqiiel.
Its qile assistiram c se fizeram
representar nos ultimos momento»
e cntcrraiucnto de sua semprt
lembrada mãe, sogra, avó, cunhada
e lia. MARIA JOSÉ' W. ARAU-
JO, e do novo convidíun para aS-
sislir á missa de setimo diü, qu*mandam celebrar pelo seu repouso
eterno, na egreja.de Nossa Senhora
do Rosário, ás o horas, -amanhã,
sabbado, 7 do corrente.

Noemia da Costa
Ribeiro

João da Costa Itibeiro,
sua eeposa c filhos convi-
dam seus parentes e amigos
para assistir á missa de
trigesimo dia, que por itlnia

de sua querida filha c irmã NOE-
MIA, farão rezar amanhã, ás 10
lioras, na egreja de S. Francisco
de Pau'a. Antecipam seus agrade-
cimentos. J 1140

i

f
Alexandre da Costa e

Souza
I-uiz da Costa e Souza f

famiiia convidam todos os
amigos e parentes para
acoiiipanli.tr os restos mor-
taes do idolatrado irmão

AI-UXANDRE DA COSTA E
SOUZA, saindo o feretro da rua
General Mciina Barreto ,..., hoje.
sexta-feira, (í do corrente, ás o lio-
ras da manhã para o cemitério de
S. João llaptista, sendo o acompa-
nhaniento a pé. A todos, antecipa-
damente agradecem esse acto de
solidariedade e caridade. J 114-1

t

Casamentos

Partos. Mo-
lestias Uns

IVatauu-hto
dos abortos c
suas conse-

qucnclns, Hos
corrimentos; j .

das roucas utern-nvanai-as e (lan rczras
irrcoiilarcs c nroloiuriilSs. Assembléa.
-4 das 12 ás iS. Scrviiji) Üti <lr. Pedro
iMalhlès. Tolep. looõ: Cent. (lto-M4

nryiiApiç

2-í no ci-
vil o co$
rcl írÍoíüI .
c o uí o 11
sem cer.

tídõcs c cm "I lioras. tmlos os dias,
para provar quanto esta casa ú serlíii
só iiagam depois dos papeis prom-
ptos; tratn.se á rua Hnrbara de AI-
varenga n. -I, em írento á 3» l'rc-
torta, próximo ao Tliesouro, cnm Ca-

(r-i&sS) JJ II5-Í1 pitãn Silva

I

t

i
COFRES

Vemlcm-se (i usados, por meta-
de do seu valor; nn deposito dos
Cofres Americanos, á rua Caincri-
no n. 104. J 7«58

MOER PEDRAS
Compra-se apparelho próprio

para reduzir a pó tijolos refraeta-
rios. Rua <la Gamboa 2S1. Te!c-
phonc Norte 2313. J rr.4S

sg.í,,e.s.iia TLXt^a professores e professoras ig
sralis a todos rf.ie precisarem, cn- ? wt*..«y , ti

tido
cção
si..

um çnvclop.
se.lo ile $ti>o,

com iniciaes lt.

cotn a fiítc-
á caixa postal
!•'. (81S S) ]

TT.MA senhora viuva, deseja encon-
Li t.ra'r um sciibor nn senhora parn

toitíiinarcni álú-far linú, casn; quer-
se pessoa séiia; pari iníorm.acoe.
melhore.., dirija-sé ;'i rua l.uiz.Koa-
i-c< 11. j, á Compaiibia do Sanei-
incuto, estação dc Sampaio, coni a
sra. Alzira. (973 S) J

TTM rapaz branco,
U aimos tlc edade. collocado no

Io comniercio, deseja proteger uma
moça, tambem branca, cie -'" a .10
1111110?, «sem compromissos, c nue to-
aba occuiiacão. Xc-focio sáin c dis-
creio. Cartas a esta redacção, a --
Amaro dc Abreu. (1101 ^« S

UM 
habilita

algumas

tur *. uma f
fome, q'

laçliinn de
;a,«i nova;

casa n.
tj 11 31) o

«ATUIM-SI! ovos
rua

•t.

dc tsallihitas
Silveira Mar-

(.I1170. o

TtnSXDE.SIi; parV paro.li,, "TIic
o novo; cartas a

1 dentista, «tu ap*
.So.bri.lg", cotuptcio
A. Ií., r..sta reda-

(.1 H.-.31 O
-*rí-\:n.M-si; 

^oV 111 rua liarão
(Andaraby.)

> tellias Ae canal,
de Mesquita 793

(lí 10.1l II

Constipação
Tomo

ÍP1_IT0K-Ali MARINHO
Kua 1 do Setembro, ISO

1 "IX.U HIXA de escrever "M«irnou",
1 ita. iSo$, fystonin prcfcríilo cm l«i-

ilo o inuudu, Mais informações, C-ii-
:;a postal i-jSS^—Hio (íe íaneiro.

(dSRi S) lt

TRASPASSES
^^'X VSPASS.A-SK o contrato rlc nina¦tciiíj dc seccos e molhados, fazendo!...ni negocio e dcpciulcndo de pouco••¦ i|)!ía!: i:i i"oriiui<;ót?_> cotn os srs. Tci-xcira 1. ntto & C, rua Uruguayana. 90.

(M 10Ó1) O

Traspassa-se ™ tl"'íll«teinhi «. completamente moliilãdb cil vi di ¦.!•«. c:'.i câcriptortòs, que e-:ão
iodos alugadoiS, daiulo ns alutrueis
fi.ira, pagar a renda do mesmp, ficati*»; > de praça para o aHtfjatario, saln
ile espera, qtiartn, spia de jantar, có-
ii. cor.iníta. dispensa e área. A sala

üe jantar é espaçosa podendo servir
Iara pmisnn. Motiva c?te traspafíc o

<!¦':•> retirar-se desta capita!. Cartas
n Esperança, t:?stc cscrintarío.

(6i(i; P) .1

ptAIlTOÉS ni7- VISITAS -- Ccii-
X) to 2*. Ourives u. Cn — rape-
lar:.,. (-85" S) J

(^'MPItA-Sl':. 
quer di-cr vendem-

J se ücnerus alinicniicios .1 pre-
eus baratiâsimos, (Ao l''ortc Lusita
no)--Caltele ti. 1.  

tASA.MKXTOS
p.-tjicis civü( 1ASA.M1'.

\J papeis
Marcd1.1I . I'"l.
loja, próximo

Tr.itam*se o-
rehctt

120,tno Peixoto n.
avenida Passo?.

(J.l.-,i S) s

d 1AR'I'0M..X'I'I-: nortista, deíi-obrc
_ o impossível, (ar. (orles Iraba-

Ibos, rc.*a (iiicbrante c 111:10 chado,
tira malcficlos c vira pira unem fez.
Hoa Visconde dc Ilaboraby, .1--- --
Xictberoy. (-(Sãa S) J

c

;ASI' \SSA-SK. cm condições mui*
to vantajosas, còm 0:1 sem n?">, uma excellente loja. esquina

rua, própria jura qualquer v.exo-
cm rita central de i1 ordem; in-

1,, sc á rua da Asscmbléa ri. e.\
(.'.C.i P) 11

de IeritRASPASSA-SE uma loja
X rageiis c louças, "Ila/ar" ou ac-
ccit.víe tíoci1> para dcicnvolvcr n re-
Bocio. dcpcmlc dc pouco capital, notrasp i: -<• facitita-se o pairamciHo,
jipnto cnmincrcial, próximo á ponte<iis Dareis. Ver c tratar, á r;ia 1U1
Conceição, fí,i _ Xictlicrov,

n^UASPASSA-SE por motivo ,',_• vi•A. sí^m, ''tn sobrado mobilado, :¦.;'
jiat;a:ii!o alitçucl. Urgente, Trata-fc
Av. Mem Ae 3S, sou. (943 V)
mRAST*AS5A-SE .uma pensão fami.>_.l_ liar. rom pensionistas internos cr*!.i em bon? condiçõc;

com o çr. Tompson .-
Ribeiro, á rua da Cari«

sobrado. (fios Pi

c
ACHADOS E PE8DIDÜS

\1. ALVES participa, que per-¦:; as cautela;: de r.-*-. i.i.i.-íoS
. 1; i, dc sua exclusiva proprie-da i-a-Ja de Veuve Louis Laib-. sticccisorcs dc A. Calícn &

(960 Q) J

1AIII-.I.I.IIS — J'i 1
mais ds cabcllus !

pressa sen> demora ac
nortc*amerÍcano, caixa
1Q07, Hio de Janeiro,
incute vos dará todas
ções necessárias,

„o Sc pcrrtc
Iiscrcva de*

especialista
do correio

que pratuita-
n--- informa-
(-¦iS si .1

.¦ 1'ARTOMAN'TE e f.-a qualnucr tri
V.» ballln para o bem .náo u.-ar dl
cerimonio3 em talar no que deseja
ni c nata dc feridas Ctironicas (
outra-, doenças: rua Oliveira n. 38
furiilns da capella do Amparo «--Ca?
cadura. «-.'.iü" b; ¦

