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EXPEDIENTE
No edifício novo do "Correio da

Manhã", no largo da Carioca
n. 13, estão já fnnccionnndo to-
das as suas secções, c.vcépto os
ofticinas, quo cm breve estarão
(nmbem ali lnstalladns.

São os seguintes os números dos
«ossos nppurcllios tclciihonlcos:

Reducçio. .-.- ,í 5698-Central
Gerencia. . .5448 •» *

-.. Sscrlptorio ..'•-•. :*f_»r.' -. v^
Officinat. . . 87- Sorte

Queixas contra a
Justiça

Queixam-se os litigantes, e quantos
lím negócios noFõro, ila morosidade

ila Justiça. 1'*' queixa velha; e não é

a magistratura brasileira a unica

centra a qual é repetida. Ainda

hu pouco foi lembrada, na Cama-a
dos Deputados da Argentina, a c?n-

stituição de unia commissão, compôs-
ta de membros da mesma Camata,

para investigar a natureza e o alcan-
ca dos factores que determinam o re-

tardamento dos processos ejulgamen-
tos judiciacs, c, com as informações
colhidas, propor medidas tendentes
ú remoção do mal. Entre nós,
a demora é em todas as justiças. No

Supremo Tribunal Federal, as appel-
laçõcs eternizam-se, a menos que não
comem, os advogados, com juizes
amigos, dispostos a fazer-rhes a

graça de apressar o julgamento. Mas,
ali, a demora é explicável pela exten-
s.i e larga competência que tem o
Tribuna!, conforme a ,sua própria ju-
rtsprudcncia, de tal sorte que. rara
ca causa debatida na justiça estadual

que não chegue até i mais alta in-
slancia da justiça federal. O pessoal
é insufficicnto para o desempenho

pontual das suas funeções. Devia-se
lia muito ter creado tribunaes, em
vários pontos da Republica, a que
tocasse o conhecimento, cm segunda
instância, de muitas das causas ini-
citdas nos juizos seccionaes. Istoalli-
viária os juizes do Supremo de carga

que lhes í superior ás forças, e lhes
daria tempo para o csltido c prompto
julgamento dos vários feitos que atn-
d; lhes ficariam pertencendo. Pelo
menos é o que seria dc esperar de
juizes diligentes, conscientes c escru-

ptilosos em cumprir deveres.
iAs leis processnaes, na verdade,

autorizam enormes delações, aprovei-
tidas pelas partes a que interessa a
demora. Os processos são cortados
le incidentes que drJíicultam e en-
lorpecem o esclarecimento da verda-
i'c. A chicana é .fértil cm recursos
para adiar a sentença contraria quan-
do se tem esta como certa. Os jui-
zci, alguns são negligentes, tão pre-
guiçosos que chegam a ter.horror aos
autos, e quer' L-níreía.nt.0, nada rc-
ceiam, porque a saneção das leis, que
clles infringem eom essa condueta,
depende também dc juizes para se
tornar effcctiva. Juiz não teme juiz,
tuna vez que, segundo o vulgo, lobo
não come lobo. Vitalícios, sabem que
morrem juizes, façam o que fizerem,
sem nunca passar pelo dissabor de
«m processo de responsabilidade. No
Império, ellcs sentiam a carreira de-
pendente do imperador até que cite-
gasse r. ' ---anciã, e o im-
pirador linha especial cuidado
promoção ..-. ...-.idos, exami-
nando-lhes meticulosamente os prece-
dtntes. Nas Relações e no Supremo
Tribunal de Justiça, estavam livres
dessa acção do monarcha. A pro-
moção dos desembargadores era por
antigüidade absoluta, e, chegado ao
Supremo Tribunal, dentro da lei, o
juiz só tinha que esperar a morte.
Todavia, e isto era de inspirar pavor,
havia sempre a possibilidade de sa
repetirem as aposentadorias força-
das, contra a Constituição é certo,
mas calorosamente applaudidas pela
opinião como necessárias á moraliza-
ção da Justiça. Demais, os procura-
deres da Coroa e outros representantes
do Ministério Publico também sabiam
que eram vigiados pelo imperador, c
os juizes inclinados a prevaricação
ou tentados a pratical-a temiam quo
clles se quizessem salientar no etnn-
primento do dever justamente dc-
nunciahdo magistrados prevaricada"
res. Razão teve Joaquim Nabtt"
cq quando disse que o imperador ioi
o- antiseptico contra a corrupção no
Bíü^nadn.

iNãóré^sómente contra a morosida-
dc que todos os dias crescem as
queixas dos que lidam conta Justiça.
Muitas vezes a queixa é sem motivo,
é injusta, pois que todo despacho ou
toda sentença gera sempre um de,-
contente, a parte vencida. Ha ca? .5,
porém, em que a procedência da quei-
xa é evidente, dcnunciaclora de ini-
quietado revoltante c do mais com-
pleto despreso pelo decoro próprio
e do nobre officio. Decisões c senten-
ças lia que só as explica a venalidade,
ou extrema condescendência c favor.
Esta ultima é a causa mais commuin
da prevaricação dos juizes. Muito
poucos se vendem, mas muitos são
vendidos. A advocacia 'floresce mais
pelos agrados, pelos obséquios, pela
Ita.iulaçãn aos juizes, do que pelo ta-
lento, saber, seriedade c integridade.
D.Yhi a prosperidade escandalosa de
certos cscripíorios, de cujos chefes é
notório o millo merecimento. Appel-
fa-sc para o presidente da Republica,
e para o Congresso, mas entre a»
«ttribuições constitucionaes dc um c
dc outro, enumeradas e restrictas,
Hão figura a de processar e punir
juizes delinqüentes funecionaes. Ao
Çenado, sim, compete conhecer dos
crimes de responsabilidade dos mi-
«istros do Supremo Tribunal Fe-
•eral, mas os paes da pátria que o
8tn»p6em só vêem crime desses mi-

nistros no que contraria á sua poli-
tica. A má justiça é do regimen, é

phenomeno que lhe é inberente. A
boa justiça não é das republicas.

¦Mas, voltemos á morosidade dos

processos. Neste particular, o Con-

gresso pôde fazer alguma coisa, re-
formando, pelo menos, porque é só
r que cabe na sua alçada, para a jus-
tiça federal, e para a justiça local do

ptitricto Federal, que é também jus"
tça da União, o processo civil, de
maneira que se reduzam as contro-
yersias judiciarias a formulas rapi-
das e simples. E' o que já tem sido
s; ggerido nos dois ramos do poder
lefe.slativo; mas sem passar de sug-
gestão. Não ha governo que se in-
teresse por isto; npm serve á politi-
ctgcni. Não tem, portanto, o Con-
gicsso por que se dar ao trabalho
de legislar sobre o processo, ainda
que o exija o alto interesse dc uma
boa administração da justiça, da qual
dependo a fortuna, o credito, o re-
pouso e a honra dos cidadãos. De
novas leis, repetindo providencias
para serem tomadas pelos próprios
juizes, aggravando penas já estabele-
cidas contra a injustificável demora
nos despachos e sentenças, não co-
gite o Congresso. Imiteis, iriam au-
gmentar o numero das leis que não
são cumpridas. O gladio da Justiça
nunca alcança a própria classe, e em
regra só fere os que dácm no des-
Bgratlo da mesma justiça. E' triste
dizel-o.  é o que está no senti-
mento geral.

Gil VIDAL

Tópicos & Noticias
O TEMPO

Após uma semana de agnaceiro impor*ttino e ínconiniodativo, tivemos liontem mndomingo. cantante de luz, llliiminado peloAstro-Rei, que se nos mostrou em pujan-ça de suas offtiscadoras irradiações.
Temperatura nesta capital s mínima,io",2i máxima, 2o",7.

nojE
Está de serviço na Repartição Centrai de-Policia o a" delegado auxiliar.

Na 1" pagadoria do Tliesouro Nacional
patr.im*se_ as seguintes folhas : .delegadose_ escrivães, commissaríos do policia, Poli-
cia, 2» parte; serventuários do Culto Ca*
tlioliro, a' osenl.-idüs da Fazenda, pensões,pensões provisórias e praças de prèt;A folha fiscaes dc vehiculo.1 e Gabinete
de Identificação não será paiía por faltadc ponto.

mez de agosto. E não o está por culpa
exolusiva do Congresso.

. O credito para aquelle pagamento foi
votado pela Câmara sem a menor relu-
tancia. No Senado, entretanto, foi
apposta uma emenda ao respectivo pro-
jecto. Nessas condições elle voltou á
Câmara, cuja commissão de Finanças,
pelo órgão do sen relator, discordou da
emenda, razão pela qual ainda o pro-
jecto terá de voltar ao Senado, para
decisão final.

Emquanto se registram essas delon-
gas, determinadas pelo mecanismo par-
lamentar, os addidos vão esperando
pelo que lhes deve o governo, c re-
correndo aos mais variados expedien-
tes para poderem fazer face ás suas
necessidades.

Tudo isso por causa do Senado. De-
vido á sua emenda c que até agora o
projecto em questão não foi votado,
como o exigiam ns circumstancias. Se
o Senado desejava que outros fttnccio-
narios que não os addidos fossem em-
bolsados dos. vencimentos a. que têm
direito, nada, lhe custava organizar
projecto a respeito.

Deliberando do modo por que o fez,
o Senado conseguiu apenas prejudicar
uma classe, cuja situação já não é das
mais supportaveis, pela insegurança em
que se encontra neste momento, su-
jeita que está aos dislates parlamenta-
res de quanto troca-tintas entende de
salvar ai* finanças do paiz á custa do
sacrifício dos funccionarios.

Seja como fòr, o que é preciso é
que esse caso se resolva sem -mais
demora. Os addidos não podem espe-
rar indefinidamente. EIIcs têm compro-
missos assumidos que urge serem sol-
vidos, e que só foram contraídos por-
que aquellcs funccionarios confiavam
cm que o governo Hies pagaria com a
pontualidade determinada pela lei e
pelos regulamentos.

A Standard e a Justiça

GRAVATAS — Lindíssimas — SA na
Casa Manchester—Rua Gonçalves Dias 5.
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Pacain-sc na Prefeitura as scpiintcs fo-Ili.is de vencimentos, relativas ao mez desetembro findo : Direciona Oral de In-
strucção 1'uli ica, Bibliotlicca c Posto Cen-
trai dn Assistência.

A carno
¦Para a carne -bovina posta hoje em

constituo nesta capital foram af fixa tios pelosmarchantes, no cnlreposto de S. Diogo, os
preços de $700 n $800, devendo ser co-
br.-nki no publico o máximo de i$ooo,

rorco, Soso c i?uoo c vitella, $8ao e
$000.

Conversando com os nosgs .collegas
da Rita, o general GabinÓ" Bi^üro^ fejt
a sua proíisjãc áe- íé pacifista e chegou-
.Ttesino a dizer-se anti-militarisla. O ge-
neral salientou os horrores da guerra e
enalteceu as vantagens da paz, Como
se tratava, na palestra, do projecto clabo.
rado pelo deputado Gonçalves Maia so-
bre' requisições militares, o general fez
um parallelo 'entre a disciplina européa
e a liberdade brasileira, mostrando pre-
ferencia por esla. Finalmente o general
Bezouro sustentou que nos devíamos ar-
mar para a. defesa, mas nunca para o
ataque.

Estas opiniões são interessantes c fi-
cariam muito bem a um homem profis-
sional <Ie paz, a um sacerdote, um juiz,
um candidato a um logar na corte ar-*
bitral da llaya. Não assentam, porém,
num soldado; e neste momento cm
que o Exercito está empenhado cm se
reorganizar, as idéas do general Gabi-
110 Bezouro não são destituídas de pe-
rigo.

Os militares pacifistas, os anti-mili-
taristas de farda e espada fizeram já
um iinmenso mal ao Brasil, e foram os
principaes causadores da desorganizar.*?
das nossas forças armadas. Um anti-mi-
liltarista pôde perfeitamente ser um ho.
mem honesto; mas um anti-inilitarista
com bordados de general nos punhos é
certamente um homem insincero,

O general Bezouro ama a paz. E'
um sentimento que c compartilhado pela
maioria das pessoas sensatas, Conitu-
do, um soldado c um soldado onerado
com as responsabilidades do generalalo
tem o dever de professar o amor pelas
coisas militares e de procurar deseuvpl-
ver esse espirito entre os seus comtnaii-
dados. Aliás, no momento actual. essa
é uma das principaes necessidades do
Brasil.

Não temos excessos de virtudes mi-
liiares que precisem ser moderados com
a ducha pacifista do general ..Bezouro.
Pelo contrario. Falta-nos energia moral,
falta-nos coragem physica, « falia-nos,
sobretudo, disciplina, essa.disciplina que
o general Bezouro não quer'que copie-
mos da Europa.

Acredite o general Bezouro que um
pouco -de espirito militar, um pouco de
bcllicosidadc mesmo, não faria mal ai- j
giim a este povo cujo maior defeito i
é a falta de consistência c de energia,

Quer o general que nos preparemos I
para a defesa c não para o ataque. Per-
mitla o profissional que os leigos ob-
servem c.ue ioda a moderna seiencia da ,
guerra ensitia que, resignar-se á defen-
siv.i, i meio caminho para a derrota...

O general Bezouro não quer que cm
assuinplos militares imitemos a Europa, I
e aconselha que o llrasil não se afaste
do pacifismo extravagante dc nossa mal-
fadada Constituição. Achamos que nesess
assumptos de guerra o Exercito fará
bem em não seguir os conselhos do gene-
ral, e, cm vez de voltar os olhares para |
as aberrações anti-militaristas dos sol-
¦dados pacifistas que ditaram o estatuto i
de 1801, ir buscar lições na "Europa !
forte e bellicòsa".

O ministro da Guerra esteve honrem
em palácio, onde—foi mostrar um telc-
gramma do general Carlos dc Campos.

'Nesse despacho, o conimandante das
forças actualinente reunidas em Matto
Grosso communicava ao mnistro da
Guerra que. em virtude 'da situação de
calma e normalidade cm que se eiicon-
trava Cuyabá, havia resolvido partir
daquella capital para Corumbá.

Ha tres dias, um vespertino publi-
cou interessantíssimos dados sobre a
nossa importação de farinha dc trigo,
assignalando os enormes prejuízos adua-
nciros, aram' de outros, que soffremos,
cm resultado das concessões feitas ao
produeto americano contra o argentino,

A reducção dos direitos alfandegários,
primeiro de ro °|° e, depois, de 30 "|",

com que beneficiámos a farinha anicrica-
na em manifesto detrimento da argentina,
proveiti dc pressões da diplomacia nor-
tc-americana, que se valeu do facto da
grande importação de café, com isen-
ção de impostos, feita pelo seu paiz,
para exigir e obter do nosso gover-
no, com ameaças mais ou menos ve-
ladas; no caso dc negativa, os cs-
tranbos e absurdos favores que lhe
foram . concedidos. A concessão. de
o'0j0. obtida a prinetnin. jãç !;a*>ú*u

paiu o banimento da farinha argentina
do nosso mercado; appareceu a de
30 °|", com a qual assegurámos a heg-c-
monia do commercio da farinha ameri-
cana entre nós, aliás, sem á menor van-
rasem para o consumidor brasileiro,
sempre escorchado, c com o prcjttizo dc
mais de 1.000 contos annuaes, para a3
nossas rendas.

Consideremos. Os Estados Unidos ef.
feotivamente isentam de impostos de en-
trada o café. Mas nunca houve com
isso um favor especial ao nosso. A
mesma isenção goza ali o Café dc
todo o intuído. Trata-se de um produeto
dc que os Estados Unidos precisam e
o beneficio clles não o fazem ao pro-
dueto, mas ao seu consumidor, ás suas
necessrdades, ao seu coiinnercio. E' o
caso de isenção de direitos que a Ar-
gentina concedeu este anno ao assucar.
Nada tivemos que lhe agradecer. Porque
a Argentina, necessitando de assucar, pc-
los prejuízos accrdentae3 de sua produ-
cção, beneficiou-se a si própria; c como
na liypoth-cse dos Estados Unidos refe-
rente ao café cila não prcdilegeti para
o beneficio do produeto brasileiro, mas
o de todo o mundo. Nem por isso a
Republica do Prata nos exigiu cotnpen-
sações, ao menos em favor da sua fari-
nha, que prepòndcroti sempre cm nosso
mercado, na luta leal da concorrência,
e está hoje reduzida a proporções mini-
mas, cm nossa importação, devido ás
tarifas prohihitivas que estabelecemos
contra cila e em favor de sua compeli-
dora.

Concessões poderiam ser feitas; ellas
são nattiraes na vida commercial dos
povos. Mas concessões dessa natureza, I
visando com evidente propósito o afasla-
mento da predileção de um paiz ami- '

go, que sempre contou com o nosso
mercado, cm prol dos interesses com- !
merciacs de outro, embora tão amigo,
não se coinprelicndem. Favores em troca í
dc isenção dc direitos ao café poderiam I
ser feitos em outros sentidos. Não nesse. I

Mil e muitos contos perdemos por an- j
no na differença de 12.730o que cnncc-
demos a cada tonelada de farinha I
americana contra a outra cuja importa-
ção quasi se prohibiu.

Não seria justo que, quando precisa-
mos de recursos para attender também
a pressões dc estrangeiros e nos uict-
temos á obra de confraternização defi-
niliya com a nossa visinha, puzessemos
em pé de egualdadc a sua farinha com
a yankee*

¦j > ca. ¦»¦»'¦¦
PUNHOS e collarinbos — Especialidade— Casa Manchester — Gonçalves Dias 5.

Antc-honicm divulgámos a nofeia de
que o sr. Scrtor-o de Castro havia sido
convidado para acompanhar o conse-
lihciro Ruy Barbosa, como secretarie
enl sua .próxima viagem ao velho
murado.

Devemos hoje accrcsccnlar, para es-
clarccimcnto do piiblco. que a noticia
daqui foi também transmittida á Fren-
sa, de Buenos Aires, pelo seu corre-
spondenre brasileiro.

O governo ainda não está appare-
lhado para pagar aos funccionarios
addidos o» vencimentos relativos ao

Projeclam-se aqui vários festejos em
homenagem nos sr^. dr. Affonso Ca-
margo e coronel Felippe Schniidt, pre-
sidente e governador do Paraná c Santa
Catharina, esperados esta semana.

O dr. Veneesláo Braz, persidente da
Republica, offercccr-lhes-a uma re-
cepção 011 um banquete, que terá lo-
gar 110 palácio do Cattete ou 110 Ita-
maraty,

As bancada; do raraná c de Sanla
Catharina também homenagearão os
dois chefes dc governo com um ban-
quete.

O Club Naval c o Club Militar, rc-
presentando o Exercito c a Marinha,
em suas respectivas sedes, darão um
chá.

Por ordem do presidente da Rcpti-
blica, fni posto um carro especial á
disposição do presidente do Paraná,
pura condtizil-q de S. Paulo até aqui.

Varias associações, entre as quacs a
Liga de Defesa Nacional, se farão rc-
presentar na solcnnc cerimonia da as-
signatura do accordo, cujo dia não foi
ainda definitivamente fixado, mas que,
provavelmente, se cffeciuará no próprio
dia 12 de outubro, quando deve chegar
o governador de Santa Catharina,

Mostrámos (hontem. como a Stan-
dard procurou remover obstáculos
ás suas pretenções, subornando sena-
dores, deputados e outras pessoas de
influencia. Transcrevemos documen-.
tos que evidenciam a audácia corru-

ptora da companhia americana e, in-
felizmente, provam também a venali-
dade de muitas dos nossos homens

pt.blicos. Mas a Standard não se
contentou em aplacar com as suas

gorgetas os cscrupulos dos membros
do Congresso c dos outros políticos,
que se mostraram accessiveis ás pro-
postas do sr. Wcllenkamp.

Entre os documentos que agora fi-

guram nos autos lia um que convém
destacar porque bem mereço uma
ar.alyse mais demorada. Eis esta
nova prova da impudencia com

que a Standard se lançou pelo nosso

paiz, disposta a conquistar as con-
sciencias que encontrasse no caminho
e a incorporar ao seu patrimônio as
instituições que lhe podiam servir

para a realização dos seus planos de
domínio:

Copia — Fr,s. 670 a 679 v.
(Leopoldo Guaraná — Traductor

Publico. Rua da Candelária h. 28 —
Certifico pela presente que me foi
apresentada uma carta exarada cm
idioma ingiez, afim de a traduzir
para a lingua vernácula, o que assim
cumpri, em razão do meu officio, na
fôrma abaixo — Traducção: Slan

darxl OU Compmty of Brasil — Rio,
22 de 'fevereiro de 1916. — Prezado
sr. Wellcnkamp. Eicaria muito agra-
decido a v._ s. marcasse quanto antes
uma entrevista, pois recebi certas in-
strucções d.o sr. Wottmann, rcfcreti-
tes á nossa recusa insistente cm não
querer pagar as letras da Compa-
nltia, Como o sr. sabe, o sr. Asche
só desejava cffactuar os pagamentos
aos vários scnaiiorcs -e deputados e
outros políticos, para a obtenção de
nossa concessão geral, âepois que fi-
casse tratada com o ministro a que-stão da garantia o» deposito, li a
razão do sr. ÍVottmmm insistir cm
não pagar estes acceites está no seu
receio de que, depois dc tuéo, não se
consiga fixar satisfatoriamente a
questão da garantia ou deposito, e
assim despendendo'se mais dinheiro
na concessão, por cinta das grattdes
quantias^ que a Campanhh já tem
despendido. Desejo por isso conver-
sar esses assumptos comsigo, afim de
ENCONTRAR Oi MEIOS de IIÕO SCrtllOS
forçadas a pagar estas notas por em-
quanto e ao mesmo tempo nos coilo-
eàrtnps, eu e o sr., acima da má fé

,17 recriminacões. Sou de v. s. (assi-
gnado) //'. /. Lalcc Lakc. — Por tra-
duecão conforme. Rio de Janeiro, 14
dc aç/oslo de 1916. — Leopoldo Gtia-
raná (sobre duas estam-pilhas fc-
deraes no valor total de seiscentos
réis).

iNeste documento, a data, a sub-
stancia c a 'fôrma, tudo merece s,cr
examinado com cautela. Tinhanvse
passado alguns mezes depois,,dc ha-
ver Wellenkarnp, ÍÃvftíéíiietríftP às
astrucções da Standard, etitregue a
"vários senadores o deputados",
como diz na carta supra o sr. Lakc
Lakc, as letras de cambio com quq
deviam ser pagos táquclles políticos
abjectos e venaes os preços cm que,
por mutuo accordo, lhes haviam sido
avaliadas as consciências. Mas a
Standard, desde que entrou nesse ne-
gocio da compra do senadores e
deputados, fez firmo propósito de
não se d.eixar 'ludibriar pelos licróés
deste Panamá indígena. Os figurões
da nossa farça política receberiam os
diirhciros ajustados, mas, em troca do
papel moeda que a Standard lhes
daria, clles teriam de desempenhar
irtcgralmcnte a tarofa para que ha-
viam sido contratados. Wottmann,
como empregado zeloso do trusl
americano, não faria concessões nem
toleraria condescendencias. Antes do
dinheiro ganho pelos traficantes le-
gislativos sair dos cofres da Stan-
dard, a concessão geral, que a com-
panhia desejava obter para unificar
as varias concessões parciacs, que já
alcançara, teria de ser ultimada com
todas as formalidades da lei. De
Nova York, Asche aconselhava
Wottmann a lidar com a sua qua-
lirilha dc parlamentares brasileiros
com todas as precauções, c o repre-
sentante da Standard não se cscjttc-
cc;t dc nenhum dos artifícios neces-
sérios quando se negoecia com mal-
feitores para obter a libertação ds
um refem.

Entretanto, o problema não era
fácil. Wellcnkamp, usando os pode-
res da procuração que Wottmann lhe
stibstabcleccra, tinha acceito, em nome
da companhia, letras que se achavam
em poder dos senadores c deputados
subornados. Essas letras, dentro cm
pcuco, começariam a vencer-se c,
quando chegassem as datas apraza-
das, a Standard teria de pagar as
soturnas estipuladas, porque de outra
fôrma abriria fallencia. Mas a con-
cessão não eslava ainda obtida c a
companhia não tinha, portanto, ou-
tra alternativa senão pagar os poli-
ticos que corrompera, antes delles
terem completado o serviço que se
tinham obrigado a prestar. Com tal
coisa não se conformava a directoria
de Nova York, e Lake Lakc, em
cumprimento das instrucções recebi-
das de Wottmann, escreveu em 22
de fevereiro a carta acima transcri-
pia. Xessa missiva dizia Lake Lakc,
cem a máxima franqueza, que o sr.
Asche, director da Standard, "sú de-
Scjava cffcctttar os pagamentos aos
vários sciwdores e deputados c ou-
tros políticos, para a obtenção dc
nossa concessão geral, depois que fi-
casse tratada com o ministro a que-
sião <Aj garantia 011 deposito". De-
pois de ponderar a Wellcnkamp
como era dispendiosa a obtenção da
concessão, em que tanto dinbeíro já
se havia gasto cm preliminares, Lake
Lake convidava o agenta corruptor
para uma entrevista, "afim de dn-
centrar os meios de não pagar cslas
notas por cntqitanfo''.

O; meio que Lakc 'Lake acltott afi-1 ainda é possível despertal-a da lethar.
nal, para se esquivar ao pagamento J gia em que vive. E' a necessidade
das letras de cambio acecitas por
Wellcnkamp, em nome da Standard,
e entregues a senadores, deputados e
outros políticos, foi requerer a aber-
tura do inquérito que tão grande
sensaíão produziu.

¦Depois de haver peitado membros
do Congresso Nacional, não conten-
te com o suborno de politicos e dc

jornalistas influentes, a - Standard
queria finalmente fazer do Poder
Judiciário o instrumento despresivel,
que a poderosa empresa estrangeira
manipularia com o intuito de esca-
par ao pagamento das letras dadas
como recompensa aos politicos pre-
varicadores. Não se pôde conceber
situação mais humilhante para este
paiz do que essa insolenle preterição
a fazer de todos os órgãos da nossa
vida nacional dóceis instrumentos de
un.a companhia estrangeira, que quer
remover obstáculos, corrompendo os
nossos homens públicos e explorando
ignobilmente o nosso apparelho judi-
ciario.

. No maio de tanta prevaricação,
em contraste com a torpeza dos se-
m.dorcs e deputados que se alugaram
? Standard cm troca das letras accei-
tas por Wellcnkamp, ha neste vergo-
nhoso caso uma nota lionrosa, um
traço digno que deve encher de or*
gullio 05 brasileiros ainda esperança-
dos na regeneração nacional. A pro-
moção que, em data de 13 de setcm-
bro, o digno 1" promotor publico, dr.
Murillo Fontainha, dirigiu ao juiz da
2' vara criminal, pedindo o arçhjva*
mento do inquérito requerido pela
Standard, é um documento altivo, em
que um magistrado brasileiro fez
sentir aos miljibnarioa estrangeiro*.,
que vão, por meio da corrupção e do
suborno, lançando aqui as bases de
um protectorado econômico, como
ainda existem neste paiz elementos
briosos capazes dc reagir cm defesa
da dignidade nacional vilipendiada.
Além desse aspecto moral, que lhe
corffere um logar de destaque como
um antídoto á corrupção ambiente, a
promoção do dr. Murillo Fontainha
é um trabalho de valor em que o
digno representante da justiça des-
envolve com grande competência a
boa doutrina de que o Ministério
Publico, sendo o órgão de defesa da
sociedade, não se pôde resignar ao
papsl" de aceusador automático d{
todos os indiciados, o que o levaria
— como no. caso da Standard — á
pratica do acto francamente anti-
social, de pedir a punição de indivi-
duos cuja innoceiicia resalta da pro-
va dos autos.

Não queremos encerrar hoje estas
considerações sem nos rdtcrirmos ao
que^hpntem disserain sobre este as-
ouiri/ír*' »;- i.iiyiiòi iimstitj '."-'lísfts
'dti -Noticia, Folgamos em ver o nos-
so confrade vespertino concordando
com o ponto de vista que adoptámos
para a analyse do caso da Standard;
isto é, discutir os seus aspectos poli-
ticos e moraes, deixando fora das
nessas cogitações o lado jurídico das
questões suscitadas cm torno daquel-
Ia companhia. Mas não podemos
concordar com os nossos illtistrcs
collegas quando clles querem ainda
dar á Standard íi vantagem da du-
vida no tocante aos actos de corru-
pção c de suborno por ella pratica-
dos' no Brasil. Os documentos que
hontem transcrevemos e a carta in-
cluida hoje neste artigo liquidam
esta questão de um modo perempío-
rio. Outro ponto, em que a Noticia
cífá equivocada, é no tocante á data
em que Wcllenkamp deixou dc ser
empregado da Standard. A carta do
s;. Lake Lake, datada de 22 de feve-
reiro do corrente anno c que acima
transcrevemos, demonstra positiva-
mente que naquella data Wellcnkamp
ainda se achava em serviço da com-
panhia, cujos directores desejavam
então combinar com elle o melhor
meio da 'Standard se esquivar ao pa-
gàmtntò das letras dadas aos scnad.i-
res e deputados subornados.

Examinem os nossos collegas da
Xoticiu os documentos e comparem
as datas, c certamente concordarão

urgentíssima, de impedir, como geonte-
ce em toda parte, que os automóveis
de aluguel circulem á procura de pas-
sageiros, impedindo o transito e pondo
em perigo a vida dos transeuntes. A
Avenida Central e o largo da Carioca
são intransitáveis durante as horas de
maior movimento, porque os taxis des-
oecupados cercam as pessoas que sup-
põem em condições ou na vontade de
passeal-os. E tudo isso é feito entre a
algazarra das buzinas que não cessam
de tocar, dia e noite, sem a menor
consideração pelo ouvido alheio.

Se ainda não morremos todos sob o*
automóveis, se ainda não ensurdecemos
eom o barulho de suas trombetas, agra*,
deçainos a Deus, uma vez que a policia
se esquece de intervir em assumpto de
sua inteira obrigação.

BIBLIOTHF.CA POPULAR — Aber-
ta ao publico das 11 ás si horas, no
Lyceu de Artes õ Officios,

Chegou lionlem de Bello Horizonte
o dr. Tlieodomiro Santiago, secretario
das Finanças do governo de Minas e
que vem em visita á sua irmã, a se-
nliora Wencesláo Braz.

BRANDÃO AtFAIATE
Av. Rio Branco,

integralmente com as
clusõès.

nossas con-
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BENOÀLAS — ülcjjdritcs c ma
Casa Manchester — Gonçalves
¦¦ - ' ¦¦¦¦¦ IIOS-^iJSX^ÜS1^»—¦¦' -. 1 1

Regressou liontem de S. Paulo, onde
fora em missão reservada do governo,
o dr. Hélio Lobo, secreiario da pre-
sidehcia da Republica.

BOLSAS, GRAMPOS c NOVIDADES.-*
METAS DE S1CIJA E FIO D'ESCOCIA.
C.isn Nascimento. — 167, Ouvidor.

Em toda a Republica, existem actual-
mente tresenlas e sessenta sociedades
de tiro, confederadas, e todos os dias
chegam ao Ministério da Guerra pedi-
dos de incorporação ao 'firo Federal,
de outras que se vão formando.

'E' uni faeto auspicioso para a orga-
nização das nossas reservas militares,
Com justa razão póde-sé confiar muito
mais nessas linhas, para a formação da-
quellas reservas, do que 110 voluntariado
de manobras.

As linhas de tiro disseminam-se pelo
interior do paiz, em todas as suas zonas
estratégicas, tendo unia organização per-
mancnbe, que facilita a passagem por
ellas de todos os moços. O voluntariado
offéreee mais o aspecto de um sport de
tres mezes do que o dc formação de
forças aptas para cm dado momento
supportarem todos 03 incommodos da
campanha.

Em todo caso, esse voluntariado não
é para desprezar. Por meio delle sempre
se consegue que alguns rapazes sirvam
na fileira, se bem que por pouco tiempo,
e todo contingente de serviço militar é
necessário neste momento ás forças ar-
tnadas do paiz.

Mas o que ainda mais se impõe é
que o ministro da Guerra procure por
todos os meios evitar a exploração po-
ütiea em torno das linhas de tiro.

Se não fosse a ignominiosa politicagem
desta Republica anarchizada, não pos-
sitiriamos hoje apenas tresenlas e ses-
senta linhas, mas duas mil ou tnes mil
•ein pleno gráo de cfficiencia.

Anniinciaiii-sc por ahi movimentos po-
liticos de toda natureza, por sobre os
quacs culmina a suecessão do sr. Wen-
cesláo Braz. E' muito possível que,
03 politiqueiros recorram á força, e
como ultimo recurso para triumpharem,
quando chegam a esses extremos,. as
linhas de tiro sãn."t>i -pc'í ni.*-? ;¦'.'«
visam írrtftiediatámente. Itíji

Foi isso pelo menos o que aconte-
ecu no desgoverno do marechal Hermes.
Acreditamos que o mesmo não se dê
neste governo, pela acção do general
Caetano de Faria.

NOTICIAS DA GUERRA

Os aluados relin
11 offensiva i Sou
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Os laboratórios da morte. Dois aspectos infernos de uma fabrica
franceca de munições, onde, se oecupam homens e ntmúhcres

A administraçiio do Correio da Ma~
n.hã, assim como todos os seus agentes
e viajantes, acceita assignaturas para
a revista pórtugueza Q Rosário, uma
das mais bem feitas pubiicações catho-
licas editadas cm Portugal. Anno 6$ooo.

A vaga da Academia
Bastos Tigre, o insigne poeta, autor

dos Moinhos de Vento c de varias .pc-
ças Iheatraes, apresentará a nua can-
didatura á vaga da Academia, aberta
com o fallecimenlo de Garcia Redondo,
que era também engenheiro civil e hu-
morista, como o nosso collega de re-
dacção.

PERFUMES — Especialidades — Só na
Perfumaria Nunes — L. S. Francisco 55-

II» »
No almoço á imprensa, hontem, no Prado -

Lindos crystaes I São dc Paris ?
Este serviço foi comprado

Na popular Casa Muniz.

Pingas & Bespingos
Por causa dc avarias na locomotiva uni

trem da Central qtie conduzia cinte verde
f"i dividido cm dois.

Antes assim'. O que a Ccnlral costuma
d;vidir ent doi?. dc vez cm quando, süo
03 passageiros; cm dois ou cm muitos
r.i.iis pedaços.

!*S

Houve um tempo em que os lialii-
tantos de certa cidade do Brasil, onde
apezar do maior desleixo, era optimo
o estado sanitário, agradeciam a Deus
a graça de prescrval-os da peste bubo-
nica e da varíola, porque não tinham I
mais a quem agradecer. A hygieite
publica era ali de relaxamento exem-
plar; a immundicie inundava as ruas
da cidade, e somente á Divina Provi-
dencia se poderia altribuir a mercê
dc impedir que a sua população fosse
devastada pelas pragas epidêmicas que
costumara irromper nos logares sem
hygiene.

Se nesse terreno da Saude Publica,
os cariocas têm motivos para ser rc-
conhecidos á acção do homem, em ou-
tios, como 110 terreno da segurança
publica, ellcs terão ainda de levar gra.
ças aos Céos, por falta dc autoridades
a quem possam dever a gralidão de ze-
lar por sua vida.

Não ha de facto uma cidade do mun-
do inteiro, em que a tranqüilidade e a
vida do próximo sejam tão menospre-
zadas como no Rio de Janeiro.

Basta lembrar a nossa precarissima
fiscalização de vehiculos, incapaz de
contar os automobilistas, que através-
êis as ruas centraes da cidade com a
velocidade de turistas percorrendo os
campos despovoados do velho mundo.

Ha, porém, um facto que merece a
consideração da vigilância policial, se

TJepoíã do .iccônlo Parnní-Santa Catha-
rina e do de Alagou.» iala-se agora no do'Ceará.

A moda vac-sc, felizmente, genoralizan-
dc ; cumpre fazer-ihc a propaganda, (itê
que cheguemos a um accordo geral : —
accordar este paiz do marasmo e?1i que vive
c ncab.-.r com os "casos", de norte a sul.

ill síl
Os gatunos estão perdidos agora' com

n invenção da macliinn pcga-ladrão.
Qual nada 1 Kllca começarão rouban-

do as maehiuas,

n.iw.r.s.i.x,n,o.-.Viio in-
c/iím as mãos por andar mui-
to. Outra deve ser a causa.

Dr. Nicolio Ciando.
Dr. Ciancio, francamente,
Respondes mal I Por quem ís,
Reforma a resposta ao doente 7
Sa1*e3 li Sc o consulcníe
Caminha apems com os pis ?

*
'A tcrr.i abriu-se ante-hontem, "ria rtta

Ruy Barbosa, cavandn*se uni grande fo;;o.
Os moradores da visinh.inça c os

Iransauntes ficaram assus<adi9simo9, ipert-
sando tratar-se de um terremoto.

E não era para menos: o phenomeno
deu se na rua "Ruy Barbosa'' próximo 1
esquina da rua "Marechal Hermes-1; n3o
pódc haver cohcsJo possível em scmelhan.
te terreno, '»'

Fazendo a critica dos Crysiaes Partidos
do d. Gylk» Machado, dii Medeiros e
Albuquerque ter estranhado que se pudes-
sem reunir ti» mesma pessoa tanta belleza,
tanta mocidade e tanto talento,

Não acho estranheza nenhuma: conheço
muito poeta Telho c feio e tem, talento

No Mosa e no Somme
¦A aldeia do Le Sars oecupada

pelas tropas alliadas
Londres, 8 (A. H.) — Communica-

do de hontem,' á noite, assignado pelo
general Haig:"As tropas britannicas, com a coope-
ração das francezas, atacaram as posi-'
ções inimigas entre a estrada dc Albert
a Bapaume e Lcslioeufs, progredindoum kilometro e oecupando a aldeia dc
te Sars.

O numero de prisioneiros é ainda hi-
certo.

Os nossos aeroplanos auxiliaram ef-
ficazmente a infanteria lançando nu-
merosas bombas sobre as posições ini-
migas."

Os frnuco-iuglczes avançam
om Mci-vul

Londres, 8 (Official) — As tropas
anglo-francczas, operando de commuin
accordo, alcançaram um avanço de mil
c duzentos metros a nordeste de Sler-
vai.

Paris, S (A. H.) —- Conimunicado
official de hontem, á noile:"As nossas tropas, com o auxilio das
inglczas, atacaram a linha de frente
inimiga entre Merval e Boiichavesne,
avançando mil c duzentos metros a
nordeste de Merval,

Na seção fizemos quatrocentos prl-
sionciros e tomamos quinze metralha-
doras.

"Ao sul do Somme e na margem direi-
ta do Mosa estão empenhados violen-
tos duellos de anilheria."

A offenslva dos nlllados no Soturno
Paris, 8 (A. H.) — Uma nota offi-

ituail jyu&itvuuu aiüjv (K* j."Tendo melhorado o tempo, a ofte..-
siva dos aluados no Sominc recomeçou
segundo o niethodo procedciueinente
adoptado c com o mesmo suecesso. O
rápido avanço de mil e duzentos me-
tros levou os francezes até defronte de
Sailli Saillisel, de maneira que a nova
linha corta a estrada do Bapaume a
Péronnc até á estrada dc Bouchavesnes
a Clcry. A leste da estrada, os fran-
cezes oecupam uma série dc trinchei*
ras! a nordeste e a leste de Rancourt,
as suas posições contornam as posições
de Saint Pierre Vaast.

As vantagens alcançadas são impor-
tantes, pois com ellas já se conseguiu
forçar a terceira organização allemã.

A oecupação da cota 130 permitto
dominar o monte Saiut Quentin e a ai-
deia de Allaines.

O novo avanço franecz facilitará
enormemente as operações -inglczas
contra a importante povoação de Trans-
loy.

A 16 de julho, ainda no principio da
offensiva, Sailly Saillisel, hoje directa-
mente ameaçada, constituía já o ulti-
mo forte ponto dc apoio entre Péroniie
e Bapaume, em frente da planicie, Ks-
se ponto deve, portanto, estar podero*
samente preparado para resistir.

O "Matin" diz que a acção dc hon-
tem constituiu a offensiva preparatória
para a conquista de certas posições das
proximidades e para futuros ataques
de mais ampla envergadura.

Segundo parece, os allemães quize-
ram liontem trazer reforços para um
contra-ataque inimediato ias baterias
francezas, -orem, installadas em toda a
linha que vae das alturas de Boucha.
veshes a Merval, fizeram-lhes frustrar
o plano, iiifligindo-lhes elevadas per-
das. Os inimigos progrediram também
com toda a felicidade, em intima liga-
ção com os outros alliados.

Os jornaes prevêm o próximo des-
envolvimento destes primeiros sueces.
sos. Os próprios allemães confessam
parcialmente o fracasso das suas tenta-
tlvas; mas, para desfazerem a 111:1 ini-
pressão que. isso poderia causar no
povo, invcntnm ioda a sorte de ataques
ao sul do Somme,

O ultimo dia da batalha na Macedo-
nia terminou corii completo exito para
os alliados. Os ganhos precedentes au-
gnientaram sensivelmente cm toda a
linha.

Varias noticias
Ainda a missão de quetem sido encar-

regado o sr. Gerard
Berlim, 8 — (A. H.) (Via Noví

York) — Não tem fundamento algum,
segundo se declara de fonte autori-
zada, o boato dc que o embaixador dos
Estados Unidos nesta capital, sr. Ge-
rard, seja portador de qualquer appellí
dc paiü do imperador Guilherme.

A Rússia o o despovoamento
da 1'olonia

Buenos Aires, S (A, A.) — O sr.
Eugcnc Stein, ministro plcnipoteiiciaii»
da Rússia nesta capital, desmentiu um
telegramnia procedente de Washington
e publicado pela imprensa daqui, no
qual se dizia que o governo de Peiro-
grado resolvera despovoar a Polônia,
enviando os polacos para a Anicrica do
Sul, substituindo-os por subditos russos,
do norte do paiz.

Reunião do cônsules, no Recife
Recife, 8 (A. A.) — Os cônsules

dos paizes alliados realizaram hoje.
uma grande reunião na sede do Con-
sulado Portuguez, com o fim de tratar
dc interesses comiiiuns e patrióticos das
respectivas nações.

A referida reunião teve caracter re.
servado. ...

AS OPERAÇÕES
. NOS BALKANâ

Os sciyios conquistam po»sições búlgaras em Pojar
Londres, 8 — (A. H.) •— Telegra*

pham dc Salonica:"Os servios tomaram as posições &»>!--
garas d* Pojar, ao norte do lago do '
Óstrowo, fazendo numerosos prisionci-
ros e apprehendeudo importantes des-
pojos".

Os rumaicos atravessaram piotr*
mento o Dannbio

Londres, 8 — (A. A.) — Noticias
dc Bukaxcst informam que os rumaicos
voltaram a atravessar o Danúbio, afim
do proteger a9 forças quo recomeçaram
a batalha na Oobrudja.

Londres, 8 — (A. A.) — Os ser-
vios estão atacando Monastír com
grande violência.

CAMISAS—O que lia de melhor e clegan-
te—Casa Manchester — Gonçalves Diis s.-

renhira». v c-JÂEsa? * p.

A campanha da Rússia
OS RUSSOS TOMARAM AS FOIÍ-

TfFICAÇõIOS DE PETRAKAIilí
Nova Yorli. 8 — (.A. A.) — Os rus-

sos occtiparam as fortificações de Pe-
trakale, nas proximidades das costas
turcas no liar Xegro. Foram feitos
muitos prisioneiros.

Os russos rompem tuna liiiliu
austríaca

Londres, 8 — (A. A.) — Os russos
romperam a frente austríaca no norte
de Svimiciiy, na direcção de Wladimir.

Os russos alcançam Kaslmn
Nova York, 8 — (A. A.) — As tro-

pas russas, que estão operando na Per-
sia, entraram em Kashan, sein encon-
trar resistência.

Nas linhas italo-austriacas
UMA IMPORTANTE VANTAGEM

ALCANÇADA PELOS ITA-
MANOS

Roma, 8 —• (A. H.) — Annuncia-se
officialmcnte que as tropas italianas
tomaram de assalto um Importante
cume de 2456 mctro9 no maislço dc
Busa, rias cabeceiras do Vanoi, amni-
quilando grande parte da guamição e
aprisionando uns vinte sobreviventes,

Foram repcllidos energicamente va-
rios grupos inimigos que tentavam ata-
car de surprtsa aa linhas avançadas
itaiianas nas encostas de Piccolo La-
gazuol.

Em Corlzla «aíram alguns obuzes
Inimigos, «ttingi-ndo -vários «âiffc|io9.
Entre estci tonta-se uai hospital de
ajrpp.

A GUERRA NAVAL
O "V. 53" snin do Nowport c tor«

pedeou um navio ingiez
Boston, 8 — (A, H.) — O vapor

ingiez "West Point", que hontem sa;::
de Newiport, foi canhoneado e delido
por um submarino, qua se suppüe ser u''U 53".

Boston, 8 — (A. II.) — Telegramnia
particular aqui recebido informa que o
vapor ingiez "West Point" foi torpe*
deado c est ápresie*s a submergir,

A cqíiipagcm foi recolhida a bordo de
varias embarcações que a-cudirain ao
local.

Dois navios nortc-ainericuiios
mcttldos 11 pique

Chrislina, S — (A. H.) — (Via Xo.
va Yo:l;) — O ccnsul da -Noruega cm
Archángel lelegrapliou para esta capital
coiiiiiuinicanfclo que os allemães mane-
ram a piqus dois navios norte-amerira-
mos.