MOVEIS 
usados -- Camprairi-si oi-

sas. mol.ibidas, oviilsòs, cibjcctòs
de fl'.'!e. 'movo:3 de cscrijUorio, etc.:
rua do Kosario 11. n;. (iii|| S) S

Oil-IMÍKECEM.SI-; vários pertences
\ / dc Colíegio, como sejam cartel-
ras, mc^as, bancos, etc, e tambem
um lindo abar próprio pan peque-
na capella cm família, lendo todo3
03 paramentos; rua Torrei Homem
11. 111—Villa Isabel. (.177 Si S

O11 dc
I1V c Orobó, frescos remi

Pimenta da Cosia c figas
nmitcira de diversos tamanbos, ven-
de-se, rua Senador Kuzcbin n. 210,
praça it dejuubo; (27S S) Ií

(*iVOS 
de raça Legorlin garanti-

/ doi, a .($uo'i a dúzia, ovos fres-
cos do dia <i i$joo: im rna As*is
llucno 11. ..- — Itotatojo. (Soa Si.I

|'J E.VSAO — P

íornwc para fora;
IÍE.VSAO 

— Pequena
ceita alguns-.pensb

família nc

rua da fatio
(i-*a8 S)

PEXSAOi milias;
cm noss
Senador

. ca-a c a :
Dantas n. ;;

C_-:9 S?

IJliXSAO farta c variada a preço
3 módico; largo Ao Kosario 3?, -°
ámlar. i-ui Si S

/-10I-UETI5S DE SIÍXHOU-A SOU
l .' MEDIDA a i:$ — Mmc. Jlaric
i emos colletcira diplomada pela Ac,v
,lo:ni.a de Paris e rom casa cm l.v
ri--, montou seu atelier a rna da. A.
..-cniblca .15. 1" andar. (10.. SI J

riOPACABAXA — Prccisa-sc de 1
V ' c.-.ía, que. nlém das dependências
coiiimui». csicj.i limpa, tenha -t auar-
tos e foffão a ff.-!.' -t'-'"0 sl'r c"« «¦«!'•
transversal, ma; não minto longe « .'

l'.t,',-ise r,t_ 200S, não ?c daraia.
,r, mas faz-se
,. Oficrtas em
iicsle jornal.

contrato pi
c.;:::, para

r um
Arol-

IS)

riAIXA
V.' par.i (
tuna ca<a
r-.ia do Ac

- 0_:'_rr;e-'e "ma moça
,ixa 0:1 il;.tylõ?-.i|'b:i. para
de negocio. Trata-se ra

.. n c,o _ Fluía Indiftena.
(.140 S) J

,1 . t:i •
.1. 1

'-» O:
«>
desta

íl li—-Perdeu-ic um dc ouro
111 as letras V. C. enlaçadas
enlc i"na rr-.iz de Sf.iila. no

ui Kep dos Telcsrapbos â
Ml. Quem acho» e levar á

. rloriano n, ai, será gratift-
(710 Q\ S

'¦'.:' CAIIK.N"-. nu Silva Tar lim
Pcnlcu-sc o cautela :i. Í.mS-'»

casa. 
^^^^ Cio; Q) M

R DEU-SE 
~ã 

calern.-la do r".
a>-...ui6, da 3' s,«nc da Caixa
omica do Rio de lanciro.

(Õ05 Q) 13

rF.RlTT.E 
a cadern

da ** «n-ie ,i.i Ca
c. do Uio dt lanei.-o,

1 Kcoiioitii.
(^.-liij) B

SOST.URKtRA fr.iMccza. ncccUa
..' trabalhos concernentes á sua pro.
:*ç3o uor precòs módicos: run Sun-
Anua V -*--.. CiiS? S) S

TJIAXO, violino c bandolim —Pro
j. fessor — CarUs por favor. nc**«
ta redacção, para MOST...ISI.I.1.0.

(1085 S) l<

habilitado guarda-livros, tendo
dias disponíveis, occci-

ta pequenas escriptas de capai cnm-
merciacs, por preço módico; cartas
para A. Santos, rua Antônio
it. d.|—Olaria li V. T-. (618;

Rc
S)

ITMA moça mulatinlia minto bom-
U tinbii, haitiana, vivendo (Io seu

Ir.iliaii., e lutiiiulo cnm muitas dif-
[iculiladc-, nifo podendo assim viver,
pede a protecção a itm senhor serio
e dc trato. Cartas par» este jornal,
para II. U. «____ -s« ¦¦'

TTMA inoça nova, branca, brasilei-
_ ra, de bon família c üjtnpathl-

ca de-ej:i encontrar a protecção de
um senhor distineto, t|iic a possa tra-
tar: reposta para o ccnptor.o ;«'-¦;•
ta folha, para Amélia C. (S,;i b) S

sasosiBBooosaoBOBeoooeeoecetsoGGse^^

i CADIiMIA IN"|'l'ItNA«-ION.U.
_t_HK I.INT,r..S — ;.ilinslti(i prati-
co (Mutilada Hcrlitz) «Mlieonci. dc
todaii as linguas moderlins c- antiRas,
suecesso garantido. -.Vulní diurnas ( c
nor.uiriias. panicular.,.,- geraM. C:i-
rioca 42. sab. 'icíeflionc «Leutral,

_sij_a: 'j

("1URS0 
em Lalioratoiio — Aula-

_' diurnas dc cbimica,' |l!i)-5Íci c II.
N'atural. pretnraudo para os exames,
110 Colíegio Pedro II é vestibular 11:1
Faculdade <!c Medicinai Inlormaçoos::
m Academia do Commercio: á nra.a
15 de Novembro. Uio Si lt

WGLEZ prar
Mr

garan-

Neurasthpnia, iTotos de calioon, hystcWn, insomitiii,
(¦¦nqiieüa de for.as, por éscesso tle trabiilho ou do pva-
zei", itròoaciiphsõcs «lo negocio ou desgostos, siio cunhdus
com' grande êxito com os BAX1T0S de i:iei:tt'lcidíide es-
tnticii e os banhos Hydro-Klertrieos,, em curto tempo,

pelo n«. N-ISVI5S HA KOCIIA.
Estas applicações, inteiramente inoffensivns, produ- ^

zem sobre o systenia nervoso nnia aceãn effica-. o dura- A
«ionra, i'_n_itu.ndo an doente a calma, o somno e o bem 9
P<tttr Gabinete de clecl vi cidade medica do 1>K. NEVKH S
DA 11ÒCKA—90, Avenida Rio Branco—Kio dc Janeiro. JJ
riecos módicos. Das 9 da manha ús 1 da. tarde. (.TOSIl)

í.í»©5«S^«5'£SS«E5)«S«t3©i59,3«fX'©'^^

e>n seis trezes, I-...„
co ,t6 e ma da Carioca» .w, i" andar-.
\'ae á domicilio, por preços módicos.

(oS3'J S). .1

:Í.S MOVEIS A PRESTAÇÕES!!
i,,ri.. r.» i'1 nniLiri. ***

TXGI.RZ, 1'UAXri:'/. e 1'O.U'TK-
I. (ililüS, ticlos iiroícssorcs: ltodwr

,: Ilonri (uiethodb It.-litif); pteço
nindico; rua da Alfândega n. mo.
sobrado. (:.|6S> M

Comprem na Casa Veiíta, 1'abri-
e:i de Moveis. Kua Senador üu-
zebio, 222. Avenida do Mansíue.