Em soccoiTo do vapor ingiez
"West Poiiit"

Nova York, 8 (A. H.) — -Telegra*
pham dc Newport:"Toda a flotilha de contra-torpedei-
ro9 partiu para soecorrer o vapor in-
glcz West Point, torpedeado pelo sub-
ínarino allemão "U 53".

De IJostnn comniunicam que corre
ali um boato segundo o qual um se-
gundo vapor ingiez foi também torpe-
deado ao largo da costa do Atlântico.
Crè-se que este vapor é o Stralhdenc.

ROUPAS brancas — Sortimentò sem cgual
— Casa Manchester — Gonçalves Dias 5.

O "Temps" e os interesses
da civilisação occidental
PanV, 8 (A. H.) — O "Temps" tra-

ta, no seu artigo principal, a propósito
das listas negras, do fracasso em qus
redundou o esforço dos germanophilos
que tentaram explorar, em proveito da
sua causa, nos paizes apaixonados pela
sua liberdade, as restricções feitas ás
suas relações econômicas. Mostra esse
jornal como as republicas sul-amenea*
nas, cujas svmpathias pela causa do»
alliados não esperaram essa oceasião
para se manifestar, reagiram immedia-
tamente • especialmente os Estados
Unidos contra a manobra allemã, tão
desejoso de fazer a America do Sul
terra de colonização.

Lembra em seguida a attitude d*
Congresso brasileiro, protestando con»
tra a violação da neutralidade belga,
fazendo suas as palavras do senador:
Ruy Barbosa e exprimindo a ma fé n»
vlctoria dos alliados e a sua admiração
pelos defensores do direito.

Conclue o "Temps": "Todo o contl-
nenw occidental tem a consciência da
que a vlctoria allemJ nüo pouparia
mais a sua independência e a sua civl-
lização, a independência e a civilização
do testo do mundo. Os argumentos »
favor da Aílemanha cbocam-se contra
o instineto de defesa e a noçSo supe-
rior do direito das nacfles que qutrm
viver livrc3 « jndriundentcs.
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OB ARTE

Eleição mnnicipalicm Maceió
'.Uac-ió, 8 (A. A.) — l'oi eleita a cha-

pa democrata municipal. O rciultado, ate
pgora conhecido, é p seguinte : .para pretor,
1'lrnilnò Vasconcellos, 5-2 votos; Salvador
Costa, 571. Falta o resultado de metade
ias secções desta capital c d03 subúrbios.

íi * Us

Fasão politica no Ceará
IBovtHXz», 8 (A. A.) — Realizou-se

liontem uma importante reunião politica, á
qual estiveram presentes os srs. senador
'.'liomaz Accioly, Ilcrmino llarroso; Agapl-
ió Santos, Josc' Accioly, Aurélio «l.avor,
rd.ard Borges, Manoel Satyro, João -tu-
dart, Josó Iiorlia _ Abílio «Martins.
. Ficou! resolvida a fusão dos líirtidos
conservador c untonista e a convocação da
convenção dos mesmos para o dia co do
«torrente, afiai dc eleger a coniniis-âo
-.ccutiya <lo novo partido, que será com-
Io.ta do representantes dos dois partidos.

A* -reuniiio correu no «ucio da maloi
cordialidade. O novo partido prc.tará o seu
rpoio decidido ao governo do dra João
•"1'liomé de Saboya,

í: St *

Políticos em viagem parn o iüo
Macbió, S (A. A.) — 1 ..sarai- pcló

iios-o porto, a bordo do .paquete "Ceará",

cem destino a essa capital, o dr. Alcan-
tara lJacelIar, governador do Amazonas,- c
03 deputados João Zaiiy c Domingos An-
d"-d_, quo foram cumprimentados a bordo
¦pelo ajudante dc ordens do governador do
J.sl.-iilo c pelo delegado fiscal. Os viajan-
les visitaram o governador.

íc :S »

Eleitos municipaes em Alagoas
lUc-lizaram-se, nntc-liontctn, om Ala-

gii.is, os eleições municipaes daquelle Es-
lado, não se tendo, verificado durante o
jilcito, qn. correu com toda a rcgularida-

- de c -foi muito concorrido, a menor alte-
ração da ordem publica. Foram vencedo-
ics, «tu todos os municípios, os candidatos
do Taitido Democrata, .uc é o situacio-
nista.

A propósito dessas eleições, os srs. depu-
lados Mendonça Martins, Costa Rego c
dos. Paulino, receberam, liontem, do go-
remador do Estado, o seguinte tete-
giámmn :

¦"Deputados Mendonça .Marlins, Costa
üfrgo e Josí Paulino. Kio. — S—10—ioiO*.

Liiio le AlMi-W.
6 Pi*. Bruno

Kçali-aram-se, liontem, as eleições íiiiinici- uma taj éuipreiladai

'Agora, que sc tem encerrado o certa-"nicn animal, aliás mais engalauado quenunca nela coincidência dc commemo-ração do centenário da fundação do'.nsino 
das Bellas Artes, no Brasil;agora, «portanto, qne a effcrvcsccncianatural_ja _e vae apaziguando, que adistribuição dos prêmios se torna factoconstiminado, com o amortecimento das¦paixões «suscitadas e ji contidas, apraz-nos deixar nesta columna umas notas

ligeiras acerca dc dois artistas que ali
figuraram dignaníentc.

I.ticilio de Albuquerque, o .modesto
artista dc "Ícaro" c "Mãe «preta", o in-
çansavcl trabalhador ilcu-iiòsi a sua'Retirada da Laguna" que lia tanto
tempo aguardamos, pois nos foi annun-
ciada desde o nascedoiro.

[Boi com a satisfação «Jos que ainda
se abalançain a cuidai' das coisas da
arte indigcua qtte nos quedamos deante
da vasta tela do moço-artista, ali no
fundo do Salão, na sua variegada .pa-
lhela, animada, revivendo a scena des-
cripta nas festas da província sul-rio-
grandense."•Necessitavam os revolucionários de
uin porto dc mar e Giusc-,-«;>e GaribaMi
foi incumbido dc se transportar com os
seus barcos, «da Lagoa dos raios
Laguna (Santa 'Catharina).

Estando a barra do -Rio Grando cm
poder das forças inimigas, fez construir
fortes eixos c sobre elles nioiiloti os
seus barcos, transportandò-os por {erra,
puxados por duzentos bois c numa ex-
tensão dc dezoilo léguas até o oceano".

IV esse episódio liomerico da guerra
dos Farrapos que Lucilio transplantou
para o rectaiigulo «do seu quadro, isto é,
foi essa obra cheia de rcsponsabiliila-
de quo o pintor tomou aos seus liom-
bros cm um meio como o nosso contra-
rio aos cmprchcmlimcntos arrojados,
avesso ás iniciativas apreciáveis, nega-
tivo, refractario...

Não ha muito tempo, Antônio Parrci-
raa consumiu «penetrar 110 salão de
honra da Escola dc Bellas Artes, ainda
por inaugura, então, c tios dava a
"Republica do 'Piratirüm" cm tuna teta
como a de Lucilio, grande, animada,
cheia de movimento e d» cór.

INão faltou quem lhe gritasse em tor-
n_ malcdieencias. quem lhe desmereces-
se os frutos colhildos, quem lhe rega-
t-easse atpplaus.s merecidos... A im-
perfeição relativa da obra se desfazia
em enxovalhos...

Com Lucilio o mesmo não pôde sue-
ceder 'Porque, naturalmente quasi nada
sc disse do quadro de Lucilio... A cri- ' mndiiiov.lo - ilvian-ica
tica indígena calou deante do cs orço op. 3o. > ?d>fica..do d na,1. a

hercúleo do artista que cniprehendera «'"-"1.. niic.ai, C.1..1 -«.„«.

"O 
RECITE DÍ MAESTRO 

^

DÜMESNIL
O sr. Maurice Dumesnil deu lií«n-

tem, no salão nobre do Jornal do Com-
mercio, mais tim Reeital de piano. -

No primeiro, cffcc.uaío nos derra-
deiros dias «de setembro, o vigoroso
pianista executou um programnta, cm
que a musica de Cliopin era parca-
mente aquinhoada. Isso nos causou
Justo reparo, porquanto o sr. Ditmcsní.,
«precedido do renome de Cliopiniano,
não dedicara maior preito ao seu autor
preferido, dc mais a mais tendo-o un-
molado aos curvetcados da famosa
madame Duiícan.

A nossa ponderação, pelos modos,
calou no animo do illustre concertista,
o qual, num impulso, mui digno de
louvor, resolveu dedicar ao malsinado
Ohopin toda uma sessão de arte, bri-
tanuicamente chamada. Recital, justifi-
cando assim a fama. quo o prcccJ-rn,
de admirador apaixonado do celebre
compositor polaco.

O auditório carieca não se^ fez cs-
quivo ao gesto do sr, _)ur_csnil,_ c, em
fileira cerrada, acudiu ao salão do
Jornal, para gozar duas lioras de mus:-
ca romântica.¦O concertista tocou Ciropin, tocou-o
com a convicção de um tenente o.-iho-
doxo que adora o seu deus. dc joelho,
c, sempre nesta attitude submissa, lhe
cJdhala preces, b te 110 peito, bate for-
temente, fende os ares, saturados de
oiysticisino; com ais de oeucador, e,
continuando a se castigar, com o pu-
íího, as paredes thoraxicas, pretende
tlhattiar a atténção dos fieis para a sua
¦profundíssima e sincera fé religiosa.

iIV o "-aroüsmo"' dos que iiuhlam
na pratica dos mandamentos com o
un'co intuito «le ostentação mundana.
-O sr. Dumesnil, durante o seu Kcci-

tal, nos fez involuntariamente lembrar
desses, crentes que o vulgo dis-
tingue com o appcllido de "carolas .
liffectivamente o iiitelligentc pianista,
demonstra uma adoração pelo sctüpa-
trono, que roça pelo exagero. IV.o
exagero e pelo arbítrio. Ii o caso
adquire maior importância se ponde-
r-irmos que todos os miincros ouvidos
hontem sãò por demais familiares ao
nosso publico, o qual não somente os
tem apreciado através das numerosas
interpretações dos nossos virtuoses
e pianistas, que já são em numero ele-
vado, como 

" 
tambem nas primorosas

trádu-ções de artistas de fama mun-
dial, como Pa.dcrc.vslíi, Vianna da
Mott.-i, Schelling, Bauer c outros. Es-
íamos, portanto, bem apercebidos
acerca da significação e do caracter
dc cada obra, dc Chopin.

O sr. Dumesnil, atacou a sonata
do

ksitôâç mH-Portogal
Os últimos aGontecímentos

Continua a propaganda subversiva

pr.es cm todos os 33 hiithi-ipjp. do Es-
lado,, na mais absoluta ordem, sem haver
.felizmente oceorrido o tninimo incidente
coni.ii- o paz c tranquillidadc publicas.
Apenas nos municípios <le Victoria. Muri-
cy c Triumpho apresentaram-se dois can-
üidalos cm cada um, cm todos os outros
us candidatos democratas não tiveram com-
l't:i.dores. CÒngnitulo-mc com vv. ecx. por
unais esta prova do elevado 'patriotismo
dos «nossos conterrâneos, manifestado uo
pacifico c tranquillo pleito eleitoral de
liontem, Cordiaes saudações. — (a) Be-
;.'i.t/ii Accioly, governador,"

".Sn Lourenço"
Kio Novo,
Inindes. -

Cigarros po-
pttlarcs dc fumo

para 200 réis, eom valiosos
- LOPES SA' _¦' C.

¦Entretanto, !¦'Retirada da Laguna c
um trabalho «.le fobgo, com qualidades
picturács assignalavois e, porque nao
dizel-ó, capar, dc consagrar artista de-
íiuiiivo no modesto autor, como victo-
ria alcançada ás negações radicacs, ca-
thegoricas. completas, qne oaracteri-
zam o meio cm que foi levado a et-
feito... ....

«No Kio, as vezes não c possível pm-
tar ntc mesmo porque não lia... tm-

•Ma. não é o estudo critico do quadro
«o nos interessa aqui, antes constatar

_ louvável cimprelici-dmictilo, asstgnalar
a significação delle, dar a Lucilio pms,
o logar que Lucilio
pelo seu mento,

assim, ««.« ,.'i".yv.

coiupreliinsão

qiv
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VE S. 'PAULO.

A producção do café
S. PÁUI.O, .--io-tiiC. — Com a pro-

longa'da sècca. que só nas ultimas sc-
manas foi «ttenuada, por chuvas mais
ou menos constantes, embora fracas,
estão na ordem Uo dia, nas rodas com-
merciacs e fitiatveciras, as conjccluras
sobre a safra do café. Uns municípios
«Io Estado têm soffrido .mais do _ que
outros. A nota piais interessante é que
nem todos os laivi-dores de café en-
curam o problema pelo mesmo prisma.
Os cálculos e còiinnciitarios, que sc fa-
zem agora, era quasi escusado poivle-
rar-se, entendem com a 'futura safra,
exportável em Jfi7. Ura antigo c com-
pclente lavrodfif do Jabolicabal nos in-
íormott -lír-^™ não liouvcsse a sècca
iiliservaito-ijiTO^tiltiiiios mezes, a safra
i-sporjjsSttV-w i'J'S podia scr 'cãlcttlii-

da i°_K^__R-£d'e ní ou 17 ii!il_iõc%j''4c'
Bomeno qua 

' 
.'àcaaTfefâfü.

I" t.miliíWI - ;l a_gravação. _» «mc,.
da#rf#.Sl»iii9t_-a--*._ fne-' »e fi*to;"*a»6

tic io -ecnarncaitp.dps mer-
jibâ-l retenção Wtal 'do pro-

_-8í^r»-^íi"ormações, já divularadas
IJoii:"3->rn8Cai «deita capital, adeantam
ifiai» .^lgu-ias -notas curiosas sobre a

ípriWjà.çsío' do carfé ipaiflista.
,;'•. y»ri èulro fazendeiro, por exemplo,

f-fnffirma que a flor que su abriu ein
j^seteinoiíi, grande na or<P«ii'cnc!a, já•V'_>_- será café. lv íonipleiando as suas':'riiotas 

sobre n assumpfd, argunicnl,. o; allttdiil.i lavrador:"«A if alta 'de uIuut.s, durante os «me-
:-.es de junho, jullio n «'-gosto, ojtiíscit-
irou nesses mezes toda «flor que devia
nbrír-SL! no m-cz da scle.i_*JrOj «alem de
«i desfolliamcnto da arvore nol-a mos-
trar muilo nuior, por iflusão da oplica.

'O aniadurecinicnto .dos galhos ron-
ccntrai-á „ florescência etn setembro c
outl-'bro, e em taes _oi.:liçõcs é muito
log co i\\\c cila seja inuilo maior nes-
ses tnc7.es, -inc 'itos mesmos :.iczl-s dos
riiinos anteriores.

Outro "actor, 
além da sècca, contri-

búiu para o depauperamento do -afe-
«iro. Ao contrario do que está .stic.ee-
«lendo este anno, em qtte quasi toda a
florescência se «concentra cru sctemnrd
«• outubro, o anno «passado, em certas
•/onns, cila sc foi abrindo em pequenas
porções c até muito larde. lí em nica-
«ie.. de setembro deste anno ainda sc
«j'.ii'ni-ii 10 "j" ale grãos vvnles não
granados, que muito contribuiráui não
só .para diminuir o volume c!.i sairá que
se esiá exportando, como pnra o entra-
quecimcnlo dn planta."

ü.í o que nos di.<se o 'fazendeiro de
Jaiiotica-lxrl está ploiiaiiienté coiifii-nia-
«lo «pelo inssivistn que subscreve as

j, considerações ajíui;i 'l!ran5ei'ii>!as; as
chuvas escassas e parciacs não lOni pe-
nclrndo, .-omo crá necessário, até a cn-
piada da crosta da terra nnde sc daria
a ile.rtoiiiposi.ãa dos saes indispensáveis
ri álim-ntaçijó dos cafecros. Não ob's-
lautc, «So se rciimprilurnde — ú o qne
residia dos .ommcntarios sibre o cn-
fé .paulista — a r.vão que leva a pra-
C„ Ue Santos :i se deixar dominar «jicla
capcculação baixisla. i) que parece é
liie os exportadores jogam magnífica-

rir.ii:.:. cm «proveito dc seus !iegrj_ins,
-om o« facíorcs íÍoprccí.*itÍv63 rcipresèit*
lados p:' > f,;'.i"'"i-Ic "stoclí" d'"» produeto,
a!-.oi-.ualidiidc na florada «• crise de
transporte.

K niuito mtnos e;3plrcávcl c nada jus-
lificavel é a especulação cm 'orno da
futura safra, cujo problema ainda está
muito nebuloso. — <.'.

—«_-^-H-0-_-c

precedida de sua lcrça incnor) que tem
fuilcção de :ipojeetura, deve ter, uc-
cessariamente, sonoridade muito, mas
muito menos intensa, lítitretanto, o
concertista, feriu as duas notas com
egual força. O effeito delia, devido
á ligadura, é, a nosso ver, semelhante
ao q-.ic o arco do violino produz, exe-
cutando-as com " nma só arcada", sen-
do a primeira nota mais forte que a
segunda.

Tur conseguinte o caracter sentimen-
tal desse desenho rythmico ficou des-
truitlo.

A "Marcha fúnebre" ostentou certos
i-iibati que o interprete, naturalmente

tem conquistado, os crenu sj-onte sua.
cm favor. O final preito, francamente, nao o

iAind'1 -issim, na apreciação pessoal, percebemos, assim como não ..percebe-

im-io-fi entrai- ira tcehnica da obra, no mos a métrica do Lstudo cm fa menor.

estudo' dos tíctallics, na comprelieusio .,[a5i lá iremos.
da aventura arrojada, na interpretação 0 prelúdio cm Rc bcniol maior, o
do feito hi-storico. ,]0;1 niiigos de chuva, na primeira par-

iDe.Je logo se nos aíigura que o ai- ^B_oü cl„ movimentos abusivamente
lista deixou-se levar pelo que^ile._l; z.ir- 

d ,;l_s. „,„., iong:l (k..n01,,, i„i„s-
ro predomina na acçao de ta« 1 

,ifirada, na colcheia pontuada c um
fez do aecessorio pnncp.il com «* • 

,. ^^ no acompanha-
ficio da producção ar fcl.c. . Qi.crunos P a). b 

^

áiadró^ie mz.sse '-"seu barSb^no, calma c serenamente metrificada.

rm relevo e levantasse o episódio com -O estudo em fa menor, op., =5 »•
•"".«nosicáo mais ....ciente da energia, -i _ constituído, na mão direita, por
dò coiiunaiido, da força dc vontade do I (,lullro lr;oh.ts _e- colçliciíis para cada

valoro sor agitador ú frente da sua ca- compasso e na nao esquerda por du-
,.: „.,„.. . ! pios li/o/«-/.f de seiiiimmas,

PÒ- o-ilro lado. .1 arrancada dos ._.' preciso, é indispensável que os
Imi- nriis aoentuada, o movimento dos dois rythmos, graças a completa inde-

r-ívallos mais francamente produzido pendência das mãos, se ouçam cara-

diriam ao quadro, de ass.imino.ep.cn. mc.-.-.c accentuados. • Lmquaiilo o/can-
- refl-ctindo mais sc t0 acccnlíta ires notas para cada parte' ' 

que. do tempo o acompanhamento executa
tempo in-' 

de-
., „n-'r. wr realçariam a acção com vida attençao uns pianisias, r.o-.s i.enii

v-.nla^.^t^raW l^Ma o sr. Dumesnil tocou o estudo aecen-

Lisboa, setembro de 1916 —(Do cor-
rcspondcnlc) — Felizmente não se re-
produziram ate hoje 03 graves aconte-
cimentos oceorridos em frente ao Par-
lamento, a que nos referimos na carta
anterior. .. .

Foram remettidos para o tribunal
militar, recolhcndo-se á cadeia do- Li-
moeiro, os indivíduos presos nessa oc-
casião c que são os seguintes: ••-. 1

Dr. Louiclino de Freitas, advogado,
arguido de instigado:; Joaquim tardo-
so, prop-gr.ndista contra a lei da pena
de morte; Manoel Rodrigues David,
serralheiro, agitador; ,1o_é Comes, que
apedrejou as forças militares; José
Antunes, que foi encontrado com uma
bomba na .-.lgibeira; Antônio Igtmcio
de Freitas, Raul da Silva c José Thco;
doro, por lerem distribuido manifestos
contra a pena de morte. No for.tc
-Tlvlvas continua «tambem preco o« cx-
sargento Lourenço Flores.

Esles indivíduos são aceurados, além
disso, dc terem, cm varias reuniões,
tentado impedir o funecionamento do
Congresso, portanto, tem de responder
110 tribunal militar.

O sr. I.omclino dc Freitas, aceusado
de instigador desse movimento, foi nm
dos que mais trabalharam para a im-
plantação da Republica. '. "

Os presos mostram-se serenos e "pa-
rece que a maior parte delles espera
ser absolvida, por falta de provas.

Affirnia-se que r.ão foi Manoel Ro-
drigues David quèiii tivesse lançado a
bondei á c.'i.rruagçem «lo ministro da
Instrucção, Todavia foi rcniettiüo .30
tribunal como instigador. c :

Pelo que se depreheurle pela leitura
de algumas notas dos jornaes c pelo
que cc observa nos meios revoliiciuiia-
rios, o caso não ficou solucionado
com a prisão dos indivíduos a que nos
referimos, por isso é de presumir-que
brevemcillé se repilam as manifesta-
ções hostis á pena de morte, embora
nas condições excepcionaes em que foi
ãriprovada e se reconhecer aquella «me-
dida necessária aos exércitos em cúin-
panha. :

.Mas, determinados elemenlos revi.lu-
çionariós aproveitam todos os incideii-
tes para ferir os seus irreconciliai-ds
inimigos democráticos c os seus deícn-
sores.

Acerca da propag.anda contra o "-go-
verno, o .1/iii!«'ü publicou hontem 01 sc-
guinte:

**,Contiuiii.m n apparcccr nor ain papcli*
nhos subversivo.}, aos nto.i.ões. Ainda an-
te-liontcm, á noite, uuando um comboio
s.-.iu da csláção dc Ciimp.jido foi invadido
pnr esses papeis i)tie bem caraelcrizaiii o
í-liru dus seus autores. O pcor - mie a
policia ii-iu procede, cmliora, seRiinud ns
r.assas inforiuaçôci, saiba camo deve pro-
ceder." :¦"¦

A reunião do Congresso. Xotas

pulitlcns
Farccc que já não se reúne o C««n-

gresso 110 dia 2.\ do corrente, como íoi
aiiuuinciatlo.

A verdade é que os conspiettos paes
da pátria estão espalhados pelas, al-
deias «bi paiz difficilmenlc se resi-
gnariam a fazer a viagem á torrida

, que o povo,

diversas cate-

Lisboa; onèc

maior animação,
guramente a vi!jr:i!«.ão.-|Rattu>tica
elle comnieraora 1 um ryi.imo tertiario pnra um tempo 11

A ™,-"d._s-s"mínimos falhes que,' teiro, c sobre isso llulow cl.ama a il
,,n -r. vor realçariam a acção com vida attençao dos pianistas, lois 110.1
... „,'„ „ obra c facilidades o sr, Dtuiursi-.il toeou o csludo accei

«^_Mí__Ô__-^fc« 
¦» 

coiAeia» dos triolets de

üftÂf MÈ_*tâà$$^MW^* duas' {«--ndo. prM-alcçert.,.0

rt'f_l____ffi_s_5-^feíSS__ fi-S-a1_ékln_««.mos. assim. ó_ celebre i»j£g£CÍlif-; cr>>«.,,r* ¦?"»•?"•!*¦ .'•_«:."_jfl
iwtãtSL .rreprchcnsiiiiel A

acolhcdoraincnte íereno, c
ninemos, assim, ó celebre «¦'.'«> *_-.
Paderewsl-i, no Municipal, tocotí «
um modo exemplar,

As polonesas são «luas cm iá beinol;
uma é op. s"l c sexta do calalogò, ou-' ¦¦ Oi, seti-

com o ceo 
sobretudo com a magnífica ;pcrspe;
diva, que emprestaria, so por si, grau
dio««idade ao poema, ova interpretado uma e op. 5.1 c sexta do ca
na .palhcta animada, viviticadqra. tra é Fantasia Polòucza op.

À' audácia do lance guerreiro ,op-' „.a d0 catalogo.
nõe sc já .agora essa outra do joven A oitava poloncza, mencionada no
•irtista patricio a que o jury consagrou programma, é cm ré menor. A que o
conferindo-lhe a grande medalha de sr. Dumesnil tocou foi a 6-' op. 53
ol,TQ I e iiclla fez gnrbo de forte Icchnica,

O 
' 

outro artista a que alludimos é > tintpctuosa, sonorosa, rumorosa até,
Feilro Bruno, lílle nos deu este an- tiuaiulo o testemunho de coevos dc
110 nada menos de doze trabalhos con-JChopin nos consigna qurj elle mesmo
siderayeis. Somos dos,que tem acom-1 nos, fortíssimos tinha sua medida,

jiaiihado a vida artislica desse moço, \ primeira íiiazurka op. (>, 11. 1, a
filho da poética Paquelá e seu mais I -n vaj5a „,,, -.._ „, ., a valsa op. Cn,
apaixonada intérprete, executando | „ _ ?i foram ouvidos com prazer, pois

sempre nas suas telas a poesia angus-: j 0 .slyb to«lu pessoal do concertista,
ta dos seus diluculos c cncpiisculos, I cm trechos dc valor secundário, conse-
il-is suas soalheiras e dos seus luares, < (.ue cerlr.s tempecos oue não desagra

O ministro da Faacnda autorizou o
delegado fiscal cm Matto Grosso a re-
ccbei- ;is quetar. co-.i: que o cx-aitxi-
liar do inspector àcricohi tio Estado,
Rodolpho Gustavo Sócrates, continua
;i contribuir para o inontepio.

liidin. tu lioliRS, «'lk' lirljc

iniatido ns catililcnas das suas praias," 
esrljoçan.lo-llies os typos simples, os

costumes c as lendas...
Desde o seu surto no Salão, c isso

já foi ha alguns annos, dcinos-lhc cs-
pecial atténção e chamamos íns-.sten-
temente a des outros para unia cir-
cum-tancia rara ciUre ,nos: — I cdro
Bruno tem individualidade artística,
tem a sua factura muito pessoa!, lem
uni processo nuiiio especial de
diversifica-se, portanto, des mestres c

j faz coisa sua, inteiramente sua.
! .\presentava-se como simples man-
1 nista, mas então, sentia já dc maneira

notável a passagem, '-cercando os seus
assumptos de sympalliia e de vertia-
de".

D.pois, Bruno animou as suas teias
com as figuras poéticas das praias.
pescadores, mulheres e creanças, apu-
raudo a mais c mais a vera prcdomi-
nante do seu sentimento csthelicq...

Bruno é um melancólico: — pinta
«««"•ts quadros como canta alguma lua-
nia estranha, ila licllcs sempre res-
saibo triste, :i dolora, uma idéa abstra-
ta que llie dá fundo e de t.il maneira
leflectc u autor que empolga o obscr-
vadòr.

Seia o assumpto, seja a hora. seja
o ermo do sitio, sempre algo ha que
lhe empreste essa serenidade nostalgi-
ca, elegiaca, que o sorprchende poeta
tanto como pintor.

Ahi estão "Ultima homenagem .
um quadro precursor cb- unia vereda !
nova. cloeiado pela "critica, "Triste
luar". " Tempestade"', |Luz c:: som-
Uras'', "Noite de luar". "Velho;

| barco aa luar", 11111 delicioso íragnieu-«
to, "Luar das praias". "Dia triste",!
"Tarde 110 mar", todos, attestando a
verdade que assignalamos, todos díiiun-!
ciaiv.lo, ]«..«r sua factura. um adestrado ,
110 seu metier, uni vencedor na arte que :

procura dignificar sempre.
Ahi fica a impressão pessoal rapula

e o assignalaínciito jusAo e merecido
do triumpho alcançado pelos dois jo-
vens pintores patrícios.

G. ilo O.

«am a maioria do publico,
Concluindo cs':,* insignificantes lu-

ciiuráções dc chronisla rabujento, é
mister que os leitores hão lobrigucni
«em noss.is palavras demérito para o
illustre pianista s-.-. Dumesnil. Ao con-
trario: adinii-aiuos o seu ailo valor de
artista, achamos 'todavia que cüe é tira
fervente adorador de Cliopin, fervciite
como um ''carola" que ostenta derna-.a.,, .¦_... . v.lll.. ..... _..._••.. -j.-V. ¦•w...a

dctaillic,! siado culto pela sua religião.

Tortos cs freguezes que com-
pram inoveis

etSkfsai

o calor é deveras insu-
portarei.

O sr. Antônio José d'Almcida está
fazendo i-.so uas águas «Io Gercz, sen-
do substituído nn presidência do mi-
nisterio pelo sr. Affonso Costa, o qual
está veraneando no Kstoril, c ncií
sempre se ti'spõe a fazer a viagem á
Lisboa, a não ser quando chamado por
assumptos muito urgentes.

O ministro ilo Fomento foi passar
alguns dias á Figueira c o seu collega
da Instrucção resolveu descansar al-
guns dias numa aldeia aleintçjanà, . .

Noutros tempos a politica nacional
estaria cm férias, mas actualmente não
suecede assim.

Se os oppoâ.cionisti-3 cslão ng.radòs,
o mesmo suecede aos govirnistas.

Homem, reuniu-se o Partido Republi-
cano vP.iirlugiicz, mostrando, como sem-
ère,r-M suas conhecidas tendências..'»»-,
f» .'íj$évr:..-. ,:i:---«VbiiújU-A-. rj,___>Mj_\
¦l-of-m,' approvadas: ali várias moções/
Uma," para que^ seja organizada .mini-
dhtàmenté' uma corporação "fle 

pflliaa
civiea, "".omplctanfçnle educada" e que
garanta o soecgo da cidade, fazendo
regressar ás fileiras os officiaes que cs-
tão na actual corporação, demais que
csta'm»3 cm guerra, devendo o' com-
mando scr de civis.

Caso o governo não tome as medi-
das «pie a defesa rpoücial tem como ur-
gentes, o "Partido Republicano Portu-
guez .promova por si ou com a coadjtt-
vnção de qualquer outro partido, uni
movimento indispensável para a cffc-
ctividade dcsla medida.

Outra moção manifesta an governo
o seu desejo de qtie regressem ás uni-
dailcs a «i'.ie pertencem todos os of 1*1-
ciaes do líxercilo que estejam «.lesem-
penhaiidn funeções civis.

Como se vê, pretende-se resusei-.ar
a famosa reforma da policia do tempo
do sr. .losé de Castro e que naufragou
pelo motivo de uão ser possivel chçr
Bar-sé a qualquer accordo na distribui-
ção dor, laçares bem remunerados...

E' a clerriã questão-da caça aos lo-
gare' públicos, embora ns fnaiiças por-
luguezas estejam pela hora da morte.

Mas já dizia Oliveira Martins: Por-
torrai é Lisboa e Lisboa uma bar-
riga!

perfídia desses traidor.:
como ninguém, conhece,"Traidores, lia-os de
gorias."

Mas parece que sc 'irata tle mais
uma gaffc do sr. Leottc do Rego, pois
que o governo não deu providencias al-
pumas 110 sentido de fazer o reclamado
inquérito, como pede a imprensa mo.
narchica e os jornaes govemamentaes
nada dizem a este respeito.

A maioria das entrevistas dá, por
vezes, este resultado. Bem diz o ada-
gio: a palavra é de prata, mas o si-
lencio é dc ouro...

— Foi fornecida, aos jornaes a se-
guinte nota ofíiciosa:

"O., i-osjü.. caça-nüiias dragaram liontem
c iliojc algumas minas collocadas pelos
nossos inimigos ri entrada do Tejo próximo
á barra. O serviço dc vigilância n carco
úi\ esquadrilha de patrulhas de defesa ma*
ritima da mesma barra e o dc roccgagcirt
garantem n maior confiança á navegação."

A rrlse dus subsisteiu-ins. Falta
Ue generos' 

A questão dos trigos parece eslar de-
fitiitivaiucnte resolvida, segundo noti-
cia a imprensa governamental.

O sr. ministro do trabalho chegoti
a esta combinação com os interessados:

"Ficam fem effeito a? requis.çúes fei*
t.-s rela Manutenção Militar, compromet-
tcudosc os lavradores a forncccrcm-lhe cer-
ta niiantidade dc trigo necessário para o
c:;crcito. Como ns fabrica, de moagem do
eul tinham comprado muito trigo e algii-
nias do nort-e o não teein, nem ali ha fa-
ril-has, aüseutou-se cm (jiie as do íiil for-
neçerão ao norte toda a farinha de que
ídi sc neccásita c Te tirarão das suas com.
prns alKttm trigo para ss fabricas do Porto
poderem laborar. Km todo o caso, ésfc tri*
gn será nago, nãu pelo preço official da
t.iliella. mas pelo seu custo exacto.

Desta sorte, os lavradores Jião serão pre*
indicados.

O governo v.ic c:u breve autorir.ir a im-
portaçãq dc trigp esotico, que parece não
i:.. aiém de 120 milhões de kUogramn.as."

O ultimo conscllio de ministros tra-
tou do caso c consta que ürev.eiiieiit-
será publicado um diploma rcgulari-
zando o assumplo.

A falta de assucar é que continua a
alaslrar-sc, não havendo maneira de sa-
tisfazer o mercado com aquclle prodtt-
cto.
^ t As pequenas remessas que chegam ao
Tejo desapparecem rapidamente c o pro
cesso de distribuição restricta tem da-
da effeitos contraprudccenles,

O governo justifica a falta de asstt
car pelas 'difiicitldades do transpones
e promette providencias nesíe sentido.

O "Século" publicou ha dias a sc-
guinte informação:

"Sabia-se existirem cm Moçambique a'-
fumas quantidades de assucar que não vi-•-..•¦m para a -nv.-ti-opo'c cor falta de trana-
portes. Kssc nsAicar foi vendido a com-
«¦ertíontes -inglezes, Vendo o Rovernador
rlrí província, fr. ..Ivan, dc Castro, au-
torizadò C;Sjj venda porn"'c. tendo cônsul-
lado o ministério dad cnlbpías, não obie-
va -qualquer resposta. tPareça que o no-
verno pensa nírora adquirir assucar cm Ia
ííJalcrra.-1

A islc respeito diz muito sensata-
mente um jornal da manli":

"lia duas coisas certas, que resumem e
encerram toda a questão ¦

Uma ê que a producção de assucar dc
M-oçamlíiqtie ó dc 40.000 tone'adas an*
núaes, a da Madeira é dc 6.000 c a de
Angola anda por 6 a 8.000. Somma Í3:o

Serviço da Jury
/Escrevcnos o promotor publico dr.

Galdino de Siqueira:
"íKm uma local desta folha, liontem

publicada, apreciando-se o facto da de-
mora 110 julgamento de réos preso, na
De!euçã'>, dá-se como uma das causas"a condescerjlencia da justiça para cer-
tos réos -t.f_1en.e9 e bem apadrinha-
dos, arranjando-ihes meio de só entra-
rem cm julgamcítttv ria estação rmais
propicia á absolvição, ficando c«3 des-
.protegidos, os humildes, -s^ueci-bs no
fundo da prisão á espera do plenário
que nunca chega". *

•Não é verdadeiro o articulado, o por
isso «mesmo envolvendo injustiça, tanto
mais quanto sc põe em duvida a ho-
nestidade e rectidão dos fitnccionarios
encarregados Ua dircíção do serviço
do jury, quando a salvo •cslão da «pc-
eha de" prevaricadores. Dahi porque
me apresso etn dirigir-lho esta, inos-
trando r_ua«ès as causas da delonga ccn-
surtida.

iPor praxe mantida pelo tribunal su-
perior, tem sido admittido o adiamen-
to do julgamento, até trcs vezes, quan-
do o réo o requer é com fundamento
do não comparecendo de seu advogado,
•eiitcndendo.se assim que a defesa terá
a amplitude devida, Não é, pois, um
arranjo da justiça pára determinados
réos, influentes oti bem apadrinhados,
afim de lhes conseguir estação mais
propicia á absolvição, mias faculdade
concedida a todo e qualquer réo, que
tenha advogado constituído, o que c fo-
cilinio verificar nos dois cartórios do
jury.

-en.rr.lhantrr_ praxe tevo acolhida na
discussão do projecto dc código dc pro-
cesso criminal deste districto, na ta-
mara dos Deputados, cm uma emenda
apresentada, que 'procurou regular o
caso, de sorte a evitar abusos.

Depois a ordem dos julgamentos não
é «estabelecida arbitrariamente, do for-
ma a proteger este ou aquelle réo, mas
regulada pela data da prisão, ou pela
da pronuncia entre os réos dc egual
antigüidade dc iprisão, facto tambem dc
fácil constatação, recorrendo-se a mes-
má fonte de informações. .

¦]-'.' tal o escrúpulo observado «pelo
iutr-gro magistrado, que ora preside o
tribuna! do jury, que 'tem se recusado
tc-.i.uiiiautcnieut. a atl)ei.aei* «podidos
.para inclusão de réos, preterindo dirtii-
to de ouíro9, muito embora partindo dc
pessoas influentes c com allcgações dc
certa precedência.

.Dou o meu testemunho, ícm receio
de desmentido.

•No Jornal do Comnicrcio, edição ua
taude, de 6 d-Stè mez, sc vc um in-
teressante artigo, onde, com dados cs-
tatisticos nmito exactos, se aprecia a
questão, mostrando que se acham prom-
pios para julgamento ion processos com
ua réos, e qual a causa da demora de
serem submetttidos a julganVonto, _"Para cada sessão, diz o articulista.
correspontleiilc a um mez determinado,
é formada a lista dos réos a serem
julgados, lista composta de quinze a
vinte réos. Destes, porém, apenas doze
a quinze são chamados a julgamento.

K isso porque, marcada, de ordinário,
a installação da sessão para o dia 5

i de cada mez, não raro só a io ou 12
tem cila logar, em vista da falta ^e

! numero regular dos jurados sorteatios,
i na sessão, dò mez anterior, o que da

I.D-3T.IB
dizem que cr.es saç
os mais modernos,
os mais elegantes,
os mais delicados,
os mais bem acabados
e cs mais fáceis de pagar,
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j em resultado serem feitos vários sor-
| teios supplementarcs. Mas desses doze

a quinze réos, julgados, muitos dellcs.
ila sessão do mez seguinte tem dcvol-
lar a novo juiy, por lhes ter a lei fa-
cubado o protesto para novo jtilgainen-
to, Iodas as vezes que a pena imposta
é maior de 20 annos.

Assim, por mais que trabalhem os
funecionarios do Tribunal do Jury, o*
julgamentos não podem nunca estar cm
dia, sendo o réo, cm regra, chamado a.
julgamento um anno após a pratica do
crime."

Para esla delonga concorre tambem
itjipro.s-imadanicnte 53.000 toneladas, ao p=s- __ mí,_0 precinuo a instrucção proces-so qne o consumo r.nmial de assucar no ...-,..-. . - .

Minas 11a barra tlc Taislioa

publi-

liii
CASOA-riNlíA.
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AS MISSAS OE HOJE
Uczítnvse rs seguintes
l"ranfris.,-i .]"rne;:o da

ás n hei:.?, na matriz

por
Silva

alma ile:
¦Cliavcs,
Christo-

d ministro da Viação remetteu ao da
Fazenda cópia «lo accordo firmado cn-
ire o fallecido dr. Pedro Luiz dc Oli-
veira Sayão e a extineta conitiussão
fiscal e administrativa das Obras do
Porto dcsla capital, para a cessãa dc
terrenos á rua do Senado.

vao;
Jo.*o Augusto "iFõntcs, ás o i]a horas,

lia 'Cruz dos Militares;
Scbaslião de Almeida, ;

_-!l,0 Cllll
i|a ho-

.-.o dos

Pinheiro,
do Sacra-

lio-
de

ho-

ras, na cgrcj_ de
Milagres;

Carlota, Ignacio dc Paria
ás o i|a boras, r.a matriz
mento;

Manoel dc Siiil_s Macuco, ás 9
„n:-.-,-. na egreja da Conceição,"

lÜponina Marlins 'César, :'.> o : |j
ras, 11a'egreja de S. Piancisco
.'aula;

L\ntonicta Moreira Moraes, ás .
ras, na 'tnalm do Kngenho Novo:

•Carmo Netto, ás 9 horas, aa matriz
ile SanfAnna; _

T-.-.lro Aragonez de Faria, as 9 horas,
ra" egreja de S«".nt'Anna ;

Sérgio Soares da Silva, ás - lioras,
aa egreja dc S, José:

Julio Marques dc Almeida, ás . i|a
iioi-as, na «-greja do Coração dc Jesus;

Antônio Rodrigues Fontes, ás 9 bo-
jas. r-a egreja dp Carmo.

A transmissão do governo
de Santa Catharina

Florianópolis, S (A. A.) — Hoje, ás
12 hora=, o governador, coronel Pe-
lij>pc Schmidt, passou a administração
do Kstado ao vicc-gòvernádor, coronel
Pereira de Oliveira, por ler de seguir
pnra essa capital. .*. convite dn di*.

I Wencesláo P.raz, presidente da Repu-
blica, afim de assignar o accordo. da
questão de limiies enlre este Estado
c o do Paraná, pondo assim U-rnio á
secular pendência.

O embarque de s. ex. efiectuott-sc -
1 hora, no cáes Rita Maria, on.le com-
.pareceram altas autoridades federaes,
estaduaes c municipaes, representantes
dn Associação ¦Comniercial e grande nu-
mero de amigos. Durante o eni.ar-
nue locou umn «banda de musica do
Regimento de Segurança.

O governador cru evereicio, coronel
Peieira de Oliveira, mandou seu ofíi-
ciai dc gabinete e ajudante de ordens
acompanhar s. cx. em "landau" dc pa-
lacio até onde o navio sc achava atra-
cado, visto não poder coaiparecer pes-
«calmente por achir-se doente.

Por uma questão sem
importância

DEU UMA PUNIIA-ADA NA CABEÇA
DO OUTRO

MãnocJ Alves Róllo, portuguez, casa-
do, dc 32 anuo:;, cordoeiro í* residen-
tc á rua liarão de S. Feliz 11. 32, teve
liontem, á noite, unia discti.sfio muito
acalorada; por uni motivo insiguificaii-
te; com o individuo Agenor de tal,
um conhecido valentão«

Houve uma troca tle palavras fortis-
sitna, c Agenor, enfurecido', sacou de
uni punhal c vibrou mu golpe coutra
se-.i contendor, ferindo-o Ha cabeça.

Praticada a aggrcssão, Agenor íugir-,
c Manoel íoi ifiedícado na Assisteiicin;
sendo 

''--mandado 
depois para a sua re-

sidencia.
¦O f.icto passou-se próximo do Cáes

do Porto,
A policia do S" districto foi infor-

n-.ada dessa occorrcncia.

A posse do dr, Irigoyen
Assumpçao, S (A. A.) — A colônia

argentina nesta capital está organizan-
d.) 'Varias festas para commeniorar a
data da posse do dr. Hippolito Iti-
goycn 11a presidência da Republica vi-
zinha.

líss.is festas serão presididas pc!o
dr. José Maria Cantirio, novo niinis-
tro plcnipoíenciario daquelle .paiz jun-
lo ao governo urugtiáyo.

Sànliàgo, ü (A. A.) — P.irtiti p.ira
Buenos Airrs a embaixada chilena á
cerimonia da posse do dr. Hippolito

.Irifroycn.
O emliarque esteve bastante conecr-

rido, «comparecendo, além do «ninis-ro
das Relações Exteriores, o represen-
tante do presidente dá República, ah-s
autoridades e o ministro argentino nes-
'Ditcnos 

Aires. S (A. A.*i —De lioje
parn amanhã deve clicirar acini a coivt*
missão das damas do território J..'
Pa.'.r.pa, trazendo o albtmi fírnuido pc-
Ias senhoras c senhoritas daquelle lo-
gar. con; o qual prr.teiidcru obsequiar
o dr. Hippolito Irigoyen, por oceasião
dc sua posse.

O àcto da cnircffa do referido albu.l
será muito simples.

O "Scctilií", edição da noite,
cou ha dias tuna entrevista com o sr.
Leottc do Rego, coaimandnnte «a 

pi-
visão naval, dizendo que foram collo-
cadas minas pela Allemanha nas cn-
trada; dos nossos portos c com a cum-
plicidade dc máos portugiiezes.

A imprensa monarchica mostra-se
alartna'la corn semelhante noticia e
pede aos poderes públicos que se faça
um rigoroso inquérito a este, respeito,
sobretudo por causa da seguinte pas-
sagem da entrevista a que nos refen-
mos:"-¦ Com effeito — replicou o sr.
Tacolte do Rego — os allemães. por st,
ou alargando os cordões á «bolsa, con-
seguiram coilocarmais minas nas pro:::-
midndes dã barra dc Lisboa e possa as-
'segurar-lhe que o local escolhido _ e
de' mestre. O serviço de informações
de que dispõem os boches, entre nos.
é completo.

lv quem !'i'as pode fornecer? —

perguntámos, naturalmente indignados.
Pois se ha neste paiz quem ainda

hoje seja par elles, se ha quem ande
por ahi a espalhar que rs minas mo
postas por nós para indispor o povo
contra os allemães, se lia quem diga
que o submarino que atacou a nossa
canhoneira Ibo era uma -toninha, que
admira que haja miseráveis tambem «pie
vão iudic.-.r ao inimigo ns bons lugares
on.le devem pôr :js minas?

"Admirava-se ha dias um dos niftis
mais distinetos collegas no parlamento
de oue tanto se falasse cm traidores
e máos porluguczcs."Kit, que freqüento um poucoj os
comboios c os electricos, os cates e
as praias, sei quanto a alma patriota
jo nosso povo vibra dc indignação pçja

OIAW-ÍÊXTO PAS SiopESríIiíS
PELAS (".-.ANDl-S MEDICA-
ÇÕES rUYSICAS, PULO ES-
PEOIÁMSTA

OR. ÁLVARO ALVIM — Ejíam.
pelos raios X. Installação especial para
o tratamento ilas moléstias do peito,

paiz é apcnns de 36.000. A outra coisa
certa é que. não obstante, o paiz está
sem assucar para adoçar uma chicara dc
chá, apezar de tiu co governo tem todas
ns nttribujç-ues c faculdades p.ira regular
os embarques, devendo c podendo ter pre*-
v.iiido a actual crise desde ha largos inc-
zcí.

Tudo o mais é rariíirn... não celestial
iras infernal, porque estes tocadores não
querem nada eom a mansão dos justos." ,
Os navios _t?-)uisitnilos. ___ navega-1

ção imi-.-i o lii-asil 1
Koráin entregues ao ministro do

Tr.ibaho quatro propostas para utiliza-
ção dos navios que nos restam da frota
mercante apprehendia acs allemães.

.Trcs dcstinain-sü cxcliisi*anicnte ao
cstâbéjècimehto 

"de -lima cârrMta,- de íuir
¦yi.-_a_ap*'i.a.i? _~$JMMlt"' 

"e 'WSÊitiji alétn'
do cín_F-omisío de. cru. casa earreira,
insere tambem as condições, de viagens
feiíás para outras parles.¦Está calculado'que os navios que po-
ilom constituir a, nova carreira não se-
rão guarri.ceidps com menos de 400
l.-ipiils-ites.

Os navios alugados ao governo in-
glez serão tripulados eom mais de
í.íioó marinheiros porluguczcs, nas
condições do contrato.

Sabeinos que o sr. Antônio Maria
da Silva está trabalhando no sentido
dc satisfazer a desejada carreira parn
o Brasil, tendo conferenciado ultima-
mente com entidades em destaque na
meio financeiro.
O sr. làrito Ctuiinclio e o governo

Cem o titulo — á moda antiga —
publicou a Lttcta o seguinte;
,''i'«rr telcgranuna do sr. ministro dã

CtK,rra> foi mandado rctir.ir do Campo V.n-
trincheirado o dr. !3r:to Camacho, que aliilcsenípculiava .'..1 funeções de chefe dos
fervi-;os dç saudc, na sua qualidade de
cripitão-nicdico nirris a;:tl«:o du lixercito.
Kra umn situação perfeitamente legal, c

!","• n dr. Brito Camacho não tinha soli-
citado..

Agora está a desempenhar as funeções
fle eliefi: doa serviços dc saude no Campol.iilriiicliciradn uru capitão-medico mais
moderno nue o dr. brito Camacho, purnã;i haver major disponível que .-.li seja
collocado.

O sr. minÍ3trò da Cucrra, rffpiil.lic.-inn
lii ttorico, inaiiilando sair n dr. ürito Ca-
:nr.ciio da- Caiiipo l-)nlrÍiichcÍrado, nada mais
pretendeu do que moitrar força o pode-rio — a força que aa cirerirnstaiicias cm-
tjrestam aos deiteis, o poderio que o acaso
dí aofl audaeiofü.; com sorte.

Atrás de tempos, tempos vem."
Exercícios du divisão naval

iA divisão naval tem ultimamente rea-
lizado vários exercícios a oeste da Tor-
rc de Belém, cm que tom tomado par-
lc cruzadores, csquirtlrilhas e patrulhas.

Ko i.'timo exeroieio da Trafaria to-
liiaram «parte 1.0.0 homens, sendo o as-
salto muito bem coii.luzido.

Dezenas de escalcres, armador, cm
guerra, largando ao íncsmó tciupn tle
bardo dus navios, «partiram a toda a
v-ç.Vjcidade com forças de artiíheria e,
infanteria, abicando na praia minutos*
depois. As peças, eram montadas por
forças tlc infanteria que partiam a oc-
cupar os íiancos da posição inimiga,
einquanto a artilheria bombardeava.

Tanibein se deu um assalto á carga e
baionci'.-, trepando os marinheiros pela
encosta.

tV estes exereicios assistiram milhares
dc pessoas.

A ccnsiirn postnl
Vae scr publicado um decreto per-

mirando -o c.n'.?t'eíro de qualquer lin-
gua na coi-respoiidoncia postal prece-
dente 011 destinada ao estrangeiro c co-
lonias, estando, porém, «ujeita a de-
mora a que não fôr escripta cm inglez,
francez, italiano, hespanhol eu portu-
B"c';-— \ arras associações commerciacs
'.«'•111 reclamado dn governo contra a
demora da recipção d. correspondeu-
cias, motivada pela censura.

suai, tal como . feita com a reiteração
de actos probantes, 110 inquérito e nò
summario de culpa, o que demanda mc-
zes c mezes. muito embora a diligencia

i dos respectivos funecionarios.
| Nos differentes relatórios nnnuacs
1 que tenho elaborado, tenho sempre ac-

centuado os gravames que soem resul-
lar de tal systema, e a necessidade dc
remover .nn tal estado de coisas, crean-
do-se juizes de instrucção criminal, a
exemplo do que se pratica em França,
com processo expedito, sem esse cor-
tejo dc formalidades, que, sem vanla-
gens ou utilidade, ainda são observadas
em nossa pratica judiciaria.

Mesmo dentro das forças orçamenta-
rias, poderíamos fazer essa verdadeira
•Conquista, suppriniirido-sc, por exemplo,
os cargos de delegados de policia ___&_
aii.-'ów_.'-"-.s TaVânii-n çatahp*; 

'****»*

sariós. ,
: Um snmmá, somente ,'«om próvlden-
ciar, legislativas sè pôde. eliminar o mal;
e essas tem sido lembradas reiteradas
vezes, pelos tramites devidos.

C) Ministério Publico, por seu órgão
junto do Tribunal de Jury, tem dado
cumprimento integral aos seus deverei.,
sem alardes, nem ostentações, mas dc-
dicadamente.

Com a publicação destas linhas, quis
visam -esclarecer devidamente o caso,
assim proporcionando a essa conceitua-
da foiba rectificar informes inveridi-
cos, fazendo justiça, muito obrigará
quem ó ali" obr° — Galdino Siqueira,
C" promotor publico. Rio, 9 — 10 —.
916."

FAZENDAS PRETAS
Mi, AVENIDA RIO

BRANCO, M.
Vestidos alta novidade,

modelos "/mn/. contitre",
garantidos, como _ sempre
novos e em primeira mão,
desde ç«;$ooo."XOTA: — Ko intuito de

evitar que os nossos
preços sejam aprovei-
tados por pessoas que
se dedicam ao commer-
cio e que nos venham
comprar vestidos para
i-evendel-oos com lucro,
declaramos quo não ven-
(leremos mais de um
vestido á cada cliente.

Todos os concertos
serão cobrados á parle,
á razão de eo "l" sobre
11 preço de cada vestido
livre ao cliente com-
pral-o sem concerto.
Vendas só «í dinheirs

tuberculose, bronchite, emplfyscma. Dc
to il- ás 4; largo da Carioca, 11, •,.'
andar.

ESTADO DE MINAS
Correio de Carangola

Kscrcvctv.-nos:
"Venho traz.-r ao conhecimento c

juizo do publico o facto seguinte, afim
de que se conheça, fora dc Minas, a
humilhação a que le:n chegado o p:c-
sidente d0 Kstado de Minas, para com
os politiqueiros desta terra.

Ila quasi trcs annos passados, vagou
o logar de escrivão c tabellião da co-
marca de Carangola (segundo nfii-
cio). Teio juiz de direito foi dccia-
ra"o por editaes aberto o concurso,
ao qual se -fizeram inscrever alguns .,.. .. .. 
belcgiiins políticos, escreventes de çar- conlinuará no silencio.

DE PORTUGAL

torios e um advogado,. Sendo que a lei
n «175 manda preferir a este ultimo.
Deste dispositivo da lei citada nasceu
a^ grande difficuRade para ser resai-
vido o problema da nomeação, porque
se pretende dar o referido logar a
ouem nem sequer habilitou-se confor-
me a lei exige. Mas a política local
impõe a tal nomeação, c, por isso,
acredito que ella, embora tardiamen-
te, virá, tendo em vista que o governo
de Mina?, pelos actos já anteriormen-
te pràit-cadoSf 'prefere .*. conservação áa
amizade de seus cabos políticos ao
respeito ás leis do Estalo. E 6 assim
que se far. justiça e se arranjam louva-
minheiros neste malfadado Kstado. Km-
quanto, porém, ludo isto se pratica,
ns interesses das parles vão se sacri-
ficando, não só pela aceplialia do rc-
ferido cargo, desde ha dois annos pas-
sailos, como lambem pela razão de se
achar patente que o governo, com esta
protelação, pretende confundir o <li-
rtito daquelle que o tem, com os da-
quelies que só pelo mesmo governo
estão sendo creados. Toréin, emquanto
houver no paiz um jornal independeu-
tc como o ê o Correio da Manhã, creio
que uma prevaricação como esta Bio

-Lisboa, 8,— (A, II.) — O conse-
lho de ministros occttpar-sc-á amanhã
provavelmente das condições definiu-
vas em que os operários portiiguezes
irão trabalhar nas fabricas dc munições
de França.

Lisboa, ','• — (A. A.) — Chegaram
3.Soo toneladas de assucar de Cuba.

Lisboa, S — (A. A.) — O .partido
socialista está disposto a disputar as
próximas eleições administrativas, para
o que já têm sido realizadas varias rc-
uniões de caracter político, com o fim
de resolver sobre a apresentação dc
candidatos,

11 TI it) iÇp -> \w_mm

As corridas de hontem no
Jockey-Club Paulistano

5". Paulo, 8 (A. A.) — Realizaram-
se lioje. com grande animação, as cor-
ridas do Jockey-Club 

"Paulistano, 
110

prado da «Mouca.
O resultado dos iparcos c o sc-

guinte:
1° parco — Isalieau c Orisa — Pou-

les simples, 23.; duplas, «i.)Çeoo. Tem-
P"' »"•

z" parco — Cicero c I-riza — Pou-
les simples, iijÇyooj duplas, i«)$ooo.
Tempo, 104 i]a".

3o pareô — Guayamu' e Paladino —
Poules simples, ;">; duplas, i;$Soo.
Tempo. 105 i|a".

4o pareô — Mystcrioso c Iecbcrg —
Poules simples, 6?5oo; duplas, io$4oo.
Tempo, 172".

5" parco — fant.i Rosa e Castella —
Poules simples, 7%; duplas, 7$900.
Tempo, 112".

C" parco — Arauto e Favorito —
Poules simples, 8*800; duplas, ;t$üoo.
Tempo, 117 ila".

7° parco — Finiano e Zigomar —
Poules simples. 23$.|oo; duplas, 3S$ooo.
Tempo, ioo".

O movimento geral da casa de pou-les íoi de 3e:20oíooo. ¦_

O torpedearnento dos va-
pores' "Btrathdene",

"West Point" e "Ste-

phano"
;''fl>i|««, 8 — (A. II.1 — Está con-fumada a noticia de ter.sido tambem
mcttido, a pique, hoje de manhã, pelosubmarino allemão que caiu de Jsew-
port, o vapor ingiez Stratlidciic. Os
seus tripulantes foram encontrados' rc-
colhidos a bordo do navio-pliarol .Vuii-
tceket.

Boston, 8 — (A. II.) —O vapor
inglez Stiathdcne, torpedeado ao largo
deste porlo, tinha partido 'liontem de
Nova Yorl:, com destino a Bordéos.

O vapor inglez West Point foi tor-
pedeado; está seriamente avariado,
mas não foi a pique.

O mesmo submarino allemão "U53"
deteve tambem o vapor nortc-atucrica-
no Kansas ao largo da costa, O Kan-
sas foi, porem, logo depois autorizado
a proseguir viagem.

A'oi'«i York, S — (A. II.) — O va-
nor inglez Stepltano foi torpedeado, ao
largo da costa, pelo submarino allemão"U .3" e submergiu-íc ás .t i|a lioras
da tarde, perto do navio-pliarol Mm-
tucitet. . :-\. .

O Stepltano fazia a carreira entre á
Terra Nova e N.aVpórr.

Aro:«a York. 8 — (A. II.) — O com-
mandante do "dcstroyer" Baleli radio-
graphou par.-i aqui, durante a tarde, an-
nunciando ofíicialmcntc .que o vapor
inglez Stepltano foi a pique, salvando-
sc a sua tripulação.

*
O movimento commercial

na Inglaterra
Londres, 8 (A, H.) — Os jornaes

fazem salientar que as estatísticas rela-
Uvas ao movimento comniercial nos
primeiros nove mezes deste anno, in-
dieam que a exportação ingleza attin-
giu o nivel eni que se encontrava antes-
da guerra.. Com effeito, o valor das
exportações elevou-se, nos últimos nove
mezes, a 279.328.983 libras esterlinas,
ou sejam mais 2S.580.5-5 libras que
ditranee os nove primeiros mezes de
1914, que englobavam este mezes de
paz.

*
Apprehensão de mercado-

rias nos portos gregos
Athenas, S (A, II.) — As autorida-

des navaes dos paizes da "Kntenie"
apprehenderani as mercadorias que com-
prehciidiam o carregamento dos navios
austríacos e allemães internados nos
portos gregos.

As operações na frente
italo-austriaca

Roma, 8 (A. II.) — O ultimo com.
nuinicado do general' Cadorna informa
que na noit-e dc 6, os italianos repclli-
ram os insistentes ataques inimigos con-
tra o massiço dc Busalla, causando
grandes perdas aos atacantes.

Em Col-Bricqn, Col di Lana e Punia
Forame, houve violentas e reciprocas
acções de artilheria. Os italianos fize-
ram uns trinta prisioneiros, em vários
encontros.

VESTIDOS 
"MODELOS?.

LaMaison Nouvells
O, UVA GÒiNÇAl-VES DUS, O

».:
As operações no Mosa

e no Somme
P«rríi, S (.A. II.) — .Communicado

oíficial das 3 horas:"Noite chuvosa no Somme. Nenhum
acontecimento de importância. O ini-
niigo mostrou fraca actividade.

Os nossos ncropianos regularam o
fogo, corrigindo os tiros de artilheria.

As nossas baterias, na região do
Somme, travaram seis ducllos com as
inimigas, bombardeando Moislains e
Beissaux, ao norte de Péronnc."

Londres, S (A. II.) — Coinnauiifcado
official da tarde:'"«Hontem,' de .noite, o inimigo contra-
atacou a nossa nova posição ao norte
de I.esboeufs. Reconquistou umape-
quena secção das •trincheiras perdidas.
Por nossa .parle, conservamos lodo ,0
outro terreno na região de Scrs, aldeia
que está completamente cm,nosso po-
der. "Já foram contados miais de qui-
nhentos prisioneiros.

...Avançamos consideravelmente ao nor-'tjfe_:-.».i»fdps.-r de, Cp.tu-celette c re-
tóttmòr \,„tm ataque ao reiucto dc
%_•»--.„?.'•-:¦"¦ ,, ¦' s' .

A* ''noissa tropa» ' tevaráift a tffeito;
com suecesso, "raids" contra as trin-•eiéiras alletnãs nas regiões de Fauquis-,
siart, Givctichy e I-oos."

*
Propaganda em favor das

- relações franco-sul-
americanas

Pnrij, 8 (A, II.) — A Liga de Kn-
sino conrioti a unia commissão com-
petente o cuidado de estudar os meios
para fazer entrar nos programmas das
escolas francezas a historia, o desen-
volvimento e os progressos constantes
dos paizes sul-americanos.

Considera-se que esta resolução mar-
cará uma data na historia das rela-
ções da França com a America do Sul,
em conseqüência do grande papel re-
presentado 'Pela Liga de Ensino 11.1
evolução escolar da Rt-.pitbiica Fran-
ccza.

•T*

Os italianos .continuam a
avançar em Butkowo

IÍ7ina, R (A. A.l — Noticias rece-
bidas da linha de frente dizem que as>
tropas italianas continuam avançando
nas proximidades do lago de Biill.oivo.

Na região de Gorizia o inimigo ten-
tou vários esforços contra as posições
italianas, mas sem nenhum j-csttltado.

A oecupação de Pojar
pelos servios

Londres, S (A. A.) — Está official-
mente confirmada a noticia da oecupa-
ção de Poiar, na frente balkanica, pc.
los servios.

A "black-list" no Uruguay
1 Montevidôo, 8 (A. A.) — O dr.
Baltliazar Bruni, ministro das Relações
Exteriores, está vivamente empenhado
na obtenção da retirada das diversa»
firmas nacionaes da "black-list" «m~
glcza.

As negociações para esse fim estãei
já muito bem encaminhadas, pronictteii-
do franco suecesso.

D
Os allemães oecuparam as

alturas de Siglen
Nova York. 8- (A. A.) — Radio-

grammas de Berlim dizem que 03 alie-
mães conseguiram oecupar as alturas
dc Siglen. -

Apreciações de um corres-
pondente da Agencia

Reuter
Londres, 8 — (A, H.) — O corre-

spondente particular da Agencia, .teu-
ter junto ao quartel general dos exer-
oitos fr.-mcezcs do Somme visitou um
dos seus sectores, .absolutamente cal-
mos desde ha numerosas .emanas."Para 1105 approxitnarmos dessa
frente—escrevo elíc—deve-se seguir urii' caminho que corre, numa grande cx-
tensão, ao longo de uma encosta intei-
ramenie exposta ú vista das trincheiras
allemãs, no outro lado do estreito vai-
le. Os francezes cinprcgaim regular-
mente esse caminho durante o dia. Por
certo, esse longo silencio da aitillieria
allemã nos sectores calmos é devido a
uma recente ordem do dia do alto
coinmr.iido ailentão aos seus cottunan-
dantes dc exercito, ordenando-lhcs pou-
par canhões c economizar munições.
Os canhões francezes, mesmo nestes
pousos da frente, jamais se conservam
inaclivos; atiram, na nossa rectaguar-
da, a intervallos freqüentes, sem pro-
vocar nenliuma resposta dos allemães,
que somente atiram quando a isso são
obrigados.

A mesma necessidade dc economizar
explica, sem duvida, 3 apparcncia
curiosa dc toda a ausência dc vida ao
longo de sua 'primeira linha de trin-
cheiras. Os allemães deixam o menor
numero possivel de .homens nessas trin-
cheiras, afim de que liem poucos dei-
les fiquem expostos ao fo^o dos fran-

CARNES VERDES
MAT.tbOU-tO 1).) S...VTA C-.it-.~ Foram abatidos liontem: 8

SOS rezes, 49 porcos e 35 vitellos.'Marjaiantes: «Cândido «K. ide Mello.
.IS.r. c 2 ..; Durisch _>• C., 16 r •
iLima ir l-itlios, 27 1-.. ¦> v. c ., v"'.1-rancisco V, Goulart, is' r. e 17 v •
João Pimenta (Je Abreu, 10 r.; Olií-cir.íTavares, 13 r. e 20 v. ; C. dos Rela-lliitas, 10 r.; Portinho & C, 20 r. •
liilgard de Azevcdoi _>., r. ; NorbertiiHertz, 5 r.; I*. P. Oliveira & C,5i r. ; «Fernandes 6- Marcondes, . «p :Augusto M/'da Moita, Oi r. . 5 vAlexandre V. Sobrinho, 31 r _ . .„ ¦
e A. 'Mandes. 56 r. -,'••'boram rejeitados: 17 r e c va-oram vendidos: 3,, \\_ 

5r.Vcc.,»
o. 100 Lilos. ¦"Stocl:"'. — CaiHdldo E. de Mello. s8r.; «Duruch & Cr, si6; A. «.Mendes
6' (_... .500: Iaiuia ti- lrilhos, ,|-, .-*rai'.
cisco V. Goulart. 9; C. dos Ketnlhis.
tas, 17; João .Pimenta de Abreu, io-
Oliveira Irmãos eV C., 503; l!asiii«!
lavafes, 44: Porlinho ü- C, 12; i;,|.
gard de Azevedo, 230; Norberío liert.
23; Augusto M, da Morta, -•-_•; 1'. _>,'
Oliveira õ- «C, 271, e Alexandre V.
Sobrinho. 68. Total, 2.uS.

'MATAÚOURO DA ÍUÍXIIA —
Foram abatidas 16 rezes.
l«RIGORl'l*aC0_ —. Caldeira & Vi-

Ilios abateram mais 400 rc?e_ j.ara ex-
por tação sendo rejeitada uma.
.,>KHTttfilrP9Wf}>Ê-8. KIOGO ~
VifioraMiir os seguintes "preços:
Vaeca..  $700 a $Soo
Porco  $<jjO a
Vitella  ÇSoo a

1 í 00(1
Çpno

O Chile cuida da sua ma-
rinha mercante

Santiago, S —, (A., A.) — De ao.
cordo com a M ultimáiitente vbtaila,
o governo da Republica vae mandar re-
parar todos os vapores que por impres-
laveis deram baixa do serviço activo
da Armada, afim de serem os mesmo.
bprovcüaiKos commer-ialmentc, enri-
queceiido assim a nossa marinha mer-
cante, i

^ - 1 mmm -a
Em Lima

A GREVE DOS TELEGRAPHISTAS
iíiiiii. S — (A, A.) —• O senador

Remates está negociando a terminação
da greve dos «telcgcãpliistas, pnra o
que já ciitroti em diversas combinações

«om os grevistas, havendo muitas es-
peranças dc solucionar tudo da melhor
maneira.

A embaixada brasileira
chegará hoje á Buenos

Aires
Monlevidéo, 8 — (A. A.) — Teto

porto desta capital passou hoje, cou»
destino a Buenos Aires, o cruzador
brasileiro Barroso, conduzindo a em-
baixada que vae representar o llrasil
na posse do dr. Hippolito Irigoyen,

Buenos Aires, S — (A, A.) — Fa*
esperado amanhã nesla capital o em-
zador Barroso, da marinha dc guerra
brasileira, transportando a embaixada
que vem representar esse paiz na poss*do dr. Hippolito Irigoyen.

Um crime mysterioso em" S. Paulo
.5". Pauto, 8 — (A. A.) — Reveste-

se de grande mysterio o crime havido
homem á noile ilo bairro das Perdi-
zes.

Pedro Nunes, vulgo Pedro Moran-
guciro, proprietário da chácara da
Baixada, 11a rua Homem de Mello, cm
estado tle embriaguez, feriu com um
revolver, o amigo Miguei Cocpi, nego-
ciante, italiano, estabelecido á mesma
rua. quando «tentava leval-o para a
casa, tendo o criminoso se evadido.
Alé ahi o facto carece de importância.

•Mas lioje, quando o delegado rema-
tava o inquérito, recebeu a commiiniea-
ção de que fora encontrado um cada-
ver nos fundos da chácara da rua lio-
íncm de Mello.

Aquella autoridade, lembrando'., do
crime da véspera, dirigiu-se para o lo-
cal, acompanhado do medico legisla,
encontrando ahi, effecli.-amcnle, um
cadáver, o qual foi reconhecido como
sendo de Pedro Nunes, acima referido,
portuguez, casado, com 54 annns do
edade. residente na mesma chácara
onde fora encontrado morto.

O cadáver de Pedro Nunes foi re-
movido para o Necrotério, onde foi
atttonsiado pelos médicos, que consta-
taram um ferimento pcrfuro-corlantar.a ouvido direito, produzido por arma
de fogo.

?*¦
Fallecimento

Fall_.!r.t. esta in__lrir___a o sr; Piei-
nando 'Raymundo (Perreira Tourinhov
filho^di) deputado federal Ar, Trjgi i*M«-
íiâ ' a _V-#ír_hf&;"""B«_i lãiiterraime-ito tejâ
togair. boje- no «mlténio de S. JoãoB_pti»t-, .»indo -o ríèreíro da rua df
S. Clementò'-'; 60, "ús 

4 da tarde.-
—¦«._•<

EM CAMPOS
FALLECIMENTO DO MONSENHOR

CORRÊA SA'
Campos, 8 — Depois de longa enfer-

mi<lade, faíleccu q monsenhor Corrêa
Sá, estimadissimo nesta cidade onde
nasceu.

«O cxtinc.o «ra vigar.?o daqui ha vin-tc annos, .possuindo grandes dotes do
virtude.

O vigário Corrêa Sá, eoinquantn ti-
vesse uma iparoclüa rcndosiss-m.i, mor-
re pobre, pois era muilo csmoler.

Recepção aos delegados
estrangeiros na posse do

dr. Irigoyen
Buenos Aires, 8 — (A. A.) — O

Circulo Militar resolveu offerecer bre-
vcincnlc uma reOtí>ção, «cm honra dc
seus collegas estrangeiros, que aqui vi-
rão nas embaixadas dos differentes ipai-
zes á posse do dr. Iljippolito Irigoyen.

Essa recepção revestir-sc-_ dc ioda a
solonnidade, comparecendo as altas pa-tentes do Exercito e da (Marinha.

cezes, O fogo dos franco-atiradores e
a actividade das trincheiras parecem
ter cessado completamente por essu
facto. Nenlitim allemão deu jamaissuficientemente signaí de vida paratentar um atirador francez, quando a
este a indolência ailcmâ permittc pas-sear ao longo das suas posições e iu-
speccionar as do inimigo, como se tilii
náo houvesse ninguém, apezar das Irin-
cheiras cm certos pontos distarem ape-
nas -00 a sno metros.

lJiz-se que os allemães geralmenteencarregados da guarnição destas trin-
cheiras pertencem a regimentos dizima-
dos procedentes do Somme, os quaes,depois de alguns dias dc repouso, são
enviados para a parte calma da linha
de frente, li' natural que nestas con-
dições elles necessitem ainda de des-
canço, e essa deve ser a principal razão
da sua immobiliiladc nas ií-inebeiras.
Essas tropas estão demasiado fatigãdas
por ínuiios mezes dc lula cm Vcrduii
e no .Somme para que sc resolvam a
responder a qualquer desafio que não
seja um verdadeiro ataque dc infan-
teria franceza.

As ultimas cartas e documentos cn-
contrados em_ poder dos allemães ca-
.pturadòs no Somme indicam que lavra
entre os soldados certo descontenta-
mento por motivo da alimentação.
Chega-se mesmo a dizer aos soldadoi
que se. _vão bater, fornccendo-lhcs sú-
mente pão, queijo c compofa feita prin-
cipalmçntc dc batatas. O desejo dc
terem um pouco mais de carne, ditii-
cilnicnle é satisfeito, pois uma recente
ordem do dia adverte as varias uni-
dades da necessidade de economizar as'raçêíes dc carne, sobretudo a carne¦fresca, cm vista da diminuição rápida
do numero de cabeças dc gado tan o
na Allemanha como nos território,
oecupados,"Sc tèm o intuito de nos matar- p ta
fome, diz o diário de 11:11 prisioneiro,
ú melhor dar imincdiatanicnte por ter-
minada a lula".

Outra causa do mal-estar do soldado
allemão í a inferioridade notória .' '
serviços dc aviação. "Os nossos avia-
dores, diz o alludido diário, voam soln -
as nossas linhas sem .prestarem a me-
nor atténção ao fogo dos canhões, Oi
nossos aviadores..." (O diário empre-
ga neste ponto uma expressão que nãn
sc pôde reproduzir). Os soldados alie-
mães sabeni muito bem que quando os
nossos aviões voam sobre as linhas
inimigas, isso significa para áquelles
obuz solire ohuz. Accrcsce ainda cr-
constância que as machinas aluadas po-
dem planar sobre as posições allc-inãs
sem o menor obstáculo c podem mesmo
descer a algumas centenas de mclron
para melhor fazerem as suas observa-
ções, o que enche o», soldados «H
cólera".
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O Flamengo derrota o S. Christovào e o
Andarahy vence o America
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A QUESTÃO DOS PHOTO» '" '

A A. B. dos Pilotos e 6 protesto
do secretario da Federação

Marítima
•Recebemos a seguinte carta:
"Sr. redactor — Saudações — lendo

o sr. J. J. Athanasio, Io secretario da
Federação Marítima Brasileira, lavrado
ura protesto, ainda que indirectamente,
contra a attitivJc da Associação B. dos
Pilotos Marítimos e no qit.íl de modo
descortez e injusto desacata o illustre
almirante José Carlos de Carvalho, que
defendeu a nossa classe, limitamo-nos
a responder pela seguinte fôrma:

i» — Não nos é dado responder a
íiivectiva no mesmo tom em que :el!a
está escripta porque a nossa educação
não permitte. .

2» — A nossa associação e " somen-
te de pilotos", que querem a integri-
dade de sua ciasse e não a sua humi-
'¦ação e que tendo apenas seis mezes

de existência já deu provas quê sabe
cumprir e respeitar as nossas leis: não
incensa os potentados e não se intro-
mettc na seara alheia.

3" — E' possível que a Federação
tenha milhares de sócios de varias cias-
ses da marinha mercante, não nos cons-
tando porém, que jamais haja levantado
a sua voz iem defesa dos pilotos, tão
rudemente opprimidos.

4o — Se a -mesma Federação sabe
zelar pelos interesses da classe mariti-
ma, porque não protesta contra o faclo
de praticantes e taifeiros servirem co-
mo pilotos, o que ú illègalissimõ c ab-
surdo?

5o — Finalmente, muito estimamos
que a digna Federação e o seu muito
digno secretario se mostrem muito te.
losos pelos interesses de nossa classe,
mas lamentamos que só assim procedam
por escripto e não por actos que merc-
çam a gratidão dos pilotos, que, mes-
mo sem o primeiro secretario da Fe.
iteração, hão de saber defender os seus
direitos.

Quanto ao mais, só vemos nas decla-
rações do sr. A.tbanasio despeito, por
sentir que a nossa associação embora
nova. já item feito mais pela classe dos
pilotos do que a Federação, que, em-
bora mereça o nosso acatamento, não
deixou entretanto de perder uma boa
oceasião de manter-se calada. — A di-
rectoria."

1

Ao alio, o "tcam" do S* Christovào, 'è, em baixo, o do FkmCngo,
veiic edor.

No bello campo do C. R. do Fia-
mengo, ú rua Paysandú, realizou-se,
liontem, o encontro de retorno entre o
club local c o S. Christovào A. C.

A assistência era numerosa e, como
sempre, contendo representantes da
nossa alta sociedade.

A partida preliminar, -entre os se-
gundos "tcams", foi, contra a especta-
liva geral, ganha pelo S. Christovào,
pelo pronunciado 

"score" de 3 "goals"1
a o.

Vem, aqui, a pello verberar 0 proce.
dimcnlo do "tcam" derrotado, _que,
«omposto com algumas creanças não se
noube portar á altura do bom conceito
de que goza mui necessariamente o
nosso campeão:

Us jogadores desse grupo, com o seu
comportamento iiidelieado, perseguindo
05 adversários com "charges" brutaes e
perigosissimás; ileram motivo a acres
censuras dos verdadeiros sportmen, den-
Ire os quaes grande parte de sócios do
próprio club a que pertencem. A "équi-

pe" do S. Christovão, deante da falta
de compostura do antagonista, portou-
se o melhor, o mais pacientemente que
pôde, tratando de corresponder o menos
jiossivcl ao "ataque" contrario?

Chamamos a attcnçãò da digna dire.
cloria do flamengo para esse facto,
certo de que cila saberá conduzir-se
com o critério que o "tcam" não de-
iiioristrou'.

O prejuízo não foi só moral ma»
«¦¦clinico, pontue não. é em se perdendo
;i cabeça que se se colloca cm condi.
<,'ürs de rchaver vantagens occasional-
mente periFdas.

Como juiz, netuou o tenente Carlos
Villaça, que teve grande trabalho em
não deixar que a luta passasse para
além dos domínios do "football".

O embale principal do dia, aquelle
pelo otial se ia avaliar das forças maxl-
mas dos dois prêmios, feriu-se sob as
decisões julgadoras do sr. A. Bassforf),
juiz aecordado á ultima hora--entre as
sociedade contendoras. .

Que dizer do sr. llassford? S. S.,
no que nos dizem, possuo carta do "rc-
ferce'' da poderosa Grã-Bretanha. Ora.
um juiz que tem cana de ".referee", ja
c um juiz de alto lá com elle; o que
tem carta c carta de Inglaterra, esse
então nem pôde soffrer a critica de hu
niildes principiantes desta parte da
lAmèrica.

lintretanlo, arrostando essa coisa de-
licada, temos que dizer sobre elle algo
nus leitores, se bem que confessemos
;*i nossa audácia em tratando do assítm-
pio.

U sr. Bassford é um juiz transcen-
dente. Transcendente, sim?! Que é que
«Mão a estranhar?...

Quando a. autorizada autoridade api-
tava, nós muitas vezes não percebíamos
patnvina do motivo do apito. Mas, ra-
ciocinavamas lo^o de tios para nós mes*
nios: "deve estar certo, devu estar mes-
mo certinho, o juiz tem carta de "rê;
ferce",-.c carta da Inglaterra! Está
certo!''

llassford, porem, para nós, é tão ex>
quisilo no nome como na actuação. R'
difticilimo de -erceber. Não é juiz
para nós, deve sel-o para os entendidos,
desses entendidos que possuem o diplo-
ina...

Diabo de azar, não termos uma "car-
ia", assim a modos de uma cartilha con-
cultiva para interpretar cada pronuncia-
incuto...

A I,iga não deve mais permillir jui-
ües com cnriit em seus _ jogos. ,;Essa
maldade acarreta um sério prejuízo
para os esere\ inlincloreg,

¦Até nos faz relembrar o embaraço
<los chronistas thcalraes c^ do Jiio,
quando uma celebre companhia de opc-
retas aliem» se lembrou de cantar uma
peça nova, uma peça que ninguém vira
mais í,'orda,

O sr. Bassford foi assim uma espe-
cie de "reforce" celebre — porque tem
«quella extraordinária caria que actüas-
se em allcinão,

Não entendemos nada do idioma de
que se serviu s. s.. que, por isso mes-
mo, não deixará de perdoar a nossa
ignorância.

O Flamengo disputou, i liontem, de
modo 'sensivelmente superior ao São
Chfistovãò. O sen "team", desde o
inicio da prova, mostrou-se cm mellio-
res condições que o adversário, atacah-
<lo o vigorosamente. Não ú exagero
dizer-se que a vicloria conquistada
jielo valoroso campeão do Rio era pre-
vista a poucos minutos da bola ter
entrado em acção. O R. Chrislovão
mão atiestõu aquclla harmonia habitual
tlc seu conjunto, se bem que fizesse
«¦laros esforços para tal. limquanto o
Sflainerigo conduzia os lances de of-
fensiva e defensiva com cuidado e cal-
ma, o antagonista fazia um joso in-
comprehensivel, que não offerccia a
mienor segurança,

O nosso campeão desempenhou, por-
ianto, uma figura brilhantíssima c
pôde estar certo de que lavrou um
tento nessa tarde em que enfrentou
mu dos concorrentes mais perigosos e
sympáthicos do campeonato da cidade
— o S, Christovão.

O,? mais efficazes esforços do ven-
cedor foram despendidos por Ciimer-
tindo, que é, sem duvida, actualniente,
«m dos bons elementos de ataque de
que dispõe a Metropolitana. Faz gos-
«o assistir-se ao_ brio do minúsculo"footbalJcr", infatigavel o sempre ani-
inado na defesa das cores flamengas.

Xa rectaguarda. Sidney oecupou o
primeiro piano, collncação de destaque
monopolizada — pódc-sc dizer — peio
admirável "cenlcr-half" do campeona-
¦to Sul Americano. O S. Christovão
•levo como jogadores de maior cffica-
cia, Cardoso, que esteve extraordinário.
* Cantuária, o cxcellente centro de
médios, sem esquecermos Salema, não
obstante os seus "dribblings", 03 quaes,forçoso é con-,ir, vão desapparecendo
sos poucos. _Reappareceu na "equipe"
U?o::0, que fora perdoado da penalida-•de que cumpria no club.

A_íiila começou ás 3,47 da tarde,
com a saída do Flamengo. O "toss",
favorável ao adversaiio, dera-lhe o di-re;;o de escolher o campo do lado di-leito das archibancadas.

Os locaes_ investem energicamente
contra os visitantes e põem cm apuros
¦ sua defesa, que, por via dessa primei-ra cxper:encia traiu a incerteza com
que ia lutar durante o embate

1 O primeiro ataque do S. Clirisio-
j»5o, ocensionou o primeiro "corner"
',*> Antagonista.^ylvirj obrigara Si-

dney ã eonccdcl-o, inandando-lhe forte"centro" da esquerda,
O jogo prosegue com a vantagem do"team" rubro-negro, que parecia a todo

o instante prestes a iniciar os pontos
de seu "score", .

O kceper do S. Christovão impedia,
porém, esses intentos repetidos dos fia-
mengos, .praticando rebatidas bcllissimas,
em que não se poderia admirar mais
o arrojo que a agilidade. Cardoso ap-
pareceu como o jogador de' maior relê-
vancia para o publico, que niio cessava
de applaudil-o.

Aos 19 minutos de jogo, o S. Chris-
tovão marca de uma maneira imprevista
o seu Io goalh Rollo impeliu, de muito
longe, um kick em direcção ao goal
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STADI
Restanrant e bar ao ar livre
ALMOÇOS, JAXTAUES E OEIAS

ALMOÇO :
Salada do vitella;
Angu á bahinna;
Picadiuho do carne secea com

aboboru,
JANTAR!

Bcef-soupc PUCHÊRÔJ
Kobalo ensopado ií brasileira;
(Peito de carneiro do. íiicnssé;
Perna de vitella.

CEIA:
Canja especial, sopa ii 1'oignon,

ostras frescas, camarão torrado,
pescadinhas, costelletas, filhotes
de pombo, iiihanibíis.
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ITma entrevista de
sensação

Lisboa, setembro de ipí 6 — (Do
correspondente) ~- Aproveitando a es-
tada no Porto do ministro da Guerra,
o Primeiro de Janeiro entrevistou uma
ipessoa de elevada situação social e em
constanse contacto com o mesmo mi-
nistro'. Dessa ''entrevista, com a devi-
da venia, transcrevemos alguns perio-
dos, porventura us que melhor elucidam
vários pontos ainda ignorados pelo pu-
blico. O entrevistado, depois de affir-
mar perem-ptorianicnte que a nossa .par-
tio:pação na guerra c um facto, diz:"A nossa cooperação foi solicitada e
promWtida; o compromisso tornou-se
publico; 03 meiost de execução estão
assegurados; os preparativos são noto-
rios; falta apenas partir, o que não
vem longe e ainda ha quom diga que
não vamoa! Seria uma traição I Seria
uma vergonha eterna! li ficaríamos nu-
ma situação internacional terrível tpara
o nosso imincnso domínio colonial.

ID;i?ois, ipara desmentir um telegram-.
ma da Havas, segunde, o qual a expedi-
ção de :Mc-çambi(|uc fora mandada ipara
Salonica, aceresoenta:"Outro disparate; sem ipês nem calw-
çal. Essa expedição anarenou ipara onde
se destinava, para ortde era e continu'a
sendo da maior necessidade militar e
política. Por signa!, quando- as uossa3
valentes tropas seguiram para lá, o mi-
nistro da Guerra, discursando a boftlo,
disse-lhes, com razão, que dias iam lu-
tar contra -o clima africano, que era o
peior de 'todos os inimigos. Ora. uma
•pessoa naquella situação e iiaquellc.nio-
iríento soleime seria capaz de se daver-
tir a enganar e a desfrutar o exercito,
de quem c ohefe? Não creia nisso! ie
maíi tarde mandaremos ou não manda-
remos trcipas ipara Salonica é coisa quo
não sei, nem posso adivinhar. Por aqo-
ra, não receio -enganar-me afunilando-
lhe que uno vamos para lá, visto o nos-
so auxilio ter sido peditlo para tomar-
nios loga'P ao lado dos alKados, na luilia
de Franca, e não nottlra qualquer,"A Inglaterra, que vae buscar solda-
dos ao Canadá, á Austrália, a toda a
parte, poderia esquecer os nossos, cuja
reputação é tão universal e tão antiga í!
E avünia-sé semelhante coisa, quamlo
não é segredo ipara ninguém que a
coiumissão militar íranco-ingleza esta
justamente tratando comnosco dor por-
menores da nossa breve ontrada no
conflioto europeu!" .

A propósito da preparação do nosso
soldado, que nvuit03 querem affirmar
ser absolutamente incompleta, respou-

e"Ponhamo9 
as coisas1 na verdade,

meu caro senhof! Os nossos soldados
tiv-eraní-ipriiniíira 09 seus quatro mezes
de instrucção de recruta e, ultunamen-
te a divisão de Tancos, teve três mie-
zcs de instrucção intensiva, em que se
fez muito, mesmo muito, pode acredi-
tar. Ora, os inglezes têm somente três
mezes de instrucção intensiva na In-

glaterra, -mias saem ida classi civil! ao
niasso que os nossos-)a -eram imlitaics
quando principiaram a receber esta 111-
str-ucção. 'Em cons-c<|uencia da maneira
aotual de fazer a guerra na frente oc-
cidental, que, afinal de contas, nao pa -

sa de uni aspeoto transitório do contti-
cto. as nossas tropas, como acontece
com as ingiras, cem as russas, com
Sodas as que vão de fora, hão de ne-
cessariamente, ter um treino em frança
antes de áritnarem cm campanha, u

resto, aprende-se na luta..,, combateu-
do! K' o que fazem todos .

Sobre a unidade de vistas nas altas
esphcras do Exercito, affirmou:

"E o que eu tenho observado sem-01 ' não duvido affirmar,
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NA RUA RUY BARBOSA
A chuva produz no

calçamento,
uma grande fenda

NA FACULDADE DE
MEDICINA

Uima {ihasc do pgo
guardado por Baena. Este, num co-
ehillo lamentável, deixa, tonto, que a
bola transponha o goal. A desculpa de
que o sol bateu-lhe em cheio nos olhos
poderia ser apresentada, se a colloca-
ção do keepcr não fosse a negação de
que previra a hypothcse da osphera vir
cair no alcance do rcctangulo por que
zelava.

Os «peetadoros, attonitos, estáticos,
demonstraram a impressão que lhes dei-
xou o episódio.

Depois de um ronirr do S. Chris-
tovão o Flamengo faz um yonl annul-
lado pelo juiz, em vista de lutiids, entre
seus defensores.

Doze minutos depois, ha uma acom-
mcttida, das poucas que os visitantes
deram no primeiro meio-tempo, Este
ataque oceasiona um corner contra os
campeões,

Cantuária applica cxcellente cabeçada,
que bate na trave. Na rebatida, o
calmo cenlcr-half, repete o heading,
dessa vez com pleno suecesso, O São
Christovão alcançara o seu a" goall

Quando faltavam três minutos para
terminar o iu período, o Elamcngo
obteni o justo prêmio de sua constante,
of fensiva. Gumcrcindo, com possante
shool de um metro, adquire o i° goal
de seu club. O insidã estava offside
quando recebeu o passe que produziu
o goal, mas esse offside foi nullificado
por ter vindo o passe de um jogador
contrario.

l.ogo depois de rccncctada a lula.
cm magnífica investida. Kieaicr levanta
o 2" goal do Flamengo.

O juiz anniillóu o ponto, sob o fim-
(lamento de que Kicmer se achava
offside, O iliside não nos pareceu
offside, pois que recebeu o passe cm
linha com o seu companheiro.

As nossas regras, porém, são aquel-
Ias que andam pela Liga, O traduetor
ipodia tcl-as vertido com iufidelidade.
O juiz estudou 110 original. Nós somos
tradúcção — não faz tanta fé. O juiz
é original — está á prova de fogo...
Vantagens da caria,

No segundo meio-tempo o aspecto da
prova não mudou. O Flamengo con-
linuou a encontrar a defesa do São
Christovão cm más condições.

Sebastião marcava Paulo Buafque de
um modo horrível.,, para o S. Chris-
tovam.

O half-bacl:, que tanto admiramos,
eslava num de seus dias aziagos e tudo
quanto fazia redundava em beneficio
do adversário.

Numa passagem perigosa para o São
Cliristovam, Gumcrcindo dá uma cabe-
çaela que bate na trave do goal adver-
sario. Quando vae a repelir o feito,
com grande probabilidade de exilo, 0
juiz considera-o offside. Offside'.

Ora abi está como o Flamengo vá
perdida uma offensiva brilhante de seu
magnífico for.card.

Em certa altura, Riemcr atacando o
campo adversário, num movimento na-
tural ao cntliusiasmo de quem trabalha
para rehavrr a vantagem, applicou um
foul em Moitinho, trancando-o sem
bola c pelas costas. Esse foul produziu
um deslocamento no full-back, de modo
que a bola picando ao chão bateu-lhe
no braço.

O juiz apitou. Caminhou magestosa-
niente. 'Proferiu a sua decisão. Penal-
ly-hiek!

'Diabo! 'V, nós que não entendemos da
actuação da caria;,. Era ipara um lio-
mem cocar a cabeça, desesperado ante
a sua 1»hantastica ignorância. Estará a
tradúcção errakla ? Ali! O Belfort ha
dio dar-nos contas... Ha de pagar-nos,
olá se ihnll

O pemtlly foi batido -pelo inside Ric-
mer. o (pie tanto imlporla em dizer que
o 'Flamengo nugmbntava o seu score".

A ipugna estava empatada!
O flamengo, fora as complicações

estranhas da arbitragem, fizera jus a
esse resultado, Estava .mesmo reque-
rendo uma vantagem maior.