TERRENO

Manoel dos Reis
Ferreira

riiilouicna Olimla do Ama-
ral Ferreira e Amélia Pinto
de Campos Ferreira c filhos
partidfpn.m aos seus parentes
c ainiRos o fallecimento <ie

seu iilnlatrado esposo, cubado e tio
MANOE.I, DOS REIS FERREIRA,
cujo enterraniciito será feito no cc-
miterio de S. Francisco Xavier,
saindo o feretro ás 5 horas da lar-
tle, Ua rna liarão de Firassiihihga
n. io, 8 i2J.*n«W-H-_a-a_OT_HasH»
João Baptista da Frota

Thcoilolimla dc Xcrez Fro-
la c seus filhos, viuva Paulo
de Xerez c seus filhos, l-ran-
cisco de Xerez, sua esposa,
seu fiílio c nora convidam

os sçus parentes e amigos para as-
ssistir ás missas que pelo des-
canso eterno de sou estimado es-
poso, pac. cunhado e tio JOÃO
BAPTISTA DA FROTA fazem
celebrar na egreja de Itagunhy e
na egreja de S. Francisco de Pau-
la, hoje, sexta-feira, 6 do corrente,
ás 9 horas; agradecendo n todos
i)tte comparecerem a este acto' de
religião e caridade. S itoo

Dezembargador Manoel
Caldas Barreto

D. Adelaide Garccz Cal
das Barreto, viuva

<lo desembargador
Caldas Barreto, desenibarga-
dor Manoel Caldas Barreto

Xetto e senhora (ausentes), João
Scveriaho Carneiro da Cunha", se-
ultora c filhos (ausentes), Krncstii
(larccz Caldas Barreto, Martinho
Garccz Caldas Barreto c senhora''
e filho, Sylyio Motla Rabello, sc.
nhora e filhos, convidam os paren.

fites c* amigos do desembargador
l; iM.__5.Q15k, CALDAS BARRETO;
1.' para assistirem á missa de trige-
j|.simo dia, que mandam celebrai.

amanhã, sabb.ido, 7 do cnrt-etite, ás
0. i|- lioras, na egreja de S. JoãoH.nptisla da I.agòa. J ndft

f

Dr. Rodolpho Alberto
Silveira

José Moreira Bastos, guisenhora e filhas, Maria Mo-
reira Portelia e filha eou-
vidam os seus parentes famigos para assistirem ámissa de setimo dia que fazem ce-

lebrar por alma do seu queridocunhado, tio, 
'sobrinho 

o primodr, RODOLPHO ALBERTO SIL-
VE1RA, amanhã, sabbado, 7 do
corrente, ás 9 i,|a lioras, na egreja
de S. Francisco dc Paula. (I{ ooo
&__B___RM_Í_H_____1

Antônio Maria Alves
Costa

Raul da Costa r senhor!
e Gastão Pillar Alves át
Souza, senhora e filhos
agradecem penhorados aoi
parentes e amigos que acom-

pnii.iaratn os restos mortaes dc seu
sempre querido pac, ,s_grò a avó
ANTÔNIO M-ARIA ALVES COS*
TA á sua ultima morada e dc novo
os convidam para assistir á uiisra
de setimo dia que, por sua alma,
mandam celebrar hoje, sexta-feira,
6 do corrente, ás o horas. 110 aliar-
mór da egreja de S. Francisco de
Paula. (1. 87S)

COROAS DE BRONZE
BUSTOS, M-.D....Hí.l«.S, I.IC

TUAS o attribntos fúnebres
|>ara monntneiitos

PBXDM1SÓ rXDTGENA
150, rna fanierino — KIO

PORTUGAL
SANTA CRUZ DA TRA PA"

D. Cândida Maria de
Carvalho Ferreira

Serafim Tavares Fcrrcirl
(ausentei ; Oclavio Tavarei
Ferreira, esposa e filhos;
Alberto Tavares Ferreira,
esposa e filho; Mario Tava-

re-, Ferreira, esposa c fiMio; Será-
fim Tavares Ferreira Jnnior, Bel-
miro Tavares Ferreira, dr. Editar-
do Ayres de Vasconccllos e su..
esposa Maria Celeste Ferreira de
Vasconccllos (ausentes), .Regina,
Cândida Tavares Ferreira (atiscn-
Ic), Alfredo Vaz dc Carvalho e
filhos, Adriano Vaz de Carvalho,
sua esposa Aida Eugenia Ferreira
Vaz de Carvalho, e .filhos, cum-
prem o doloroso dever de parlici-
pai" ao-* seu? parentes c pessoas
de amizade o fallecimento oceor-
ridn rm ro do s.clenil)rp, cm San-
ta Cruz da Trapa, dc sua idola-
trada e saudosa esposa, mãe; isa'.
gra, avó; irmã e tia, CÂNDIDA

DE CARVALHO FER-
REIRA, e os convidam para as-
sistir á missa dc 7" dia que, pelo
eterno repouso de sua aíma será
celebrada na egreja de S. Fran-
cisco de Paula, amanhã, sabbado,
7 do corrente, ás 9 horas, contes-
sando-sc antecipadamente penliora-
dos por este acto de religião e pie-
dade. (M to.jo

I

filhaVi^AIUA
Manoel

(.\f-S29 I piionc 46..J. Pi

' rua. Barão de Mesquita. Uh)
baraio, por seis contos. Tra.-

Silinico: Wrttguayaiia 3, Tele-
,683

IT.MA senhora
\J niml 1 hf m

canso de um s_...
inlorniaeôcs, avenida Mem de *>a r.
,r. sobrailo. C«2i7 •**> S

só. nliiga ern com-
mobilado paia des-

tilior distineto; para

«TJOI.IXO ¦- Vcndc-sc um de ,.|.|
. para aprcilizaücm; rua M;inz ç

Ilarros 11. »7-  <¦'«" S ¦
Y^^^^^^tmaaaaxaamaaaamufmnaamammaamm

lüNGIOSÚLTIMOS
.4 LUGA-SK mua cozinlicira

x\ arrumadeira; rua AHcíi.S
o. Laranjeiras. ««•'

A LI-CAM-Si-
i_ -ri decente
lia. .Rua da Gloria

V l.t-GA-SI:
Jr\. ,1o Dom

is quartos n rapa-

IO.
dc
(1*3: SI

no mesmo

o predin ila ma liarão
Retiro n. i!,!, co;t: bons
prniidc quinta'.; trata-se

predio. Aleguei i.v.oon.
(I, i-'35)

í ATIM -- I.i,
JU pnr hora .Cn
ines; tnfõrumçOcj,
:" andar.

•vi partie
-»»: I---. a
largo da

-j (579 s.

IiRÒFJiSSÓRÁthcorJti; lo
i, solícjo
ua caf-a i

pia
Üicorin, leceiona chj

fora; rea Cencval, Caituirai 11, an
andar. '"(774 S. S

Escola ilnderwood

PROFKSSORA, 
Iceciunã portl-guc?,

fratice-i thcórico c pratico, de- .
s;:il:o, pintura a oleo, aquarcila. I a
pastel, t-.r. |iy-.o;rnv;'-.__i, pbotominia-11
tura. cerâmica .traliallios .de agi-.lro, |jChamados á rua Pereira d,

Só ali se aprende a 10$
e 15$ mensaes, pelo syste-
ma moderno, com os dez
dedos, sem olhar o teclado.

Avenida ülio Branco n. 108

ttlíLi.51
Joaquim de Pinho Ro
0liÍ|l drigues

Anua ue Pinho Rodrigues,
suas- filhas c genro, agrade-
cem penhorados a Iodos que
acompiinlfarani os restos
nior.íae-3 de seu querido fi-

níião e cunhado, e de novo
convidam para assistir á missa de
Stilimo Ava. í|uo, pelo elenio repou-
so de sua alma. mandam celebrar
.manhã, sabbado, 7 do corrente, ás

o horas, na Chilicrlr.il de São João
Biiplistat eni Nietheroy. I. no.

I lho.

e -.i.-ir.'..
Almeida 11. ¦— Ma .toso. (.111; í4* I* ;

Dansas de Salão
I-rofqssoi- parliculat- 'ensina cm
lias 011 em casa de famiiia. —

.Rua 7 de Setembro ^01, sob.
(li IO!t

TERRENO
Venile-se ou aluga-se 11111.

rua Mariz c Ilarros: iiifoniia-se
rua Pereira d-j Siqueira 11, 47.

Dr. Herculano Pinheiro i
Avisa r.os seus amigos

á | que iVansferiii o seu co
i' para a rua Urtiguayana 11

04 I Das !.| ás 16 horas.
in ..

CS 7-

GOLQSlNAgtintura ideal
jranlida. para

n-sütuir n'o càltoMb a -sua còr, ori-
ginal ,prt'la ou c.isíaiilia. — Fre-
co 10.000. pelo Correio, mais ^í.
Deposito geral rua 7 de Sc.cm-
bro' IV, 1--7. R. K.VXITZ.

í^iH

ÍJI.KtlS.VSr. 
de 11111 aprendi/ typo-

prapiio, que saiba distribuir, na
rua Gcricra! (.'amara .155. (1196 D) S

l>K.Víi.\0 — Fornece-se â mesa e
L n domicilio, farta c variada, pa.
rantin.lo-ee coziniin de i-1 ordem; rua
da Carioca li. S, 2" anil. (1101S1H

1J1AX0S 
— Compram-sc <!* qual-

quer avio-, <!c i\a .armário; pa-
raam-se bem: urgência; run da Alfan-
dega itt,, loja. (1 :•_)-• S) S

OlllCt I
1 1110
a M. V

A-SK dc
. e^t.:cã.' í
, iua Dr.

tima
, M
Dias

sala nroxi-¦ver. CaríÜs
da Cruz n.
tf,;: Si 1.