Dois minutos se passam. Cardoso é
obrigado a retirar-se do "goal" para
rebater um "shoot" inimigo. Sidney
recebe o "hick" do "keepcr", c de
granjde distancia, aproveita-se do errn
de não ter nenhum dos "full-backs"
corrido a cobrir q 

"goal". enviando a
esplicra, com precisão matheinatica, ao
rcctangulo abandonado.

Os anplausos que recebei o valente
campeão significam a justa admiração
qisi» causou a sua admirável chegada.

O 'Flamcncío nttestuv;y que ns suns
lindas chegadas não. são privilegia do

Á festa de anuanhã no Pa-
vilhão Torres Homem

lRcaliza-se amanhã, á t hora da tar-
de, no Pavilhão Torres Homem, na Fa-
cuHade de Medicina, unia festa pro-
movida pelos doutorandos em mddici-
na, com o corícurío de todos os estu-
dantes daquella Escola c da A!l;ança
Acadêmica, cm homenageai ao director
da referida Fa'cuüdade, professor 'dr.
Aloysio ide Castro, pelo seu regresso
da Argentina.

Os acadêmicos deliberaram) escolher
essa oiccasião para realizar uma mani"
festação ao senador Euy Barbosa, pelo
papel que representou como embaixador
do .-Brasil nà Republica^ Argentina.
Para esse fim, unia commissão de aca-
demicos esteve liontem na residência
do senador Ruy Barbosa, a quem foi
comniiuiiicar os seus desejos. pd.lindo o
seu cothparcciinenlo á solennidaide._

A convite dos doutorandos falará o
professor Miguel Pereira. 'Em- nome
dos estudantes, fará o dseurso o dou-
[orando I.eonidio Ribeiro Filho e pçla
Alliança Acadêmica o bacharelando Al-
cantara Tocci.

pre, e, por isso, —  --
e <u,e nas altas espheras do Exercito,
a começar por cima, não ha, nesta
preparação, coisa alguma que possa u-
liar-se na questão de rcgimen, porque
a noção de pátria, de nacionalidade e
de prestigio das instituições militares,
¦está neste momento, muito acima üc

quaésquer princípios de exclusivismo
político ou partidário, babe que lia
ofíiciaes no Exercito que, apezar, de
servirem lealmente a Republica, ainda
conservam, 110 intimo, o culto dos seus
antigos ideaes. Pois esse, tal qual
como os outros, trabalham de alma,
vida e coração para o êxito- da nossa
empresa militar. Poderia filar-lhe um
facto mais concludente!"

¦Desmentindo, por ultimo, o boato de
que o ministro da Guerra acompanha-
ria as nossas tropas, disse ainda:

"Convenço-me de que é uma atoarda
dcscoiichavada. Ainda que lhe faltas-
sem outras qualidades superiores, que
aliás ninguém se atreve a negar-lhe, o
actual ministro da Guerra tem uma
intelligcncia bastante clara para. sendo
apenas major, não assumir a direcçao

VUJCMJC1DA I'.AS(JJ10AIi — 0
maior amigo da lavoura; encontra-se
em todas .19 casa3 de primeira ordem,
¦ii-sta capital a de todos os Estados.

NA SANTA CISA

O estado da senhorita
. . . Marietta Dias . . .

Continua .rn'da cm tratamento, na
Santa Casa de Misericórdia, a joven
sobrinha Uo dr. ilenriciue Dias, a se-
nhorita Marietta D'as, que. na residen-
ei de seu lio, -pelo facto de ter sido
reprdhcndida, tentou ha poucos dias
suicidar-se, com um tiro na rabeca.

Todos os cuidados têm sido cnipre-
gados para se conseguir o salvamento
da tresloiicada joven, c. embora apre-
senie muito ligeiras melhoras, seu es-
taUo ainda é bastante grave.

S. X.

Uma

J>K AORIOÜLTÜKA

euniiio dos aniisos do
sr. Lauro Miiller

Conforme já noticiámos; haverá lioje
ás 4 horas, na sede da Sociedade Na-
cional de Agricultura, uma reunião de
amigos do sr.'Lauro Miiller, para com-:
binarem sobre a recepção de s. ex.,
que deve chegar a esja capital 110 dia !
18 do corrente. 'Nesta reunião será'
organizada uma coiumissão de rejire-
sentantes das principaes classes.

ai ti,
a _d:

de tropas 
"que; 

pelo seu effcctivo, exi-
gem o commando de um general.
Como governador geral sei que nunca
saKou por cima de qualquer patente
superior á sua, posto, em rigor, pudesse
fazel-o, Entendo que, como ministro da
Guerra, não adopiaria uma condueta
differcnte. De mais a mais, a sua
acção não se accentuou nunca, especial-
mente 110 exercício de commandos di-
reclos. mas antes como organizador c
administrador. l.á que elle, com a sua
provada coragem, com a sua grande
actividade, que nem os adversários
mais intransigentes lhe negam, vá mui-
tas vezes á linha onde 115 nossas tropas
combaterem, iúterrogando-as, ouvindo-
as, pondo-se em conlacto com cilas,
como fez em Tancos, acredito fácil-
mente, julgo até natural. Que tome o
comniando effcctivo não posso crel-o,
pelas razões que èxpuz",

Finalmente, o por fecho da sua pa-
lc.stra, o entrevistado concluiu;"Km conclusão, meu caro senhor:
nós não vanns para a guerra por di-
nheirq, como mercenários: vamos como
uma nação que vae prestar o seu con-
curso a uma acção que não é só dos
seus allíados c amigos, mas lambem é
sua. Vamos trabalhar e combater por
um ideal cómmum de liberdade e civi-
U/ação, lutando ao mesmo tempo pela
bandeira e pelo engraudecimeiito da
Pátria. Para os poucos de hna fé into-
xicados por alguns desses boatos (pie
se destroem uns aos outros, as minhas
affirmações, que o tempo, dentro em
pouco, começará a confirmar, uma a
uma. podem ser 11111 útil antídoto. Para
os jcslanles, que inventam e propalam
tantos conlrasensos com um fim crimi-
noso, cilas constituirão, ao menos, a
contrariedade dum desmemido for-
mal!" -m » m» * —

iFazia hontem precisamentae sete an-
nos que, num. domingo de festa da
Penha, um do9 terríveis domingos de
sangue daquella festividade, depoÍ9 de
uma bebedeira c em seguida a uma
tremenda discussão, foi assassinado o
desordeiro " Eugênio Mulatinho", por
um indivíduo que a policia não pôde
apanhar. ,

Esse crime, como muitos outros, li-
cou esquecido, mesmo porque nem ou-
tra coisa havia de sueceder. -Entre-
tajito existia uma ipcssoa que guardava
bem a lembrança dessa tarde sangrenta
e que, durante os sete annos decorri-
dos, manteve um ódio irreprimível
contra o autor desse assassinio que
elle aliás não sabia bem quem era, sus-
peitando apenas de um indivíduo, do
qual nunca teve oceasião de se appro-
ximar. Foi um desejo de vingança aca-
lentado,*. durante sete annos cxacjos,
por um irmão da victima, o terrível
desordeiro, muito conhecido pelo vulgo
de "Jucá Filhinho".

Hontem teve, pois, oceasião esse _in-
dividuo de saciar a sua grande sede
de vingança, justamente para comme-
morar a passagem de mais um anni-
versario do primeiro crime. E foi um
crime verdadeiramente estúpido o de
hontem, porque "Jucá Filhinho" não
o praticou tendo a eertezai de que ma-
tava o assassino de seu irmão, mas
simplesmente porque elle suspeitava a
tal respeito. E' possível que houvesse
fundamento nas suspeitas nutridas por"Filhinho", mas, como acima dissemos,
a policia nada havia apurado sobre o
facto,"Jucá Filhinho" foi a um botequim
na Terra Nova, no caminho dos Pila-
res n. 2006, onde se demorou algum
tempoa bebericar, palestrando ora com
uns, ora com outros. Talvez que nesse
momento em que assim se encontrava
intimamente estivesse a machinar um.
qualquer plano para colher o infeliz de
quem elle suspeitava.

No botequim, que é dá propriedade
de Manoel Alves, achavam-se muitas
pessoas —? e a presença ali de "Filhi-

nho", que é conhecido c respeitado
por todos, devido ás suas maneiras
provocantes, foi logo notada e para
elle todas as vistas se voltavam muito
desconfiadamente, temendo os presen-
tes incorrer-lhe no desagrado.

lAssim esteve o desordeiro até ás 3
horas «o botequim.

Quando se preparclva para sair, appa-
receu-Hie o estivador Mario da Rocha
Ferreira, justamente aquelle contra
quem eram formulados os projectos de
vingança pela-morte de "Mulatinho1.
"Eilhinho" deve ter ficado radiante
á visla do indivíduo que era alvo das
suas suspeitas, e veiu-lhc immediata-
mente á idéa a realização ali mesmo,
á luz clara do dia, de tudo quanto
vinha planejando de ha certo tempo a
esta parte, para conseguir vingar seu
irmão.

Assim, dirigiu-se o desordeiro para
Rocha e. pediu-lhe explicações comple-
tas sobre a morte de "Mulatinho",

aceusando-o logo como autor de tal
crime.

Rocha procurou desculpar-se o quan-
to era -possivcl e em fãó tentou pro-
var a sua innocencia^ em tudo. ' Jucá
Filhinho" estava màTs que nunca ir-
reduetive! e o seu plano teria que ser
executado .naquclle momento c no mes-
mo logar. Desta fôrma, depois de
uma discussão, que foi muito rápida,
o desordeiro, resoluto, sacou de uma
faca de que se achava armado. Ao
ver a arma empunhada pelo feroz in-
dividuo. Rocha, dominado pelo pavor,
fez as maiores juras para convencer
seu inimigo de que estava innoeente,
ma3 tudo foi inútil. E isso passou^:
muito rapidamente. "Filhinho" ia m-
vestir, quando Rocha se preparou para
fugir., Mal se havia virado, quando
recebeu uma facada nas costas e a se-
guir outra, caindo ao solo a arquejar
e a csvüir-sc em sangue. Sua morte
foi. pódc-sc dizer, quasi instantânea.

Passado o primeiro momento de con-
fusão, muito naturalmente produzida,
os presentes quizeram deter o crimi-
noso. Elle, porém, ainda com a arma
na mão, tinta de sangue, enfrentou-os
todos e ninguém teve a coragem de
lhe deitar a mão. Aproveitando-se disso,
o criminoso fugiu.

Foi dado alarma e muitos pohciaes
correram, seguidos de .populares, em
perseguição do fugitivo. Elle, porem,
rapidamente desappareccu e necessano
foi o emprego de praças de cavallaria
para o melhor exilo da perseguição.
Como não o avistassem ainda, os ca-
vallarianos 'fustigaram os animaes, te-
mondo perder a pista do criminoso,
Mas adeante, porém, tendo esses
polkiács encontrado um menor, este
apontou um indivíduo que corria com
outro destino, fazendo assim.a policia
perder a verdadeira pista.

iKntrcianlo, o criminoso é bastante
conhecido em toda aquella zona. A pó-
licia proseguiu nas diligencias, e o dr.
Sá Osório, delegado do 10" distrielo,
está disposto a não deixar esse crime
impune e espera que, com as medidas
que tomou, ''Filhinho" esteja preso,
o mais tardar, até ao amanhecer de
hoje. Isto é de esperar da actividade
e da competência do delegado do 19°
distrielo.

Mario Rocha, a victima era casado,
branco, contava 35 annos de edade c
morava á rua D. Joaquina n. 255, em
lnhau'ina. 0 seu cadáver foi mandado
para o Necrotério com guia da policia
do 10" districtò, onde hoje será exa:
minado e recomposto, sendo dado u
sepultura em seguida.

Ha numerosas testemunhas de vista
do facto.

——-—

A festa da Penha
O segundo domingo da

tradicional romã-
ria popular

O granie buraco aberto em con-
seqüência das ultimas chuvas

Em conseeuencia das ultimas c con-
tinuas chuvas que desabaram sobre esta
cidade, oceorreu um phenomeno que
muito impressionou os moradores da
rua Ruy Barbosa, entre as ruas Maré-
chal Hermes e Real Grandeza.

O caso foi este:
A chuva infiltrara-se pela terra, mal

acamada, em determinado ponto, ca-
vando um grande fosso]

O asphalto do calçamento, não po-
dendo supportar o peso da água e dos
detritos que sobre elle se accumularam,
cedeu, numa regular profundidade, dei-
xando á superfície unt grande e amta-
çador buraco.

Os moradores, receiosos de que o
phenomeno tomasse maiores propor,
ções, reclamaram os soecorros da As.
sistencia Publica, do Corpo de Botubel-
ros e da policia.

Só esla, porém, funecionou, fazendo
collocar, no local onde se abrira a fên.
da, um guarda civil encarregado de
avisar os transeuntes e conduclores de
vehiculos, de modo a evitar-se quaes.
quer desastres até que a Prefeitura
mande fechar o rombo ali feito.

1 ia «a

o problema de mobiliar uma casa com
arte, conforto e modicidade foi rc-
solvido pela firma LKANDRO

MARTINS & O., rua do Ouvidoir 03
e 95 e nos antigos armazéns, rua dos
Ourives ns, 39 a 43.

¦terra elle tambe.111 sabemar. Cá cm
fazçl-as!

Nada mais oceorre de notável duran-
te o r«to da 'Partida, em que domina o
vencedor.

Isto é, ha um facto cxcnpcionaí. Pe-
derneiras cairá, numa "cliarge" que
Gallo lhí applica, com as mãos 110 pes-
coco. O "extrema" custou a retirar a
mão do logar cm que se machucara.
Ao levantar-se, porém, da niacluicadu-
ra do .pesceço, o veloz "foolbalíe.r."
coxeava! _

Q\'.e coisa espantosa!
O distineto presidente do Fliiminen-

se quo estava ao lado de quem rabis-
ca estas linhas explicava-nos: "Islo
suecede com todo o jogador: niacliu-
qtic-se no nariz ou no pescoço, quando
elle Se levanta coxeia por força!"

A meUcs que o caso deve fazer par-
te de algum .tratado de psychologia des-
portiva.

O moviníento da partida foi:
Saida iFlanu-ngo  3.47

i° goal S. Christovão. Rollc. 4.6
2a goal S. OhristOv, Cantuária 4.iS
i° goal Fiam., Gumercirrdo .. 3-24
'Meio-tempo  4.27
Saida S. Ohristovün  4-41

2o goal Fiam. iRiemer(penalty) -4.33
3o goal Fiam., -Sidney .. ., 4.55
Final: Flamengo, 3x2  5.22

Os "te."ms" wam:
Flamengo: — Baena; 'Antonico c

Nery: Milton. Sidney e Gallo; Carrc-
gal. Gumcrcindo, Rcid, IMcHiicr c Paulo.

S. Ohrrstavão: — Cardoso; Moiti-
nho c Portocarrero: Sebastião, Cantua-
ria c Leverett; Pederneiras, Heitor,
Salema, Rollo c Syjvio.

¦0_ Flaningo fez 3 "corners" c o S.
Christovão 7.

ÍS sS *
No cnconíio realizado no campo do

ArJdarahy, entre o club local c o Ame-
rica, venceu o Andarahy, nos primeiros"tcams" por ixo, e o America, nos
segundos, por 4x3.

•T; «í» •!*

CAMPEONATO fxF.VNTIIy
No único encon:ro realizado, entre o

Fluminense e o Carioca, venceu o Flu-
minense por 15x0 os primeiros tcams.
c 2xi, nos segundos*

MOVEIS A PRESTAÇÕES

S. JOSÉ' 11
M, GOMES DE ANDRADE;

O novo governo argentino
O CERIMONIAL DA POSSE DO DR.

HIPPOUTO IRIÜOYEN
DuÇnos Aires, 8 — (A. A.) —Já está

perfeitamente convencionado o cerimo-
niál para o acto da posse do dr. Hip-,
polilo Irigoyen na presidência da Re-
publica.

Contrariando o protocollo e o 'ha-
bito de todas as posses, os futuros di-
redores da Nação, Irigoyen c Luna,
traslariar-se-ão para o Congresso em
carruagens particulares. Na Casa do
Congresso ambos -prestarão o juramen-
to da Constituição, terminado o qual
seguirão para a Casa Rosada cm coclie
de gala, já investidos de suas respecti-
vas funeções, O coche será escoltado
por um pequeno piquete, rendendo as
homenagens da ordenança as tropas
formadas desde o palácio do Congres-
so ao do governo. Ali, os novos presi-
dente e vice-presidente da Republica
receberão os cumprimentos do mundo
official, corpo diplomático, consular,
altas autoridades do paiz, senadores,
deputados, militares, inundo ccclesias-
tico, etc., aiém das embaixadas extra-
ordinárias dos diversos paizes, acto
esse que se revestirá de toda a pompae com o rigor do protocollo.•Buenos Ai>'es, 8 — (A. A.) — Deu
entrada esta manhã no porto daqui o
cruzador Monlevidéo, da marinha de
guerra uruguaya, conduzindo a seu
bordo a embaixada que a Republica
Oriental envia para represcntal-a na
cerimonia da posse do dr. Hippolito
Irigoyen.

No cáes aguardavam a chegada da
embaixada, além de numerosos mem-
bros 

" 
da colônia aqui domiciliakla, o

dr, Eduardo Sarmiento Laspiur, actual
sub-secretario das 'Relações ISxtcriores,
o representante do. dr. Vietorino de Ia
P!aza(, presidente da Republica, o dr.
Daniel Munoz, ministro plenipotencia-
rio da Republica do Unignay, o con-
sul uruguayo nesta capital, altas au-
toridades e muitos diplomatas.

Uma banda de musica executou o
hymno uruguayo, sendo prestadas ao
embaixador as continências devidas,
tomando a carruagem posta â sua
disposição, a qual foi escoltada porum piquete.

Só NA CASA PORTÜGUESE JOE'
. Rua Asscmbléa, 40 — é que se en-

contra manteiga fresca mineira supe-
rior; fcilo, 3$8oo.

'Passou hontem o segundo domingo
da grande romaria da Penha, sem a
menor novidad-.

O sol, desde o amanhecer, illuminou,
com os seus raios quentes, 09 caminhos,
conseguindo tornal-os transitaveis, pois
as chuvas dos últimos dias os tinham
deixado cm deplorável estado.

O arraial começou, desde cedo, a
povoar-se, a encher-se de animação c
alegria. Os barraqueirós animaram-se,
por sua vez. e começaram a encontrar
novas qualidades para os produetos das
suas pittòrescas casas de petisqueiras.

Os primeiros trens chegaram á Pc-
nha repletos de romeiros, que seguiram
logo para a ermida, a dar cumprimen-
to aos seus sentimentos religiosos.

A's 7 horas, o conego dr. Alberto
Nogueira, vigário da parochia, ceie-
brou, no. altar existenie na Casa da
Romaria, a primeira missa, seguindo-se
as demais ás 8, 9, 10 c 11 horas, cc-
lebradas pelos padres Cupertino de
Miranda, José Maria- da Rocha, Mar-
tins 'Dias e F.niilio Gaidi, e no altar-
mor da ermida, acompanhadas de or-

1 gam, pelo professor Antônio Tàjvarés.
A -missa das 10 horas revestiu-se de

mais solennidade, porque teve a assis-
tencia da Irmandade! incorporada e foi
acompanhada de cânticos religiosos.
Foram cantados "Kyrio", "Sanctus"
e "Agnus Dei", de Perosi, por dd.
Hcrminia Borelli, Alda Salema, Ga-
briella e Anninha Pamplona e Luiz
de Maria, Sylvio e Octavio Salema;
"Ave Maria", de Carlos Gomes, pelo
sr, Heníelito Cardoso, e "Salutaris",
de Milanez, por d. Maria de -Lourdes.

Depois da missa das n horas, hou-
ve, na administração o almoço do cos-
tume, o qual correu alegremente, na
maior intimidade.

A banda do Club Euterpe, de Petro-
polis, executou, durante o dia-, no co-
reto ornamentado, erguida na fralda
da grande montanha, as melhores pe-
ças do seu repertório, o que offercceu
opportunidade paft que os romeiros se
entregassem ás suas dansas predilectas.
Infelizmente, a policia, prohibiu essas
adusas, o que muito contribuiu para
que a romaria não corresse em meio
das explosões de alegria tão naturaes
em quem procura o campo para se di-
vertir. Apenas nas barracas, íóra do
arraial, naquellas onde tocavam bali-
das de musica, se dansava com certo
cntliusiasmo e liberdade,

O popular Madureira procurou ven-
der, ao correr do martello, diversas
jóias e objcclos affcrccidos por irmãos,
devotos e romeiros, conseguindo entre-
ter os assistentes com as suas inferes-
santes pilhérias e arranjar um leilão
muito rendoso para a Irmandade.

No arraial, ás 4 horas da tarde, ob-
serravam-se os vestígios dos pic-nies
realizados.

Nas barracas, cm quasi todas as bar-
raças, gemia o violão, cantava o cava-
quiuho, chorava a flauta, tangia a vio.
Ia, c os nossos cantadores de modinhas
soltavam as suas vozes. Cantavam, nías
a -policia não permittia que completas-
sem a sua alegria, dansando.

O policiamento foi bom, digno mes-
mo de louvores, feito sob a direcçao do
dr. Magalhães Calvct, delegado do 22"
distrielo, auxiliado pelos supplcnlcs dr,
Daniel Bastos Filho. Mario Magalhães
e José João de Araújo. Até á hora cm
que se retirou do arraial o nosso re-
presentante, não se havia registrado a
menor oceorrencia digna de destaquei
— apenas uma vertigem numa senhora,
um ferimento no pé por caco de garra-
fa, duas camuecas fortíssimas e algu-
mas de menor valor, que foram alie-
nttadas com fortes doses de ammoniaco,
e por fim algumas prisões de pungislas,
por suspeita uns e por insignificantes
faltas outros.

Na estação da Praia Formosa, o ai-
feres Santos dirigia o serviço de em-
barque, tendo ás suas ordens elevado inumero de guardas civis e praças da
Brigada Policial. Ahi foram apprehcn-
didos revolvers e facas. O serviço de
desembarque, na Penha, foi dirigido
pelo alíeres Cordeiro, que conseguiu
arrecadar também diversas facas, cslo-
quês, ele.

O policiamento geral foi dirigido pelocapitão José Alves de Souza, auxiliado
pelo tenente Menezes c alferes F.scobar,
e grande força noliciãl;

A romaria esleve regularmente an!-
mada, e teria corrido com mais satis-
facão, se não fossem prohibidas dansa»,
o que não se justificava. No trem que
partiu da Tenha, depois das 5 horas,
desceu um romeiro muito cheio de Fl- >
dalga, que censurava a policia, pela
prohibição das dansas, e, fazendo soar
a sua viola, dizia:

Eu sou homem de -poucas graça»,
Mas gosto de me advertir...

Concentração de tropas
em Athenas

Londres, 8 (A. A.) — Informam de
Salonica que o rei iÇónstãntinõ conti-
nu'a concentrando tropas em Athenas,
esperando-se a todo o momento, que o
rei dè o golpe de Estado, para iniplan-
tar o rcgimen absoluto na Grécia.

•A
Loiidres. S — (A. A.) — Os jomaes

desta capital dão desenvolvidas infor-
inações da reunião havida liontem cin
Athenas,, entre o rei Çonstántinp e seus
ministros, e que bem serve para pa-
tentear o estado de coisas aciualmcntç
naquclle paiz.

Ó rei, deante da dttclaração dos seus
auxiliares de que era absouitauictitc
necessária a adhesáo da Grécia á caii-
sa aluada; declarando iiuiucdiátamciite
a guerra á Bulgária', mastrou-se enfii-
recido. chegando a haver violenta tiú-
ca de. palavras entre o soberano e os
ministros. Estes rcriraram-se no íirm-.>
propósito de não mais tomarem ás suas
pastas, estando assim virtualmente de-
clarada a crise ministerial,

*
Athenas. 8 (A. H.) -- O rei Cúlt»

stantino pediu ao historiador e escri-
ptor sr. Spyridon liariibros para se en-
carregar da organização do gabinete.

-E' inteiramente impossível conhecer
qualquer resultado desta "démarelie"
antes de amanhã de tarde, depois de
chegar a esta capital o principe André;
irmão do soberano. Acredita-se 110»
círculos competentes que o rei Constai!-
tino espera que o príncipe André lha
traga informações sobre a attilude da
França e da Inglaterra, de modo a
guiar a sua condusta sobre a política
interna c externa,

4>|B
Um suicídio em alto

mar
O coniminudanife do"Strabo." cqnmiunica o

caso á policia
O commandanle do vapor inglez

Slr"bo, entrado hontem em nosso por-
to communicou á Policia Marítima que,
cm alto mar'1 se dera o suicídio do tri-
pulante do mesmo vapor .1. Smitii,
sendo o caso registrado nos livros de
bordo c preenchidas todas as formali-
dades da lei, conforme verificou u sub-
inspector que visitou o navio.

'O cadáver de Stnith foi lançado ao
mar, não tendo o suicida deixado qual-
quer declaração escripta.

O faclo foi coninitiuicado ao 1° de-
legado auxiliar.

NO Nl!CKuÍ'í?li?0m 
* "* "

A autópsia de uma victima dos
bondes

Os médicos legislas da policia auto-
psiaram hontem 110 Necrotério o cada-
ver do trabalhador Antônio Luiz. Fer-
reira, morto por um bonde da !-iglil
na rua do Senado.

O cadáver de Ferreira, que exercia
a profissão de leiteiro, foi hòhterc
mesmo dado á sepultura uo cemilerie
de S. Francisco Xavier, sendo o enlcr
ro feito a expensas de seus patrões.

¦na 5

DR. REGO MONTEIRO. Mota. das se-
niioras e dos' olliu?. 7 de Setembro Si.

U isto)

XO MAR

O eiíeito do temporal na madru-
gada de hontem

Durante a madrugada de hontem, de-
vido ao temporal reinante, muito agi-
tadas estiveram as águas da nossa
bahia.

O súb-inspector Miranda, de serv:ço
á Policia Marítima, teve por varias
vezes de ir ao mar, prestar soecorro»
a diversas embarcações que haviam
garrado. Entre os barcos que estive-
iam cm risco de naufragar, contam se
a falúa Amio Bom e a chalupa de pes-
ca COríictffl de Jesus, tendo sido o sal-
vamento desta difficilimo. pela má si-
tüação em que se encontrava, ao sul
da ilha Fiscal.

Depois de muito trabalho foi a
Coração de Jesus rebocada para o cáes
e a sua tripulação salva.

« a » » — 
EM EXPOSIÇÃO

Na Casa Lc Mobilier.á rua Chile, 31,
o que ha de bello em moveis. Preços
únicos. Condições facilimas de paga-
mento.

¦ é m » ¦
A GREVE DOS PILOTOS

Navios fardados pela policia
A policia continua a guardar com

força armada os navios da Companhia
Conuuercio c Navegação, cujos pilotos
se acham ein greve.

Hontem, á larde, o sub-inspector
Eordini visitou esses navios, nada obser-
vando de anormal. A força armada da
guarda foi substituída por outra, sen-
do á noite reforçada,

O íallecimento do coronel José
Rodrigues Alves

S. Paulo, 8 (A. A.) — Os jornars
publicam sentidos necrológios do coro-
nel José Rodrigues Alves, collcclor cm
Guaratihguetá, hontem íallecido, na-
quella cidade, onde era muito estimado.

Deixa viuva a sra. d. Alzira Antu-
nes Alves e tiuatro filhos: Dora de 15
annos; Domingos, de 13; Paulo, de 10
c losé Alfredo, de 5 annos.

O fallecido era o irmão mais inoço
do conselheiro Rodrigues Alves, do co-
ronel Virgílio Rodrigues Alves, senador
estadual, do conimendador Rodrigues
Alves, chefe politico de Guaratinguetá,
c tio do dr. Oscar Rodrigues Alves,
secretario do Interior.

. O enterro realiza-se hoje, ás 17 no-
ras, cm Guaratinguetá,

ata in
HOTEL GUANABARA

RUA DA LAPA, 103
Excellêntes nccommoilaçõcs para fami-

lias Explcndida vista p.ir.-i o mar. Com-
pletamente reformado e com mobiliário mo-
demo. Cozinha de 1" ordem. Situado no
melhor ponto <lo capital.

HKSIMXHA-POKTUGAL

Cumprimentos pelo nnnivcrsailo
da Republica Foitiiguczn

Lisboa S (A. II.) — O comman-
dsníe militar de Tuy cumprimentou, no
dia 5 do corrente, em nome do go-
verno liespanhol, o governador de Va-
lença do Minho, a quem deu os para-
bens pelo anniversario da proclainação
da Republica.

 !!¦>»
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Â creacão de bancos de credito
popular

S. Paulo, S (A. A.) - Acham-se
quasi promptas as bases do projecto,
de origem governamental, creando ban-
cos de credito popular, destinados a
amparar a lavoura c o custeio das fa-
zendas, por meio de empréstimos sob
penhor agrícola c hypothccas. Esses
bancos receberão, por ii.terinedio ^ da
sédc central, (lindos das Caixas Eco-
nomicas estaduaes, para restituil-os á
circulção.

Para ãnxiliar esse emprehendimcnto,
o governo emittirá 1.000 ou 2,000 con»
tos cm apólices, mie distribuirá pelos
bancos estabelecidos no interior do Es-
lado. Tudo será rigorosamente fiscali-
zado pelo governo, afim de Impossibl-
litar qualquer abuso ou desastre* ^

..- j ¦í-ft';•s:-S-'í'*-í*r*

A SITUAÇÃO EM
MATTO-GROSSO

A opposição projecta a
dualidade do governo

estadual
Cuyabâ, R (A. A.) — Com o pedido

de "habeas-corpus" impetrado em favor
dos deputados resignatarios da opposi-
ção, os ânimos dos adversários ao go-
verno se axaltaram um pouco, esperan-
do-se novas e desagradáveis oceorren-
cias.

E'_ opinião corrente que elementos
políticos da opposição se empregam pa-ra estabelecer a dualidade de governo
no Estado, escolhendo para sede das
suas operações, a cidade de Aquidaua-
na, onde pretendem reunir-se os mes-
nios congressistas.

Essa nova phase política inicia uma
segunda série de occorrcncias lamenta-
veis, sabendo-se oue o governo do Es-
lado permanece na convicção de man-
ter a sua autoridade.

Por outro lado o governo mostra-se
confiante em que a força federal e o
governo da Republica o auxiliarão nes-
se propósito

CIMENTO ffi
R̂uaTclcplioue 834, Central.

Santa Luzia 202
— PAULO PASS09 & O. —

MAE, SO' PARA FAZÜ.R MAL

DR, AtBERTO DO REGO LOPES —
Dot Hospital da Misericórdia. Via* uri-
nanas, operações em geral.
DR. APRIGIO DO REGO tOPES —

Do Hospital da Misericórdia. Moléstias da
garganta, iiari» c ouvidos.

DR. OCTAVIO DO REGO LOPES —
Oculista, prof. da Faculdade de Medicina.
Consultório: rua Sele de Setembro n. 09.

(A 8134)

O governador de Santa Cathari-
na parte para o Rio de

Janeiro
Florianópolis, 3 (A. A.) — A bordo

do paquete "Itagiba", segue hoje com
destino a essa capital o coronel Felippe
Schmidr, governador do Estado, acom-
panhado do seu ajudante de ordens, ca-
pitão Godofrcdo Oliveira.

Ficará no governo o coronel Pereira
Oliveira, que assumirá o cargo hoje
ao meio dia.

Os jomaes oecupam-se da viagem do
coronel Felippe Schmidr, tecendo fran-
cos elogios á sua altitude patriótica a
favor do accordo sobre a questão de li-
mitos.

E' enorme o numero de lelcgranimas
de congratulações recebidos pelo coro-
nel Schmidr, salientando-se os da zona
do Contestado.

Florianópolis, 8 (A. A.) — A's duas
horas da larde de hoje, o coronel Felip-
pe Schmidr, governador do Estado,
partiu para bordo do paquete "Itagiba ,
que o transportará a essa capital.

S. ex. ia acompanhado do ,seu aju-
dante de ordens, capitão Godofredo de
Oliveira, e do dr. Úlysses Costa, chefe
de policia do Estado.

Xo cáes, á hora do embarque, era
enorme a multidão que aguardava a
chegada do chefe do Executivo esta-
dual, notando-se a presença de todo a
mundo official, militares s muitas ou-
Iras pessoas grada,}*

EDgeitou as filhas e agora queria
tiral-as ao pae

O sr. Antônio Tiburcio de Abreu'
capitalista, residente 110 Rio' Grande
do Sul, viveu durante algum tempo_com
uma senhora, resultando dessa união o
nascimento de duas creanças — uma
menina, que agora tem 14 annos, e um
menino, de 12. Ao soparar-sc da refe-
rida senhora, o sr. Abreu, sabendo que
cila não tinha meios *>ara crear e edu-
car os filhos, quiz tòmal-os, no que
cila não conlcordott, ficando com ambas
as creanças.

Pouco temtpo depois, porém, foram
os dois meninos abandonados e reco^
lhidos por uma família de São José
dos Camlnos, onde serviam como co-
peiros. Chegando ao Rio, o sr. Abreu
quiz ver os seus filhos. Sabendo a si-
tuação cm que elles se .íchavam, _ fez
valer por meios judiciaes os seus direi-
tos de pae, e tomou ambas as crean-
ças. ique honlchi seguiram com elle para
o Rio Graríle, a bondo do Jlassitcé,

Na oceasião do embarque foi, porém,
o sr. Abreu sunprdliendido por uma in-
timação do sr. capitão Júlio Bailly, in-
spector da Policia Marítima, cm nome
do 3o delegado auxiliar, para entregf
as dua9 creanças, que eram reclam.das
pela mãe!...

•O sr. Abreu exhrbiu então os do-
cumentos que Mie asseguravam o pleno
direito paterno de ter na sua posse as
duas creanças, ficando assim prejudi-
cada a pretençáo da mãe queixosa, que,
afinal de contas, pelo visto, só deseja
ver os filhos mal collocados.¦ E o sr. Abreu seguiu viagem, levail-
do em seu poder as duas creanças.

m » m • ¦¦
Jíós bebemos, vós liebcls, elles

bebem HAXSEATICA.
¦ i m *m

O dr. Hélio Lobo em S. Panlo
S. Paulo, 8 — {Do correspondente)

— Somente depois de ter regressado
para ahi o dr. Hélio Lobo. foi que
começaram a correr, cm rodas •politi-
cas, versões sobre -o motivo da sua
viagem.

O facto é qiíj o dr. ITelio Lobo,
conjuntamente com o deputado Álvaro
de Carvalho, conferenoiou longamente
com o dr. Altino Aranles, presidente
do listado, nada transpirando sobre o
assumpto,

m » m i>
ENSINO PROFISSIONAL

.0 Instituto Órsina cia Fon-
seca e a escola Visconde

de Maúá
A Escola Visconde de Maná, que,

como se sabe, está sendo installada con-
venientumente nos próprios do terreno
da villa 'Deodoro, prepara-se para abas-
tece? os demais institutos do ensino
profissional mantidos pela Prefeitura.

A e-stréa Uesse fornecimento deu-se
hontem, com relativo 'suecesso, pois a
Visconde de IMauá ipiVlc enviar ipara o
Instituto Orsina da Fonseca cerca de
duzentos leiloa de legumes plantados,
cuidados c colhidos naque!lú3 hortas
suburbanas.

O _ Orsina da tFonseca, a'én> da sua
provisão necessária, ainda recambiou
uma certa parte .para. outres estabeleci-
jpcjito.s congêneres,.

Sociaes
DAXAS INTIMAS
( IFestieja hoje a sita idaüa natíliein »
sra. Ivniiliá Couto Jtinlini, esposa do nosse
cc-mpanheiro de trabalho Nicolâo Jardim»
Üstiniaíla pcl;is suas nobres qualidades, a
omiivcruriiuite terá, por certo, oceasião de
receber innunieraa felicitações,

1'sz annos iiiije <i
'ia pi tão Tlieopliltò
Cpúlart. líspirilò
fülsazão, genio ale-
gre, o capitão Tlieo.
jihllo, autor da re?
vista — "Nãa des-\
faceiuh"t que ser.i
em breve IcvaJa
á fcena, num do9
nossos llieatros, re-
eclierá, por tão
íaiistosá data. fina.
primenlos dos .seu*

íliiuimcros' amigos.

Fareni niiíioi linjo :
A liiciiina Abigail, filha do sr. Waide

niiro Nogueira Pinto, finiccionario do l,a.
b&ratorio Chiniico l'Iir,r:nat'cutico 'Militar ;—¦ o capitão Josú Tbõmaz Gomes ;— o sr. Cyrofredo Jlaüio, f i] lio do
maestro Frederico Mallio ;ií íi Cf
CASAMENTOS

Casou-se., liontem. com a senhorita Ro
sabna da Silveira Carvalho o sr. Noú Luizde Carvalho. :.\ ccremonla cffecliioii-.se úrua da Capclla, n. 00, Piedade, semlu p.vranyniplios o sr. il!rancisco da Sant'Anna,
agcnle municipal o sua' esposa d. Philome-
na de Sant'Anna.

© * S<
VASCIMENTOS

O sr. I.ivio Pederneiras de T.ima e su»
esposa d. Xocinia de Mello Lima, gentil-mente, nos participaram o nascimento d'
sua filha Nathcrcia.

* * S:
BANQUETES

Segundo commmiicação qns nos foi feiit
pelo dr. Oscar do Souza, ficou transferi-
do para o próximo salílado, 14 do cor.ronlc, o baiiquclo quo a classo medica oi-fciecc ao professor dr. Aloysio de Castro
no salão nobre da Associação doj rim
picgadoa no Commcrclo.

jT* jjj jji
ENFERMOS

Devido a um gravo abalo moral qmsoffreu, ocha-so gravemente enfermo o sr.
Claudin» Veiga.

$ *k íIí
VIAJANTES

Hospedaram-se no Fluminense Iloleli
d. Chcrubina Oxaly, Josi I-err.iiolo, M.
José da Silva. Alfredo Soares, dr. Fausto
\ ilMs-lioas, Valentim lloarettc, Kdvrigc.iCniitti, Abílio Corrêa Botelho, ThcSpliilõKoclia, A. Cosia Júnior, Josú D'AngcIo.

coronel Juliana Martins, Joaquim Pereira
da Silva Porto, dr. A, Sprino, David 111a-
cher, Collatino de Rezende e famiíia, Wal-ter de Oliveira Ferreira, rame. Luiza Car-voüio, mme. Klvira Mattos, dr. CcrqueirãTinto, Uluy de Oliveira, dr. Carlos Go-
r.lcí, Lustacliio Ferreira, Joãu Ccrr.-um
Campos, Christiano Ilorn, Ilennann l!vha-£enrat, Carlos Ferreira da Cosia. A.
Hcmeslisen, Antônio de Paula Alencar, dr.
J. S. Inglez de Souza c Abílio Corres
Carvalho,

!J
Xo Hotel Gloho hospedaram-se hontem :dr. Agostinho M. de Oliveira, Antônio deOliveira, 'Manoel Sadyo o senhora, Torce

Santijg e senhora. José Francisco da SilvaSantoSj Florim Alves Marinho, José Ara-
dão t«. Júnior, Marcilio do Nascimento,¦Antônio de Souza, Paulo Barreira, JosiILopcs de Assumpção Sobrinho, 'oão Pcar.con. Antônio Garcia Coulart, Antônio1'eato, dr. Nicoláo Abrano, Alfredo R.TJrachads, coronel Francisco Cyrillo deAzevedo e família, Francisco Diogo Cosia,
Jiibo. Assis Camtllo, João Rodrigues doOliveira, -Manoel Gonçalves Carreira c G.Annihal.

a
IIospedaraih.se na Pensão Nogueira 1Archimiro Baptista, Alberto Gabrilli, l.eo-iiardo da Silva Serra. Silvino Bittencourt.•Manoel Costa, Luiz Manoel Teixeira. Fran-cisco Allino ILopcs, Ncstor Wcrneclt, An-tomo Ferreira Campos, coronel Luiz Mi-rjnda Azevedo e família, Paulo Guimarães,Carlos Javaly e -Manoel Arruda Camargo.

d'¦¦ 4i:': Ht
PALLECIMENTOS

Fallcccu antc.hontem, As rn horai d»noite, o 6r. Augusto Frederico de Sam--paio Leite, cujo enterro saiu hontem, í»
S. horas, da sua residência, â rua da Ca-noca n. 5i, para o cemiterio de SãoJoão Baptista,

ULTIMA HORA
Esmeraldina de Mat-

tos Fonseca

Í.::

(SAXTA)
Antônio Cosmo dá Fonseca*

Marcellina de -Mattos Pereira c
esposo, Polybio de Mattos Fer-
reira, Engracia Ferreira de Car-
valho e esposo, participam o faj-

lecimento de sua pranteada esposa, li:
lha o •irmã. ES.V.LUALDiNA Ubj
MATTOS FONSECA, c convidam tu-
dos os parentes e amigos para acom-
panhar o seu eiuerranicnto, a realizar^
ie hoje, segunda-feira, 9 do correnie,
pa^a o cemitério de -S. João Baptista,
és 11 i|- horas, saindo o feretro d;i
rua Maranhão n. 83, Uosca do Mgttq
.{McjcOj, ;,
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_ _ sm yggita lotação pwmitta gigo haver e»pera —
GRANriOeO ESPEÇTACULO El» IO ACTOS

Lir\ 117 aa 
W""duÂ8~iÍARC'aVqÚ"£ SK^MPÕÊM

Jrlv/lIaCá BOWBF1LMS INÉDITOS DE ORANDEB1ETR AGEM
Fathé-FVéres

í laint, Composiçilo do íllmda Arte Italiana
O AClOS-EdicuoPathóFréres , .Dedieado a«s aUiiíot!

0 FILHO DO INIMIGO
¦ «MaaMMMHMhMHMMMHDVnili»**

TIIFMA: Estudo social da nctualidade em 5 actos
—Abnegação ! loucura t bravura I concntenados
num romance de umor I Um grande actor: Mu.
SKRVENT1, no duplo papel da Barão Max-Oder e
de um olílciat austrtaco-Uma grande aotrlz: OLGA
CAMAGNOno p:ipel de candessa Forli — Fabrico,
artistas 8 romance que representam um especta-
culo de escol.
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Kox-Film-Gorporation

5 A nina Proflucoáo nova no gênero e original no
A CIOS - assumpto — edição Fox-Film -

dedicado aos «sportraem !

LOUCURAS DA MOCIDADE

St í? «4h HESlaKil'»;.: Cw^T^^SnMl KaA I

San »1^Bb1KShíéI yfe~
tfT ÍHÍi»MflgfliBfffiBí
9R' HJ Bh3IBtir?bBFwS lv^i]||";HE i i9 J^ ¦ wSR "*" 9 H ~ •

THEMA : O bello, o athleta, o aventureiro, a valontia, u
intrepidez attrahe o AMOR. Vereis: O domador de cuvallos
bravios-A vertiginosa carreira* de uma 100 h. P. — Um
match de box real—Uma perseguição empolganto — O ox-
traordinario trabalho de um urso •- Curioso! Raro ! Inte-
ressante ! Dois artista» Jovens e bellos GEOHUE WALSil,
Mlle. DOR1S PAWN,

A, 
¦> ., _ HftnVirt-infocs rtomrtAotsfLo^braí-vosque guinta-feir», tersis ensejo mais uma vez

S üamaS e SennOntaS CanOCaS! de_aPplaudir o vowb^o de elegância, a Deusa da belloza,

d'aprê Marc MarioMLLE. HOB1NXE na sua ultima e suggestlva creaeao Jaíoux dlo Ueaaalo.

Miquelina ncalüm sé -dcclarnndo esen..
do felizes.
A ÊPÒCÀ ÍTHEATRAt QVt

FINDA...
Com a fugidia passagem de Tsadcv

ra Duncan uclo palco do '.Municipal,
Hve como tinia pWma, suave como do-
ce litor., rtiim quatrb ns grandes :tt-
tracções dá cpóca tliíülfàl que u ca-
lor vae dar i)or terminada : a Dun*
can. o Guifry, a lyrica « a compa-
Dhia ScoRiiamÍRlio Caramba. líta,
aliás, do que se compunha o program*
ma Waltcr Mocclii, e, irará o cumprir
¦na iuteera, faila apenas a vinda da
companhia do optrcla,; como o seu
.grande cüadrio *le inisc-enscenc, o
numeroso elenco de no figuras c um¦enorme repertório. Más porque não
explorou o empresário contratante cs-
ta companhia que elle com grande
cuidado organizou o tanto IJ12 rendeu
na Argentina ? Porque Waltcr ¦ 'My
Ccbi, não conHcrjuindü o Muhictinl
Para a companhia do oprreta, tinira de
lançar mão de um do dois lúvãtroí :
o í,yrico ou o KcpuWica. O n!ii|(iré!
do primeiro vinha ¦onerar cm muito
oa encargos do negocio, já <io si pc-sadissimos, e o empresário teria de
/estabelecer 'preços enormes para os
espectadores,,: ê a hypothese do ttcpU;
blica — mais viável 1 deu mínV" ae,
cordo -entre cs emrcsarios Waltcr
^locchí, José Loureiro u João de OU-
veira.

Chegou a correr com insistência, ha
ttnB mezes, que ã companhia não clie-
garia a trabalhar no Urísil. lira real-
incute pena que um conjunto cio ar*
iistaa como a C.*iilíaji, w Ivani?:, o
WVter Graiit, Vtillc, o Pnsmtini, o
Cnusalvó c os macslroí Bellezii e
Cinsti por aqui passassem ftígidtãmcn*
te, levando nos porücn do navio um
precioso nrchivo — a maioriri delle
desconhecido — e o mais rico inato-
rial scenico que aqui tivesse vindo.