X>UI_C1SASI-; de 1
i quario eom pen*H
da Carioca 11. 49, '

mi pan beiro
\ pnr (,5?;

a'-dar.
. 105.1 E)

üe

,. f,l_!G.VM-SK n= predio? da rua
Í"V 1! irão do «Uniu It-tiro, entre o?
uí. 11; c 117, dc ns. s: _'i, com
Imns comniodos c bom quintal; as
cliaves cctão no n, iij, onde sc Ira-
ta. Alugue!, 91 $ooo. (I_f236)"'~*os 

ia Z.çultiade. Examospe-
jobim ns, :-, los raios Xf tio esto-

HE5ÍÜ9 E 08 S¥STEMA i.!.-
lin^n — Ofí. REMA TO
ÍUüU DE SOUZA IC-
PES, docente itz\ Fa<

ji 11

j Domingos José Macha
do Pereira

Viuva., filhos t* cntcíitloa
e demais parentes convidam
ás pessoas de sua amizade
para assistir á missa por
alma de sen querido esposo,

pae e padrasto DOMINGOS JOSÉ'
MACHADO PEREIRA, que' será
celebrada amanhã, sabbado, 7 do
corrente, ;*.* o horas, n.i matriz tio
Engenho Novo; desde já agrade-
cem por este acto de religião.

R io,):t

t
Antônio Maria Alves

Costa
Os empi cgados da Cm.

patiliia de Seguros "VA-
REGISTAS", iiiimciisanien-
te pezaròsos pilo f.illeci-
menti) d,, seu innlvidavet

companheiro e runi-jo ANTÔNIO
M A li I A A l, V E"S CO S T A,
niaiidatu rezar boje sexta-feira, S
do corrente, ás 9 lioras, na egreja
de S. bra 11 cise o de P.iulti. uma
missa pela repouso do sua alma,
1'ara esse acto dc religião convi-
dam os seus amigos e os do falta
cido.

Antônio Maria Alves
Costat

A UJCAM-SU
_"V Conselheiro
com bons conunodos qu lutai c jar-
dim; ns chavea estão 1.0 n. 1 t.l da
tua liarão do Hom Retiro, onde se
Irata. Aluguel, 9i$ii«*. (I.i^.i;)

Gabinete Dentário

ÍJiUEClSASE 
dc uma creada alé

16 annos. P-ir.. roj-cir.a e arruma-
deira de pequena família; á Uíivcsííi
S. Salvador -o*. (.0; C) S

1JRECI5A,SE
JL ama secca.
ti, 10. «.obrado.

deu ma pequena para
na rua do Riachuelo

(g6(i Al s

MÉDICOS

mago, Intestinos, co
ração, pulmões, etc.
Cura tia asthma. —
Rua S. José 39, tie 2
às4, (menos ás partas-
feiras)- Grátis aos po-
tres às 12 horas. (.uov

Vende-se um, eom
clientela, com cadeira
-nova; na rua Alfandcg:

numerosa
Còluiubia,
35 í,'IR 

nas

PETROPOLIS
Alugam-se dois commodos mobi-

Lidos rm casa de famiiia de res-
peito. Cartas á rua Quatorze dc.
Iulho 5£>, — G- M- K ,n-

GRAVIDEZ

TJI.XSAO. quarto rom janella, r
L trada independente, mobilado ç

SInão. com o\\ sem
ior i). 4~* tr.i.t

rtOMMODO — Aliuja-e cm. casa
XJ do máximo asseio c independente,
i um rapaz solteira: rua do afalt-v
.., .ii. _:., sobrado. tu?. S) S

/-1AB.T0MAXTE baluana ura
VJ tt',; -í e reza mao olhado
Miieliado Coelho n. SS. (u~>

cnm

Tí?...™» "Remington1

T.KNS.M1
X neec i
rias c dbct
n. -tr*

_ Hábil cozitiliciro. for-
domicilio, trepara i'g--a-

; para festas; rua Tayíor
(,-34 S) J

TJEXSAO MOXTEIRO — E' «
L melhor no uencro c tambem fer-
neec a DOMICILIO; Kenirio. 105.
1" andar. d" >' B

Ven tle-se
i.i vor, istitutcao

(j 908)

T3ÍRSSA0 — Forne
i .1. riatla dc restam
|. módico.. Av. Ri,)

Alugatn-se quartos.

rVIXIIEIRO — Qii3lnne- quantia.
I.' ,1 jur.as módicos, !>:,ra hj-pouic
caí, antichresJB. cauções ? d«cscon«
tos: compra c venda de predios, ter
rcnui «ilius e íazendas; com I. Pm
to. rua do Rosário , 1.14, labeltião,

(9=r S) .1

RO aT\r:iTr;t
.1 * sob a'
ta-se na rua Cam

prestações mènsaeSi
de prctlios, empres

:ri„„ 99> ,!., ás r

e-e farta c va-
.nt. por preços
Branco 157 —

(j6o Si M

1EN iAO — l7o-.*
casa dc (arai

Cattc

c*=c bem feita,
ia; 11a r;;a do

(líio Si .1

DR. ALVINO AGUIAR
MOT.I..STIAS JXTr.RXAS
ESTÔMAGO - FIGADO —

INTESTINOS - RINS — PUI-
MÕES> etc. ConstiUoríb: rua Ro-
drigo Silva 11. 5. Tclcpli. 2.271,
cia: travessa Torre- n. ir. Tcl.
Ceut. Das 2 ás 4 horas. Rcsidèn*
,,,,-fi-, Central. (.1 t*-o.-.i

O uso con-
spntc di He-
màiqajonol de

| Alfredo de Cari-allio, em u;n_ caüx
| ás refeiçües. em cuja cbmpo.içáo en-' tram n tuiina, koia, coca, lacto-plioSi
! phato de cal. pepsina pancrçatina. dlastásc e Rlyccriun é a melho.4 k-i-
I rar.ti.i á vida do feto o da ninlbcr! Rravida, pois «a Hcinaúigenõt. alem

de poderoso tônico é uigestivb, ven-
dç.FC eni todas as pliarmaeiaj e. dra-
paria.-; do Rio e dos'¦ ifetadíts*; l-)cpò-
sito: io, Una Priiiiey-o-' ile Março.".,

Hi_ Ener^il poderoso tônico
S Novo ânti-rhe [3 raatico
m Energil depurativo agradável
HCJ Txei dos laxativos
2_ Grande remédio da mulher*
i_h Integx'a a força do homem
tH Licor o mais saboroso

Maria da Gloria Mon-
corvo Lobo

(." A-X_i.VEI.8Al.ro DE SEU
l--Al.l.i:ciMI'.\T(l!
Sua famiiia manda ceie,

brar tuna missa pelo repouso
eterno iic sua alma, amnuhü,
salilwdo, 7 do corrente, ás 9
lioras, na matriz do l..n_.c-

r.lio Novo. A iodos que compare-
corem a esse acto de religiãoi des-

Títcleçenv. 10S3 .1

.A' Còmpnnliia de Prsttrn»
VAREGISTAS, cm Ii.u-.h-
nnyicni ao seu anligo rm-
[ire'.:.'!,!,i e amiso ANTO-
NIO MARIA A1,VI.SC0S-

TA. manda rezai- hoje, sexta-feira,
6 do corrente, na egreja tle Sãc
Franciscn dii Paula, ás o lioras
uma missa de srtimo dia de seu
passamento. 1'ara e.ie a.-to de
religião con. ida 03 seus amidos e
os do fallçciilo.

Ignez Marques de
Oliveira

(ANNIVERSÀ1.10)
Antônio ,Marr|iies dc OHj

veira, esposa ¦-¦ filhos. Joa-
qitim Marques de («üveira
c esposa, farão celebrar
uma missa por alma de sua

extremosa filha, irmã n sobrinha,
IGXIÍZ, pelo 'l''i' convidam todas
as pessoas dc sua amizade para
assistil-a, sabbado, 7 ,1o corrente,
ái o lioras, no altar-mór da egre-
ja do Hom Jesus do Calvário, atí-
tceipandò seus agradccinieiilos aos
que couiparecccm. .1 n6'i

f

iActor Luiz França
Angélica Erança, Álvaro

Barbosa; senhora e .filho,
1-uiz Erança Filho, Ülpta
Frati.a, Rodolpho Dorncllas
e família, e Antônio Men-

rique Lacoste e famiiia, agradecem
penhoradissimos, a todas ás pes-
soas que ncoiiipanliarani os resto*
mortaes de seu inolvídhvcl marido,
pae, avó, sogro, primo c compadre,
actor I.L'IX FRANÇA, c de novo
convidam para assistir á missa, que
por sua alma. mandam rezar, na

I matriz da Candelária, amanhã, sal).
I badò, ; do corrente, ;is 10 lioras,
I por cujo acto de caridade, desde já

se confessam gialos, (R 1107')

K_3I?€r_30II-'
Para o emi)

rosto e dr.s n
pcllc irritada

Vidro .!?aoo

Hcnamento do'tos, refresca a
pela navalha.