Tudo Se desvaneceu a oa receios
foram-se, No dia -5. alii teremos a
Caramba, «o enorme c elegante Uepit-
Wica com — "A duqneza de Iíal Ta-
barin..." Ainda bem !
? Rstréa na quinta-feira prósima'.no Republicai a festejada artista e

çstrclla mundial do transforinismo,
íatima Jliris, que n preços popula-res e num grandiosa e sensacional
espeçtaculo, se apresentará cmfiin no
pub ico carioca, que anceia por vel-a
novamente. A orchestrá será de 24
professores, sob a dircçção do mães-
tro A. Frasine^si, pae de Fátima, c
poucas *vczes se terá vistn na llío
um tão completo e interessante espe-
ctaculo.

Associação Ceniràl Bra-
sileira de Cirurgiões-

Dentistas
Km sua
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CARTAZ DO DIA
(Theatros

íCAÍlLÒS COMES - "Marc de
irosas" (revista), A's 7 3|t c o.ill.

PAt>A'CE THEATRE — ,"A du-
hueza das Fdlic.1 Ilcrgeres (corac-
dia). A's R c 'to.,. . „ ,

RECREIO — "O canário? (come-
Hin-. A's 8 c 10 Iiora5.

ifHliNIX — "T.ntre « cruz e a
catdcirinha" (comedia). A's 8 c 10
'0S?'jOSE' 

— "O j>istn!3o" (revis-
ta). A'3 7, 8 3l4 « i»1'!2 lloras'

t'.: * *

Cinemas
AMERICANO — "A, traição"

'(drama); "Kadio-telcgraphia" (dro-

ÀVEXIDA — "Piratas sociacs",
i(drann); "A ingratidão" (drama);
Uma hilariante comedia. . ,

ICINE PALA1S — "O primeiro c
íilliino heijo"' (drama).

IDliAT, — "0„.íill:o do inimigo .
'(drama); "Zigomar" WramaV; "O
exercito 'briiannico cm * rança («o
natural); " Um holcl clcclnco (co-
jnedia). ,,, .. *.

IR1S — "O time real" (drama);
ÍXos garras da inisevia" (drama).

iODEON — "Leda" ou "O cuhn
cia <bcllc.ua" (drama); "Suspeita 

(;•
liai" (drama); "Gaumont Journal

«cria o meio termo: nem como se
faz hoje. nem como se procedia no
tempo de João Cretano.

& 'St de

RECLAMOS
Theatros

(do natural)';' l'ATHE' -
iladc (drama);
.(U.-ama).

'Ijbucuras
"filho do

da moci-
inimigo"

Em esoectaculo da moda. a applau-
dida companhia Alexandre Azevedo
dará boic. ás 8 c ás 10 horas du
noite, mais duas representações da
cxccllçnte t» hilariante comedia — O
canário, cujo suecesso dia a dia mais
se vae firmando no palco do Recreio.

K como essa peça está a ser retira-
da do scena, que anroveitera os que
ainda não a foram ver.

Vf
Ijògràndo conquistar o mais franco

agrado do publico, desde sua estréa,
está destinada a uma brilhante car.
réira; no Palacc-Theatrc, o engraçadis-
simo vauacvilh de icyucau — .'I du-
queca das Foltis Bcrijúvc* que a com-
panhia I.uciiia Pércs-Leopoldo 1'róes
montou com extraordinário ãpparato;

Para so ter uma idèa do que é essa
ncçii. ba»ta que se diga que. nrolon-
gamento da famosa A Lafjavtixa, tem,
como esta. scenas de um cômico irre-
sistivcl,

floje, nas duas sessões noctttrrias *~
.•1 dttquiua das l:olics DcrgCrcs.

Aptvar do contar iá muitas repre-
scntaçôcs.. parece ainda destinada a
larga carreira a magnífica e movimen-
tada cevlsta-fautosia — Mari ilc rosas,
originai da narecria Iirnesto Jíodri-
gues, Joílo Bastos o l;cli:;; Bcrmudcs.

K 'uma neça njegre. cheia de viva-
cidade, -.'scripta com immcnso espirito,

\ que a companhia do J\der. Thcnt/o, de
hishbà, 'montou ricamente, datulo-Ihe
solierlio dcscmucnlio,

Itoje, ainda a vemos nn cartaz das
duas scssíjcs do Carlos Gomes.

* *
A COMPREHENSAO DOS

PAPEIS
' aloje, que a arte thcalral i sobre-

tudo um meio de vida e que o nrtis- , ,
.» m„ r, scena a sangue frio, ^ao artcfccc o cnthus:aamo do pil-ta vae para o secua, a sant u|[|| 

u m^a (]c j c!o R 0
coco o omanuense que, depois rjc as- c Rj,jlicr !llllior _ q Violão.
6icnár o póntó, ?e senta e lê os jor- Ã grande concorrência ouc ella tem

¦¦'¦¦ - 1.'» nrr.nriimrnip comprclicn- atlraiilo ao S. .lute. a par dos caloronacB, ni!o ha propriamente compreiy ^ ^ i|1(.CH„mc. ,llin1.u,íos ouc di„rte:
são de papeis. J<ao ba nem c pre-, nicIlt0 s5tl prodigalizados aos artistas
r^o norqus o .principal escopo res'.-: encarregados dos nrincioacs Papeis,
.',•': .,,„,„,,in „ nm> o au- couslilue a demonstração mais ir-

,1o cm dizer iustamçiitc o que; c. au^1 savc, (]o a(,rado c„, (1U(. cai„ 0
alcançar eti«u.9.3|excellento trabalho dos dois escriptores

do inittíQo peça de scenas repassadas
de episódios de abnegação, ternura,
espontaneidade o amor. São, ao todo,
nove actos altamente scusaciouaes e
emotivos. * -

Os freqüentadores do Cinc-Falais,
o chie sala» da avenida Rio Branco,
estão hoic de parabéns. Ali terão cl-
les opporlunidade de assistir a um ma-
ravilhoso film. cujas primeiras cxhibi-
ções constituirão momentos de supro-
mo goro para o publico. No ecron do
Cine correrá o itiagisrral drama sen-
tiincntal — O frèmoro t uUimo beijo,
repleto de lances de indonnlo amur e
desvairath naixâo, desempenhado por
artistas de renome.$

O Avenida como de costume, opera
hoje mudança de orogramnja. E da
fôrma pela qual isso realiza, oífere-
cendo ao publico, mtc {requenta os
seus confortáveis salões, um especta-
culo verdadeiramente encantador, -dil-o.
melhor do quo o poderíamos fazer
nós. a simples enumeração do 'gran-
dioso prjgramma. LCil-o: O parasita e
A suerri dos espirito*, terceiro c
quarto episódios do empolgante drama
de aventuras — Piratas *ociaes. cujas
primeiras séries tanto têm impressio-
nado o nosso publico. Alem desse ar-
rebatador film. haverá ainda a_ apre-
sentação do hcllo drama _ A 111.710J1-
dão, do lances emocionantes, c de
uma hilariante comedia.a*

O popular Ideal organizou para hoje
um progromma novo, que proinette
obter o mais estupendo êxito. Consti-
tucmi-n'o films lie admirável concepção,
qual dclles mais emocionante e, se-
duetor. Pão esses films 03 seguintes:
O ;'i'//iu do inimigo; sensacional drama
vasado sobre os dolorosos imprevistos
da guerra, om cinco commovedoros
parles; Zinamar, mais tres parles des-
se f:ieetri;;aute romance policial, cuia
reprise está agora alcançando o nies-
um grandioso suecesso lia annos alcan-
culo. K, por fim. para completar o
iirogramuiá: O exercito briiannico rm
Franca, empolgante fila do natural,
cuia episódios da guerra, c D'111 hotel

'ecirico, hilariante charge dá Talhe.

lor não escreveu
com os recursos de que cada qual| pniiiçi
aispõe, usando da preconizada lei do
menor esforço. O lcinma é -^ de^ilc

fluc o publico gosta, o hcijocio- eslá
certo, c, pcnsaiido bem, não vale o,

pena estudar c comprclienUcr papeis
num meio como o .nosso, onde, « rei-

Kstão annuncia^t
reprcsctitações da

Cinemas

is para htfjc novas
applaudida peça.

O clrqanlc cinema da Companhia Cl-
ncmaioRrapiiica Brasileira vae ter, a

peilo de thcalro, a arte cedeu logar ao partir de hoje. novos dias do mais cs-
.... plçndòrosa suecesso. Ussc suecesso se-artiucio... ra „,.,„.,,!„ p„|0 {jim _ iêClia m o
Não pensava assim, porem, o gran- cu/(o du bcllc;a romance d(. magesto-

He ]oão 'Caetano, c, cm suas 
"LiçõesUo enredo, soberba etisccnnção, t com

o , ¦„ . I,. kt.M.,- mniirrat t1e m.ipistr.-il interpretação; confiada á ar-
WiumaliíM-t, ha lUna»- passagens ^Umt dos princlpnes palcos «arisienses,
que o r.rtisla se saiu bem, graças .1 c]1(,-c 05 cumes soliresáe n bella actriz
feua alia comprchensão. Para aqui russa mlle. Troukanova do_ Ihiatrq da

, .„,-,.. .,n n,-n ti..1 Opero. ouc. era a sua plástica mo-
trasladamos uma narrativa cm qi.c .c ^ fe aprcFrt)larâ como „rotnp;oni8-
melhante qualidade tocou ao estremo ,, (K-ísc arrebüludor drama de paixão

trágico. |c sentimento, obra psychplogica, doe quãsi attingm
Demos a palavra ao Ta'ma brasi-

Uiro :
1 '"l-'oi no drama Os seis tlcgrâos í';1
V-iíiiil' que eu levei a ficção á rcali-
da ;lc, chegando qttosi a comincttcr n"i
fri-.iic atróü. 11a scena cm que Túlio
so opossa do maior cíutc por haver
sido abandonado por Luiza. que "cci-
tara o amor de um americano; .1-nmp
disse, nessa feciia. atirei brulahncnlo
ti ii ven actrir cr.r.tra o tablado, ccllo-
quei-lhe um joelhu. sobre o nçjjp, 

^., ^ 
• 
„„,„,;,„ tUi-a.-l;.me.Ue ariistien

grandes jiisinamcntos e moralidade. E'
mais um trabalho do mi artístico ouc
apresenta o Odeon, a fazer pciulant
com a f''cniaãc nua, que marcou época
nacuclle ccsitro de diversões. Como
hrilliantc fecho do programma, terç-
mos o /igortfso drama Suspeita filial
c o ultimo numero do Gatnuont Jottr-
t\al. com as grandes ocçurreacias de
actualidadc,

th
Dois filn-.! de grande metragem, num

só progr.imina, de grande mctrogeni

Um surprchcndehtc prograniroa, tera
hoje sua pvcnúcrc no qucr.uio cinema
Ideal, que cxliibc dois (ilms de or'.e

: sentimento dignos da admiração PU-
dica. Um dcllcs é — O tiorc real.
etisacionaíissimo drama de enredo pas-
ional, em sei? portentosos netos, que
èm como inlcrprcle principal a festç-
ada c talentosa artisla Pina Mcnichcl-
i. Outro film extraordinariamente
impressionante é — Nat narras da"crio. granlIiOEn trabalho da repn-
tada fabrica Universal cm ; vihran-
tos actos. do 'episódios de cstonlèadora
acção dramática.

O Americano, n conceituado cinema
estabelecido cm Coiwcabana; offcrecc
ho.ic aos uuc freqüentam seus espaço-
sos salões o htcxoedivel e bello pro-
L'ramnia r,tte se segue: A traiçãot
drama de episódios immensamcrttc cm-
nolgantes, cm 5 acios tendo como
nrincipnl interprete a laufaada actriz
Tcda liara, c KadF-tclenrapliia, cm 0
vigorosos actos.

<! IS íi

Varias

' ipasíantlo-lhe os cabcllos cm
ipcseoço, suffocava-a com todas íi;i *»<-
¦nhas forças proferindo em altas vu-
7Ci : "Morre, diabo .'" A pobre senho-
r.i, nlftictu; tr.-.!::".-. de defender-se, c,'o-publico, conhecendo que c« déívai*
iráva, levantou-se grilando cspavondo_;
Os meus companheiros, que no; basti-
dores esperavam a sua entrada, pre-
cipitóvám-sc cai scena, r.rraucamloinc
í'i torça da triste; situação em que
mo nc]>ava.. . .

Pódc-sc, afinal, di.-^cr que o ideal

nstttucin o belio c encantador espe-
ctaculo com que hoje delici:.iá ns seus
innnmeros habitues o luxuoso Pulliç.
Lqucwgs da mocidaâc — é unia ori-
ei».-1 e rttr.icnlc producção da ,1'ox-1'iiui Corporation, nuc interessara cs.
pccialmente o mundo soortivo. pois
nclla se assiste á vertiginosa carreira
de tini 100 II. P... um emocionante
match de box. lendo o romance por
escopo final a conquista de um cora-
cão. Scguir-£o.á. na tela. o seusacio-
ml drama d,i 1'alhé l-Veres — ';i"io

A "PREMIÉRF." PE HOJE
NO PHEMTX

O Pr.enix. o elegante thcalro da
Avenida, onde trabalha, com Um sue-
cesso sempre crescente, o Thcatro
Pequeno, da-mos hoje uma "preniiére"
— a da comedia cm ,r/vetos — "lün-
tre a cruz e a caldeiriuha", dos Co-
nliccidos escriptores francezes líoliert
de Klers c Cailtavct, que, são, fora
de toda ihávida, cxtraordttvarios em
compor comédias alegres, servtimen-
tac e es-piriluosas.

Não observam senão n realidade:
não fazem peças senão lógicas e po-
briüs. " Entre a cruz e :i caldciri-
n!;a". que não é outra coisa senão
o ''fane de Rritídan", aqui creado
por Mart.be Régincr e Victor liou-
chi foi traduzida c adaptada á nos
$a scena :por dois conhecidos eferi-
piores, que i-c occultam sob o pseu-
donvinò Renamundo;

Òi deis heróes do "Entre a ernz
e a caldciriiíha- nos são familiares.
Um é Miquelina, que é filha de uni
pintor, é orphã. tcin um bem cera-
(,'ã;«. mas a cal>cça um pouco tonta:
o outro, é Jorge Doulains, que é
üdorado por todas as murhercs, se

bem que seja Um imbecil, n cr.ro
amoroso das comédias de Meilhac c
Halévy.

Trata-se de saber como Miquelina,
que quer esposar Jorge lioulains,
consegue o seu intento. E' C3te o
fim da peça.Miqtielrna mora com seu padrinho,
Lu cia no de Ventanncs, diplomata em
disponibilidade. Estamos no verão. A
acção se desenrola em Dinard, ha
Bretanha. Luciano leva unu vida
hnslante agradável entre sua mulher,
Odctle, que tombem v muito agrada,
vcl, c a sua amante Fernanda Chan-
tal, que não é menos deliciosa. Sen-
te se a sua indifierença liara com ns
duas; demais, já pastou dos 40 an-
n.s, E c justamente por isso que
adora paternalmeutc a süj afilhada
Miquelina, não demorando muito cm
descobrir a sua particular sympathia
para com Jorge lioulains. Esle, por
sua vez, acaba de chegar a Dinard
para escapar a tres amantes que des-
cobriram as suas traições. £' tolo,
mas é "bom. Faz o mal com uma
doce iiiconscicncia. Não é bello. Sa-
T>e-sc porque faz a conquista das # mu-
lheres: é nina força adquirida e incx-
plieavcl como o movimento da terra.

Roíugio-nsc na Bretanha para aca-
bar o socego, mas encontrou logo
un... p«iucna actriz de café concerto.
Vivelte, com a qual mantém logo
um ligeiro "flirt".

Odette c Fernanda olham-n'o ama-
vclmcnte. Butilaius, entretanto, está
longe do suppòr que uma outra mu-
lher o adora — Miquelina. Boulams
organiza sua vida. Toma acconunoda-
ções numa casa de campo c Vivettc
vem. todas as noites, estar cm sua
companhia.

Applica.se cm seduzir Odcttc e
Fernanda: c não eslá lonee de chegar
ao seu rim. Sua imbecilidade ê tão
grande, que chega ao ponto de anuun-
ciar a Vivettc a sua fluida viçtoria,
sem lhe dizer o nome das vencidas.

E' o bastante para uue Vivoile faça
um barmhn tremendo -e saia batendo
n porta. Este incidente não inquieta
Ilouhiins. Ate lhe parece melhor
dormir ió o sonhar com as duas con-
quístns".

Ora, alguem vem phrtttrbar o seu
somuo: é 

"l.iiciann 
de Versaniirs, Vol-

lou do elub. 110 meio da noite. Entra
en: casa de seu amico lioulains. Sabe
perfeitamente que Bnulains eslá oua-
si triuniphniilê sobre tldctte e. 1'crnan-
da. mas nem sonha em t provocal-o.
Acha a sua condueta muito natural,
Não lhe dirige nenhuma rceriminação;
nojo contrario, felicita-o. Vede-lhe só-
mente uma coisa: escolher.

Não é justo une Doulains lhe tire
an mesmo tempo sua mulher e sua

inante. Ou Odette. ou Fernanda !
Oual? ];' preciso ouc se, pronuncie.
noulains fica perplexo, Fica entre a

i-(;j c a ctihlcirwhai.l ,
I.uciano lhe dá o, praso do .(8 ho-

ras para escolher, deixando, porém, em
suas mãos um cnveloppe contendo o
nome daouella n quem deverá dar a
proferenci?

Ilcixao em suas mãos. com tuna
condição: — só poderá abril-o depois
de ter participado a Sua vontade, a
sua escolha. Fita estranha conversa-
cão lança a baraiundo nas ideas de
lioulains.

listava longe de sn..nõr que I.uciano
fosse tão pacifico. Pensava que um
duclln era inevitável. Utsolve.se a
dormir, Mas, uma voz chnma-o peja!auella, otie está aberta. Batidas são
atiradas para o seu quarto indo cair
em sou leito. t .. ¦

Quem c que esta aht im baixo ?
15'' Miquelina que madrugou para fa-
zer um ncotieno snort — a peSca.

Como cllc recusa iin -.lesecr, ella
entra em seu quarto como Romeu cm
casa de lulieta graças a uma escada
mie — é necessário dizer, não era de
corda; ., , ,

Miquelina traz um vestido audacio-
so c encantador. Sua cabelleira esta
catda sobre os hombros., suas pernas,
ité aos joelhos, estão nuas.

Tocado nela sua graça nela sua
excentricidade, lioulains dirige-lhe pa-
lavras affectuosas. O dia vem rom-
"ciuhi. Os dois conversam intima-
mente.

Boulains lema Miouclina para con.
fidenle. Diz-lhe ouc não lia meio de
devnlrr amor a uma s'i mulher. Mi-
nttelina sente-se ferida e zaitga-se,
saindo. :omo Vivettc batendo a porta
« quebrando as louças,

Xo dia seguinte, Miaüelijia não está
mais sorridente, c Boulains torna-se
cada vez mais hesitante, alé nuc. um
dia, as coisas se arraniam c lorcp e

Cinema Americano
COPACABANA

HOJE — z films sensúcidtiacs —"A Traição" de "Theda Uará", da
Fnx Film, em 5 netos, .-, "ltadio-
Telefraphia", em í> actos, maravilho-
so, de grande sensação.

NO 1ÍX13RÔ1T0

licimião dn oommisKão do
proinopíios

Retinc-sc amanhã, ú 1 liora tia
tarar, a commissão ilc promoções
ào Exercito, afim de estudar as
fés de officio dos diversos, offi-
cines, para o prrcncliinicnlo das
varras .por tiiérednichto, autigui-
dade e estudo.

Existindo diversas var/.ns alertas
nas quatro anuas, cm virtude de
estarem suspensas as promoções,
por ordem do governo, ó possível
que os trabalhos não fiquem tilti-
mados na ipro.xiwa seMa-ícira.
Nesse caso, a commissão ¦ reunir-
se-á novamente, e pela ultima vez,
na terça-feira da semana vindott-
ra, afim de ultimar a proposta.

FIuminense-Hotel
Reformado sob nova direcção

—— Aposentos para ioo pessoas —.—
O que mais convém aos passageiros

ao Interior — Preços;
Quartos com pensão 7$ e 8$ooo.

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

Praça da Republica 207 — Rio de
Janeiro. Em frente ao Campo de
Sant'Anna c ao lodo da E.~ F. C.

XAS ESX15AUAS 1>E FERRO

Continuam as queixas contra
os furtos

Kstá causando sérios prejuízos
aos comnicrcianlcs do interior cie
Minas c Goyaz a continuidade de
roubos que se verificam nas cs-
Iradas de ferro que servem áqttcl-
les pontos do paiz.

As queixas que successivamcr.te
recebemos aCfeclam profundamente
a administração das referidas vias-
férreas, que são n Central do lira-
sil. Paulista e Mogyana, eslabcle-
ccntlo cm torno dcllas a descon-
fiança publica. lfaz-sc mister, por-
tanto, uma syiidicancia rigorosa,
onde ¦sejam dirimidas as responsa-
bilidades, c' estamos convictos de
que os seus directores não tardarão
em tomar 0531: alvilrc, _ que os
orientará nas providencias a to-
mar «ara fazer cessar laes auo-
malins.

reuniu-se rabbado cs'
ta associação, sob a presidência \ ao
prof. Frederico l**yèr, secretariado
pelos srs. Sevcrino íia Silva c Carlos
Santos, 1" e ¦;" secretários, estando
presente avultado numero de asso-
ciados e convidado?.

Aberta a sessão o presidente no-
meia uma couuílissão composta dos
srs. Kaguzino I!arcc'lo3, Roberto
F.tchcbarnc c Guedes de tMcllp, para
introduzirem no recinto o prol", dr.
l.tuz A; de Aguiar, cathedratica de
clinica odontclogica na Faculdade de
Medicina da Bahia e soeio corres,
pondente da associação jicbsc Ks-ado,
C o sr. José Labre, provecto cirur-
Kiáo-dcntiíia que acompanhava aqitcl-
le professor, que ao transporem o
Falãd foram recebidos por uma salva
de palmas, sendo saudados eutãa pelo
prof. Guedes de -Mello.

Commovidn agradeceu o tprof. I.mz
de Aguiar, bem como o sr. J. I.abre.

Em seguida é feita a leitura da
acta, que mereceu do prof. Luiz C.
de Oliveira ligeiro reparo, cujo rç-
sumo será transextoto no órgão ofu-

ciai, sendo então approvada,
Na hora do expediente não liavcn-

do soeio ihscripto, nem assumpto a
tratar, foi dada a palavra ao .prof.
llenjamin Gonzaga que dis-ertou so-
bre a Phenoilieraiotherapia, assumplo
a que o orador ha muito se dedica
c cujos resultados práticos então
exaltou, applicando-o cm casos de nc-
vralgias faciaes, tie doloroso. dores'
•post-operotorias, ártlirité olveolar, etc.,
sendo durante c no terminar sua cx-
posição grandemente applaudido.

Sendo posto em discussão c não ha*
vendo quem .pedisse a palavra, foi cila
concedida ::o prof, Luiz C, de Oli-
veira que rxpoz uni caso de "líestau-
ração de alyeò'o pela orthodohtta cm
um caso de rarefncçãò óssea por in-
fçéçiío sypliiJtica".

O orador itlustrpu sua exposição
com molde, cm gessó do caso, radio-
grapltias e plibíqgraphias, sendo ap-
I-laudido.

Sendo posto cm discussão, o sr.
Sevcrino da Silva elogia o trabalho
do prof. Luiz Carlos, relatando um
caso interessante de >phemiá da cor-
nela inferior com fistula gcngivàl na
altura do ápice radicular do incisivo
ccntrul,' diagnosüeado licla radiogra-
phia.

Mnnifcsta-se ainda o prof. T.urz de
Ajtiiat-, que refere o progresso da r>
diologiu na Faculdade <la Bahia. 011-
de existe uma InstaUaçÜo completa
de*:a sessão, sendo já grande o nu-
iúcrb de applicaçucs com esplendidos
resultados.

Sobre o assumpto ainda se 1113111-
fcsia o prof. Uma Nctto, que pode
Permissão para ni»rcseut'ar uma chapa
radiographiea de um caso diagnosti-
cado como um nngioma, e ,pelo proces-
£0 radiographico como accidente de
erupção do dente do siso. .positiva-
mente demonstrado .pela placa apre-
seniada.

Nada mais havendo a tratar, foi a
sessão encerrada tendo comparecido
os srs.: iFraucisco T. de Miranda,
Kaguzino Rarcellos, 'M, I. Crillo.
pruf. Guedes de Mello, prof. Luiz
de Aguiar, Bento T. I.abre, -Roberto
Etchebarnc, João CL Tellcs. Agnello
Ccríiueira, X-enophontc L. de .Abreu,
Jaguaribe de Mattos, Pedro I). de
¦Carvalho. Octavio E. Álvaro, Emilio
Jlczonnc, Carlos Santos, ' Tclcsphoro
Volladarcs, prof. Benjamin Gonzaga,
ll.uiz C. de Oliveira, prof. Lima Nct-
to, V, Duarte c Siíva, Abelardo Lei-
te Sobrinho, Luiz F. da Costa. Oscar
Frutuoso, prof. Sevcrino da Silva «
Frederico lEycr.

Deixaram de comparecer com cau-
sa participada os ors. Salema iÇarçâò
Ribeiro. Alberto Attadcmò, Abilio Ri-
beiro e Luiz Ti da Fcíiscca.

Quem quizer lêr sempre as ttl-
timas novidades é só na casa Draz
Latiria, àríònte geral da ATLAN-
TIDA.
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Entre Ouvidor e Rosário

XA DELEGACIA DO
PAKANW

ESPIRITISMO
Phenomenos espiritas

observados no Rio
de Janeiro
ANNO DE 1005

Assistiram -ás sessões rc.iür.idip áfraca luz do gaz. o professor Alíre-
do Alexandre, d. Adelaide de Fignei-
rodo Carvalho, d. Adelia Campa-
gnoc, o sr. Licinio da Gama Bcn-
tes e sua fenliora.

O sr. Licinio c sua senhora es-
lavam eiitheiiiasmndos com os pheno.menos; embora com chuva, elles
abandonavam a casa cm que residiam
cm Niçthèroy e vinham ao Rio as-
ütstir ás sessões,

Com pessoas assim assídua? e quetomam interesse pela causa é agra-
davel 'trabaihar-sc.

Sendo um facto conhecido que aluz do gaz sendo fone embaraça o
Blicr.oBieno, tornava-se necessário que& saía u>??C iliusuinada ]>or uma luz
iudirecla. Eis como procedi:Pendurei uma bacia de folha, de
cerca de 0,60 de diâmetro, 110
angulo formado pelo encontro das
paredes; fechei esse angula com duas
espessas cortinas pretos de r.oo m.ile altura, ficando, pois, o interior
do gabinete ossim formado ás cs-
curas. Cnllbquci um kinipeão de kc-
rozene na prateleira da cozinha, em
frente <io gabinete.

A coziulia eslava se|i:rr.da da sala
por uma fporta a qual abrindo-se
dava mais ou menos luz á sala.

Pedi ao espirito que elle mesmo
rrgulr.sie a luz. Assim, eu ia fe-
chando vagarosamente a porta; quan-doa claridade era stirücicntc, o eá-
pirito batia com forç.1 na iacia, 110
interior do gabinete; inlão, eu cal-
cava a porta com um ferro.

A sala ficava com claridade bas-
tante oara tornarem-se visíveis todas
«iipessoas, todos os objeclos.

Kit, o sr. Constante e sua senhora,
médium, e as pcBoãs que tomavam par-te nas scvsões. scniava.mo.~nos na sala,
em frente á* cortinas, que começavam
logo a cufttnmr.se, chegando algumas
vezes a envolver a minha cabeça.

Esso phenomeno era acomoanhado
de uni vento muito fresco, sentido portodas as pessoas urcsetiteV.

O mediam não cuia em transe, fira-
va sempre no estado normal, conver-
sando, durante as sessões

Como a distracção facilita a pro.dueção dos pbtnomeuos, era necessário
não concentrarmos o pensamento,

Uma oecasiãn, ficámos silenciosos
cerca de cinco minutos; o espirito ba-
leu logo na bacia esta palavra: c°n~
versem,

lira costume conversarmos 011 can-
tarmos, e o espirito então marcava
perfeitamente o compasso, batendo na
baeta.

Geralmente, cantávamos a Marselhc--
za. ou então entoávamos umas pala-
vras ensinadas polo professor Alfredo
Alcxandev. que também fazia parte do
coro.

iTitroduzi um arame na abertura das-
corliuas, e o espirito tornou-o c conti-
uuou a marcar o compasso, batendo
com o arame na bacia.

D. Adelia Cnmpamioc. entregou, pela
abertura; das cortinas uma campainha

espirito que. dcoois de tocal-a no
interior do gabinete, jogou-a no collo
du mesma senhora.

Certa noite, eslava cn sentado, com
a mão 110 rosto e o cotnvcllo sobre a
perna, com a cabeça encostada nas
cortinas.

ISessa posição, cn fazia nlpumas per-emitas, que eram rospondidas por pa-lavras, na bacia.
De rcDente. o «soirito tatru com

toda for<M. com as cinco unhas, na
minha testa, através das cortinas; no
dia seguinte, eu ainda sentia fraca-
mente, a pressão das unhas. Em tuna
sessão realizada, inesperadamente, a
tardinha. um espirito materializou o
seu busto.'¦ Das nessoas que costumavam ossistir
as sessõo3. só se achava presente d.
Adelaide, que ficou sentada cm frente
as cortinas.

O local estava tãc claro, ouc não
foi necessário accender-so o lunipeão.

' D'e'poià de variai . 'còmmuHScáçuC5<
dadas por pancadas directas, cn Çol;loquei o, meu ehapéo de cabeça sobre'
a nica do tres pes ao redor d.i qual
estávamos sentados, junto ás cortinas.
o perguntei no espirito se éllè lioiic-
ria coliícãr o ehapéo na minha ca-
beca.

A resrosta foi nffirmativa.
Eu, d. Adelaide, o sr. Constante

c o médium ficámos esperando que u
espirito cumprisse a promessa'.--¦ Percebi logo por cima do Tiombrp
direito do médium um r.iiiidn movi-
mento vibratório do ar, depois, uma
nuvem formar-se,' condensar-sa t
trar.sf.irmnr-sc no busto de um rapa-
zolá moreno, inihcrbc, de olhos pc-
quenos, com oueixo redondo, rosto
cheio; nariz atilado e cabcllos negros
cortarlos artisticamente, na testa;

Esse espirito movia a cabeça para
á direita e para a esquerda.

Logo que elle formou o busto, de-
bruçou-se sobre a mesa, apanhou o
chanca e «llacouo no minha cabe-
ça : depois, voltou para o hombro do
médium, onde se formara, c desappa-
rccèü• , .

Todo esse trabalho foi executado
coro muita rapidez.

O movimento .vibralonn do nr, a
formação da nuvem, n materialização
do busto, a collncação do chanéo na
minha cabeça e o desappareeimento do
espirito não duraram mais de um mi-
uuto.

Tirei o chapeo da cabeça e oepo-
6:tei-o novamente na mesa ; depois
pedi ao espirito nuc o collocnsse no
cabeça de d. Adelaide.

Eu eslava attento n olhar para o
hombro do médium para ver o busto
de novo se materializar, quando per-
cebí as cortinas se moverem.

Pouco depeis. saiu dcllas; vagarosa-
mente, tini braço com a mão liberta,
apanhou o chanéo o collocou-o na ca*
beca de d. Adelaide.

Não tendo esta senhora querido rc-
tirar o sen chnncó quando começou a
sèífão, o espírito lutou com certa dÜ-
ficnhlndc para adaptar o meu chapeo
110 delia, o que fez demorar cerca
de trís minutos n operação, de sorte
que tive bastante tempo para contem-
pj,ir aqucllc braço mysterioso de lUràa
entidade nuc nãn rertencia ao plano
material de existência.

Loco que o meu chapeo ficou fir-
me nn, de d. Adc'aide, o braçr\ foi
\*apa.t"o<nmcttte entrando no cabinetc
e dcsapparcccu. — Oscar n'AnC0N-
NCL.

.11« tm-^mm
QUEDA DESASTRADA

Caiu e feriu-se num
braço

A rapariga Maria Teixeira, resi-
dente á rua da Floresta n. 14, era
Catmnliy, foi 'liontem, cm sua re-
sidencia. victima de unia queda,
recebendo um profundo ferimento
«o 'braço direito, proveniente de
um caco de vidro.

A Assistência medicou-a, deixan-
doía cm tratamento nn própria re-
sidencia.

"ARCinVÒS BRAST1EIR0S
DE MEIMCIXA"

Mais um numero variado desta ex-
celjcnte revista medica acab: Ue appa-
recer. Kis o summariu:

— Vaccinotherapia na fchrc ty-
phoide, 1 cio dr. Octavio do Carvalho;

II — Lues 011 toxliemiu gravidica?,
pelo dr. Alberto Farani.

Aiialysjis.—Medicina intcrTia — 70).Sobre um caso de moléstia de Enllnt,
pelos drs. Ovidio Pires de Campos c
A. de Paula Santos.

Fsychiatria c neurologia — Ro. Te-
clinica e valor pratico dos pequenossignaes de homipleg!n — Drs. César
Juarros c Tico — Si) As roacções
psychimotoras c emotivas dos trepa-
nados — Dr. Jean Ca mus e Ncpncr.

Associações médicas. — Sociedade
de Medicina c Cirurgia, Associação
Mcdico-Cirurcica do Rio de Janeiro,Sociedade Brasileira de Dermatologia,
Sociedade Medica dos Hosnitaes,

1'rofessor Kocha 1'i.ria.
Noticiário. — Kstatistica da enfer.

mariu 24, Estatística dcmographo-saiii-
taria.

An.
pro-

rtian-

———*—wm

O DIA RELIGIOSO
IRMANDADE DE S. níÍGUEt,

E ALMAS. — Nominala dos ir-
mãos eleitos, para os diversos car-
gos da administração da Irmandade
de S. Miguel o. Almas da íri-gué-
zia do SS, Sacrauientü da Antiga
Sé, para o anuo conipromissai de
1*17:

¦ 1'roteclora, a Vencravél írman-
dade do SS. Sacramento da Ami.
gaSé; provedor, o irmão sr."
gelino José de Freitas; vier
vedor, dr. Júlio Mallieiros i"vi-
des Silva; secretario, o irmão sr.
José Luiz Pereira (eleitos,; i|lc'.
sottreiro. capitão Gui.llicriuc Soares
de l-Niiüo (reeleito); procurador
capitão João Gaspar Pacheco Vu'.
rcira Duarte (eleito); deíitiitlorcs,
os irmãos major José Henrique
Martins de Oliveira, Antônio l'.i.,z
da Cunha Soares, capitão dr. Luiz
de Gottvea Ravasco, Joaquim Leite
Carvalho da Silva. Manoel Lou-
rènçó Ferreira, João Monteiro de
Azevedo, üominalo Piulo de.Oü-
veira, João Rodrigues de 1'iciUu
Lima, Augusto César de Senua,
monsenhor Antônio Alves Ferreira
dos Santos, padre Joaquim Silveira
Madruga (reeleitos), Antônio Ve-
naiicio Gonçalves, dr. Alfredo Uai-
lhazar da Silveira, Miguel Cândido
da Silva, José Garcèz Peréirs,
João José Ferreira (eleitos).

Provedora, a irmã d. Filorae«í
de Oliveira Freitas (eleita); vh»-
provedora, a irmã d. Olga Dia»
da Costa Fernandes Silva {eleita) $
zeladoras, as irmãs dd. Frnhciaca
Borges Monteiro, Eugenia Fiirsíí1»
ra Soares, Olinda Pereira Soave»,
El vira Ferreira Soares, Filomeua
Fernandes Pereira, Euridyce t.'osti»
de Oliveira, Carolina Marques dí
Azevedo, Juiiela Almeida da Silva
(reeleitas), Analia Rocha Lope»jítlp
Freitas Lima. Amélia Gaspar Pííí-
checo, Arminda Soares cie 1'itiW,
Maria Luiza da Silva Gonçalve».

Secretaria' da Irmandade, cm 20
de setembro de içiiô. — O irmão
secretario, Juüo Mallieiros /*—¦»•*-
des Silva.

AIDEALW!
Movsis e tapeçarias
RUA. S. JOSÉ»
Teleph. 532Í. Central

MOTOIÈNTÔ 0PERABI9
Sjrudlrato dos Sapateiros

¦Convidam-se todos os sócios des*
te syndicato a comparecerem á ás-
se.mhléa ordinária (em continua-
ção.) para tratar de asstimptos de
máxima importância.

Avisa-se á ciasse que ainda se
acham em parede os operários da
casa Cadete, visto a mesma ter-se
recusado a cumprir a sua promessa
para com os operários.

Fcde-se a todos 09 companheiros
que não acceileni encomniendas
dcsla casa. cmquanlo esses indus-
triaes se conservarem indiffcrenles
ao compromisso assumido.

iSéde social á praça Titadenles,
71, sobrado.

NO PAKAN.V

ltcmorúo do lím promotor
IHiblico

Cufifyba:S (A. A.) — Por de-
creio presidencial, foi removido o
bacharel Manoel de Oliveira Fran-
co, do cargo de promotor publico-
de Poria Grossa, para egual cargo
da sesr '. vara desta capital.

Massa de Tomate-- L^
o tia Compapliia Wanufactora de
Conservas Allniciiticias,

1 m*4nm>í*imm
PEIiA COLONIZAÇÃO

Venda de lotes de terras
Segundo determinação do minis;

tro da Agricultura, serão postos á
venda lolcs de terra cm ns seguin-
1cs núcleos: Visconde de Maná. 6S:
Ilaticuya, sfi CE. do Rio); João
Pinheiro. 12 (E, de Minas); Mon-I
cão. 6j' Bandeirantes, 29 (E. de
S. Paulo)'; Cruz Machado, 200;
Senador Corrêa,- 15.1; Apucaranã.
03: Tayc, a: Itapam. 1: Irahy. 4;
Ivaliv. S (Ei do Paraná'), e Esle-
ves Júnior, ôi- CE. de Santa Ca-
tharina)..

 ¦uB^m-dUli'1

t*m balanço de resultado
satisfatório

Cm-ilyha, 8 (A. A.) — O dr.
Uenoui Veiga, dclcgado-fiscal do
Thesottro Nacional aqui, procedeu
ao balanço nos cofres da Delega-
cia. tendo sido encontrados exactos
todos os valores sob a guarda do
tnosótireirò,u > i> * »¦

NO GEARA'

Prêmio ao cpnstrúctoi' de
um açude

Pela Inspectoria' de Obras con
tra as Scccas foi autorizado o pa-
panicnto an sr. Francisco Popfirio
de Ponte da quantia de 7:4828014
relativa ao prêmio, correspondente
á metade do orçamento approvado
pelo governo, a que fez jús pela
recente conslrucção, de accordo
com o prnjecto. também approvado,
do açude Éden, de sua nroprieda-
de, 110 mttnicipip.de Sobral, Estado
do Ceará, n qual! conforme es pre-
ceilos rcgulnmcntafes da açudngem
parlicular, fica obrigado a forno-
ecr água ás populações circumvizi-
nhas, para suas necessidades do-
mestiças.

O açude lEdcri fica 'encravado
numa zona cm ouc as scccas têm
devastado as ¦criações de gado e
lambem a lavoura, pcío que, desl
itando-se a fornecer uma aguada
sufficicnle, poupará ao seu pro
prictar.io prejui/.os certos c ainda
dará para o abastecimento das po^
pulaçOcs vizinhas.

EM SANTOS

CMÉMA IDEAL

NO NTJGI/EO COIíOXíATj
1TATIAYA

Venda de nnintacs em liasta
publica

O ministro da Agricultura nrde-
nou que sejam vendidos, cm hasta
publica, no núcleo colonial Ha-
tiava. distante nove Itilonietrçs da
estação de Campo Ucllo( da E. F.
Central do Brasil, grande numero
de anitnrtcsi, pertencentes átjueiie
pronrio nacional.

O leilão cífccluar-sc-ú 110 proxi-
mo dia t.1, não sendo acceitos lati-
ees inferiores aos preços de áva-
liação, conforme dispõe o edital
mandado publicar uo Diário Offi-
ciai.

Ihn deputado ú Junta Com
mcrcinl

S. Pauh, 8 (A. A.) — A Asso-
ciavão Conimcvcial dos Varegistas
adopton o mesmo candidato do
Centro do Commcrcio c Industria,
que é o sr. Joaquim José Pereira
Braga, para deputado á Junta Com
mercial.

EM S. FRANCISCO

A arrecadação do mez de
setembro

Florianópolis. 8 (A. A.) ^ A
Mesa de Rendas de S. Francisco1
arrecadou lio mez de setembro fiu-
do, 2o;8òo$ooo contra iti:7oo$poo,
em egual periodo do anuo pas-
sado.

Roa da Carioca as. 60 e 62 - Poprietario M. PINTO - Telcphonc Central 1937
HOJE Arrcbatadoredeslumbrante HOJE

pELOO-Xl^LACACA. 3NTOTTO
Como sempre, para rctgalo dos nossos freqüentadores, reunimos dois program-mas de grande suncesso num só espeçtaculo cincmatograpliico
Citamos como um trabalho de alta monta, sensacional c fortcníonto com move-

dor, o vigoroso drama daselecta fabrica LE FILM D'ART Italiana,
edição dos grandes PáttíiS Eròrês

O FILHO DO INIMIGO
5 PARTE8 LOXGAS E IMPRESSIONANTES

Não se trata de um episódio guerreiro, mas sim dos dolorosos imprevistos oe.ea-
siònadris pelo cbhflicto qüé devora o velho mundo. O presente drama, penetrante e sum-
mamente trágico, ó um estudo profundo e anfrustioso drs possíveis transes a que estão
sujeitoá*os povos opprimidos pelo inimigo, (pie nnda respeita e tudo viol i e profana.•E' a honra de imia donzclla A moicú da brutalidade do invasor, que se vô subju-
gnda e forçada pela violência ti pratica de actos indecr.iosos. E' a maternidadeImprevUta,é o fruçtò ria vergonha e o od'o supremo, a revolta que fax explodir as almas boas; e porllm a fatalitlatlo e a dor irrimensa !...

«Mise-Bn-sòèfie*grandiosa, vivida onlre as riquezas do um {.rimdpesco solar.
No rnesmo progrnnvra o popular o olectrizanto romance policial, que tanta saúda-de prodiu ao nosso publico Terceira

Série
Capitulo sob a denominação Ressurreição t!c Zigomar

4 EXTENSAS PARTES
«O famo?o bandido estará sempre á altura dos seus tristes merecimento;. Résur-

gira ria tumba e desafiará a sagacidado do Paulinó firijqtiet, a quem trará horas rio tie*-jllusao e amarguras. Neste capitule, mais de que nenhum, as scenas sao pujantes o imraii-sivas, cheias da sagacidade n de coragem, entrando em acnão automóveis, noropliinóstrens om movimentos, veh culos diversos e mil outras dialmínis que só ZIGOMAll sabecommettcr... Kmflm romance policial conoZigoftiar, só /IOOMAK.
Abrirá esto magistral programma'o"tlfm de actun"ll7llide7dê~PTtiru Frúrcs

O EXERCITO BRITABTNICO EM TRA.KÇA.
Como extra programma na matinóe, o inte- ttiut VA-nnr iít»iiHmf,«n>ressante disparato cômico, tio Pa th 6 UM HOTEL ELSC TRIGO

Qúíhta-reira-A proclamada"Deusa da Hólíezt Mlle. ItÒRINNir híTlobcrba acrãodramaüc.t da alta sociodade. CIÚMES POSTIIljMOs. 5 maravilhosos actos, por PniiiiiFrores. - No mesmo programma, o formidável drama policia! da nova sórie do deteòtiveSexton lilack o donotninado HOMEM DE FEP,itO. Primeiro capitulo sob o titulo O CIIF-QUK FAI.SO. 5 estupendis parlei, 5. Conluio do ai te, engenho, ardis e cor;i«cm SEN-
111)11 

'¦•'¦•""»¦'"'"'¦ ... A IGÍtl »jl

é EuTprnsã jTcruz Júnior — Rua da Carioca, 49 o 5i á

eco jb Era raatinéB e soirée ho jej
PIIBA ftfSEKIOHELLi

no monumental film

9

II
ri Grande drama do paixão, em 6 longos e bellos actos é

Film de arte da fabrica ITALA-FILM. f
gEnscenação luxuosa. Grande romance inflamado»

c ardente K
% 2 Films mosfumentaes em um mesmo 8

í

í

programma! I
Completa o programma, o trabalho inédito g
S Q^RR^S P* MÍSERA I

S Drama de sensação. Romance do affiicção. Obra 5
magistral da fabrica UNIVERSAL, cm jjj

Cinema Tticatjo 8. José PALACE THEATRE
o Fróos
HOJE

ÉMHKESA PASCHOAL SffiGREl'0

wa^::3iíSPa::3J^:K3ai^^

Companhia Nacional, (undadii em
nica do actor Eduardo Vie — de jiíldo de 1011 _ Direcção sce-

Maestro de orcltcstrá. lo..é Kunes

A maior
HOJE

viçtoria do Ibeatro popular
9 de Outubro de 1916

Tres sessües - A's 7. 8 3|4 e 10 \\l
17-, 18- e 19- representações da revista do costumes

cariocas, em 2 artos, 3 quadros e 2 apòihcóscSj original
de Ipnacio llapo^o o Restier Junior, musica de
Pauláiio Sacramento

AO PISTOL AO
A peça de maior suecesso da

actualidadc

O espeçtaculo começa pela exhibiçfto d,c tifilmsvciné-
matographicos, A 1707

tirando Compánliin I.uciiia Pores -r Leopoldo Fróos
HOJE 0

? CASINO PHENIX - TI1EATIIO

ÚNICO THEATRO POR 
' 
SESSÕES" 

"QUE 
FUNCCIÒUA NA AVENIDA*

PEQCRNO

MATINEE A'3 2 112
) A'a 7 1)2 ( e

'9 
àp4 (

i" SESSÃO
A'S 8 HORAS

O erifiraçadissimò vaudevillc em " actos. do GEORGES" 
FEYDEAU, arranjo de Luiz Palmoirim

HOJE
2°-feirá, 9 de outubro

-- cie iqi6 --f_ ,_'M Estrca do actor JOÃO BARBOSA
PR IMEIRAS REPRESENTAÇÕES DE

2a SESSÃO
A'S to HORAS

i
?-'(I

lipa te Mies Berros !Etlír@ a cm*e a «idewniiâ i
*-3 \'Èl Finiss-.ma c esniriluosa comedia em i netoü d„ RfíRERT np. ULF.RS * TATT.T.avpt ,r»,i . «.,, Si

A Duqucza, LUCILIA PElíI^ - Arnold, L. FHOES -
Juvenal, ALV1SS DA flüKHA

Acçíio om Paris. Actualidadc. Mobiliário da Casa Mo-
rcira Mesquita.

Esta peça, COMPLETAMENTE NOVA PARÁ O IlTtASlT,,
é a continuação da celebre "LAGARTIXA", c vao á scena
com todas as exigências do original francez, não tendo a
mais leve escaurosidade.

t 
Finíssima c fspiriluosa comedia em 3 actos de ROBERT DE FLERS e CAILLAVET, trad. c ada- 1

píaçno de Renamundo M
I — DISTRIBUIÇÃO te]

ETELVINA SERRA
Miqucleia

I
JOÃO BARBOSA

Luciano de Vcrsannes
1I BELMIRA D'ALMEIDA

¦ Vivettc 1

5 grandes parles
A miséria do lar... A pequena c linda operaria Ti ií

a e trabalha, mas não tem sapatos,.. Fj as suas g í
mnanbeiras os !ôm. Também ella os terá, c b por 8 5

S'ju
à compatil;
S um par de sapatos que ella vendo a
5Quanta miséria,..

sua honrai

|
$ QUINTA FEIRA — Um bello drama policial, é.
Vt trabalho inédito da fabrica italiana: Aqui a Film k
§ EÁRVAIi, o Efspiâo g

<1 partes S
gemais duas series, dois episódios do monumental g

film 5

\ CS PSRATAS SOG8AES \
i XiEO^Lf óu o Culto dâ. Bslleaa i

1 TKE^TRO CARLQS ggWES |
SComoanhiade sessões, do Edcn-Tlmatro, de Lisboa £
2 Empro-ta Teixeira Marques — Gerencia do A. Gcrjâo JS
í HOJE —:— 3 sessões 3 —:— HOJE í

A'S 7 »I4 o O 3|l DA NOITE ^
DOIS IMPONENTES ESPECTACÜLOS $

com a cclctre, querida e popular revista-fantasia, cm j£
dois actns c nove quadros *»i

Amanhã — A's 8 c ús 10 "
KERGÉRES".

Quinta-feira, 12—Dia feriado-

Bsasss

A PUQUEKA DAS FOLIES

-Matinóe ás 2 Í4.(A1692

ODETTIE. Judith Garccji; FERNANDA. Fernanda Figueiredo: JORGE BOULLAINS, Salles Ribei-ro;' MORANOE, Joaquim Mirando; ADOLPHO, Edmundo Mnia; O CREADO J Loureiro- Cl.
RAUD. Antônio Campos; FR/JNCISCO, José -oureiro

A acção paçsase na Bretanha — Sccnarios de Jaymc Silva e Ângelo Lazary  MISE-ES SCÉNEde JOÃO BARBOSA
Mobiliário fornecido pelan cnsag A IDEAL, S. José 74 e SOUZA BAPTIGTA, ferzo da Ca-ioca' aAmanlifi — ENTRE A CRUZ E A CALDEIRINHA — Acccitam-sè enrommcmhs pcio tel. 51Í-M, Central.

THEATRO RECREIO
I Companhia Alexandre Azevedo — Tpurnée Cremllaa d'01iveira

Jk&IJTb»».
A's 1 3í4

\Rirl BcO

HOJE
EXÍTO

absoluto:

Mirí..*
A's 9 3i4

JBir! ¦¦¦

O mnior «xito desta tournéu í
r</iivinàfíJo (Zé-Lerins  CARLOS LEAL 5: oomperes (pintnsiigo :... luiz-bravo «ç

TOMA PARTE TODA A COMPANHIA 5"
1 Smuptuosos sccnarios — I.uxno«o Rtitirtla-roupa — j,

Apiiarntosi "jiiie-en-sfèno" Jg

Hoie e sempre -MARÉ' DB BOSAS k

O CANÁRIO

Theatro Republica
Empresa OLIVEIRA & C»

^mm^m^mso^mmmÊmmm^smm

QUINTA-FEIRA, ia
A'S 8 3I4

RECITA DE GALA
Estréa da celebre

artista

FATIA MI
>••<:•:••¦*••'<

r.iilhnnte croaeâode CREM1LDA ÍVOLIVEIHA, ANTO-
MO.SEURA ongriiçadissimo no protagonista.

A'S 8 e 4S 1-0 - O CANÁRIO
MENTIRA

ç_? Amanha —
A seguir—A comedia ingleza de Pinero

MULHER—Êxito absoluto.
DE

1 Quinta-feira, 12 — Matinóe ás 2 (A 10í>8)

(RAINHA DO TRANSFORMISMO)
400 transíormaçõcr, numa noite 1 ! t
I» parte — UMA FESTA EM TO-

KIO ! — J05 transformações !
3« parte — LIÇÃO DE TRANS-

FORM1SMO _. Itália — Can-
tos dos bcrscglicrcs.

.;' parte — GRANDE THEATRO
DE VARIEDADES.
SEMPRE FÁTIMA MTR1S !

AOS DOM1XG0S MATINÊES
Preços de sessões: — Camarotes

c frízas, 15S; lugares distinetos, .iS;
cadeiras de in. rV; balrõcs, ,1$ c 2?;
galerias attnicrjd.is e entraria gral.
ijaoo. tA 1691)

THEATRO LYRICO
RECITA DE DESPEDIDA DA G RANDE COMPANHIA LYP.ICADO THEATRO COLON DE BUENOS AIRESe da DIVA MUNDIALMaria Barrientos
QUINTAFEIRA, 12 de outubro

Espeçtaculo cie Gala
ÀNNIVERSARIO DA DESCOBER-

TA DA AMERICAli mm di siiiiui
BARRIENTOS

Schipa, Crabbé, Mansucto ..

SABBADO, ti de outubro
LA TRAVIATA

Protagonista
MARIA BARRIENTOS

A MAIS GENIAL CRF.AÇAO DA
DIVINA CANTORA

que n3o pôde ser levada á scena u»
pausada temporada por ter-se exUB-

viado a partitura

niRECTUR D.E ORCHESTRÁ— O illustre macftro e compositor
XAVIER i.EKOUX

Xa Casa Arthur NapbteSo, Avenida Hío Hntnco 1^2,
da flS iocídidadw para estas duas rúatas cortj^iitameuté.

Os pre;os avulsos, serão oppovlunümcrUc áUnunciíLdos.

achãm-M &

NOTA  Os Sr=. assiçrrahtes de friza;. Camarotes c pollrftnii
temporada do Tlicatro Municipal, terRo preferencia a lócalididta <Ci
pendentes, etí amanhi, terça-teirs, k s ; hora: da lardc.



ffpil^^ÇP,, - <fl|

Hnortmen, vinde á TORRE DO TOMBO que encon
trarei» o que ha de mala chie em casimira» de pura lã
Innnriorea forins brancos e de cores.

Soí-Kua Sete de Setembro-204, junlo » Praçaauí »"a5|f|ldeilteB| relepb. 5570 0

Os sports
TURF

A CORRIDA DE
Interview levanta facilmente o
"Grande Imprensa Fluminense"

A CORRIDA EXTRAORDINÁRIA DO
JOCKEY

Para complemento do programma da
corrida de quinta-feira proxiiw, a di-
rccloria de corrida» resolveu chamar
inscripçücs para os seguinte» parcos:"Dczeseis de Maio" — (Reaberta
nas seguintes condições) — i.6oo me-
•ros — Prêmio i :5oo$ooo — Para o*
seguintes animaes: Voltairc, Vcsuvicn-
ne, Dionca, Goldcn Spurs, Colómbiná,
Insígnia, Mcditza; tícanin, Bellc Auge-
vine, Yvouèttc. Sotilt, Uoytacaz, I.ord
Canhing, llebréa e Stromboü — Pesos

' 
Com regular animação c boa concor-

¦j-encia, realizou hontem o .
a sua décima quinta corrida (lesta
temporada, tendo por base o^ Uranüc
íiVcmio Imprensa Fluminense .

'Kssa prova [o: ganha com a maior
facilidade; cm cantur, completamente
esbarrado, por Interview, <iuc tendo
rorrido cm segundo até á eutradi
recta de chegada, alü assumiu a pnn-
cipál collGcação. passando por Paraná,
Oue era o leader, como quiz, para ven-
ver assim facilmente, sem se aperce-
Jicr da atropelada final de Pcaaso e
¦liucklcfs. .

Apczar de jamais se ter empresado,
durante todo o percurso, e correu cm

cspcciacs: cavallos S3 küos e éguas 51
Uilo ás éguas curo-

peas sem vic.oria cm grande prêmio
ou clássico, aos cavallos europeus sem
yictoriá cm grande prêmio e aos ani-
iiiacs p'atinos de 4 antios.

-Prado Fluminense — (líeauçrto
nas seguintes condições) — 1.720 _me-

<la I tros — —Prêmio 1:6oo?ooo — tara
'os seguintes animaes: Búckless, Guido
! Spano, Monte Chrislò, Flamengo, Jacy,

Marvellotis, Príncipe, Marialva, Moay
1 Guassú; Yolupte Cliasle e Paraná —

lEeso especial 5J küoí, teud? 3, kilos
de viintagem as éguas sem victona em
grande prêmio — Descarga do 1 }mo
ios animaes de 3 arihos e de mar ¦

com dois representantes de dois dos
mais valentes 'clubs.

Estavam de accordo comungo na
oceasião; já não estarão, é um direito
que lhes assiste, Eu fico onde estava.

Ao sr. <lr. Ferreira Vianna Netto
pedi para avisar o sr. J. A. Souza Ri-
beiro, que naad tinha a dizer contra
cllc pessoalmente.

Como presidente da I.iga tinha e te-
nho o direito de achal-o -falho dos re-
uuisitos precisos para ocçüpar esse
lugar.

•Ellc, dr. Ferreira Netto, o preveniu.
Disserm'o. Ficamos os três inteirados.

Repilo, sr. redador, nunca me rc-
feri a "'Clubs" c sim a pessoas. Isso
mesmo prova o fado de, 110 começo
dessa questão, 'ter eu pedido c insis-
tido junto a um prestimoso sócio do
Botafogo F. C, para; que accei-tasse, 11a
iircct°ria <'o amio que vem, cargo de
grande responsabilidade.

yj i só. _ Raul Sci:pa. Quitanda 89.
jh *_i"¦' $•

O F00T13AI.L EM JUIZ DE EO'RA

slituindo os respectivos conselhos divi-
sionaes. A estes conselhos competira
decidir sobre os assumptos de peculiar
interesse de cada divisão, com direito
de appellação para o conselho superior,
em que as divisões terão uma repre-
senlação proporcional, adeante estabelc-
C'Ja. ..... r.

Cada divisão tora o direito de se ia-
zer representar na assembléa e consc-
llio superior por um numero de repre-
sentantes proporcional á sua respectiva
categoria. Assim, na asseiuMóa geral,
cada elub dá primeira divisão teia dl-
rcito a enviar dois representantes; cada
dois clubs da intermedia, dois; cada
ires clubs da segunda; dois, e cada
quatro clubs da terceira, duis, sendo as-
sim o total: primeira divisão, 20 repre-
sciilátvtcs; intermedia, 10; segunda, 0;
terceira, q. , ,No cònsclíio superior, cada cluo ua
primeira lera direito a enviar um re-
presentante; cada dois ctubs da mter-
media, um; cada tres clubs da segun-
da, um, e cada quatro da terceira, um,
sendo assim o total: primeira, 10; m-
termedia, 5; segunda, 3; terceira, 2.
As questões referentes ao numero de
clubs que devem figurar cm cada divi-

OiraillC IOUH o pErcui»,, t 1»"» "'"ir,  - ,„,i,.,,„ ,,,.,;- ,1,. „„n
raia pesada, o valente nacional fez os | !,tlo aos que uao tenham mai» de uma
s.ooo metros em 131 !(' menos dois yictoriá
segundos Jo (jne 'Enérgica; que no pa-
reo anterior, o Clássico Importação,
venceu debaixo de duro castigo, durán-
1e toda a recta final.

Aliás essa victoria de Enérgica deu
margem a commeniarios de toda a
Kcutj, que ficou admirada de ver Uar-
teryrpcrdcr para a égua nacional, sem
que o piloto da filha de Oeaso tivesse
parecido fazer o menor empenho d
empregar. Ii no fim das contas,
asarão que devia ser Enérgica,
tciotl... 52$Ú00.

Mas deixemos essas coisas

Descoberta da. America" -- (Re-
aberto nas mesmas condições) — 2.100
metros — Prcmio 2:soo?qoo —¦ Iara
os següinles animaes: Parade; bnltao,
Pierrot, Oífaly, Corncob, Campo Ale-
gre, On Ko, Pontet Canet, Fidalgo,
Mcnt Mane, Pcgaso; Battery, Volupte
Chastc, llatpiu e Laggard — Pesos

•'i espcciáes: 3 amos 50 liilos, 4 anuo? c
' I mais 52, tendo 3 kilos de vantagem

1 as éguas sem victoria em grande Pj-e-
' ra- mio neste atuío —¦ Descarga de 2 hilos

aos perdedores c de 1 lalo aos autmaes
Inter-J Vnroneus stm viteorià em 1915europeus aos

vicw foi pilotado por li. Rodriguez cI cavallos platiiios;
Enérgica por Michaels; As outras vi- ''Velocidade" — (Em
ctorias do dia couberam a Pitangiiei: h;^ ng. Francisco Xavier"
ira (Cytlio Sousa), Pistaçliio (Dinarte tJnuíIado"Í — 1.450 metros
Vaz), David (J. Coutinho), Cuido
Spano (Michaels), Cangussu1 (D. For-
reira) e Vestivienne (li; Rodriguez),

movimento total da casa da poulc
subiu a ioi:ji2$ooo.

Passemos á resenha pormenorizada
das clvíferentcs carreiras;

*
,'- jarm - INDUSTRIA PASTORIL
- - 1.450 metros — Prêmios: 1:500$ e
¦sooSòooi

PITAXGUEtRA, f. ai. •
4 a, 'S. Paulo, por l,e
Dite e Suprema, do sr. ].
S, Quinta Reis, l.ydio
Souza, 48 ldlos .... 1"

Triuniplio, li. Rodriguez, 53 , . 2"
Jloricnsia; 1"). Vaz, f.u 3"
Dynamite, Toríerolli, «pi .... 4"

Ganho por 2 corpos; terceiro a
'.-^iiul dislauciii.

liateios: Pitangucira, úi^Hoo; dupla
(12), 6q$3oú.'1'enipo, 

yS 4Í5 ".
Movimento de tipostas: 4:oniSooo,

9
"pareô - H. F. CENTRAL W

liiASIt, — 1.450 metros — Prêmios:

.substituição
que foi an-
— Prcmio

Maích inler-cstadml — Rio "ventis"-1 clubs que , i„'—««-i,iíhcã
Minas ~ Viciaria do Minas, for I sao, dissolução da MSleí.?fe»¥^S«|
. y 1 4e nome, sede ou campo off.cial uos

, ,, 
., 

I jogos, autorizações de compra e venda
Realizou-se, 110 campo da Avenida (|c bens iinm'óvei9; autorizações de com-

Rio Branco o annuneiada "match de prj^novéis,qiie excedam ao ovçamen-
football" entre o Sport Club Jui.'. do | tc) ahnuat,; ãutoiizaçõea de contratos.
Fora c o Sport Club Everèst, do Rio. | cilj0 termo exceda de um. aniiofáuton-

As ãrdhibainlcadas e demais dqieivden- j zaeões de contratos, cujo inipone^xccaa
cí.ts do club local, CTOher:»ni-'sc literal- jmente tio que Juiz Uo Fora tom de

Ainda o suicídio do corretor
:: Theodoro Lobo

AS \OVAS DILKiKXCiAS KEALI-
ZADAS HOXTBM PBliA

1'OLICIA
A policia está procedendo a uma

perfeita devassa em tudo quanto per-
ter.cia ao corretor Thcodoro l.obo, o
suicida da Associação Counncrcial.

F. procede a essa devassa, não só
porque a morte do sr. Lobo trouxe
grandes prejuizos a muita gente, cchup,
pelo bilhete encontrado no seu cofre
s= vc que houve uni culpado
casso das tránsacçõés do corretor, o
que a autoridade que preside o iuqu.:-
rito quer averiguar

MTRUGÇÃO M1UTAR
Exame dos voluntários

paulistas
dos
Se

S. Paulo, 8 (A. A.) — 'Feri começo
amanhã, ás ; horas, 110 quartel do tiro
n. 35, da Confederação, o exame
recrutas voluntários de manobras,
rão chamados os voluntários que com-
põem os pelotões dos segundos-tenente-
tes Luzo Alves Garrido e Aarão Jctter-
sou Ferra/. ,

Foram organizadas duas bancas de
exame, lima composta do lenente-coro.
ik-1 fosé Ar.iano Bezerra Cavalcanti, ca-

no JEra-;|"pllâo Luiz José Furtado da Mona la-
: checo e tenente Luzu Alves Garrido, e

| outra composta do' Fámploua c teiieiii
major Cândido José
5 Antônio de Paiva

Homem, o si. l.éon RoüssoÚliércs; I Sampaio e Francisco Ferreira da Cunha.
1» delegado auxiliar, deu uma ri-orosa . Continuam a ser submettidos a tn-
busca na casa 11. 83 da rua ltápngipe, i specção de saúde, diariamente, iodo» os
residência do corretor: A familiai poz | .üiuntarios.
á disposição da autoridade todo
papeis por ellc deixados,

hoje,

?0oS SooSòooi

dupla

PISTACHIO, m. a!„ 3
a., Inglaterra, por Paiii e
Parérga, do sr. F. A.
Monteiro, D, Vaz, 32 1;. .

Majeslic; D. Suãvcz, 50 k, . . .
Miss Flõrcnce, R, Oliveira, 45 U. .
Espanador, J. Eseobari 48 li. . . .
Lady Periclcs, li. Rodrlgúcz, 30 k.
Barcelona, I.e Mencr, 51 1.-. . . ,
X'iviio. C. Ferreira, 4S I;

Mão correu Francia.
Ganho por uni corpo; terceiro

meio corpo.
Rateios: Pisfachio, 90$Soo

t.!|), 4(|$200.
Tempo: 05 2I5.
Movimenta de apostas: 8;6p3?opo

.;" parco — ANIMAÇÃO - 1.600
metros — Prêmios: 1:500$ e 300$ooo,

DAVID, m., zaino, 4 a.,
Inglaterra, por Lord Mel-
1011 c Segovia, do sr. Os-
car Bpetlchcr, .1, Cottti-
nlio, Si i1'íiunfo', D. Suurez, 40 lc -s-

S. Ulpian, lloughton, 51 It. . . , .i'J
Idyi, D, Ferreira, 51 I; 4*
Royat Scotscti,' li. Rodrtgiiez, gr k.' s"
i\leriy Itay, A.-Fcrnandez,'3v"k, . (i*
liucnos Aires, Le Mcner. g i lc. . . 70

Não correu Maipú.
Ganho por 2 errpos; terceiro

:o'.'|io.
Rateies: David; ífiySroo

S!'$.too.
Tempo: 103 3J5".
Movnnculo de apostas:

>B
r parco -- DEZESEIS DE MAIO

>.(>oo metros — Prêmios: iijoolfooo
aotijooooo.

CUIDO SPANO, m..
zaino, 4 a., Argentina, por
Old Man c Glue do dr.
Toldas Machado, Michaels,
50 lc

flamengo, Di Ferreira. 53 k. . .
Monte Chrislo, E. Rodriguez, 53 lc,
Uoldcn Spurs, C. lloughton. 53 k.
jlclle Angeviue, A. Vaz, 47 k. .
vollaire, F. Barroso, 32 k, . .

Ganho par um corpo; terceiro
Ac corno,

Rateios: Cuido Spano, ,13$"0Ò;
(1.1), 7fi$700.

Tempo: 10.: c|s",
Moviinçnlo de apostas: i.|:i6SÇooo.

1 ijoofooo — Para os seguintes ani-
iiiács: Pistachio, Majestic, Idyl, St. Dl-
piau, David, Image, Miss Linda, Minas
Ücr.ies, Cadorna, Guerreiro, Yoii > ou,
Naida, Davies, Histórico, Sicilta; Allia-
do, Maciste, Bliss, c Fausto — Pesos
cspcciacs: cavallos 53 ki'os e éguas 51
— Descarga de 1 küo aos animaes sem
mais de uma victoria e de mais - kdos
aos perdedores.

A inscripção será encer
segunda-feira, ás 4_ iU da larde.

VARIAS NOTAS 
'

Realizou-se lioutem. ás it horas, 110
prado do Jòckey Club. o almoço oífe-
recido pela dri_ctorl1.i dao(ii|elki soc'(2-
dade, aos chronistãs sportiros desta ca-
pilai, em homenagem ao Graiídc Pre-
mio Imprensa.

lfoi servido o seguinte menu:
. iMavonaiso il'o garoupa a Ia Cárdj-
nale: Ootlfs Poclies <¦ 'Uv Guecque: N _ 01-
seltcs de veau ipohnnós Dlislcesse; Ohou
flcur Tolonaise; Parlaiíüllf a Ia Neva;
PoAling ou Punch; Peoltes Mulba.
DesscrtíJ c fiiaudises — Vins Graves,
iMevloo e Ohanipagne. Oiattx mineralcs.
Café et liqttétits.

A direetoria do Jockcy Chfl) csleve
incansável cm gentilezas para com to-
¦dos os representantes da imprensa «re-
sentes, nffoticcendo o almoço o dr.
Aguiar 'Moreira.

'Agradeceu o brinde o sr. Raul Car-
vaího," presildente do Centro dos Ciuo-
nislas'Sportivos. . .

•Ainda o dr. Aguiar Moreira saudou
09 representantes dyl Xoitc c d'0 lm-
parcial, que offereceram os objectns de
valor do Grande 'Prêmio Imprensa de
1016 c 1717. , ,

IRcSDonderam agradecendo os srs,
Netto 'Maohado ¦& A. Vianna

(1 agape terminou ao .meio dia.
g: * *

FOOTBALL

mais sclecto o chie.
Antea de darmos uma pequena de-

scrip<;fio tio jogo, stfnlitno-noa obrigados
a eraicreçar ao Sport Club Juiz de Fó-
ra—e somos insuspeitos ,pára o fazer —
os mais offusivps parabéns pela eiVcan-
tadora festa «Ia inauíturação o pela hri-
lliantc victoria que obteve contra o 301; |
adversário. t

¦O liiálcli teve inicio ás .; horas e 53
minutos da tarde, sob ás ordens do^ sr.
Ayres Barroso, que foi um optinío juiz
tenl.lo desemlpeuiiado a sua difíieil ms-
são a contento geral. ^A saida foi do Eyerc'st, que im-
mediatamente perdeu a bola para o seu
contenUor, qiie nada conseguiu.

No decurso do primeiro "balf-liiiie",
houve muitos ataques ç cóhtraiataqutfs
de ambos os lados, deligenciando os
adversários em abrir o ','scor'e"; mas
Indo foi dtíbaíde, toudo esgotado os 40
minutos regulãmiiutares sent que se
registrasse nenhum "goal".

Na seguinida metade tia pugna, o jo-
gn tornou-se mais movimentado, sendo
de justiça dizer que o Sport Chíb .luz
de Fora alaoon mais do que o ©verest,
que só de quando em quando orgaui-
zava uma avançada contra a posição de
Henrique Gonçalves, liste, iio decurso
de todo "mal'ch'\ leve oceasião de dr-
fentlér uma dúzia de bolas.

Houve na segunda pflurse do jogo
muitos cowters e fouls, de parle a
parte, tendo Aguiar, logo no • começo,
logrado colloear a bola na rede alver-
sa, mas esse pval foi, mui justamente,
considerado oíí-sMè; 0)e!o refçrec.

O uoat:
De unia essapada de Nelson, foi a

bola escorada por Pccego, que muna
dufeza infeliz oceasionou o ^ goal que.
deu a victoria no Spar: Club juiz de
Fora.

Terminado o riialch, ; 0= iniüímcros
admiradores do dcstenvdo _ vencedor,
acompanhados por vozes _:femi>niiia's pro-
roniiperam em envliusiasticos brados.

Alpotihéose de Verdadeiro delirio!
Do team veiVcedor; qm- jo:jou lodo

bem, salientou-se, o ícnler-lialf Gus-
mau.- Do ivciícido destacaram-se. Rocco,
Rollò, luquir.iia. Leite, Faro, Pecegd
Fausto que íoi o 'líeróe do

Os tcanis cstavalm assim
dos: "fftvcrcst":

fôusto
N. l.eile — C

]i:quiiv!ia — RollÒ

do órçnilicnío ãlinual, eliminação de clubi
e jogadores; modificação da deímiçao

A busca pouco adeantou, ou:on!ran
do o 1" delegado dois documentos, pcVs
quaes se vê que o sr. Lobo 'tinha tra.ns-
acções fortes, com opòlicis íuineir.is.
Trata-se de um recibo do sr. Alberto
I.ar.JcsbarK, director do Banco l:lyp'.i- j general do lixereito numas de
th.eçàruj; as,sign'ádo; como procuração, ; mnbs, que, distribuídos em duas
pelos srs. G. S. Landolc c lid. Luon-1 ias, se exercitam com

ihstrucçãó militar con-
itnhbs da Faculdade L'.-
desta capita!, com poli-
realizando os exercícios
pvüpqíciòúádbs pelo re-

speettvo iijsfruclof militar.
I\!a inanbã. comparecem ao quartel-' ' du-

SCO-
resultados satis-

As escolas de
slituidas porÉ ali
vre de Direito
tualidade, vão 1
fcgulámentáres

POR CAUSA DO JOGO

Dois operários eDgalíinliaram-
se e um delíes é cortado

a uavaliia
Ambos operários da Fabrica de Teci-

dos ".Botafogo", reuniram-se- homem
na casa 11. 8, da Tua Santa Luiza, na
Aldeia Campista, 'Álvaro 

^ Co-lho da
Roolia c Antônio da Silveira.

O jogo, a quo se entregaram, fel-os
inimigos, discutindo azedamente, até
que chtíguram 11 vias de facto'.'

ditu meio da luta, Coelho da Rocha,
fez luzir unia navalha, goípeando o
companheiro no ventre c evadindo-se
cm, seguida.

O ferá.lc, viicpois lie recf-bev cura-
tivos na Assistência, foi internado chi
unia das enfermarias d'a Sama Casa de
Misericórdia. _'. . _

A policia do 16° disirictO está á pio-
cura do criminoso.

| BIBLIOTHECA ;|*** -t
— do fi

Sessões scientlfícas

; .ultima" reüniací
DAASSÜCIAÇÃ(.)

MEDICQ-CIRURGIC.V

meti

dia.
cons

liòoco
— Pecègii

Doce — Fonseiea — Kiwtoii —•
César — Faro"Sport"

Henrique
Couto — Sylvio

Ventania —'Gusman -• Achée
Morgan — RoíVditielli — Nelson

lò".amadorismo, destituição dos_ niem-
bros do conselho e da direetoria, mu-
dança de cores ou distinetivos, modifi-
cação das tabellns de emolumentos e
taxas, aceitação de clubs e-modifica-
cão desta mesma parle dos estatutos,
são da competência exclusiva da assem-
uléa geral é só poderão ser vaiidas
quando obtiverem 2I3 dos votos dos
representante;:, que puderem \ se _ fazer
representar na dita assembléa, isto. e,
pela organização acima, quando obtive-
rem .'- votos a favor e invariavclmcn-
le, imicpcnderilcmente de se tratar _de
primeira ou qualquer outra convocação.

8") — As duas entidades se obrigam
a acceitar a -seguinte definição de
amador:"li' amador todo armtljc que, por
prazer pu com fim liyiiicnico se entre-
ga á pratica de sports cm recintos par-
ticulares; não tendo jamais por esse la-
cio recebido prêmios ou recompensa
em espécie, qualquer que seja a sua
origem, nem concorrido con^ profissio-
nacs e que, cm circmnstnncia. alguma,
tenha sido professor ou auxiliar assa-
lariadu de exercícios physieos." >

lista definição deve ser interpretada
e esclarecida com mais 03 seguintes to-
picos:

Pôde ser excepcionalmente consideras
•Io amador um professor ou auxiliar:
assalariado de exercícios physieos, nos I
ramos de sport que não ensine, tuas j
sob a condição de que seja exclusiva- '¦

mente professor ou auxiXar assalariado :
du um único rama de sport. Incidira j
na pena de profissional o amador que 1

| receber quantias que excedam aos seus ,
I estrictòs gastos de viagem 01; hospeda-;

cem ou aquelle que lenha se dcslciiu:
ile nreuiiòs, mediante remuneração cm I
dinheiro, As remunerações dos gasios ;
estriclos de viagem o hospedagem min-1
ca deverão ser recebidos dlrectanièiUc ;
pelos jogadores. 1

0-1 — Os jogos officíaes da nova jentidade serão disputados sob a dire-
cção de um juiz profissional de reco-
nhecida idoneidade c competência.

,0») _ A Uga Paulista de Football
faz notar oue estas condições cila as
¦reputa pontos de partida para a troca
de idéas. estando disposta. 110 interesse
da harmonia sportiva neste Estado, a

i acceitar cjliacsqticr modificações ou eon-
tra-propostas que tragam o necessário
cunho de elevação de vistas e dçspren-
dimento de sentimentos casuistieos c
individuács sobre factos presentes ou
passados e que sejani COliipativeis com
o seu valor t tradição sportiva.

MOTOCYCLISMO

fie, de ttíltnsacçâo de ápotkes'; no .a- ] íatorios. . , , ,
lor de ;ii:35o?ooo, sendo comprador 

'o i Hòritctu, a escola organizada de tilu-
corretor Lobo, c de um outro resgata- ínínos do 5" afino, rcabzou exercício
do peto sr; Thcodoro Lobo a losé Pc- ' do manejo da arma e tiro ao alvo, na
ruira da Costa Júnior, em que dccla-I jbiba de tiro do inteiiiato d_o ^oüegio
rava ter recebido ,4 ióo^ooo para a I l'cdro 11. obtendo a. colloeaçao de de,-

taque cm pontos o acadêmico Arj t.ooo
Leite Pereira, que obteve 100 "'," de
impactos e incVhor resultado em pon-
ios. Os alumnos obtiveram 8R,7 "i" de
tiro acertados ao alvo.

O instruetor do Gyítinasió Pio Ame-
ricano fez entrega ao commaudò da 3a
região militar das informações dos
tràbaKios de iustrucção militar minis-
Irada aos ãliimuos durante os meres
de julho a setembro.

Tomaram pane a. ü sessões de
tiro, com o contparccinieniò de 171
alumnos, que effcciuirath J30 disparos
com munição de carga reduzida, 1.740
de guerra, com aproveitamento de
0.674 impactos, 11.162 pontos; 84.47
"j" de impactos c óC.54 "\" de pontos,
uüillzando-se de alvos de forma eir-
cular concenfrica e de dez zonas.

A munição consumida íoi fabricada
cm 1914 c 1915, não havendo sequer
uma falha e temia, como aconteceu nos
mezes de fevereiro a junho do corre»-
te anuo. Além dos exercícios práticos,
os alumnos assistiram a 4 aulas sobre
theoria elementar de tiro, regras de
pontaria, nomenclatura do^fuzil Mau-
ser modelo 1S93, de munições, c final-
mente fúnccíonamehlo gera! da arma
limpeza e conservação.

A escola de insiruecão do Cymnasio
| está com a organização' de pelytão;
1 formou 11 vezes para exercício de
j conjunto, e no dia 6 de agosto fez um
! exercício de campanha nas florestas do
! Alto da Boa Vista.
! Após o exerciciõ fez o pelotão uma
J pequena marcha de resistência.

compra de 100 apólices da 'Prefeitura ;
de llcllò Horizonte, 110 prazo de cinco.:
lii:iii- ... i.

Nada' mais foi encontrado, a não jserem Cinco atiestadus de pessoas que >
mantiveram Ivansaicções íbm o eôrre-'
tor c que o elogiam pelos serviços !
prestados.

O sr, l.éou Kqttsspuüéres tem pas-
stido telegráiiúnas diversos para Ilello
Horizonte c Juiz de Fór.a, solicitando
dos bancos informações sobre a venda
(le apólices, tclégramiiúis císcs f|ue liiti-
da não tiveram respostas.

O inquérito jirpscgnc.

1 Correio
| da Manhã?1*

1
JJ Acliani-sc á voiulu os vo-5s
á lumes: |j5
Ú

Kjzftmvma.w»

A
vim

RHUM

.. DE --

Ernesto Souza
Com lodo,

Glycerina c Hypo-
pltosphitos de Cal-

cio e Sódio
BR0NCH1TES,

Asthma, Tuber-
etilose pulmonar,

Racliitismo
TÔNICO PODEROSO

BHSHa308U°ilBf»nrço,W

o-íi

f|0 Marquez úe FayeH8,f|
:J l-.if Gírnitl do Ncrvnl S^

IIO Tamanco encarnada||
Toi' ITenry Murger

Um casamento na
época do terror,

Por Mirccòhrfc

LÁZARO,

*.*>.:'.:
:.:*•
?.*>ay:.:•«

dupla (-Ml,

i-S?SÇOOO,

3"
A"

. 5"
. d"
a 3j4

dupla

3" parco — YP1RAXCA •- 1.600
metros — Prêmios: 1:300$ e 3oo$odo,

ÇANGUSSü', ni. e., S
a., Paraná, por Sicgfried,
e Elbe, do esp. G. Pi-
nliciro Machado, D. Fer-
reira. 36 1°

Cascalho, H. Cruz, 54 l< a"
Estilete, Michaels, 51 3"
Samhrilano, .1. Coutinho. 54 lc. . • 4"
ílanay, K. Rodrlgúcz, 5.1 k, . . . 5"

Ganho por pescoço; terceiro a dois
corpos,

Kateios: Cangussi'i r8$Soo; dupla'(-.Ú, 
so$oco.

Tempo*. T05 4'5".
Movimento de apostas: 1 i:.'GoÇooo.

1 remios'f parco — CLÁSSICO IMPORTA-
ÇAO - ;.ooo metros — 1
J :oí>o$ O S.10ÍOf:0 .

KNLRGICA. f., e., ,1
a., R. G. Sul por Voxy-
Plyer e Dalila, do dr. To-
bias Machado, Michaels,
43 \<

Baltery, D, Vaz, 51 k. , , . .
Araucania, E, Kodriguez, 50 k." .
Insigiija, Salazar. 51 lc
Jacy, .1. Coutinho, 31 lc

Não correram Parade,
Vvonctc e Colómbiná.

Ganho por pescoço; terceiro a dois
corpos.

Rateis: Enérgica, S2S60'
ij$900.'Venipat 1.1,1 2I5".

Movimento de apostas

Lincoln
Corners (contra):"Everest". ia."'Sport", 3.
Resultado final:
Viclofa do Sport

a, por 1X0.

Aguiar

Club Juiz de Pó-

C. S. A.

«I

Barcelona,

dupla (<:)¦

is:79S$ooo.

;" ipareo — GRANDE PRFAFIO TM-PKiliXSA F1A-MIXKXSE -2,000 mo-t:os — Prêmios: r,tooc$ e 1 laooSooo,¦' INTERVIIiM, ni. ai. 4a.São Paulo, por Tanus .c
Miaky, do coronel JulianoM

'ferir-'.,,
.P,uckleü3
Paraná,

Almeid
nitr, 51 kilos.,
F. Barroso, 54..

C. Honghton, 54
D. i-Wreira, s'4.

E. Rodr

AINrDA O "TORNEIO INFANTIL"

Reharo.i injustos
Não lêiti absolutamente razão 0; nos-

sos collegas d VI 'fibuna, quando, des-
merecendo na bellissinia, victoria do
"team" infantil do Fluminense Foot-
bali Club no "Torneio do,-DU da
Criança", declaram que este club, còm
a falta do Botafogo, deveria ter dispu-
irado com uni uos concorrentes, antes
da final; deveria, como os outros ven-
çedores, disputar mais de um jogo.

Quem redigiu o reparo não conhece
certamente o processo do torneio elinii-
natorio.

Primeiro"'': Os jogos foram organiza-
dos entre seis clubs. na forma de com-
binações numeradas. O 11, 1 jogaria
com o (i, o ? com o 3 e o 4 com o 5.
Sorteou-se quaes os clubs eorrcspon-
dentes ao numero, li' um systema co-
nhecido. e uclle se estabelece que _ OS
ns. 1 e fi fiquem "bye", isto é. após o
seu encontro esperem a "final". Por-
que é humanamente impossível, com
seis concorrentes, obter que todos
disputem égua! numero de jogos. Pois
bem, tirada a sorte, o Botafogo ç o
Fluminense caíram uos ns. 1 'C 6. Essa
vantagem, aliás, estava egualmcnté ao
alcance de todos os concorrentes.

Segundo —O Holafogo inscreveu-se
na í°vi:cio, e súmentc declarou que cn-
(i'(*on'tw os pontos, isto é, que não com-
pareceria a ramro depois de or/ianha-
d", por so>'tc, a tabeliã do torneio
Assim -resino. . a r.edido de tini dos
membros da commíssão do Patronato
de Menores, o sr. Las C asas. digno
capitão do Botafogo, ficou de dar «ma
resposta definitiva ás 3 horas da lar-
de, pròmcttcndo esforçar-se para orga-
nizar um "team'' infantil qualquer
que representasse o seu club. Não o
lendo conseguido, a essa hora. a de-
sistencia do Botafogo foi mais uma vez
participada. Ü Fluminense obteve a \i-
ctoria legitimamente e de accordo com
todos os preceitos cm v'gor nos cam-
peonatos desportivos.

O Terceiro—Sendo incontestável que
o Fluminense teve mais chan:: que
seus competidores, entretanto, o argu-
nieulo em que se dá a perceber que"
o Palmeiras foi derrotado por se achar
fatigado não procede, A crcanç.vla do
valente Palmeiras, que, não ha negar,
se houve lambem 'brilhantemente no
torneio, não evidenciou o menor can-
saco. Isto por duas razões: 1", porque
teve muito tempo para repousar, pois
o concurso foi largamente espriçaddj
;", pontue cila não jogou, )>:"•'.? ene o
t,-i".po de um jogo do campconáto in-
/''»(:'', cn fracções de vinte minutos,
e .-ou; eraiides descansos, um dos quaes
durou cerca de uma hora.

Creinni os nossos collegas que uãa
tem razão.

Depot';, podem Icmbrar-sc de que a
"equipe" infantil do (Jilumincnse ii.
venceu a do Palmeiras, cm joco de
campeonato, disputando o mesmo nu-
mero de mimitos, pelo "score" de
5 "goals" a o.

Para finalizar, diremos que a orga-
uização da tabeliã íoi feita pelos in-
teressados, superintendidos pelo sr.
Couto Souüa (do C. R. do Flamengo);
que seria incapaz, como os seus com-
panheiros, de descurár dos interesses
de seu club, dando vantagens indébitas
a um adversário, eu precedendo sem
a devida lisura.

(Pára. n corrida de ntotocyclcfas orga-
r.izada pela revista ''Auto-Propulsão",
a ivalizar-so no dia 12 de outubro, na
Avenida Atlântica sob os auspícios do
Aiíto.movel Club' do Brasil, para conune-
morar o Primieirn Congresso Nacional
de lísíradife de Rodagem, são offcrcci-
dos os isegnirítes iprcmios- para os tiVs
iprlniditros logares:

ii" logar — .Medalha de ouro e pra-
i'ja, •affcneoida ipor "Aii)oJPropulLsJo"#;
um coborlão para motocycleta, olfermi-
da l>or "The Dunlop Pneiimatic Tyre
C"; um cobeiíão para uiotocycleta, of-
ferecfdo ipor "Tlie Goodyear Tare &•
Rubber C". ; um par de luvas para ano-
íiiryàütíliM, toCfieileolUlIol ipor '"BorglioBf:.'
Saivtos & C".; «m estojo de apparelhos
liara ntedir as baltcrias, ácido e força,
offorecido por "Paul .T. Christoph C". ;
irara buzina "Long Horn", offcrecida
por 

"D'Oi'ey & C?., : 11111 selSim para
¦poilta bagagem, do valor de 30$qoo, of-

.;. tfj (J.
PROJ.ECTO ÒB/tBÁtáEiS. 'PARA UNI-

iFlCACÃOt DO •FOOTdí.VLL KM
iS. 'PAULO

¦A Liga Paulista de iFootball e a
Associação Paulista de Sporíls Alhlc-
ticos, cm Uoheficio da unidade aporta-
va deste. Estado, resolvem, de coiuiintin
accordo-. eonsliluir. desdu já, para o
mniiü. de 1017 em deante, uma entidade
que' se denominará '.Federação Paulista ¦..,-•: „ , , ,.-.-.,
de Spoks Atlikficos, sobre.as i^hües* °'™*<>W}* «*? A J^t^i ^v "', • 

1 buzina "iSirenc", do valor d'c 30^000,'1'')'.- 
A Federação .Paulista de: offercoida.:-jm "'X. Marinho *C;

Sports Athleticos, com sédc na capital «¦'?? B? ,aes• t oko dÇ^Kú*MobiC
dó Estado, terá a diiVeção. exclusiva I %<¦}, ofurecidos par J. H. Wattcr 6-
desses sports no íisMdo de São Paulo'-C'L»m galho de oco Orlzcn , nffc-
e serà constituída por todas as aggre- ''ecldr, .por Castro d ..lAImetda & C.
miações que estão filiadas ás entidades .? logar - Mirfalha de .prata, oferte-

que se conciliam: a") — As ciíüidadcs orfa.?»; "AutoHPropu.s.-m ; nina cama-
que constitufin a Liga Paulista e ai™ <'e ar, offercoidst nior
Associação Fadista de Sports Alhleti
cos formarão lautas divisões, quantas 1 Jjf (
forem necessárias- ipara coniportal-as, I 'Xfe ll-

distribuídas da seguinte íónna

—— "¦-¦¦ ¦ mmb ? na»1 **rP» " """

Os ladrões nos subúrbios
um'kelogio E UMA "CHATE-

../ j LA1NE" R0UUAU03_
No desassombrò com que vão os la-

d.-ões .operando nos subúrbios, cadavez
maior .se torna o numero de queixas
levadas -ás Hiloridades de cada um
districto daquella extensa zona.

A' ptdicia do 19" districto apresen- j (hazar Pinto" de Almeida, Carlos Ho
lo.i lioiitem queixa contra os ladrões wot Rodrigues, Constantino de Quei-
d. Fránceliua fia iConceição Queiroz, ,roz jiüm-a, Deinostlictics Tavares Bias,
residente á rua Sánt'Aiina do Mathctis rDurval Alves de -Sant'Anna, Francisco
n. 99.^ Os ladrões, .pela manhã de hon-j Brandão Filho e Eugênio Labre.
tem, muito cedo, penetraram audaciosa- g;-l0 convidados a comparecer, nesse
mente em sua casa, foram até ao quar- j mesmo dia, ás i-' horas, para a in-

specção de saúde, no Arsenal. de Ma-
riuha. os seguintes reservistas: Anto-

São convidados a coniparocer hoje,
ás 10 horas da manhã, no Arsenal de
Marinha, os seguintes reservistas do
Tiro Naral Brasileiro: Antônio deOli-
veira Lima, Antônio dos Santos Mot-
:ta, lAntonio José Fernandes, Antônio
.1. de Paula Fonseca Filho, Anlhero
Vieira de Castro. Antônio Coimbra,
Antônio Gerenciò Soares, Alexandre
Kraumztfcli, Accio de Albuquerque An-
nines, Agrícola Vieira, Arthur Moita,
Alfredo Gaspar Guimarães. Ary Leão
da -Silva, Antônio Bento de Mello Al-
vim, Aluizió Marinho. -Ealtiiazar Igna-
cio de Araújo, Braulio de Paria, Bal-

ú
Mror Don Jnciutho O. Ticonj

| DUASORPHÍS, |
if Por Miottc Mario í

| PEDRO E THEREZA |
h Por Síiifcd rrSvbsfc

I UM ERRO
I

to de dormir, de lá roubando uni reto-
gio de senhora e tuna "ehatelaine" «c

.A.to correram
Gaulio por «dois corpo?

dois corpos.
R.-.teios: Iiiíerviev.-,

,'¦2'), r."íS700.
Tcillfio, I3l" T;3.
UoWiiicnto d-* :ipo

ueniais inscriptos.
lerceiro a

17:300; dupla

S" parco -¦ PRADO 3'I.UMl-NEN
>- i.tioo metros — 'Prêmios: 1:300!
jocÇnoò. \T':St:vri)N\-H. f. zai-

¦no, 3 a. Inglaterra, por
IMatohmakor c Acmena. do
sr. 1). P. Ribc-iro, li. Ro-
drignez, 53 leilos

PaWMib, F, Barroso, 3.'
Wi« Linda, l.ydio Souza. 43.. ..
Intr-^e. I. Cnirtinlio, 31
Dioníá, P. Ferreira, 51
JBmiIangei', I). Vaz, 53Ganh'» .por corpo e meio,
«'«'.a.