Pelo Correio,

— -Rre-

Consultas grátis
llittcr
cina da li

.lista

da Facilidade
IJma

de Medi-
operador

Arme. Tlioinpsòn ,.-,.„.....
pm S di.Tíj rí^pc-inos, casamentos A\j-
í'u-c\<, yaz no tar, eter Iíitcarrè'^a*sc
de trabnlhos para os Ksiailo*. Paga*
mento uo fim. Maxímai reserva c sc-
riedatlc; rua Maurity ^^ — Mangue.
Ao lado di antiga C .* no (i:::*.

(10.11 S) JI

!i> venda nas; drogarias J. M. Pacheco Commendador J«Granado & ©. e Araujo Freitas & C, |
e todas as boas piiarinasias .1 5!), j

ALUGA-SE OU VENDE-SE LÜS1
Ca*., c magnifico terreno ã rua] Prccisa-Se um, <i'.:e

M S de Copacabana 578. Trata-se. na arie, nao sendo
Ui-uEitãvatia ,--. com o sr. Cam- citando apresentar-se;
pC.ijLC 

•-¦¦-" R 1:3. i nador Dantas 45-

a perfeito
>ta é es-

Talisman grátis

DEXSAO — 1
J. /,.,Ç; a dom
avulso a 1$5C°-
dem; rua \° Ae

jrnece-se -a meia
ilio a 7,1$ c So$
Cozinha dc i-"1 o
Março it. 2*. 2n.

M5XSA0 de i" ordem
s a mesa
Cc;ar n.

e a do
— Fornece-

íilioi na rua
i-lar..

(7-3 S) J

isiotestlas tios Olhos,
ouvidos, garganta,

nariz e doenças ner-
vosas.

Todos os dias. das .. ás 6 horas
di tarde. Kua «ítodriRo Silva _n. _*o.
1" andar Centre Assembléa e Sete da
SetecrUiro), Coiisnllorio (perfeitamente
apparelliado c attendp chamados a do-
micilio, Teiep. 2.3:1, \ ,',!a, ou 5.047,
Central- --_

para vencer
S""'*'* «s diíiicul-

I dados c sofírimentor moral e piiysi-
| co natural c sobrenatural, ganliar di-
I ttiiciro, cicreva á poatn restante dc

Cascàdura, enviar enveíoppc scllado;
I e sobrcícríptado para resposta^ Re*1 metteçc <para qualquer distancia oit
! Estado--J. I". Silva 11. 7. (.1 93")

ra

Cimauria — Cura res fria-
dos, consta,

paçõeg co**i febre, lirúnclii-tcs c
atidima. Preço i$,,no. Deposito :
Pliarmania Roíirigues, rua Maré
tlial l;i»riano n. (*.. (-2S1 R.«

Bexiga, rins, próstata e
A UROFORMINA cura a insufficiencia renal, ns

nenbrltes urcUiritcs. cat.irrbo da bexiga. u:ilamina,;a„
so-.vc as' arcas c os cálculos de oeido lírico c uratos

Nas doas piiarmaelas - Bu a 1' de Março 17-Oaposiío

tites, pyetites,
próstata. Dis-

SITIO QU FAZENDA
Compra-se t-ncln boa varrem,

pasto, agita abundante, fruteiras
nacionaes^ malta e alguma lavoura.
Offcrtas com preços c pormenores
a A. T.. nesta folha. ... (3oj 1 «¦

PHARMACIA
Vende-se uma bem sortid.i. Ão

centro. Trata-se com o sr. Matiri-
cio, das o á t hora, nu das .. ás
7. i rua Sete de Setembro n. 227.'-'- 

l li !«5

Í

5ÇOO0.
I.A N'DO

Perfumaria
RAXCEt,.

OR-

NEURASTHENIA <*\

]!n sofíri liorrivelnieiite dcsl.
titnl durante muitos annos. iomãn-
do tudo cptanlo me indicavam, sem
ter um pequeno ailivin. Hoje.
aebo-mc perfèilameii'.-e boa, graçaa
a ttm remédio que unia casualida-
A.', me fez cotóieccr. 'Km agradeci-
mento indicarei aos que sc.fí.,"-
divs cOrK.eqiiei.cias deste liiál, co-
mo sejam: anemia, nioks-tiaá ner-
vosas; ipaí^ítações do coraçãOj o'.'.:.,
como jiodee.i recuperar :, saudc.
Escrever a D. Amélia C.
xn do Correio 11. 335, Rio
neiro.

de Ja-

ose Go-
mes Carneiro
A família do commcnda*

dor.. JOSÉ' COMES CAR-
N E I R O, convida todos o;
seus parentes e amigos para
assistir ;i missa dc setimo

dia que. por sua alma, mandam re. Alugá-sc i-m espaçoso por *,oi-ar amanha, sabbado, 7 do corrente, j ruaBdo Ouvidor ?¦, 1" ¦'««dar.,i» p !|2 horas no altar-mnr da;
esteja de S. José, confessando-se
desde ja. agradecida poi- esse acto
de rcHaião_. R 10SÓ

ESCRIPTORIO

Isaura Campos da Silva
Santos

Oscar Santos fattscnlc.,
I.itcilia Campos da Silva,
•Mercedes Campos da Silva,
c Alberto Campos da Silva,
convidam todos os parentes

fl amigos para assistir á missa quemandam celebrar na egreja <Io
Santíssimo Sacramento, pelo des-
canso eterno da saudosa esposa,
filha e irmã, que será rezada ama-
nhã, sabbado, 7 do corrente, ás 9
horas, con_t_ssandq*__* desde já e;e>
llUiuenu» or-i*- '~ 1Q7& B

Moveis a prestagões
Onerem comprar moveis a pre»

tações por preços liaralisaiiiips, cn-
tregando-se na 1" prestação, sem
fiador. vi=item a Casa Sion. na r.
Senador Euzebio, 117-in. Tele-
phonc -209 Xartc. fS i70>

MAISON GLÉMEfITIE
Por oceasião dc I

¦ c.-.sa da rua Vise.
rahisferençi*

d^ Maran.**
!t á av. Mem de Sá 21 A,

vendemos chapéos chies para se*
niioras a 15$. iS$ e so$. preço ie
rr'elame, só duwnte oito dias. Te-
I-ab. C t*:i S 5*?.
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i PH0T06RAPHIA
Baslos Dias communica a todos'fcs seus amigos e freguezes que

acaba de receber um bello sorti-
mento dc apparclhos photographi-
cos próprios para presentes c que
está vendendo por preços baratis-
«irnos. Continua a ler sempre em
stock todo o material para pholo-
graphia. Grande reducção em to-
dos os preços.

Rua Gonçalves Dias 52, Sob.
Rio de Janeiro

SEMENTES I)E CAPIM GOH-
DUKA ROXO E JARAGUA»
Vende-se qualquer quantidade. Se-

mentes novas c garantidas, Na, casa
iPinto. Lopes & C, conuiiissaria dc
café, manteiga e cercaes, Rua Mo-
reclial IMoriano Peixoto 174- lele-
plione Norte 3006. (J 2257)

BROCHE
Perdeu-se um de ouro, com as le.

Iras V. C, enlaçadas e pendente
uma cruz de Malla, no trajecto da
Repartição dos Telegraphos á Ca-
thedral. Quem achou e levar á rua
Mi Floriano n. 21 será gratificado.

(S 747)

CASAS PEQUENAS
'Alugam-se 

pequenas casas, com
dois quartos, duas salas, cozinha e
quintal, i-nstallação electrica, hygic-
nicamente construídas, com bondes
á porta, logar saltibre, por módico
aluguel, á Villa Rosa, á rua Bella
de S. João n. 259. As chaves, na
quitanda 11. 257, da mesma rua.

(6364 
J

Pinturas de cabellos
Mme. Ribeiro particularmente

tinge cabellos com um preparado
vegetal inoffensivo, de sua pio-
priedade, á rua Rodrigo Silva, an-
liga dos Ourives 10, i° andar, en-
tre as ruas São José e Assemblea.

J. iiS.l-

PIANO, VIOI/INO, IíANDOl/IM
E THEORIA

2o$ooo mensaes, duas vezes por
semana. Assemblea 60, 2° andar.

PIANO PLEYEL
Vende-se um com pouco uso e

perfeito, na Avenida Mem de Sá,
10, I.apa. (M 1063

A NOTRE-DAME DE PARIS
GRAXDES SALDOS EM IODA8 AS SECÇÕES A PREÇOS

SEM PRECEDENTES

¦ Biblioiheca de Obras' 
Celebres

Vende-se uma colfccçâo 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".

FERIDAS!
Ulceras, chagas, eezemas, friei-

ras etc, "Unguento Santo Brazi-
Mense". 'Rua Marechal Floriano,
173. A; Gesteira Pimcntcl.

J C02

Moléstias das gallinhas
A gosma, o gôgo, a corysa c o

rheumalismo das gallinhas, e de
outras espécies de aves, são com-
batidos com segurança pelo Cory-
sol.

Com o uso deste preparado as
gallinhas engordam e a postura
auginenta. Preço, 2$5oo, pelo Cor-
reio 3$soo.

Em todas as drogarias « phar-
macias, á rua Uruguayana 66, Pc-
restrello & Filho c Avenida Pas-
sos n 106. A 207

MOCA

III TiWIll 1 ¦

Automóvel particular 
'Casa 

na Avenida Atlântica
Vende-se um automóvel do fa-

bricante Delahayé, de i6|2o II. P.
de força, com pouco uso, esla
aetualmente trabalhando com li;
cenca <le carro particular, paga até
o fim do anno, podendo ser vislo
a qualquer hora, á rua Ihituruna
n, 24 (antiga Campo Alegre),
junto á rua Mariz e Barròs; trata-
te directamente com o proprieta-
rio e o preço c feito a dinheiro á
vista. (J S>89

Pensão Abrantes
Tem bons commodos desoecupa-

dos. Rua Marquez dc Abrantes,
26. Telephone Sul 151. (B 809

Aluga-se, por prazo determina-
do, boa casa mobilada para fami-
lia de tratamento. Informações
na rua M. S. de Copacabana nu-
mero 1.057, das 14 ás 17 horas.

ESCREVER A MAGHINA
Ensina-se com os dez dedos,

em pouco tempo, por methodo
10$ por mez;

173, sobrado.
S 360

norte-americano, a
rua do Senado n,

Casamentos
UTENSÍLIOS DE SECCOS E

MOIiHADOS
Vendem-se todos os utensílios

deste ramo, sendo balcão e copa de
pedra mármore, balança e caixas
para secos, tudo em perfeito esta.
do, negocio urgente; para informa-
ções, rua Camerino 72, hotel, com
Luiz. (R 1089)

t r ala-sc
com bre-
vida de,
mesmo

sem certidões, civil, 25$, e reli-
gioso, 20S, em 24 horas na forma
da lei, inventários e justificações,
etc, com Bruno Schcgue, á rua
Visconde do Rio Branco, 32, so,
brado. Todos os dias, domingo»
c feriados. Attcndem-se a chama-
dos a qualquer hora. Telephone
n. 4.542, Central. A 113S

XAROPE FAMEt

Jfi^BROHCHITESyX
fcrf CATARMOS K£j

. _U Jk4HlKl> *WM M ttmltÉHI. LL .
à »e»d» «¦ lodM u rkirnMlu • UMfiitMk

E «a Pul*, 10, Rui tm OMmox.
HrirKiSirhKlurumu.lirtoiMUlWtithrllft

Uhm H ttrnf lllt, HMÊ-JmUn.

PHARMACIA

Precisa-se de uma limpa, para
serviços leves, cm casa de pequena
familia. A". Mem de Sú 68. 013 J

ENGENHEIRO DE MINAS
Precisa-se de um engenheiro

com pratica para dirigir os traba-
lhos preparatórios. Offerlas com
referencias e attestados. Indicação
sobre vencimento des-ejado. Diri-
.rir-se á Caixa do Correio 51;

(320 J)

CABO FRIO
Vende-se pela metade de seu va-

lor, as importantes Salinas Ypi-
ranga, cujo proprietário que dellas
se desfaz por não poder estar á
lesta de seu movimento, é eticon-
irado nessa cidade até o dia 10
do correnle. (R 1087)

Vende-se uma no centro «a cida-
de, ponto dc muito movimento, li-
vre e desembaraçada" trata-se com
o sr. Jorge, avenida Passos 53.

(S 1226)

Caixeiro viajante
Offercce-sc um, preferindo ra-

mo de ferragens, para o Estado
do Rio Grande do Sul; dá boas
referencias de sua condueta, sen-
do bem relacionado naquelle Es-
tado. Cartas com offertas a W.
Y., neste redacçao. (867 J

Mme. Sé, massagista
Diplomada! peM Instituto de

Portugal. Especialista em massa-
gens manual < electrica, e garante
o tratamento e embollezamento da
pelle, 3$ooo. .Extnacção dos pellos
do ro9to por ejeotrioidade: garan-
te que não voíta. 'Penteados .para
senhoras. Attende-ss chamados a
domiciíio particularmente para se-
nhoras. Rua Rodrigo Silva nume-
ro 10, 1" andar. J. 1184.

Homoeopathicos videntes
A todos que soffrem dc qual'

quer moléstia, esta sociedade be-
neficente fornece, GRATUITA-
MENTE, diagnostico da moléstia,
Só mandar o nome, edade, resi-
dencia e profissão. Caixa postal
ii. 1.027, Rio de Janeiro. Sello
para a resposta. J 7116

UNIÃO DOS AMIGOS
Fica transferida para a 5* L°r

teria da Capital Federal do mez
de dezembro, de 16 contos, meia
mobilia de jacarandá, usada.

(J 791

SITIO
Em S. Gonçalo, vende-se um

sitio com grande terreno plano *
uma pequena capoeira, muitas ar.
vores frutíferas e uma bella casa
prestes a concluir. Tem bonde á
porta da Tramway Rural Flumi-
nense, passando próximo luz ele-
ctrica e o encanamento geral das
águas. Ver e tratar, rua Nilo Pe-
çanha, 34 A, com o proprietário
Antônio Soares, cm S. Gonçalo
de Nicthero-. J 6253

PENSÃO ALPHA
Optimos aposentos mobilados,

para familia e cavalheiros distin-
ctos. Diária desde 5$ a 8$ooo;
fornece-se pensão a domicilio;
na rua do Cattete n. 186, telepho-
ne C. 4585. R 6l>92

AVISO
'A! "acção entre amigos", de

uma mobilia dc sa'a de visitas,
marcada para o dia 7 do corrente,
fica transferida para o dia 4 do
próximo mez de novembro.

J IM»

CASA MOBILADA
Aluga-se para familia de trata,

mento a esplendida casa n. 46,1
da rua Voluntários da Pátria. Po-
dc ser vista todos os dias, das 10
ás 12 e das 15 ás 18 horas.

560J

QUARTO
Pessoa dc tratamento precisa de

um quarto mobilado no Cattet*
ou circumvizinhança. Resposta a
T. M. V., caixa postal 1.837. „

353 J

ATTENÇÃO
Maria Gomes Costa precisa .fa;

lar, com urgência, a seu filho José
Clemente Netto, na rua dos l'ra-
zeros n. 301, (J 866

COFRE
Compra-se um, que seja de hoa

marca. O pagamento será feito em
prestações mensaes. Cartas a A.
M., 110 escriptorio desta folha,

(J 874

CALDEIRAS
.Vendem-se duas ialdeiras para

motor a vapor, dos fabricantes in-
glezcs Jones, Burtoii and Compa-
ny, sendo uma inteiramente nova
e outra com seis mezes dc uso
apenas; trala-se no beco da Lapa
dos Mercadores n. 10, sobrado,
com A. C. Pereira & Comiji.

R. 6684.

CASA PARA FABRICA
Aluga-se a casa n. 147 da rua

Visconde de Itatina, em frente á
praça Onze dc Junho, própria pa-
ra a installação dc uma fabrica,
pois, alem dc armazém na frente,
tem mais unn «lanue área de ter-
reno nos fundos. Está aberta ate
ás 17 horas; trata-se ria rua de
São Pedro 11. 72, com Costa Br»,
ra &• C. 351 J

ATTENÇÃO
Aluga-se o grande 1" andar do

predio á rua da Quitanda n. 24,
próprio para Companhia 011 |So-
ciedade 011 escriptorios. Trala-sc
no armazém. 2R3 J

PIORRHEA 4LVE0LAR
(Sccrccão dc pús e»irè a gcitgivtfí

e o dente) |
Tralaniento racional pelo ciriir-

gião dentista Ascanio Ribeiro,;
lente da. Faculdade dc Plia-nnm-iaí
e Odontologia do 'E. do «io. As-
scmbléa 6n. IR i»03

1 .« SEDAS
Tafíetá, 0,50 111., .|feoo: itlem,

105 111., io$5oo; seda lavavélj
100 111. 5$So'o. Ivnvia-.se caialogrt
de preços. Casa Filippe, rua Sãii
Clemente 11. 40. Telephone, nz4
sul. Botafogo. (j ,,s;j

embarcações"T
Vende-se o barco de pese*'"VOADOR", armado em cuiler,

com esplendido motor Deutz, e rr
saveiro de 70 toneladas "ITAPA-j
RICA", As referidas cmbaícaçõe.i
acham-se em frente ao estaleiro do,
sr. Antônio Pinto, uai Qninla doí
Caju c trata-se com o sr. Bastos,
á rua S. Pedro ri; 66, elas 2 ás 4.