RnlcíD: ^^.lR,.!\^o^r!.,, 295
(l,0. l9$Cuo.

T--.-,-.,. i.-.t".

.. 3

.. A"

.. 3"

.. 6o
ro 'por

dupla

A CRISE NA LIGA METtKOPOLt-
TANA

Hi-fcíionio? a Fcgniníc cnrí;i;''lllmn. sr. redactor. -- Com o fito
umen d,- evitar explorações cm torno
de meu nome, peço-vos dizerdes pelas
columuas do vosso jornal o seguinte:

E_'_ certo, absolutamente certo, quecheíui em meu nome particular c-
como "sportman." o opposição no ex-
presidente da L. M. S. A., sr J. A.
Souza Ribeiro,

E' falso, absolutamente falso, queme tenlia nunca referido an BotaifoEO
Football Club.

Consta-me, pnretu. cr. redactor, que
ha alguém que affimia que eu 

'dese-

java a exclusão do campeão de 1910.
Seria um.-' loucura sr rã„ fosse uma
inverdade.

A esse alguém, se homem limpo d.
ri-pto patr.-, que mu prove o contrario.

Mas ailida, sr, redactor, não nego
absolutamente ter ha mais ou menos
íJm-í uieitrs -conversado ;\ rrspciio il;i
sttbstítuiçSo da presidência da Liga

Primeira divisão — Para esta tii vi-
são serão nprovriiadn- .os clubs que
ficaram collocadós nos -cinco primeiros
log^áes em cada um dos campeonatos
de 1916. a saber, dez clubs.

iDivisáo intermedia —• Esta divisão
Será const-iWida 'pelos c-llilis que, em
ambas as iitslfiluições, pertencem notual-
mente á primeira divisão c f|tie não fo-
ram aproveitados para a ipri-iueiia divi-
são da nova entidade, até constituir o
numero de dez. Se com cfscs clubs,
não fôr at.liiígido o numero d'c dez, as
vagas serão preenchidas pelos cluhs
que, na Liga Paulista de Football dis-
,piiiiam áotualineiUa o campeonato da
«teeçào /;. .-¦¦¦¦',.'•-- c

ISègunda e terceira 'divisões — -ser
rão collocadós nestas divisões os clubs
da Liga Paulista de Football que 11:10
tiverem sido aproveitados nas divisões
anteriores.

3») — A colifar desta data U3 de
setembro de 1016), nenhum club per-
tciicelltc ás entidades que -se conciliam
poderá acceitar nem fazer 'tomar parte
nos seus "teams". concorrei»:'.':; aos
aotuaesi campeonatos, jogadores de 011-
tros clubs. filiados, senão havendo ac-
cordo prévio. Para o cifctto desta das-
posição, cs jogadores iperleiicerao uefi-
niarvaménto aos clubs para _qu.c tenlnm
jogado em ultimo logar, até esta .lata. |
As duas entidades se obrigam a não |
r-cceitar respectivanwriíH; ¦em seus sc:os ;
a contar desta data. os clubs per!encon-j
les á ovisra. , ,';/....

41) _ Aniles de IO'!?, as duas ms.1-;
íuirões farão disputar um "match' <•:•.- ,
tre'cs seus "scraitches" ropresenlatlivos.!

5a1 — Nenhuma das entidades bar-;
ntonizadas irará ônus de -espeete alt-u-
ma para a Federação Paulista de Sports 1
Atlilelicos. '.-' ..'

6») _. As duas 'Cilldadcs nomearão 1
cgtval numero do representantes, para i
constituir unia comiuissão que elabora-
Vá. dentro de 15 dias da data da sua
nomeação, tun projecto de edtaluto.da
nova entidade, o oual serti siilimfittwo a
a;.provação de uiiui assembléa geral, em
cada uma das duas instituições e n an-
provação ».le uma assembléa geral cor.-
junta. A contar desta data. nenhuma
das instituições conciliadas ou clubs a
cilas 'filiados resolverá nssumpto ai-
gmu, iiuteniacipnal ou in-fer-es-utdual,
«em o conliecimcriío c approvação da
parte contraria. .' 

f) — As duas entidades st- obrigam
n approvar as seguintes cláusulas, que
deverão figurar nos novos estatuto? da
Radcráção Paúlisifa de -Sports Atilile-
ricos: . ...¦i«) — Os órgãos da nova instituição

i serão:. •asseniblétl geral, consellm supe-
rior, direetoria, consellips divísionaies,
comntissão technica, commissão_fiscal e
coiumissão de synlicancia. F.stes, or-
caos, á excc;>ção dos conselhos divisio-
-ars, s-crão eleitos em ass-mbléa geral.') conselho superior estabelecerá o nu-
mero de clubs 

'•« 
divisões da nova insti-

tuição. Serão creados d» campeonatos
niunicipaca e inter-municipaes. segundo
15 regras da Federação Brasileira de
Football. . . , , . _

O Campeonato Municipal de S. 1 nu-
ío será organizndo sob a dtrecçao da
Lira Paulista de Sports e Associação
Paulista de Eootball, actualmcntc filia-
das á Liga Paulista de Football. Os
Carrineonalos Municipaes de Santos c
Camninãs serão organizados pelas Ligas
dessas cidades, actlialnientc 'filiadas a
Liga Paulista. Da renda liquida dos
"matclics" de campeonato serão dedu-
zides 10 "!u para a nova instituição,
id "1° para serem distribuídos cgual-
mente pelas divisões da nova entidade
r- 3 "|". destinados á propaganda do
"fnutUnlP nn interior do Ksíiitlo de S.
i',-iui(). As divisões f;inccion:;rrio inde-
ncTidcr.temcnte irmãs da.« nutras, con-

.. dê ar, òffercòidst nior "Horghoff,
I Santos ¦&' C.; rsnra câmara de ar, of-
! Perecida por '"IT10 'Duiilqp Pneumatic

; uma câmara de ar, offere-
ei.lii por "The Goodyiear Tyre & Rub-
ber C, ; dois gallõéá de óleo "Gargoy-
le A", offerecidoa por "J. H. WaErer
& C.: um gallão de oleo "Oilzcn",
bfferecido por 

"Castro d'A.!nici.da &
C".

3" log-.ir — iMtdalha de bronze, oi-
fcrcdllai ipor "Aiío-Prqptdsão"; 'uni
I,ar d!_> pcriieiras pretas, offei'ecid'a9
-pelo sr. João lMiteneour.il Filho; uniti
camela liitleiro, de outo, oífeiecida
pela 

"Casa Sfcphcn.
As insci-iipçÕKS 'para a corrida, na

qual se acham iirscriptos Itpdos os nos-
sos mais d.es<ínn:do9 motocyelisttas,
acham-se -abertas aité á véspera da rea-
íização da mesma, na redacçáo do "Att-
to 1'ropulsão". das 4 ás 5 horas da
tarde.—^m<H» g>» 8ti**« -¦

ouro com cinco diamantes.
Ouvida a queixa que lhe apresentou

a lesada, o cohimissario de dia á'delc-
gacia prometteu que providenciaria pa-
r: a captura do criminoso.

O MIXISTRO ATíTíKMãO KM
SÃÒ VAVhO

«na iiiirtiilii para o intecior tio
listado

S. Paulo. 8 (A. A.) — O sr. A. Pao-
li. ministro da AUentahha, -em com-pa-
nhia do cônsul, visitou 'hontc.u, pela
manhã, de automóvel, tvarios arrabal-
des e esteve na Deutsche Schule, as-
sistindn ás aulas c percorrendo todas
as dependências da referida escola.

S. tóíi almoçou em tcompanliia do
cônsul, no Hotel Suisso, onde se acha
hospedado, c em seguida visitou as f-v
bricas "è' estabelecimentos allemãcs. A
noite, realizou-se. no Club Gerniama,
a recepção em honra ao sr, A. Paoü,
comparecendo as colônias allcmã e aus-
triaca: .Também a Deutsche Turnschaft
deu unia recepção, que esteve muito
concorrida. O sr, Taoli compareceu a
ambas.

Hoje, pelo primeiro trem, o ministro
Hllemão seguiu para tRilwircl Preto,
afim de visitar as fazendas do coro-
nel Francisco Sehmidl e outras loca-
lidados, devendo regressar a esta ca-1
pitai no dia 13 do corrente. No dia 14,.
ú noite, assistirá, no Palace-Theatre.j
ao cspeclaculo cm beneficio da Cruz |
Vermelha Allcmã c no dia 13 regres-
sara para abi.mm » <o ? ai»- '

nio Oliveira Lima. Antônio Santos Mot
ta, Antônio de Oliveira Castro, Anto-
nio Guedes -Ribeiro, Antônio José Fer-
nandes, Antônio José de Paula Fon-
seca Filho, Antônio Coimbra, Antônio
Gcrencio Soares, Álvaro de Magalhães,
Alexandre. Kraumzuch; dr. Ângelo Pi-
nheiro Machado Júnior, Augusto Ayres
de Mello, Álvaro de Almeida, -Alipio
Vieira S. Wemeck, Accio de Albuqucr-
que Antunes, Augusto Valdetaro Cor-
dovil, Antônio Moita. Alfredo Gaspar
Guimarães, Ary Leão Silva, Antônio
Bento de Mello Alvim, Ballhazar Igna-
cio de Araújo, Braulio de Faria, Bal- |
thazar Pinto de Abneida, Carlos Ho-
wot Rodrigues, Camillo Maranhão,
Constantino de Queiroz Moura, Carlos
Gonçalves da Cal, Demosthcncs Tava-
res Dias, Diirvàl Alves de SánFAnna,
Francisco lAbdon, Francisco Brandão
Filho e Eugênio Labre.

Continuam abertas as inscripções pa-
ra reservistas, na sede do Tiro, á rua
Sete de vSetembro n. íoç, 2° andar, das
S ás 10 horas.

Tiro Brasileiro do Mcj-cr
Realiza-se hoje, ás 8 horas, na sede

social, á rua Lins de Vasconeellos, 27,
uma reunião especial, para tratar de
assumptos de alta importância.

¦ta»,'

Um caso a esclarecer
Será Alzira Proslcck a

suicida do Passeio Publico?
A poücia não conseguiu estabelecer

fAELISSA

w
GERVAO

ANIZ

-DE-

Erncslo 5ouza
Inappetencia,

diá? Halilü, Mil Digestões,
1'iíii it liiüii,

fijiíj tojirtsrdii»,
Urinas Turvas,

Paipiliftò do Caracas.
T0N1COD0SYSTEMA

NERVOSO

BHtiüOQgc.-riiEteço.w

UMA FESTA
SANTE

aclaver daquella mu-
ha poucos dias, na

a identidade do
lher.' encontrado.
rampa do Passeio Publico.

Ri-tuovido o corpo para o Nrcrote-
rio, íoi ellc atitopsiado, attesiando o
medico come cousa-liiorth asphyxiapor
submersão.

Dado á sepultura o corpo, surgetn
agora suspeitas de que se trata da aus-
triaca Alzira Pròsleck, de 5o_ amios e
npie residia, com durais Jair, á rua
da Constituição 11. 5<-'-

Sarais íoi iioníem ao Kecrolerip;
onde não mais encontrou o cadáver,
declarando então oue a sua companhei-
ra havia desapparecido de casa, decla-
rando antes que ia á provura de cm-
prego.

Todos érnaes que deu de Alzira
coincidem coiu os da mulher encon-
trádã 11a rampa do Passeio Publico.

Pela phòtographia que tirou o Ga-
hihéie de Identificação, é possível que
se possa hoje restabelecer a identidade
da suicida.

 —1 «1 g> o — ¦
NA 'JlIvSPA.VHA

Piíllcciinenlo do um ministro
Madrid, H (A. II. )-- Falleceu esta

noite, em San Scbastian, o m:nistro
da ]'u;tiça, sr. Barroso,

«a-^p <> >—
.!' PROCVRA IX! PRO-

GPMTQRA

$n\ lictieficio do Hospiliàí pe,iido de intervenção da
Tlalmemanniano policia

.V prõetira de sua progenitora,
d. Deolinda Teixeira

IDeve realizar-se a 21 do corrente, no
theatro Municipal, um attracnte espe-1
ctaculo cm beneficio do Hospital
Hálinemaniiiaho, do qual i acíua-mentc
presidente n conheci 'o clinico homceo-
paiha dr. 'Licinio Cardoso, e que se
acha funcciohando no antigo edifício
do quartel de cavacaria da Brigada
Policial, á rua Frei Caneca.

Será representada a peça em 3 .tetos
 Iricl, legenda dramática e.111 3 aotos,

escripta expressamente pelo dr. Luiz
de Castro para essa festa, n que é or-
nada de doze números de musica de
maestros fratncezes.

O maestro Nepomuceno escreveu
também um numero especial para a
sceriá de scdiicçãp no 3" acto. haven-
do. durante o espectacnjo, dansas com
adnrraveis efícitos de luz.

Serão cantados pólos c coro? intbr-
nos, sendo a orohestra regida pelo
maestro Nepomuceno.

Além da representação de Iriel, ha-
verá tuna curiosa reconstituição das
dansas da época de Luiz XV.

A I.NSTUICCAO EM S. IMtLO

Visita escolar nos ostaliclcoimen-
tos de .Tiindiiiliy

i'. Paulo, S (A. A.) — Os secreta-
rios do Interior c da Justiça c o in-
speetor geral <1* Ensino Publico se-
guirani liontcm para .lundiahy. afim de
ivisitar cs csíabelecinieutos escolares
daquellii cida<L-, O deputado Olavo Gui-
niarães ofifereccüdhei um 'auto ai-
moco.

de Andrade, aqn:
chegou, procedente de |S. Paulo, d. Ma-
ria Amêndoa.

Esta senhora proctirou d. Deounda
por toda parte e. como não conseguisse
encou'.r.i!-a. pediu a intervenção da .po-
licia do 1" districto,—».c*c»<s>^*»

O CONSULADO AMEI5TC.WO
I3M S. 1'MI.O

O novo funccipiiàrio
S. 'Paulo. S (A. A.) — Chegou a esta

capital, afim de assumir o cargo de
cônsul dos Estados Vnidos da Ame-
rica do Xorte em substituição do sr.
Maddiri Sunimers, oue ficou addido á
chalícellaria de Washington, o sr. Car-
Ios Hòwker, que visitou o dr. Altino
Arames, presidente do illstado, e os
secretários cio croverno.

QUEIXA DE VVRTO

Uni forasteiro victima de
um larapio, quando

fazia compras
0 sr. Leonidio Ramos, hospede do

Hotel Guanabara, entrou nn casa n._7C
da avenida 'Rio Branco, afim de cí
ctauar algumas compras.

Uih larapio que o acompanhou, sem
que clle visse, roubou-lhe uma bolsa
de prata, com a importância d'
i.|o$ooo.

O sr. Leonidio deu .auci.T.1 á policúi
do 1" rlistricttfr

OS VOLUNTÁRIOS J)E
MANOBRAS

,0s exercícios hontem
realizados

Os voluntários de manobras realiza-
ram hontem, pela manhã, tio quartel
do 3" regimento de infántcrla, uma
formatura geral, cnsaindo a letra e a
musica do hymno nacional e a "can-

ção do soldado'', que executarão a-12
do corrente, por oceasião do acto do
juramento da bandeira, a que se se-
guirá sua incorporação ás forças do
Exercito.

Também -fizeram os voluntários um
ensaio de -formatura cm corbeitlc, que
realizarão em presença das altas auto-
ridades da 'Republica, na, próxima
quinta-feira, quando entoarão os can-
ticos que acima enumeramos.

Após os ensaios effectuados hontem,
sairam os tres batalhões de voluntários
em passeio pela cidade, fazendo inter-
essautes exercícios de marcha c evo-
luçõcs.

O SENADOIt ÍVAIJRO SODIIE'

Cm linnijueto maçonico no Recife
Recife, S (A. A.) — A (Maçonaria

daqui offerecerá ao senador Lauro So-
dré, no palaccte da Loja "Segredo.
Amor e Ordem", um lauto almoço, no
dia da sua passagem pelo nosso porto.

¦Comniissões de todas as lojas maço-
nica e os 

' 
representantes do governa-

dor do Estado e do inspcctor da re-
gião militar irão a bordo çumpriiucn-
lar o senador Lauro Sodré, a quem
serão prestadas outras provas de
apreço.

w» ca » —————— —

Por Ctivlos M. Ocanfos M

O CORREIO DE LIÃO f
Vor Marc Miu-lo |

Abbadessa de Castro,!

TP.RIA SIDO PROPOSPÍAIJ

Alvejado por um seu com-
panheiro

O sapateiro Antônio Gonçalves Dias
e o lavrador Ângelo Costa, vulgo "39",
moravam juntos num barracão á rua
Pereira Landim n. 16. na Penha, pro-
ximo de Praz de Pina. Esses dois ra-
pazes, que são portuguezes, eram ex-
cüllcntcs camaradas, tendo vivido na
maior intimidade durante muito tempo.

Hontem, pela manhã, os dois tive-
ram tuna questão tola. por uni motivo
absolutamente insignificante, travando-
se assim unia discussão acalorada.

No meio da discussão ouviu-se um
tiro e o "39" ficou ferido por unia
baia, que o attingiu nas costas, no se-
gundo espaço intercostal direito.

Houve alarma e o policia do 2:" di'-
tricto acudiu, eífccttiahlo a prisão <l_e
Antônio Gonçalves Dias, Pàra.o "30"

foi chamada a Assistência e immedii-
lamente ao local compareceu um auto-
ambulância. O "30" foi medicado e cn-
viado depois para a Santa Casa it Mi-
scricordia. onde ficou em tratamento.

Na delegacia do :i" districto Gon_-
çalves foi interrogado, declarando á
autoridade que o tiro fora absoluta-
mente casual e que se deu quando cllc
tirava um revólver de sua mala, dis-
parando a arma inesperadamente. Acon-
tece. porém, que as testemunhas do
{acro, ouvidas na dflegacM, a'£firma-
ram que Gonçalves alvejou p.roposital-
mente o "30''.

Hoje dave ser^ ouvida, na Santa _C.t-
sa, se possível tor, a própria victima,
que melhor do_ que ninguém saberá
contar toda a historia, esclarecendo so-
bre o procedimento 'le Gonçalves, çuefoi autuado em flagrante c está detido
no xadrez, até que fique provada ou
rão a casualidade do f&cto.

Tor Marc Mario

AMOR VENDADO,
Por Salvador Farina

Odio irreconciliavel,
Tor Carlos M. Ocantos

Servidão e brio tia
vida militar,

Por Alfredo de Vigny

Memórias de duas
jovens casadas,
Por ir. de Balznc S

. UM CASO ESCURO, |
P Por H. de Balzac §)•

I Mysterios da Villa Rosai
Pi Vov A. E. W, Manson 

p

| POR UM ALFINETE, g
|j Por J. T.dc Saint-GcrmainS

| MULHER DE MÁRMORE j
8y8I
0
S (Por Stcndlial (Henrique
|j| Ilezle)

U PREÇOS AVULSOS — Sa
í't Capital: Volumes liroèhá-
«dos, S$; encadernados em
íjpèrcalina, 8lf; cora enca-
Jídernnção do amador (cs'
|{pceial), 4SO0OO.
it No Interior: Vrolnmcs
Sbroehados, 2$S00; enen-

gdernados cm peicalina,
i?$$500; com encadernação
« de amador (especial),
\f 4$50O.
h Inslrucçõcs para assi-y

||gnatiir»s 
'vide nnmdrosSJ

}-| anteriores. Vendem-so cpl-g
Jílccções a preços i-eduzidos. st

iS

crime ou accidexte ?

Um homem é encon»
trado a morrer no

Cáes do Porto
iA' Santa Casa de tMisericordia foi

recolhido hontem, .pela madrugada, por
determinação tio medico de pernoite no
Posto Central de Assistência, um irtdi-
viduo desconhecido, branco, parecendo
contar 50 annos de cdade, Iimnildemen-
te ve9tido,

¦O Infeliz, que apresentava. fractv.ra
do craneo e ferimentos! pelo corpo,
fora encontrado no -Cáes- do Porto, nas
.proximidades da estação- do Corpo de
Bombeiros.

Pouco ldepois de dar entrada no pio
estabelecimento da praia de Santa Lu-
7.ia, veiu clle a falleccr, s?ndo o sen
cadáver mandado ipara o Necrotério.

A policia do S° districto iniciou in-
querito.«-  ¦ —a?«<> ¦' " ¦

s

Çoni a presença de Rrandc mimcró âtsócios, realizou esta assottiaçfio scicuUfieaa su;i ,tO» se.=S2ci ordinária, cm sua sedosocial, iiriui Viulc c Oitatro de Maio 11.04. estação Jo lincha.
A sessão f»'i presidida pelo dr, Ciclaiiona Silva e secretariada pelos drf. KiuiiircAlàBilhíi* e Octnvi» rinto.
Terminada a leitura da .-..-ta. pediu «

palavra o dr, Uarros Terra, paia uiiuf3ctificaç3a,•Forani iiitrõduzidüs nó recinto os npvòl
rociVs presentes, drs. Aiiionio Moita «
Cestir it: Barras.

Sito declarado* sócios, <it.' accortlü c*vju
os |)ii[i»ccn"s da coi\iniÍS5?ò dé s.viKlicaitciíi»
03 ilrs. Ricardo l'aes ibnein. L'lj.üi!o ,i*
\ euta e A vila l'oiiscca.

Diiruuté o expediente, o dr. fí;unir<> leu
uma 'carta do cr. Ds.-ar de Carvalliü, qnc,
por motivo de doeuç.i, não puJcuào com-
piiíccer, pc-Ü.t (|tic se relirasse ii:i ordwit
U.i dia o assuuipto que e!le inscrevei'».

O secuíario necusóu o recebituento úasns. 7 a iò da Clínica, e os i° e a* nume-
i"s du Airilml Hciitf, O presidente distri-
buiii o .tiiimeru de olitubru ib "ltoletiin"
da Associação.

Ainda lio expodiento. pediu a palavra c
ür. Oliveira Aguiar, ^iiiic &e jusiiíicou <lc
\úo ter comparecido á &c:-sru"' anterior, portiociiie. c pojiu ã casa ene st* ti^cssii re.
pre-çniar no desembarque *!.i coutmissão
Itícdicã (l'.tc vem de Buenos Aires. .Vcdiu
também um voto conurtUnhitoriü pura o
dr. Jtoscq. que acaba de ser aceito inciu*
brd efíoctivo da Academia de Medicina, <i
que foi approv.-itlo.

Ainda no expediente, falou o dr. Artidonlo
Piiiiiploim que disse ler obtido de seu auti-
T,o v nicstrd o profe^nr Astruuesllo, a
promessa dê \ha visita á Associação, afim-
de .ali realizar uma conferência, qnc ver-
ír.iá sobre vogotoiiias e syml>àthi<otOM°Sj
a qual terá lenar no dia 18 do corronte,
i* !>ess;Vi do m*:z. quarta-feira.

Fediu lambem o dr. lV.mplona _qne o dr.
Aííitinr cxpur.cssc u máximo possível o seu
pvojcoto sobro o mrcuni^ijio de prestar a
hcntÜiccncia da Assuciü^ào, desde já, o
SQecurro pecuniária ao sócio neccisitádoi
pronicttcntTo o dr. Aguiar cxpòr brevt» o seu
projecto.

Durante as communw-açües oraes. falot^ o
dr. Taniplona sobre uma caso de nephiii«
ailuuninoáa simples, do origem tóxica pro-
vavcl, consecutiva á umas injecc/ics de"6o0"-c "oi-t", eoni ura paciente nue sol-
fria de accidcntcs de cpllepsia .lacksomaiu
de oriRcm sypiiilitíea, tratado sempre coro
o melhor resultado oelos mercurines.

Pretendendo tomar o "914" o doente
procurou-o, e no dr. Oscar, nara isso. ten-
do-se, antes, examinado varias vezes ns
urinas, que se mostravam normaes. Após
ás injecções, ficou o doente com uma
ulbumcnosia intensa, sem mais ncnlium si-
gnal clinico, albuminia auc iá dura quatro
amios c não cede n todus os tratameutba
clássicos.

Sobrcvlndo um accidonte nara a vista, c
dr. lVinploná pediu a opinião de uni cs-
pcclallst.1, O dotnlc procurou o dr. Fialho.
qiic disse nada ter a lesão com a aluiuui-
nia, e não se oppôz no tratamento espe-
cifico: o qual foi reencetado: com melhoras
da visão sem que a albuminia se inodifi-
casso.

O dr. Floriano <lc I.ctr.on cominenta a
'-.bservaçüo do dr. 1'nmplonn e cila casoi
seus em que, em ncphritiiis, colheu opte-
mos resultados com o 9M- Falam aindt'
sobre u mesmo ns^uiipto os drs. Rarroí
Terra c Pamplona, passando-se defuts a se
gúnda parte da ordem do dia.

O. dr. Caetano da Silva dá a palavra
ao dr. Floriano de temos que fi.í unia
Sntwcstinte coiiihiuniliçãí* sobre a ali.
reentação, Jfostra conio se r<"'fri;i vivei1
muito c com saude. Disctiii- solire n que
se deve comer. Oarnc ? \'egcftic3 í Ou
ambas as coisas ? -Mostra quo_ por sua
natureza o homem c um animal frugivòro e
e!la o caso da família ViWn.de l.islioa <|ur
se alimenta de frutas r que c um venl.vlu-
ro exemplo em matéria do robustez; fita
experiências pla-poloüicnj que provam qú«
se nÜo pádc comer só c:imc ; v. setnpfo
piedso juntar 03 vejetaes ti carne, -ilos-
trott que só os vcgctaêsi s3o sufficicntcs
para a alimentação, Ucvtdc 03 alimentos
cm reçcneradorcs orRanicos c cm preduetn-
res dó força, ou excitante;. Classificou,
para cstudar-lhcs a aUmcntaçSo convenien-
t". 03 indivíduos em normaes, hyppnorniae»
e hyiirrímrmacs. 'Mostrou que a cada um
dcllcs é obrigado certo rcgimen c termina
a sua conferência saudando n As.iocÍíiçfin.
Cobrem «.« ultimas palavras do orador as
palmas do nuditorio.

t) dr. 1'auiplona. elogiando a comaiuni-
cação do dr. Floriano de l.emos, lembra
á casa e ao presidente que ellc bem pode-
ria servir de thema para o inicio das con-
ferencias publicas de que cogitam os cst.v
tutos. .

Pediu ao presidentü que consulte a cas»
selire aa mesmas conferências o que con-
vide ao dr. Floriano de I.emos para ini-
ciil-a?, o que c ttpprovado. *

O dr. Paniplona pediu lambem quo a As-
so.iciação so faça representar no embar-
que do capitão medica dr. Affonsç l'èr-
reira. sócio da mesma, quc vac á lvuropaj
o que foi approvado.

Não sa achando presente o dr. Oscar
Carvalho, o qual pediu a retirada do as-
sumpto "Causai do mal estai da c'.iss5
medica", encerrou o dr. Caetano da Slb
va a. sessão.

Os assaltos suecedera-se assusta-
temente

Não é só nos subúrbios da Central
do Brasil que os ladrões vão operando
com grande audácia, zombando dos es-
fprços da policia, que quasi nada pôde
contra elles.

¦Assim, a lista de roubos nos subur-
bios da Central é augmentada com cnnr-
me série de assaltos praticados na Pc-
nhti, em Bonisucecsso, Olaria e lia-
mos.

O numero de assaltes nesses subur-
bios é verdadeiramente grande; E, para
não falar cm outros, citaremos aqui
aquelle de que foi victima um funeeio-
nario publVo, o coronel José Castilho,
residente á rua PliHomcna n. zi8. O
coronel Castilho mora sozinho nessa
casa.

Diversas vezes os ladrões lhe visi-
taram a residência. Ultimamente, íoi
tior duas vezes o coronel assaltado pe-
Ios mesmos ladrões. Da primeira dei-
las, depois de haverem arrombado uma
porta, dois creoulos, artnados de facas,
entraram no prédio e já se prepara-
vam .para _ o "trabalho", quando fo-
ram prescntldos pelo coronel, que, aliás,
nada podia 'fazer, porque é um homem
edoôo e fraco. Os ladrões ameaçaram-
no de morte, obrigando-o. a entrefrar
o dinheiro que tinJia em casa e _que
importava em approxiniadamcnlò,,"..;'.
4oo$ooo.

Da segunda ver, -agora, os ladrões
repeliram as mesmas ameaças e con-
seguiram também levar algum di-
nheiro.

O coronel Castilho, de todos as vc-
zes apresentou queixa á jiolieia do

22o districto, que; prometteu -providen-
ciar, mas nada pôde fazer.

Ecm sabemos que a policia não dis-
põe de elementos .para reprimir a
acção dos ladrões, que têm chegado
ao cumulo da audácia. Mas o que é
certo é que, os habitantes dos subúrbios
não podem viver á mercê dos assai-
tantes, c necessário é que a policia possa
dispor de elementos que tornem possível
o sucçcsso de uma acção repressiva
c que garantam a tranquillidade noi
habitantes daquellas povoadas zona:-.
., —. .iinmi,-a->»-4P»-<fr&»»" 

A niíSCOUERTA DA AJIKRIOA

Co-imncmoraçiio no Iiifíilnto
Ln-Fnyctte

,\ data de. 12 de outubro, que rclcnt-
bra a descoberta da America, será com-
memorada, eslíe anno, no Instituto La-
Fayette, com uma conferência do dr.
Pinto da Rocha que, nesse dia, iuaugu-
ra a; suas aulas de inslrucção civica,
dissertando sobrç pontos novos da des-
coberta do continente americano.

'Para essa festa, que se effcotuará ás
8 horas da noite, estão sendo expedi-
dos convites.

'^'» <» * m
r.FFEITOS DO TEMPORAL.

Um prédio conclemiiado que nie,
por ter sido abalado pelas

chuvas
O tüinporal que, durante dias da se-

mana passada, caiu sobre a cidade, re-
crifdcsccido ante-hontem, i noite, cm
fortes batega-s il'agua, fez com queniisscm as paredes do predio da ma
Haddocl; 'Lobo n, 213.

Jü condemnado ipela ''Prefeitura, de
propriedade Ido capitão de mar e íníc.r-ra Antônio Pedro Akcs, servi-a clle
de moraldia ao padeiro Álvaro Ramos,
sua esposa -e ires filhos.

Felizmente, no^ momento nr> que
tcive loR.ir o accidonte, estavam ledos
ausentes, razão ipor que nada houve de
conseqüências mais graves.

O Corpo de Bombeiros esteve no le-
vai. pi estando os aeu» relevante» »er-
viço».

KM LISBOA

do amDlstribitiono do prnmios
concurso do tiro

Lisboa, $ (A. II.) — O presidente'
Bernardino Machado presidirá hoje»
cerimonia da distribuição de prêmios
aos vencedores do concurso de tiro.

1 "«—»«> »!!¦

AS HABILIDADES DF,
"MBSTRE-CUCA" W

Na falta de éHoí occupaií
deii em larapie

O Bencdicto Leito é, não ha neqjl-n
um cozinheiro de mão cheia. Mas por.
fas ou negas está o _Leite ha muito
tempo sem trabalho ctfectivo, o que o
leva a ir de vez em quando alicinv.car
no Hotel Garvcz, na praça da líepu'
blica.

Nessa casa csl.í também hosprdsdol
o coronel Arthur Queiroz, de cujo quar-
to, cmquanto o mesmo dorima roubai
ram na madrugada de linnlcm um rc-<
logio n corrente de ouro. varies do-
cumentos e algum dinheiro.

Peitas ligeiras indagações v.i'üoou-
se que o autor da pilhéria só podia ter
sido o Ilencdicto, em cujo cncajço anda
a policia do 14o Uistrlctn.
—..—--— Mi«rrJ i^t <TJ) iT1 l! "!»*¦¦ —————"*~*'

XO CM'15 lIM.IT.Mi

A fOgUilda conferência ilo ciijiIIh»
(!r corvctii Raul Tniiifcs

O capitão de eorveta Raul Ta vare J
realizará amanhã, ás í> hora;, ito UtlB
Militar, a sua j;rai'.dt: comcrencia 09
curo de altos (-'tudo.- militares, dí»«
correndo sobre: "O bem e- o mal; o
justo e o injusto; symbo!o< da contrt"
dicção desses piiiieipios ;-., honesta e í
deshoiicsto; o ulil e o prejudicial <M
inútil; definições da guerra; lef;niçõ«f
dadas por outros autores."'

¦âwõflfetwww ^tmaiÊmmmÊk x&x.tt-JWiatixte**&v>»ti^ '
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CORREIO DA MA Segimda-fefrã, 9 (Tc Outubro tíe 101$

No sen interesse, não deve comprar
roupas brancas sem ver o sortimento
da ÇAMISABIA LUVA PRETA" á

j&rÚ$á Tiradentes, 34

COMERCIO
Rio, 9 de outubro de igi6.

NOTAS DO DIA
A Companhia Nova Fabrica; de Jm-

«Io c Tecidos Santo Alcixo inicia hoje
O' pauamonto dos juros de suas obri-
facões (detentures).

Hoje, ás 3 horas da tarde, deverá
realizar-se a asscmblea da Sociedade
Tubos Mahnesmann lida,

Hoj», á i hora da tarde, deverão re-
unir-se os credores das íallencias de
A. Nunes de Si e de Silva Lima Kl-
beiro & C.

iNoias da Calca, prata, metei, !«•
*ras do Thesouró, coniiirain-se e veu-
dem-se, Cosa Heis, Candelária, . 3-\-

(J: U03)

ASSKMBWrAS CONVOCADAS
.. Empresa CoiiEtruetora Uió Cirande

do Sul. dia u. ás i horas.
Companhia Predial, dia Mi a '

Jjora. ,

PINTO. IíOPKS & O.

Rua Floriano Peixoto, 174 —

Prestam as melhores contas '!e

café.

to», o C. Vasques; 2 ditos, a Gumra-
rães Irmão; 1 dito, ao mesmo; 2 dl-
tos, a Carneiro; 1 dito, a J. S. Ju-
venal; 2 ditos, « João da Cunha; 1
caixa de queijos, a Alberto Rocha; 3
jacas de queijos, a A. Frias; .) di.
tos, a A. Rocha; '2 ditos, o Guima-
rães Irmão; 1 jaci de carne, a R.
Grijó; 1 caixa de polvilho, a A. Ri-
beiro; t cesto de lingüiças, n 13. Cam-
nos; 1 encapado de polvilho, a C.
Vasques; 1 saeco de frutas, a Gui-
lherme.

MARÍTIMAS
VAVORKS ESP13RAD0S

Genovn c eses,. "Tomaso di S.i-
voia"

Nova York e escs., "Craster
llall"

Rio da Prata; "Voltaire . . . .
Inglaterra é escs.. "Araguaya".,.
Portos do norte, "Ceará". • .• •
Ainslcrdam e eses., "Ilollandia ..
jtin dá 1'ratn, "Saniura". . . •
Nova York. e esci., "Kio de Ja-
•ncirci"  . •

Porios do norte, ''Olinda . . .
Calião c ccs., "Orissa". . , .
Mnrdéos e ases. "Garònnn", . ,
Portos ilo sul, "Kny llarliosa". .
Portos do sul, "Mayrink". . . .
lüo du Prata, "Desna". . . ,
lii.i da Prata. "Araguaya". . .
Rio da Prata, "Vauban . . . .
Kio da Prata "Ilollandia". . .

CONCORRÊNCIAS
AXNUNCIAl)AS

Ilrigada Policial do Districto Fe-
deral, para o fornecimento de 50 cíl*
yallos creoulos, peitudos uu de san-
gue, dia 14. , , , „

Estrada de l:erro Central do pra-
•il, para o fornecimento de malcnal
electrico, dia 16, 00 meio-dia.

Estrada de Feiro Centra! do Urasili
pura o fornecimento de diversos arti-
gos dia iS, ao ineio dia.

Estrada de Ferro Central do ura-
6Í1. para o fornecimento de 6.000
burricas de cimento, dia ao, ao meio-
íjjg.

Estrada de Ferro Central do Brasil,
para o fornecimento de artigos diver-
tos, necessários para a officiua auto-
graiihica da intundencia, dia 2'. ao
meio-dia. , ,

Estrada de Ferro (entrai do lira-
sil, para o fornecimento de óleos,
lubrificantes, estopa e graxa, dia 23.
ao meio din. ,",''"'„.¦.

lEstrada de Ferro Central do ««•
•il, para o fornecimento de machinas
diversas, dia :4, ao meio-dia.

Administração dos Correios do E«-
lado do Rio de Janeiro, nara o fome.
cimento de material, dia 31, as 4
horas.

Uoyd Brasileiro, para o venda «os
cascos dos vapores Bstrtlla e Orton,
dia 31. ás 2 horaB.
m 1 —¦'¦¦—  -

Caixa de Conversão
porto & o.

São quem melhor ágio pagam.
— AVENIDA RIO BRANCO, 49.

REUNIÕES DE CREDORES
Fallcncia de J. M. da Gama Ju-

oior, dia 10, a 1 hora. ....
Fallcncia de J. Alves St Andrade,

dia 19, á 1 hora.
Fallcncia de A. Coelho & C„ dia

ao, 4 1 hora.
Faüencia de Emygdio Pereira d«

I<einos, dia 13, á 1 hora.

TIJOLO DE AREAR
Rivalizando com o <le procedeu-

cia estrangeira. Preços excepcio-
naes. J. A. Gonçalves & C. Sâo
Pedro, 49, sob".

VAPOlilin A SAIR m
Nova York c escs., "Tocantins";
Kio _ da Prata, "Tomaso de Sa-
vota"

Kid da Prata, "iDcsua"
Càravellas e escs., " Arassuahy,". .
Ivnííutm o escs., "Anua". . . .
Neva York e escs., "Tocantins"
Nuva York e escs., "Aracaty". .
Pará e escs.. "Piranuy". . . .
Kio da Traio. "Alossoró". , . .
Nova York e escs., "Voltaire"..
Rio da Prata. "Araguaya". . . .
Colônia do Cubo. "C.lenorcliy". .
Kio da Prata, "Ilollandia". . . ,
Itapuhy e"'escs.. "Itaitulia". . .
-Manaus c escs., "Ilaliia". . . .
Rio da Prata, "Sírio"
Nova York e eses. "Cavour". .
liordeaux e escs., "Samara". . .
Portos dó Norte "Ceará". . ,
Aracaju' e escs.. "Itapacy". , .
Inglaterra e escs., "ürisa". . .
Rio da Prata, "Garrnnna". . . .
Inglaterra e escs., "Desna". . .

AVISOS

MANIFESTO DE IMPOR-
TAÇÀO

Pelo vapor nacional "Itaituba", dos
portos do norte. Carea recebida: 6tf
saccos de assucar, a Thomar da Stlva;
«55. a Queiroz Moreira; 100 de cocos,
à Companhia M. C. Alimentícias;
100 de farinha, i ordem; 111 amarra-
dos de couros, a V. Remar: 27 quar-
tolas de azeite, a Hermanos Barcel-

. los, e 25. a Clayton Olsburg.," Pelo vapor nacional "Tocantins", de
Santos. Carga recebida: 900 fardos de
algodão, a Pereira lunior Filho; 2.000,
a Soares Lavrador; a.soo, a Luiz
Camuyrano. c 1.000 •saccos de café, a
S. Urban.

Pelo vapor norueguez "Kim" ue
Norfolk. Carga recebida: carvão.

Pela <d. 1'. Central do Brasil —
('Marítima) — Carga recebida: 15
saccos de feijão, a P. Caminha, 14
ditos, a Fogaça Rollim; 10 ditos, a
rCino; 10 ditos, a Marques; iS ditos,
a II. Albuquerque; 10 ditos, ao mes-
mo; 10 ditos, o Almeida Sieraann; 10
ditos, a Siqueira; 10 ditos, a B Albu-
querque; 18 ditos, a C. Pereira Sil-
va; 7 ditos, a Guimarães Irmão; 33
ditos, a Coelho Duarte; 10 ditos, a
Soares Cunha; 200 ditos, a Soares
Bastos; 10 ditos, a Caldas Bastos; 140
ditos, a Siqueira Veiga; 10 ditos, ao
mesmo; 10 ditos, a Brandão Alves;
10 ditos, ao mesmo; 10 ditos, a Cal»
das Bastos; 20 ditos, a Mario de Sou-
za; 18 dito*, 3 Carlos Taveira; 10
ditos, a Cascmiro Pinto; 10 ditos, a
lienevides Irmão; 300 ditos, a Soa*
«s llastos; 15 ditos, a D. Silva; 144
saccos de arroz, a M. Chaves e Pin-
to; 165 saccos de amendoim, a V.
Silva; 3 ditos, a C. Pereira Silva;
18 fardos de xarqtte, a Teixeira Bor-

Ses; 
227 fardos de alfafa. a tondon

. Rank; 49 fardos de carne, a A,
Cardoso; 34 ditos, a Gaspar Ribeiro;
200 caixas de águas, a Ií. A, Ca-
xambu'; 74 saccos de mi'lio, a Gul-
maràes Irmão; 35 saccos de polvilho,
ao mesmo; 5 caixas de cognac, a R*
Rocha; 10 saccos de carnes, a J. D.
(Oliveira; 5 caixas de biscoutos, a
ff.clirão; 5 ditas, o V. Caminha; 1
caixa du lamparinas, o A. Falcfa; 3
tinas de bacalliâo, a Ferraa Irmão;
«4 fardos de papel, a 'C. Fiat I,ux;
21 rolos do sola, a F. II. Walter;
125 rolos de sola, ao mesmo; 720
amarrados de couros, a N. llcrtz; 10
quartolas de tripas, a P. Morim;
100 saccos de chifres, a C. B. Co=ta;
1 encapado do pclles, a F. Plácido,

rela E F. Centra Ido Brasil (S.iJiogo). Carga recebida: 30 latas de
manteiga, a Pinto Lopes; 30 ao mes-
mo; 60. ao mesmo; 6 eugradados, ao
mesmo; •• latas, a Guimarães limão;
18 a Amandio Pinto; 20. a Gaspar Ri-
beiro; ço a Prista* C.i 10, a Tei-
xcira Borges; 18. a Presser Sc C; 1,
a ordem; 5, a Caldas Bastos; 10, a
Brandão Alves; 12, a Caldas Bastos;
85 a Lacticinios: 40, ao mesmo; 12,
a Pinto Lopos; 60, a Vieira -Monteiro;
4 caixas ao mesmo; 10, á Leitcria Mo-
dclo; 10 engrailados. a Mourão & C;
aa latas, a Vieira Monteiro; 18. a
Corréa_ Ribeiro; 18, a Alves Irmão;
0^ a Gaspar Ribeiro; ro, a Damasio &
C.;_8, a Medeiros Rocha; 10 a Alves
Irmão; 8, a Corrêa Vasques; 4 caixas
ao mesmo; .1 iacás de queijos, a Da-
masio & C.i 11, a B. Albuquerque 4,
n João da Cunha; 3 a M. Ferreira
Alves; a. a Torres Sr Kcío; 4, a F.
Moreira; 14. a Martins Saraiva; 4, a
Medeiros Rocha; .), a Pereira Atinei-
da; 4 a Martins Saraiva; 8 a João da
Cunha; 0. a Damasio Sç C: q, a João
da Cunha: 7 a Teixeira Carlos; 6. a
Martins Saraiva: 4. a Torres Sc Re-
go; 6 caixas a K. Rocha;, 18. i Com-
panhia ü I*actÍcÍnios; i jaca de car-
ne. a Manoel Ferreira Alves: 2, a Ave.
Uno tixa; 1, a Fernandes Moreira; 1»
s Dias Ramalho; i,a Adolpho Schmidt;
4 a Ferraz Irmão; 1 da toucinho, a

j Fernandes M-orcira; r, a Toanúlm Al-
ves Kibciio; .^, a Torres Ã Rego; 34,
a Dias Ramalho; 10, a Adolpho
Schmidt: 12, ao mesmo; o ao mesmo;
104 saccos de batatas, a Ramalho Tor-
res; 100. a T. C. ordem; st, a C. P.
ordem; 50 a P. ordem: 02I2 caixas, a
Print; Turres; 50 saccos a Guimarães
Irmão; 30 caixas, a Dias Ramalho ;
i<> sacesis de batatas a Antônio Gar-
cia; 12, a João Fontes; 12. a A. F.
Garcia; 20. a Antônio Garcia; 12 de
cebolas, a Rjimalho Torres; r de alhos
a A. A. Scraba; 12 jacas de alhos; a
Ferraz Irmão: 4 saccos de polvilho.
ao mesmo; 14 <\o favas, a Ramalho
Torres; í latas ffe lingüiças, a C. Cos.
Ia; 2 caixas, a Zcnha Ramos; 2 cestos,
ao mesmo; 1 caixa de cera. a Asccnção
Santos; a quartolas de lanino. a R.
G. G. ordem; 5 quartolas de sebo, a
V. Scnra; 100. a Oliveira Irmão; 12
amarrados do couros a José Dantas;
42. ao mesmo; 116 a Coelho Duarte;
50. a Jacoues Meyer; o latas de num-
teitía, a Ferraz Irmão; 2. a C. A.
Carneiro: 1. a Arthnr; 2. a A. Prc-
ehel; 3, .1 Fritz: 1. a Coelho Duarte;
17. a r.eitcria Boi; 7 a Pinto Lope»;
40. a Guimarães Irmão; 20 a Cascmi-
ro Pinto: 10 a !¦'. Macedo; it, a .Toa-
quim Alves Ribeiro; 14. a A. Rihei-
ro; 8. a Toaquim A. Ribeiro; 24. a
Cascmiro Pinto; s, a Adolpho Srhmidtj
jo. a Herm Stoltz; 7 a Leopoldinen-
se; 1, a B. Daniel: 14. .1 Amarantci
10. ao mesmo; !. a Polmé & C; 12,
i Siqueira Sr C.i 12 a Coelho ;i, a
Artliur! ; caixas, a M. Vasscl; 5. a
Cascmiro Pinto; 1 cesto, a Dúpevrati
1 engndadns, r,o Centro Pastoril: 2
caixas 'x Herm Stoltz; ;t enc;radadosL
a Corrêa V.isoncs; 4 iacás de queitos,
a A Harbcsai o .-i Torrei St Rego;
28 a lft.1i' ria Cunha: .1 ao mesmo;
I 

'„ 
Ti >'¦-' Carros: 5. 1 Alberto; 3,

a C. V;i-mies: .; a lírio ;!n C-itihai 2
a Cor-": ' a Gaspar Kihciro: s a

Íoão 
da Cimlia; .1. tt Pereira; 8, ,7

lasonr Ribeiro: 1. (1 Partira Almei-
«,; , a João da (.unha: to a M.

ferre:ra: 1 caixa, a J. A. Pinto; :
íneí. a C. Coelho; 1 a Corrcai 2. a
Cabral IrmSo: 1. a A. Irmão; 17. n
Caínar Ribeiro; i« a M. RocS?:nlSi 1
frcíxelni; 10. a A. Irmão; 2aM.Roch.i'
j i.icla de queijos, a Damazio; 10
dito", s Amandio Knt»; 4 d^os, ¦ A-
liwtMi « dito», • A. A, ».: 4 »

CORREIO — Ksta repartição expe-
dirá malas pelos seguintes paquetes:

Hoje:
D«im. para Santos e Rio da Prata,

recebendo impressos até ãs 11 horas
tia manhã, cartas para o interior nte
ás 11:12, idem com porte duplo e
para o eiturior até ao meio-dia, e
objectos para registrar até ás 10 da
manhã.