815 J,

OPEOM COMPANHIA' CINEMATOGRAPHICA
BEVASILEIRA

HOJE 
"ffHHA DE SUCCfcSSU ¦ MOJ

EM

XIORE REAL- ^^.^^I^^JSffteggZ
AVISO-r«nccio,m..do alienadamente os dois salões obedecerão p^jte 

horário:
S«^o Sete de Setembro-^ 

||g||||||||g|^- MmMÉÈ^- «U«

SEGUNDA-FEIRA - uni novo trmwpho
Para aue os nossos prosmromag jamais sejnm egualados,

a nossa producção é sempro invejável.
O proevamma seRiiinto, por isso, constara de um

trabaiho extraordinário:

LEPAouQ CULTO DA BELLEZA
Bello romance psychologlco de ANATOLIO KA-

MENSKY, com uni enredo encantador

Interprete: a bella artista da
OPERA de Paris, a seduetora

CINE PALAIS
_

m ||l|lr_^—¦^mmmmmmmmmmmmmm ¦————gg ¦

BOJB
Um especuculo de luxo 1

Um espectaoulo de cinematographia moderna !
Um film artistlco da grande série promettida pelo PAI.AIS!

HENDIGANTE DE AMOR
Um exemplificativo e arrebatador drama da vida real, e«tu<lo «pri-

morado <los costumes sociae», assumpto vcrosimíl c vibrante

\\\W \\\\^L\\\ R%^^^nL *"^hl^l ^R

Mile. TR00RAN0VA
\ par de um enredo seduetor, ta! qual no admirável trabalho

a VERDADE NUA, que todos applüudimos, neste film patentea-so
sem HYPOCRISIA, sem falsos pudores, mas (ao somente em uma
SbiçL-de aSe um corpo do mulher, mas ™±Sv£?aJ^S
forma vcnuBiana nada ha que não seja moral - O de( enrolar¦ das scenas
prende-nos ao romance lindo, em que se/^ um estudo da miJlher, esta
tem oreulho de sua bclleza e, possuída do CULTO AO BHíLjLO,
cronUf qíè o humanidade tem os mesmos ideaes, não vè onde o mal em
dSiar-se™ que ella não tem coração, não ama e nao compre-
hen lcaaltraccão carne... Um dia, porem, também ella amou.. A
SErS On(S?l^viaa;:estatuav;:;Masa: Natureza castigou aquella
Sue Jombara delia. E tudo isto, cm scenas, impeccave.s, nada contém
que não seja bello, interessante o moral.

Hque 
íiomüara aena. ru tuuu isiu, um =^..^, ¦—t- ¦^¦¦¦¦«HiMHBaMMPiiaBiiMa

Ú

O BAILADO SEDUCTOR...
O ondMr de uma sereia — Visão dominante — Taixão doenti»

e inconsiderada — Abandono na miséria — Reflexão lanlia — O
amparo na morte — O suicKlio. ..,,,.

•Mi«ten.scéne tiquissima, tollette9 luxuosas, bailados fascinantes
e de extraordinário brilho, castcllos sumpluosos, paysagens ailmira-
veis, campos floridos, e, praias encantadoras da poética e romanti-
ca Itália — Desempenho incxcedivcl — Pliotographia impccnivcl e
de effeitos de luz jamais vistos cm trabalhos anteriores.

Cínico actos empolgantes 1
Cinco actos intellectuaes e inegitalaveis I

Cinco actos de perfeição t deslumbramento I ,
Producção da notável fabrica italiana AQUILA-K1I.M.

„ COMO EXTRA — Uma grande festa perto de Zcrhnn (Marroco»)
durante a ouerra, em honra do general I.YAUTEY. \

njjooccnooaaooooaooooõoooooaooosooeaaccoaoeso

FEBRES
INTERMITENTES,

SEZÕES,
PALUSTRES.

MALEITAS, etc.
Cura radical em 3 DIAS, pelo

ANTISEZONICO JESUS
Rua Marechal Floriano — i73!

Tel. Norte, 4013 ;
J 601

PATHE
Dois fllras de grande metragem num só programma
OOgUlKlíl-IGira Um fllm dedicado no mundo sportlvo

LOUCURAS DÂ MOCIMDE
Doenças da pelle e ve-

nereas—Physiothe-
rapia

Dr. J. J. Vieira Pilho, funda-
dor e director do Instituto Uermo-
therapico do Porto (Portugal) —
Tr.itamenlto das doenças da pelle
e s.vpliiliticas.Ap.plicai;ão dos agen-
tes iphysico-niitnracs (clectricida-
de, raio X, radinm, calor, ele),
no tratamento das moléstias cbro-
nicas e nervosas, cons.: rua da
Alfândega n. 93, das 2 ás 4 lio-
ras.

OS GHAPEOS DE PALHA,
SUJOS .

Os chapeos de palha, sujos, fi-
caiu completamente limpos e com
a apparencia de novos, quando
lavados com a "Água Mágica".
Mais duas vezes poderá ainda la-
var um chapéo, quando novamente
ficar sujo. Um vidro dá para seis
chapéos e custa 2$ooo. Pelo Cor-
reio, 4$ooo. Na "A1 Garafa Gran-
dc", rua Uruguayana, 66 e aven'.
da Passos, 106. A 2c1)

Varejo de cigarros
Conipra-sc um que faça bastante

negocio; cartas a P. J., na reda-
cção deste jornal. (S765)

A Manicure
¦Alnga-se gabinete, com sala de

espera e telephone, em casa dc
Caiffcur de Dantes — Rua São
Josí', 122, sobrado. (J 941

UmWmW\.'£&*JÇ ¦ , "-&L' *\ .^#li \^l lll^ilW* Jill^ilR

llQR%- JwdHi^Kt^^.jfe'*! -* " jfc'"- * * i^^^á^Biii^iiP^P^^P

CINEMA ÍRIS- F.mpreaa J. Cruz Júnior
Rua da Carioca na. 49 e 51

77Z\ |t- O PROGRAMMA VENCEDOR Dü HONTEM lli-k ip
HOJE KM MAT11SÉE Jfl SOIRJÉB rlWlJCi

No programmrt dc hoje finaliza o grande romance de aventuras

A FILHA DO CIRCO
#5* sério - A. K=i3S!003MCl»K33sarSA., em duas partes

Triunipho de Q-raoe Cunard c de Fruiicis Ford.
INICIO <Ie uiii film ino«»umentaI

I
é um irrande drama em 15 series da acreditada fabrica D LUXO

l>ròtfls'oriistfis (luns lindas artistas: MAP.IN SAIS e OI.L1E KIRBI ¦
l- Sèrie _ O Pequeno Monte Cario. a- serio — As Irmãs Corso~. ,-. . . .... ... . parteS|SííliS A lmmaculadag"d0mu» firamn italiano7"em 4 rartes, da fabrica

iiuilit Films. Protagonista: Antonietta Caldornri.

Como extra,
na matinóe„ IiruiIlüe. ÕDISQJLACTOÀMDAbES N. 15 J01'n^cSat°-

M1SE1UA. : ¦: ^

fwtm

5 actos do maior interesse e originalidade da FOX-F1LM
CORPORAIlON

Alta escola de equitaçao — Quadro attrahenta para o§
•turfmen» — Vertiginosa carreira da uma 100 H. P. — In-
teressante para os (erventes do «gtiidon» — F.mocionanto
•match» de Boxe — Empolgante pura os athletas — Traba-
lho admirável de um urso doméstico — Curioso t Raro 1
Interessante 1 Êxito principal de romance : A conquista do
um corafão.
... MT

Outro fllm no mesmo programma;
4 actos dramatiens de grande actual idade, editados pela

marca mundial PATHE' FRERES

Filho do Inimigo
Abnegação, ternura, espontaneidade, amor

nooooooooooooooooooooooooooooooooooooooocoooo

PATHE'
Domingo - na matinée

3 netos por

MAX LINDER

THEATRO RECREIO
Companhia Alexandre Azevedo -Tournce Cremilda d'01iveira

$9'^>«T3 .«•3."' G?in do '
4>'«

êxito de '^.^

|£_CANARIOj
liiillinnte croaofi'0 tio r.RRMlLDA D'0I.1VEIR.\, ANTO-

NIO SUIUIA cngraçiulissimo no protngonista.

I «38T Amnilià-Vs S o üs 10 
[«scaeoosw O OA.3XTA.HIO ccoseccos

DnmVhgo—Màtinéc-A comedia ingloza de Pinero —MEN-

H TIRA OU MU.I.llEK-ExilQ absoluto-

Fiusüuml IcASINO PHENIS5
Companhia LUCH.IA PERES

LEOPOIJ)0_FROES
HOJE

Não lia espectacnlo para
ENSAIO GERAL

do «válidevillé» de GEOR-
GES FEYDKAU arranjo em

3 actos por Luiz
1'almeirim

A.
30XTCÍXTEIZ-A.

POUBS-fflWBRSS
(COn,ÍnUAfLAOAnTlXA)
O ultimo grando êxito pari-
siense •- Absoldta novidade

para o Hnisil
Amanha SKSSÕI39

Amanhã
S1322

Unlco The ii-
tro por ses-

eões que 1'tinc
ciou a

na Avenlila

fc h

¦i

TOTATRO PEQUENO
^A's'8 lioriis-ilÕJÍÍ- A'h tO horas

A ALMA QUE REFLORIQ-.
Õrlginarífãsiloiro—Comedia em í acto,

de Heitor Boltrüo

", 
HOJE HOJTES

! Colossal e grandioso programma
Em prinrèirn loj-ir dcsiiieaiiios •> inegiialavel trabalho ilicatral, a
mais alia afiiriiiôçfio dn une iuiliiiita, lia prorcctii fabricii Aquilo-

lriliu-, de Turim

NOIVO EW? fcPPJR05
w "íiriftraçíirfissfmo vaudevTlTe do Labichei ••- ,\iise .
\/ on-icenído Olympio Nogueira - Mobiliário da,jC.i

casa A ideal, S. Josó 74.
Ainanlíá-Miitineé -'"«X"ãltria qüereíiõfio.AHiuiiiiu—iiiiuiito — "'» "•>¦"¦ ,i-- -r----; .:,,,

\ .Noivo em apuros». Encommendas pelo tel. uoíi,
3a ^^^—~*i Central mm<r
^l^rvww^fv/yvyw^^^lvy^• >!.vww^^VJS^rVWWWVWWvli i íim roubo nas Irevas

aiMiMM*:xnx**i^^ Cinema Theatro S. José
T3E3CE.A.TEIO CARLOS GrOJVtESS!» j ^,7âíi"ÜKsTv~PASCHOAC sBGREr»

¦ ¦'¦¦¦ '- ¦'-'-- Companhia National, tuniliida em i dç janeiro de iuii — JJirtKçSo «c; I
nica do actor Ediurilo Virira — Maestro ile osçhestra, José Nunes iIQmpV.esa

Companhia da sessões dò Eden-Theátro, de Lisboa ,
TE [XHIHAMARQU13S - Gerencia de A.GQHilA»

7T/"\ f ci a sessões fj f\ 11?
DOTS 

IMPONENTES ESPEGTACULOS
IVeappariçüo da celebre, querida e popular reyista-fantasia, em dwsactoseiwefnwurOT

M«í«JMM9MIM»MIMMMM«MIM#eMIIMMMMMMM»MMMj

a&S»h%m Um «Uiiiif* 11 "7Ç dtqtht ãfi
O MAIOR ÊXITO DESTA COMPANHIA

compères ;i?h^sriIag9«í : :¦:';:¦: Sêí»W^^^
TOMA PARTE TODA A COMPANHIA

Snnuitnosos scenaiios Lnxnoso gnarda-ronna Apparatosa mise-en-sceno
nnin e sempre - MARÉ DE ROSAS. 1540

A maior victoria do Theatro Popular
HOJE 6 de Ontnbro de 1916 HOJE
Tres sessões-A's 7, 8 314 e 10 i|2--Tres sessões

Êxito extraordinário  Grandioso suecesso
« e 6» rniiicciilacôes da re vista de costumes cariocas, em 2
quadros e duas apothcoses, original dos . conhecidos c«crin'ores

ienacio' Raposo e Restier Júnior, m usica do inspirado 1n.1e.tro Po-almo
Sacramento.

ALFREDO SILVA, no "Pobre Diabo"
JOÃO DE DEUS, no "Pistolinha".Compéres

BRILHANTE DESEMPENHO DE TODA A MMPANHIA
— MISE-EN-SCÈNE DESLUMBRANTE —

As representações começam pela odiibiçao de 1-iI.MS cinematogra-
pliicos das melhores lahncas. ^ '-30'

MHNDICANTE DE AMOB
5 ACTOS DE GRANDE POMPA E EXTRAORDINÁRIO LUXO

Ai scenas, dc unia violei;cia oiroz, .s"io vivitl.n em meio da
íilta sòcittladc, muie impera .i ririiieza c o esplendor dos adornos*
mie õcctillnni os ili.iuias mais Iciichrosós..

Mius um surprchcndcntc tralwllio «Io* ínexcediveis fabricantes
1'atlié Fréres, convém nssigrialar: í- o itnipressionante drauu po-
licial

(TRÁGICA SUSPEITA) — ,| longos actos dc «venturas sociacs.
Títulos dos quadros:

A Suspeita de Adultério — Ferida em sua honra — Desprezada
pelo esposo  A morte repentina da distineta dama — Mãos cri-
minosas despojam a morta dc todas as suas ricas jóias — A sus-
peita cruel — Accusado de crime de roubo — A cendemnacão cruel
e injusta  A partilha do roubo — A briga dos ladrões — A im-
pcnetravcl identidade dos larápios — A intervenção do detective —
Um suicídio inesperado — A rcconstmceão do del.clo — O escla-
recimento final do mysterio — A fatalidade, etc. lirandioso e im-
V"na\Uh"o' film de actualidadq - AS MANOBRAS DO a« BA-
TALHAO DE CAÇADORES.

COMO EXTRA na matiníe. o esfusianie film cômico de Ame-
rican Kinema - EM BUSCA DE UMA PECHINCHA

SÉni'XI)A TKIKA - A acclainada DEUSA DA BELLEZA.
Mlle Roiiine, no impulsivo c maravilhoso drama de Pathe 1-rercs,
— CIÚMES POSTHUMOS — 5 siirpreheiidentes inirles.

No inc-nir. proitriimina — Continuação do cek-lire e Famoso ro-
mance policial — RESURREIÇAO DE ZI-QOMAR — 3 partes
clcctrlsantes. , ., ..,„

QUINTA-FEIRA — Um novo c formidável suecesso — Apre-
schtação 'Io segundo film da nova série GALLO DE OURO, de

1'athé l-"réres, cliir.io americana, sob a denominação:

GUERRA AO JOpjp.^^^SS
A seguir - O pungente Q FILHO DO INIMIGO
drama de commnvcnte ^" *¦ »—¦* —¦

contextura em 6 parles
Mais o formidável drama policial, da série do detective Sextçm

Black, c denominado HOMEM DE FERRO - Primeiro titulo,
sob o titulo - O CHEQUE FALSO - 5 P«tc5. (B1216)

HMT

lin II? — Continuação e 2- dia do fllm dc
IlUuD "" grande apparato editado pela

Pox.Pilm-OorporatloiJ.
da sua serib itxtív.v

PAIXÃO

mmâM••...! w

Romance Indiano cm 5 actos — Scenaiios naturacáe locaes — Uma Européa subjugada pela fascinaçãodo olhar de falcão de um Príncipe Indígena. Arroba-tadoras e suggestivas scenas de «Haren» — Bailadolascivo e enebriante de 100 bcllas e tentadoras oda-liscas — Riqueza de aspectos, magestade dc scena-rio, grandiosidade no apparato.

Cumpre o dever a Empresa do Palhó
— - agradecer a alluyião do espectadores,
que não olhando a chuva impernilente de todo o
dia de hontem, tornaram o vasto salão do Patlié
pequeno, para comportar a todos e todos não re-
gatearam elogios e applausos ao film que em boa
hora tivemos a fortuna de lhes offerocer como
brinde — Para a Empresa foi a mais preciosa rc-
compensa pois que sua máxima é: O publico an-
tes do seu interesse. ...

m .mus i^i3S liPvf&l^ - I j
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HOJE-Mais um cstroiuíõiõ>ogramiiia novo cm que será apresentadoo submarino a lemao- HOJE
mJDEUTSCHL kism «o sen nltimo feito viajando debaixo dágua (IrAllemanha aos Estadosi Imío

— UNIV E R S A L J QJUJ^JNLA L» '-^p,
^** ¦ ^ ¦———í=! ._ -— -l^L nnrn^ntado na sua permaneapresentado na sua permanência e sahido do

Nova York rom os seguintes sub-titulos :
VICTORIA òu ISVaiORTE!

o submarino rietitsclüand desafiando os cruzadores
WSÊ y^ MjMBf«wMiii«iaia£aaiBiBiHM *ay saa^saasa ,«r «p ««jj»-¦w»™«o«wi=i»»«»— •—¦ ingiezes o frar.oozcs que eslao cruzando os mares com

afflSgSg? S 
feneubtras - O rumo que o submarino vae tomar. _ __^ ^ ^ ^^ ^^ 

_

<w ¦ , v—. de um ge_nero completamente novo.
traballio mimoso do BElíÊ~BÍnD executado pela joven e formosa Bctriz

_ viOI ETA MERSEREAl). uma das estrellas Americanas.

irerilo o submarino mia «ò"»- ... - -¦--- — -¦ —

AS TRAGÉDIAS DO GLOBO DE CRYSTAL
A IIIjUA DO CELEbTE IMPÉRIO

¦¦•>$>