Leão XIII, para Santos c Rio da
Prata, recebendo impressos até ás 6
horas da manhã, cartas para o inte-
rior até ás 61I2. idem coin porte du-
pio e para o exterior até ás 7.

7'oHiaro dí i'iií'0(ri para Santos ç
Rio da Prata, recebendo impressos ale
ás !> horas da manhã, cartas para o
interior até Ss 91I2. idem com porto
duplo o para o exterior até ás 10.

vViiiiiiiu. para Bahia. S. Juan e
Nova York, recebendo impressos ate
ao meio-dia. cartas para o interior até
ás 121I2 da tarde, idem com porte
duplo e para o exterior até & 1 e
obiectos para registrar até ás 11 da
manhã.

Pvrineut para Victoria e portos do
norte até Ceara, recebendo impressos
até ao meio-dia, cartas para o interior
até ás taila da tarde, idem com "por-
te duplo até á 1 e objectos para ro-
gistrar até ás 11 da manhã.

Amanha:
Koíhiire, para Barbados e Nova

Yorlt, recebendo impressos até ás 10
horas da manhã, cartas para o exte-
rior até ás 11 e objectos para regis-
trar até ás 10. .

Anna, para Santos, Paraná e San-
ta Catharina. recebendo impressos até
ás j horas da manhã, cartas para o
interior até ás 5 '\-< idem com por-
te duplo até ás 6 e objectos para re-
gistrar até ás 6 da tarde de hoje.

Belgian Prince, para Victoria, Trin-
dade e Nova Orleans, recebendo im-
pressos até ás 10 horas da manhã,
cartas para o exterior até ás 11 e
objectos para registrar até ás xo da
manhã.  < __

Gottas Virtuosas dte0 WÍ
Curam hemorrtioides, males do utero,
ovarios, urinas c o própria Cystite.

CAIXA I)K SOCCOmíOS DÓ
¦PliSSOAL MARÍTIMO DA

SAVDE PUBLICA
SEDE SOCIAL — RUA DA GAN-

DELARIA N. 69
De ordem do sr. presidente, con-

vido todos os associados ouítfs n
comparecerem á iissembléa geral,
que se realiza ás 20 horas do dia
10 do corrente para as leituras do
Relatório e Balanço Geral do The-
soureiro.

Rio de Janeiro, 9 de outubro de
iqi6. —1 O i" secretario. Arlhiir
M. Paixão. (J 1,157

ANNUNCIO
RODA DA FORTUNA

safeis»?
8334 6387

334 387""" 
34 "~ 
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O LOPES
é quem dá a fortuna mais rapí-
da nas loterias e offerece mai-
ores vantagens ao publico.

Casa matriz, Ouvidor 151;
Quitanda 79, esquina da Ouvi-
dbr; 1° de Março 53. largo do
Estacio de Sá 89, General Ca-
mara 363, canto da rua do Nun-
cio; rua do Ouvidor 181 e rua
15 de Novembro 50, S. Paulo.

BANCO LOTERIGO
R. Rosário 74 e R. Ouvidor 76"O PONTO"

130 - R. OUVIDOR - 130
São as casas que offerecem as

maiores vantagens e garan-tias ao publico .

PUBLICAÇÕES A PEDIDO
ANTIGAL DO DR. MACHADO

E' o melhor remédio, por via
gástrica, para curar a syphilis.
É' de gosto agradável e não tem
dieta. Vende-se em qualquerphar-
macia.

FORMIOIDA MER1NO
O único exterminador das for-

migas, Mcrino & Mauvy, rua do
Ouvidor n. 163.

MELIiE. MATTOS
MAN [OURE

Para senhoras e cavalheiros
Quitanda, 24.

Diabéticos! Tomao
oriih do

Melgaço

ffiffilS
AÜG.:. B SUIHj.:. lOJ.:.

OAP.:. FRATER.:. ES-
PASOLA

Peço o comparccimcnto de todos
os Ilr.:. do quadro para se-
gunda-feira* 9 do corrente, á hora
do costume, pois haverá sess.:.
extraordinária de finanças. — A.
Lèvy. (R 1490

UJfHO BENEFICENTE DOS
MILITARES

Convida-se 03 associados para a
assentbléa geral extraordinária a
realizar-se em 10 de outubro cor-
rente, para tratar da reforma de
estatutos. —A direcioria. J 1521

ÍAO MONOPÓLIO
DA FELICIDADE!

IHLHETES DE LOTMHIA
Reniettem>se bilhetes pu-

ra o interior mediante o
porte do Correio

FRANCISCO & C.
14 — Rua Sachet — 14 g

V. Ex\ tem necessidade de
dentes artlficlaes ou de qual-
quer outro trabalho dentário
p o v processo inteiramente
novo ? Procure, de preferencia,
o esforçado cirurgião-dentista Dr.
Silvino Muttos, cujos rloquen-
tes o rèaes attestados de sua
proficiência ahi se seguem, alúm de
20 annos de constante pratica.
Eil-os :

Laureado com o i° prêmio da sec-
ção cirurgico-dentaria, na Grande
Exposição Artisiico-Industrial de
1900; concurrenfe, era 1903, no
Districto iFedera), á Exposição Prc-
paratoria da Universal Norte-Ame-
ricana; premiado com medalhas de
prata e de bronze, na Extraordina-
ria Exposição Univcrsal-Internaeio.
nai de 1904, cm S. Luiz, nos Es-
tatlos-Unidos da America do Nor-
te; galardoado vcom o Primeiro
Grande 1'reniio, na Portentosa
Exposição Nacional do 1908;
e com medalha» .!? ouro, na Expo-
sição Internacional e Scientifica de
Hygicne de 1909, na Universal Ex-
posição de Turim — Roma — de
1911 e, em 1913, no 1" Congresso
r.'in-Americano du Odontologia.

3 - RUA DA CARIOCA - 3
Canto da rua du Carioca

"(A tG7J

Casa Guimarães
iai—RUA SETE 'SETEMBRO—121

Tclephonc 2563, C.
Importante reducção em todos os

Calçados
Borzeguins Collegiaes n. 27 a 37 a

10J000
Ultima Criação dos Sapatos Colle-

giaes Mignon

*£. • • '* j^à&ÕÈ iiiV

N. tts a 37.
N. 28 a 33.

. 5$ooo
. 6$000

N. jt a -ti 7$oooDepositários dos alpercatas

Empregado para flores
naturaes

Precisa-se de um coiti pratica de
fazer coroas, boúqitcts e mais traba-
Ihos em flores naturaes. Ordena-
do Co$ooo mènsaes para princi-
piar. Trata-se no Bazar Elias —
Largo do Kstacjo. (A 1689

Vias Urinarias
Syphilis e imilostias de

senhoras

DR. CAETANO JOVINE
Formado pela Faculdade de

Medicina t'e Nápoles, e habj;
litado por títulos da do Rio
de Janeiro

Cura especial e rápida de
estreitamentos urcthraes (sem
operação), gonorrhéas chroni-
cas, cystites, hydroceles, tu-
mores, impotência. Consultas

das 9 ás 11 e das 2 ás 5 —
Largo da Carioca, 10, sob.

•MHtIMIMMIMeWW -

Illf 1 fll-fl 1 m\il TINTURARIA1!MA(1A!SAFELIZ:a refobmadqra
106—RUA DO OUVIDOR—106

Filial á praça 11 de Junho 51—Rio
de Janeiro

COMMISSÕES E DESCONTOS
Bilhetes de Loterias

Aviso: — Os prêmios são pagos
no mesmo dia da extracção.

FERNANDES & C."
Tel. 2051, Norte

Banco Sportivo
Comprac bilhetes nesta casa, e

tereis o futuro garantido, forte
certa, pagamento immediato. Rua
da Alfândega, 42, esquina da rua
da Quitanda. J. DUTRA & C.
Telbpji. 412. N.

CONDUCÇAO GRÁTIS — Cha-
mados: Telephone Central n. 4305.
— Kspccialidaile em limpeza cliimi-
ca a secco. Lava-se e tinge-se qual*¦quer tecido, por mais fino que seja.

Edpecial em passagem a ferro e
todos os serviços a capricho c a prc-
ço de 10 «|» de abaümcnto de que
qualquer outra casa; RUA SENA-
DOR DANTAS N. 85. (A 136S)

SP

Casa em Copacabana
Aluga-se uma excellcnle casa

com luz electrica, fogão a gaz, etc.
á rua da Igrejinha n. 52; as
chaves estão no armazém da cs-
quina. (Ai 671)

MYOSTHENIO
¦ Fórmula do dr. J. M. de Macedo

Soares — o melhor tônico reconsti-
tutnte e indispensável ás creanças,
velhos, donzellas e âs scnhoras( duran-
te a gravidez e após o parto; ás amas
de leUc.

Vidro, s$ooo. Depósitos: CASA
HÜBliU, rua 7 de Sntt-mliro 61, o
PHARMACIA MACEDO SOARES;

(A 171a)

ALUGA-SE
Aluga-se uma boa casa, em lo-

gar muito saudável, nova, toda ro-
deada de jancllas e portas, ei-
mentada cm toda a volta da casa,
com varanda, com grande terreno
nos fundos, tendo 2 salas, 4 quar-
tos e .mais necessários. Vale 200$
e aluga-se por I40$ooo. Acha-se
aberta, tendo uma pessoa para
mostrar; na rua São Luiz Gon-
zaga n. 356 (Pedregulho), e para
tratar na rua General Pedra 423,
com Soares. (A 1678)

CLUB DOS PEPINOS CAR.
NAVALKSCOS

Levo ao conhecimento dos asso-
ciados que, por motivos de força
maior, ficam suspensas têmpora-
riatnente as diversões desta socie-
dade.

Outrosim, participo que, no dia
11 do corrente, terá logar o bene-
ficio em favor deste club, no Ci-
nema Central, á rua Doutor Ma-
noel Victorino n. 137, Engenho de
Dentro. — O presidente, Ag°sti-
u/10 D, N. d'Almeida, J 1553

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
DOS PILOTOS MARÍTIMOS
Convida todos os associados

para uma reunião especial, para
tratar de assumptos de alta im-
portancia, na sua sede, no dia 9,
ás 8 horas da manhã. 1630

ASSOCIAÇÃO PROTECTORA
DOS EMPREGADOS NO

COMMEKCIO
Asscmblea geral extraordinária
De ordem do sr. presidente con-

vido a todos os srs. associados
quites, a reunirem-se em asembléa
geral extraordinária, no dia 11 de
outubro p. f., á 8 horas da noi-
tc,_ no sobrado, da rua da Assem-
bléa, n. 73, afim de deliberarem
sobre propostas da administração,
(finanças).

Rio de Janeiro, 26 de setembro
de 1916. — O secretario /. C, de
Oliveira.

COXS.:. GER.:. DA ORD.:.
Hoje, sess.:. ord.:. — O Gr.:.

Secr.:. Ger.:., Daemon. (R 1639

GR.:. OAP.:. DO RIT.:.
MOD.:.

Hoje, íess.:. ordin,:, ás horas
do costume. — '/'. Daemon, Gr.:.
Secr.:. tttr.:. da Ord.:. (R 1644

SEN.:. U/J.:. OAP.:. hllZ
DE CAMÕES

Hoje, Sess.:. Econ.:, — Ü
6acr.:., lati Bmifacio. (A ló-fi

O SENHOR PRECISA
de um auxilio pata augmehtar suas
entradas 1 Combinação lícita, fruto de
estudos ma th ema ticos, póde*llie fcizer
ganhar alguns contos anmtaes sem
sacrifício. Dirija-se n MATIIF.MATI-
CO. Caixo 1.308, enviando sello para
resposta. NAO RESPONDE AOS
AKOXYMOS. (J 1202)

COLLEGIO
Traspassa-se o contrato de ar-

rcndanicnto dos prédios c terreno3
pertencentes a um conhecido es-
tabelecimento de ensino, magnifi-
camente installado, em local muito
aprazível e salubre, a poucos mi-
nulos desta cidade. É' negocio
cxcellente para quem quizer mon-
tar um bom e grande internato,
especialmente para meninas, Car-
tas a J, Baptiãla da Silva, neste
jornal. (A 167(1)

PENSÃO TORINO
AJúgam-se bons e confortáveis

quartos a rapazes do commercio,
cavalheiros c csis-tcs sem filhos, a
5$ooo, 6$ooo c 7$ooo diários, com
ou sem pensão. Bons banheiros,
água quente e fria, 'erecricidade,
télàpliòne e todo o conforto, rua
do Cattetc n. 104.

Telepiione 5853, Central

CURA DA I
SIPHIL1S §

Ensina a Iodos um meio
de saber se tem syphilis
adquirida ou hereditária, in-
terna ou externa c como
podem cural-a facilmente
em todas as manifestações
e períodos. Escrever: Cal-
xa Correio, 1686, enviando
sello para resposta.

íU»!llil!!llll!M:i!HI!niHiiaiillin:!i!B!1!

ALUGA-SE
Aluga-se o magnífico prédio nu-

mero 168 da rua Corrêa Dutra,
com 6 amplos aposentos, 2 salas,
despensa, cozinha e banheiro paraágua quente e fria. As chaves cs-
tão no prédio até quatro horas da
tarde. Trata-se á avenida Rio
Branco n. 109, com o sr, Leão.

(J 1288
BBíP^se^wiMMS^rtiH, t&

GONORRHÉAS
cura infallivcl em 3 dias,
sem ardor, usando "Gonor-
rhol". Garante-se a cura
completa com um só frasco.
Vidro, 3Í000, pelo Correio
5$500. Deposito geral ;
Pharmacia Tavares, praça

gj Tiradentes, 62 — Rio de
V Janeiro.

Cura radical
Da GONOKRHÈÁ CHRONI-

CA OH RECENTE, em poucos
dias, por processos modernos, sem
dõr, garante-se o tratamento. Tra-
lamento da syphilis. App. 606 e
914. Vaccinas de YVright. Assem-
bléa s.|. das 8 ás 11 c 12. ás t8.
SERVIÇO NOCTUIJXO, 8 ás
10. — Dr. Pedro Magall.àes.

(R 9245

SÓCIO OU SÓCIA
Precisa-se de um com o capital

de 4i50o$ooo para uma casa de di-
versões e varieté já montada, pro-
ximo a inaugurar, em ponto mais
central do Rio de Janeiro.'O sócio que se retira é por mo-
tivo forçado que explicará ao pre-
tendente. Carta neste jornal, para
Figueiredo. (A t6Si

GRANDE HOTEL
— LARGO DA LAPA —

Casa para famílias c cavalheiros
de tratamento. Optimos aposen-
tos ricamente mobilados de novo.
Accessores, ventiladores e cozinha
de 1* ordem.

End. Telegr. "Grandhotel".

TINTURARIA RIO BRANCO
29 -- AVENIDA MEM DE SA' — 29
Atter.de immediatamente aos chamados pelo telephone —

Central 4934, para buscar^ roupa nas residências — Limpa o

Especialidade em trabalhos em roupa de senhora.
PREÇOS MÓDICOS

PROFESSORA M.M.ALHY
A mão, imagem da alma
OllIROMANOIA, MAONETIS-

MO E TELEPATHIA
_ Se os olhos.são o espelho da alma,
ca mão o reflexo da nossa iiorsona-lradc. Já a IClcriutura uuzera na
boca dê J0I1 estas 'ulavras: "Inscreveu
Deus SIGNAES na mão dos homens,
afim de ouc todos com ANTECIPA-
(.AO pudessem conhecer os seus desli-
nos". As linhas das mãos são como
uni alphaheto que permitte ler no nos-
so próprio coração e no coração dos
outros. São signa» mornos c signaes
physicos, o retrato traçada pelos lios
nervosos e extrasensiveis do cérebro,
^e o cérebro c o coração pensam, i
a mão mie executa e ãctíín.

A professora AI. M. Ahinv, receru
temente chegada a esta canital. c a
única scientista da America diplomada
na leitura pelas linhas das mãos —
ussmnpto cm aue se dedicou durante
o annos. E' tumhem oceulista. Tira
qualquer malefício. Kesolve atrazos de
vida, realiza casamentos e cura pelos
fluidos oceultos — a maRiietisníb in-
clusivü £= e não como Keraliiicnte se¦faz. ! Não neceita pagamentos" senão
depois de obtido o aue se deseja.
Attenilc á chamados RUA DO SJAT-
TOSO ao. (M 135a)

SATOSIN
é um remédio único pela sua
efficacia curativa cm todas as
affecc8es pulmonares;

SATOSIN
cura ps calarrhos agudos e
chronicos dos bronchios e dos
pulmões nos diversos períodosda mo!«9tia;

SATOSIN
no tratamento da tuberculose
oompajjvada exerce effeitos re-
troacilvos sobre a infecção até
um limite tal que paralysa o
desenvolvimento dos bacillos
de Koch até supprimil-os com
o emprego prolongado;

SATOSIN
é rccommendado por summida-
dos médicas brasileiras c es-
trapgeiras.

A' venda em todas as boas phar-macias e drogarias do Brasil.

lYPHILIS
fJsNuncla i i «lepurativa conuen-

trada de caroba iniudu
(Formula de Drilo)

Approvada e premiada com me-
dallia de ouro. Cura: ompiges,
boubas, sarnas, doenças do nariz
e dos ouvidos, borbulhas, comi-

ohões darthros, iprannos eezemas,
erysipela, syphilis e rheumatismo
antigo e recente. Preço 2$5oo.•Depósitos: Drogarias Pacheco,
rua'dos Andradas 45; Carvalho,
rua i" de. Março 10; raia Sete de
Sdfembro Si e <jo e á rua da As-
sembléa 14. Fabrica: Pharmaòiá
Santos Silva, ru;t Dr. Aristides
Lobo 229. Tel. 1.400, Villa.

PHARMACIA
Vende-se uma com sortimento

em alcalóides c especialidades
pharmaceuticas, em uma estação
dos subúrbios da E. F. Central,
bem collocada, com contrato por 7
annos morada para família, alu-
gucl mensal ioo$ooo, desembaraça-
da de qualquer ônus, por ; :ooo$,
pagos de uma só vez. Informa-
ções, Praça Tiradentes n. 73, com
o sr. Vieira. (S 1355

Liquidação de Modas
Tafctás Inrgura foc|m o .)$oo_o e

4$2oo; etamines em todas #as coros,
largura iooc|m. o i$;oo: sedas lava-
vris, laríura too clm. a 5$8oo.

Kuviam-se catalneos^ com os preços
de todas as mercadorias.

Telephone 922 Sul. Rua rir S. fie-
nicnto 40. Botafogo (hoje Ruy Bar-
bosa). (A 1700)

SOOIO
Precisa-se de um. com 8 contos*

Bar.intindo-çc o? lucros de uni cinto
e fimnnento<5 a dois contos, livres di

! tlesuosas. mensalmente fomn fe pôde1 nrnvar, Para mais ínforma^tje», praça
I Tiiadentes 7S. tola da Ircnie, cora S.
r».!— ( A iri3)

Ferragens, Tintas e
Louças

Para não fazer leilão, liquida-se
todo o stock por preços abaixo do
custo.

Aproveitem a oceasião! 1! 111
CASA CENTRAI,

Rua Estacio 'le Sá n. 24
Teleph. Villa S12

(A 1685

Elixir de Pepsina
Composto

(Camomilla. Rhulbarbo, 'Calumba
c Pepsina) Fórmula de Brito
Aipprovado e premiado com me-

dallia de ouro, 'Effficaz nas diges-
toes mal elaboradas, dyspcsias, vo-
mitos, eólicas do figado c intes-
tinaes, inappetencias dores de oa-
beca e vertigens. Vidro 2$ooo.

iDeposIftlos: iDrogaotias iPaclteao,
rua dus Andradas, 45; Carvalho,
i" de Março, 10; Sete de Setem-
bro ns: 81 e 89 e Assemblca, 14.
Fabrica: Pharmacia Santos Silva,
rua Dr. Aristides Lobo n. 229.
Telephone n, 1.400, Villa.

(3087 )

g, Largo da Carioca, 9
(Grande armazém junto ao portão

da Ordem)
Moveis a prestações, caipas para

mobília, 9 peças, 6o$ooo; oleado
de 0,60 e 0.70, a ,1$5oo e 4$ooo o
metro; dito para mesas de 3 a
5 tahoas, uo$ooo e ito$ooo; capa-
chos de Jm e 1111,10 a 8$oqo e
9Í000.

Souza BaptiSta & C.a

FABRICANTE DE SM
Prccjsn-so ílo uni, pct'1'citò

conlivccdor do fabrico do sa-
liiio n quente e a frio.

Vara informações deixar no-
me e adresse na caixa deste
jornal, & G. AV., para ser pro-
curado. (J 102»)

PERFUMISTAS
Fabricamos eúqüctas finas, em

metal, papel, ouro fino, alumínio,
celulóide, etc, em alto relevo e
timbragem a. cores e árcographia-
das; trabalho perfeito.

Executamos clichês, marcas, ca-
rimbos, moldes para sabonetes e
vidros de fantasia; vendem-se ba-
lances para todas applieações.

Rua 1° de Março, S7. 2", telenli.
Norte 4072. (R 1642

CASA PARA FABRICA
Alugá-sè a casa n. 147 da rua

Visconde de Itauna, em frente á
praça Onze de Junho, própria pa-
ra_ a ihstnllação de uma fabrica,
pois, além de armazém na frente,
tem mais mt>- uraiiuc área de ler-
reno nos .fundos. Está aberta ate
ás 17! horas; trata-se na rua de
São Pedro' n. 72, com Cosia Bra.
tn & C. 351 J

FERIDAS!
Ulceras, chagas, eezemas, friei-

rns. etc. "Uneuento Santo Brazi-
Kcnse"1. Rua Marechal Floriano,
173. A. Costeira Pimeníel.

J 603

VENDEDOR
Dá-se - connnissão um artigo de

fácil venda e granrle consumo, a
um rapaz relacionado 110 ramo de
couros. O pretendente deverá men-
cionar algumas firmas com as quaes
conta fazer negocio, escrevendo a"Fabricante", paia este jornal.

(A 1655

Xarope Peitoral de Deses-
sartz e Alcatrão da

Noruega
FORMULA DR BRITO

Approvado pela Inspectoria de
Hygienc e premiado com medalha
de ouro na Exposição Nacional de1908. Este maravilhoso peitoralcura radicalmente bronchites, ca-tarrhos chronicos, coqueluche, as-thma, tosse, tisica pulmonar, dores
de peito, pneumonias, tosse nervo-
sas, eonstipações, rouquidão, suffo-cações, doenças de garganta, la-rynge, tlefluxo asthmatico, etc.
vidro. i$.soo. — Depósitos: Dro-
garias Pacheco, rua dos Andradas
n. 45; Carvalho, á rua Primeiro
de Março, 10 e 3'; á rua Sete d«
Setembro, 81 e 99, e á rua da As-
sembléa n. 34. Fabrica: Pharma-
cia Santos Silva, rua Dr. Aristi-
des Lobo n. 229, telephone 1.400,
Villa.

em ii n ase

AVISOS MARÍTIMOS

Prédio - Rua Barão de
Mesquita

Vende-se um chie, construcçãosolida, estylo moderno, ainda não
habitado, constando de dois pavi-mentos em centro de terreno ajar-
dinado na frente e dos lados e
bom terreno todo fechado, para pe-
quena familia, tendo as seguintes
accomraodações: pavimento infe-
rior, duas salas, despensa, banheiro,
water-closet e cozinha, e no supe-
rior três quartos, corredoí e water-
closet; installaçõcs electricas, bon-
des de lAndarahy Grande á porta.Para ver e tratar com o sr. Ricão,
rua do Hospício n, 216, loja, da
1 ás 3 horas da tarde. Preço,
22:ooo?ooo. (A 1654

FAilUICA DE TO'COS
Traspassa-se uma es-

tanola oompletamente

machados nieohanloos»
motores eleotrioos,
prompta para fabrioar
até 30.000 tóoos por
dia, carroças, animaes»
etc, situada no ponto
mais central do Rio e
servindo a todos os
bairros. Tem oáes pro-
prlo para receber le-
nha por mar, preço ba-
rato para liquidação,
Informações : Avenida
Rio Branco, 11-1' an-
dar, das O ás 11 e das
15 ás 17 horas.

PENSÃO
Vende-se uma muito boa sita no

melhor ponto da av. Rio Branco
Está cheia de famílias, tendo uma

numerosa freguezia, de avulsos e
marmitas.

E' um alto negocio, o motivo
dir-se-á ao pretendente, não se ad-
mittem intermediários. Informa-se
á. rua i" de Março 39, Casa de
Cambio^ (A 1695

LOJA
Traspassa-se 110 melhor pontada rua Sete, com contrato, módico

aluguel, com boas vitrines, arma-
ções e mais mobiliário, própria
para modas, fazendas, sapateiro ou
negocio chie; o motivo c a doen-
ça do seu dono, que tem de se re-
tirar; cartas ao sr. Soares, no es-
criptorio desta folha. (J 1543

QUEREIS ALMOÇAR BEM E
JANTAR MELHOR POR

1*500?
Visitae o restaurant La Table

du Comnierce. Av. Rio Branco
n. 157, i°. Alugam-se quartos &
famílias e cavalheiros, e fornece-
se pensão a domicilio. (A 1696

FEBRES
INTERMITENTES,

SEZÕES,
PALUSTRES,

MALEITAS, etc.
Cura radical em 3 DIAS, peloANTISEZONICO JESUS
Rua Marechal Floriano — 173

Tel. Norte, 4013
J 601

Ouro a i$8oo a gramma
PLATINA, 7$3oo

Prata 30 a 60 reis a gramma,¦brilhantes, cautelas do Monte Soe-
corro e de casas de penhores,
compram-se á rua do Hospício
n. 216, 'hoje Buenos Aires, única
casa que melhor paga. M 1588

O PALACE-HOTEL
Em Caxambu', ainda tem opti-

mos aposentos disponíveis. Dia-
rias. 7$ooo c S$ooo.

CAFÉ TRIÜMPHO
Puro e saboroso, á venda em

toda parte. Torrefaeão c moagein.
Praça Tiradentes 56. J 7111

Colchões de crina
Fazem-se c reformam-se por pre-

çns razoáveis e com perfeição,
tendo para isso uma machina apro-
príada; na officina c deposito da
coletaria da rua Prei Caneca 309,
próximo á rua de Catumby,

(A 1690

"AUGUSTO LEWIN"
CASA DE MACHINAS A' RUA

D. GBRARDO N. 3.1
Vende seu grande sortimento de

maicliinns para Industria e Lavou-
ra, por preços sem competidores.

Motores electricos de 1 a 150
cavallos, ditos a Icerozene, gazo-
lina e óleo bruto, de 2 a 20 ca-
vallos; machinas a vapor, de 2 a
200 cavallos; caldeiras, idem de
2 a 400 cavallos; dynamos de 15
a 200 ampéres; dito conjugado
com motor a vapor, de 35 Invatts;
machinas para serrarias e marce-
rarias; ditas para officinas moca-
nicas; deseascadores de café e
arroz; bombas de todos os syste-
mas, ate 15 poilegadas; locomoti-
vas, trlihos e wagonettes; ferro
em chapas, vergalhões e barras;
eixo?, polias, mancaes e correias;
cantoneiras, vigas e coluinnns.
Etc, etc, etc- R 1487

ALTA CARTOMANCIA
Mmc. TAGILD, iniciada nos

mysterios do oceultismo, possuído-
ra de grande poder em sciencias
oecultas, diz o presente, o passado
e prediz o futuro. Faz qualquer
trabalho para o bem estar, como
sejam: casamentos diffiçeis, re-
conciliações e embaraços coinmer-
ciaes, etc.; na rua Frei Caneca
n. 58, sobrado. J 1368

2o andar, centro com-
mercial

Aluga-se o 2" andar da rua da
Quitanda, 123, entre Alfândega e
General Câmara, com 2 salas, 3
quartos, cozinha com fogão a gaz,
banheiro com aquecedor e gaz,
próprio para familia de tratamen-
to, aluguel, rs. 23o$ooo, nroprio
também para grande escriptorio.

M 1352

1HY PM«NETISMO í
Se quizerdes adquirir rápida-

mente esses poderes psycjiicos,
nrocurae vos inscrever hoje mes-
mo no Curso do professor K.\-
D1R, o primeiro e único no Brasil!
Pelo seu methodo de ensino, com
S lições apenas, já podeis influen-
ciar e dominar outras pessoas.Também faz trabalhos de Somnam-
bulismo para investigações parti-culares. Rua Mariz e Barros, S7.

S 1224

Ouro a i$8oo a gramma
PLATINA,. 7$2oo

Prata e brilhantes, compra-se
qualquer quantidade; na rua Uru-
guyana 77, loja de ourives.

M 1585

GRANDE OCCASIÍO
Família que parte, vende novos

e bonitos moveis de sala de jau-
tar e donuitorio. Preço baratissi-
mo. Depositados á rua; Livra-
mento, 211, onde se trata, cinco
mii.utos do bonde Praia Vermelha
na rua Sete c Uruguayana.

M^5 J

AUTOMÓVEL
Vende-se de particular um dou-

ble-phaelon 20)30 de fabricante
francez, perfeito, capota, pneu'novos; ver na rua do Riacbticlo
n. 2ii, Universal, trase Ed. Boi-
sa 19, sr. T.astos. 1821 J

SITIO

MME. VIEITAS ain-
da mora na rua Maré-
chal Floriano Peixoto
11. 117, sob. <J "a)

UGTI BiSILEii
L1\HA

O paquete

PRAÇA DAS MARINHAS
(ENTRE OUVIDOR E ROSÁRIO)

1)0 NORTE

Pensão Abrantes
Tem bons coinmodos desoecupa-

dos. Rua Marquer de Abrantes,
26. Telephone Sul 151. (B 899

Gonorrhéas
curam-se rapidamente, sem

precisar injeccao, com o uso da
OPIATINA
deposito: FHAMACIA RUAS

Rua do Espirito Santo n. SO
Próximo ao tkeatro Carlos

Gomes M 818

Patente de official
O capitão José Thomaz Gomes,

pede a pessoa que tiver a referida
patente de entregar i rua Luiz de
Camões n. 1, barbeiro; sendo gra-
tificada na oceasião. J 131*

Sisn. Aristides Frederico de
Andrade

Residência: Fortaleza — Ceará.
Curado como o Elixir de A'o-

gtteira doPbco. Cbco.Joao da Silva
Silveira, de complicações syphiliti-
cas tendo estado entrevado seis rue-
zes.

AfencaCosnut —Ris

MALAS
Artigo solido, elegante e bara-

tissimo, sá na A Mala Chinesa.
Rua Lavradio, 61.

I GONOuRinS
Flores brancas

(leucorrliéa)
Curam-se radicalmente em

poucos dias com o XAROPE
E AS PÍLULAS DE Ukll-
CO FERRUGINOSO.

Vende-se unicamente na
pharmacia BRAG ANTINA,
rua da Uruguayana n. 105.

Botequim e bilhares
Vende-se cm bom ponto, com 2

bilhares, livre a desembaraçado;
ver e tratar na rua Conde de
Bomfini, 246. (R 1260

Ws? ^m?
OURO

Prata, brilhantes, cautelas do.
Monte de Soccorro, compram-se;
na praça Tiradentes, 64, Casa
Garcia.

GISEL1A !...
Nova tintura que está pro-

duzindo real suceesso. Única
que dá a cür preta natural o
liiitrosa, sem conter nitrato de
prata ou os seus sues. Vende.
se cm todas as perfumarias. De-
posilo gemi: Bruzzi Sc C. rua
do Hospício n, 133, Rio de Ja-
neiro.

BOTEQUIM
Vendu-sc 11111 de i" ordem, ou

ndi-.iitte-.se um sócio; informa-se á
praça Tiradenle.4 n. 49. R 1432

VITRINES
Vendem-se quatro vitrines c me-

tacs para qualquer negocio, um
balcão envidraçado, um regula-
dor americano, tudo novo, como
ferramentas paxá ourives. Trata-se
á rua do Cattetc 47, das 8 ás 11
e da 1 ás 3. J 1340

Em S. Gonçalo, vende-se um
sitio com grande terreno plano e
tuna pequena capoeira, muitas ar-
vores frutíferas c uma bèlla 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-
eanha. 34 A. com o proprietário
Antônio Soares, em S. Gonçalo
de Nicthero". J 6233

Registradoras e cofres
Cofres á prova de fogo, machi-

nas registradoras, machinas de es-
crever, prensas de copiar, obje-
cios para escriplorios, diversos ta-
marmos e fabricantes, novos e
usados, compram-se, vendem-se e
itrocani-se; faz-se qualquer trans-
acçao. Rua Frei Caneca ns. 1 a
11. Teleph. 3002 Central — Cas.i
Encyclopedica. (M S19

Kiml Oppia
Participa que se mtidoti da rua ria
Dirincn n. 13, para a rua liarão de
Itapairipe n. 50 (Ifattoso). (R368)

Boulevard 28 Setembro
Medico solteiro procura um apo-

sento e pensão em casa de familia
de tratamento. Cartas neste jor-nal para dr. V. V. V. M 1.150

BI 

MM «

SbHbíb

Elixir Castilho
Poderoso especifico em moles-

tias syphiliticas, o mais enérgico
até hoje descoberto, cura com se-
guiranh-a. Af facções syphililítcas
íiier.iiinltismo., goiirrrhéas( irins,
bexiga, figado, corrimento dos ou-
vidos, finaliuenüe, todas as mo-
lestias, rprovenientes do sangue.
Kncoratra-se nas prinoipaes phaT-
macias e drogarias. Pharmacia
Cardoso. Cascaduca.

Rua São Pedro n. 128; Andra-
das, 43; Uruguayana, 91. Vende-
se na rua do Areai, 1. (4813 J)

Casa na Avenida Atlântica
Aluga-se, por prazo determina-

do, boa casa mobilada para fami-
lia de tratamento. Informações
na rua N, S. de Copacabana nu-
mero 1.057, das 14 ás 17 horas.

Sairá quarta-feira, 11 do
corrente, ás ia horas, para
Victoria, üahia, Maceió Keci-
fe, Cabcdello, Natal, Ceará,
Maranhão Pará, Santarém,
Óbidos, Itacoatiára e Manáos.

LINHA AMERICANA

O paquete

Rio de Janeiro
Sairá 110 dia 3 de novembro,

ás 14 horas, para Nova York,
escalando em Bahia, Recife,
Pará e San Juan.

LISHA DF LACUNA
O paquete

MAYRINK
íhirá terça-feira. 31 do cor-

rente, ás 21 horas, para Dois
Rios, Angra dos Reis, Paraly,
Ubatuba, CnragUntátubá, Villa
'Hella, S. Sebastião, Santos,
Cananéa, Iguape, Paranaguá,
S. Francisco, llajahy, Floria-
nopolis v Laguna.
LINHA DE SEUGIPE

O paquete

Sairá quinta-feira, 26 do cor-
rente, ás 16 horas, para Cabo
Frio, Victoria, Càravellas, P.
Areia, Illiéos, Bahia, Aracaju',
Penedo, Maceió c Recife.

AVISO — As pessoas que
queiram ir a bordo dos paque-
tes levar ou receber passagei-
ros, deverão solicitar cartões
de ingresso, na Secção do tra-
fego.

BOTEQUIM
CASA DE ESQUINA

Vende-se em boas condições,
tem as licenças pagas, fazendo
bom negocio. Rua Bemfica, 433.
Praia Pequena. (J 1395

Cofre Americano
"Remington"

Vende-se um bom cofre, moL.ir.11
se por favor na rua da Constitui-
Ção n. 57. M 135*

SEnergil 
poderoso tônico

Novo anti-rhegmatioo
£13 EnergII depurativo agradável
Fgg Hei doa laxativos
fiJS Grande remédio da mulher
1—1 Integra a força do homem
fc-< L>loor o mais saboroso

A' venda nas drogarias J. NI. Pacheco
Granado & C. e Araújo Freitas & C,

o todas as boas pharmacias J59,

k MANICURE
Aluga-se gaibinete, com sala de

espera e telephone, em casa de
Coiffeur de Dames. Rua S. Josén. 122, sobrado. J 1546

ESSÊNCIAS SChflEL
para fabricas de perfumes, sabtfnetes e de licores. Grande slocl
com os representantes á¦ R. DA QUITANDA, 147

oeeeooeooesssdseseIlISiS É»S
Neurasthcnlu, dores de cabeça, hysteria, insouuiia, ,fraqueza de forças, por excesso do trabalho on de pra- 1

zer, preoccnpações de negocio on desgostos, são curadas |com grande êxito com os JIAXIIOS de Elcctricldade es-
tática e os banhos Hydro-Blectricos, em curto tempo,
pelo DR. NEVES DA ROO HA.

Estas applieações, inteiramente inoffeiislvus, produ-zem sobre o systemu nervoso uma acção efficaz o dura-
doura, restltuindo ao doente a calma, o somno o o bemestar—Gabinete do electri cidade medica do DU. NEVESDA ROCHA—90, Avenida Rio Branco—Rio de Janeiro.
Preços módicos. Das 9 da manha ás 4 da tarde. (J95:*.)

Lulú da Pomerania
Vendem-se 3 cachorrinhas legi-

timas. Travessa dos Araujos nu-
mero 14. Fabrica das Chitas.

(1208 J

LÂMINAS GILLETTE i.
Legitimas lâminas Gillette, enl

caixinhas de nickel, dúzia 4$500Jrua da Carioca n, 28, Irmãol
Acosta.mm

SENADOR

Moveis a presta-
ções em boas con-
dições, ao alcance
de todos na rua

EUZEBIO 3 9

MECÂNICO
Precisa-se de um, para uma ci-

dade do interior. Tratar-se á rua
Acre 82, e pede-se referencias,

M 1628

HYPOTHECAS
Fazem-se dq prédios na cidade 6

subúrbios, juros que se convenciM
nar. M
andar.

Vieira. Quitanda,
(J »S

SO J E' CALVO QUE5I QUER.
PERDE OAUEIjLOS QUEM QUER.
TEM KAItIU FALHADA QUEM QUER.
TEM CASPA QUEM QUER.
porque o

PILOGENIO
faz nascer novos cabellos, impede a sua (jtiòda e extingue completamentS
a caspa e quaesrmer narnsitas da calicca, barba e sobrancelhas. A' venda
nas boas pharmacias. droearias e perfumarias e no deoosito: DROOAKIA
QIFFONI. 11UA PRIMEIRO DU MARÇO N 17, antigo n. 9. RIO DI}
JANbIRO.

ENTALHADOR
em madeira, precisa-se de um ha-
bil. Tratai-se com o sr. Felicio Mi-
raglia, do meio-dia ás 2 horas da
tarde; na rua Luiz Gama 11, so-
brado. R 1477

Consultório medico
Aluga-se um, com dois compafi
mentos c sala de espera mobl»tuiicnios c saia ae espera mor.

lada, Largo da Carioca 24, i° a:
dar, esquina de Gonçalves Dias.

J IS43

suppmnu
h venda
Ami radas

a uor e
em todas
43 e S;

ALOPLASTER
Uma maravilha para os ca los

Basta cobrir os callos com "Kalo-
pjaster" ao deitar-se, para 110 outro
dia não sentir mais dores: único rjs-
médio aue supprime as dores após a
sua applicação e destrua os callos no
mais curto espaço do tempo; o quo
qualquer outro não faz. São milharei
os attestados e elogios recebidos pela
.supcr-cfíicacia e ranidez com quedesiroe a raiz aoscallos. Salve maravilhosa descoberta?

as Pharmacias eDrogariai. Depositários: Ourives, 88;
Pedro n. 82. (ll8l) j

CHAPEOS
Últimos modelos cm palha, seda

e velludo a 12$, 15$ e 25$, tin-
gem-se reformam-se a 5$ e 6$.
M. Bos, á rua da Carioca n. 10.
Acceitam-se alumnas. (S 1335

PHARMACIA
Precisa-se d(; um pratico, comibastantes habilitações e que dêi

provas de sua conducla. Informai
ções á rua de S, José 84 ,

M 1620!'
EaaaEaaBMBkg

a SENHORAS E SENH0R1TAS CARlOCfiS
Fureis grande economia o nudareis scninre ck«an-tes si aprenderdes a cortar o a ftizer, vós niesnías, vos-sos vestidos o vossos chapóos. Garantimos 0110 flciireisliabilitadas em 3 MEZES, o só ptigaieis os 2 PRIMEI-ROS, sendo o S" gratuito para a pratica. Maiídãc licdirprospectos u Avenida Rio Branco, 106 - 2" andnr ádirectora do Curso de Prendas Femininas. '

Sitio em Petropolis
Compra-se, tendo ao menos 20

alqueires. Dirigir-se a Scverino, na
Sociedade Brasileira Avicultura,
por es-ripto, com todos detalhes,
preço, bemícitorias, culturas, etc,
Rua Sete de Setembro n. 1.

R 1494

Júlio de Oliveira Memória
Deseja saber noticias do srFrancisco José da Costa, constll

ser ellc empregado na Alfândega
desta capital; quem souber, queiri
dirigir á rua Ivahy n. f, cstaçàoi
Villai Militar, morro do Capío.

J >3«í

Banco Mercantil do Rio de Janeiro
67, Rua Primeiro de Rjfarço, 6?

Presidente — João Ribeiro de Oliveira Souza
Director —Agenor BarbosaBanco de Depósitos e Descontos

FAZ TODAS AS OPERAÇÕES BANCARIAS
í<

^J,
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VENDAS EM LEILÃO
PENHORES

LEILÃO DE PENHORES
CÀMPEUÒ Sí. Cia

•Rua Luiz de Camões n. 36
VíJlfm leilão no dia 10 de 011 tu-

bro de 1916, das cautelas vencidas
e orevinem aos srs. mutuários que
poderão reformal-as ou resgatal-ás
até a liora de começar o leilão,

r LEW DE PENHORES
lííii li do outubro de 101C

IOSE' CAHEN
7—RUA SILVA .TA«l>IMr-7

Tendo de fazer leilão cm 14 de
outubro, de todos 03 penhores ven-
cidon, previno aos srs. mutuários que
ns sua3 cautelas podem ser reforma-
das ate á hora do leilão.

"PRECISA-SE de uma moça
¦*• que tonlia pratica de cozer
chaneos de palha «11 niachinn;
144, ruaUruguayana, 144.

(R 1648) V
RECISA-SE Ue costureiras e aju-

.dantes; Avenida Gomes l-rcirc
11, 19 A. (6141 D) S

PRECISA-SE 
uma costureira que

saiba trabalhar na machina -pont
a jourj avenida (Jomcs Freire 11. sS,
sobrado. OÕ97 1» A

I CALCADOS

IMPLORANDO A CARIDADE
com 03 omios

Be9Htnft&
Tira os cabellos supérfluos do ro»-

to, colhi e braços, "Encontra-se nas
casas : dJazin, Ilcrinaiiy e Ciriu.

Casas e commodoSi centro
ALUGA-Sli; 

de fronte para a Ave-
ilida, linda, arojada c bem mobila-

da sala; rua Evaristo dn Vcirfa 14.
(¦56.1 li) M

ALUGAM-SE 
bons escriptorios, ã

risa tio Hospício n
t'i;(]uin:i da r.uái da
na loja, Paoclaria.

38. Io andar,
Ouitanda; trata-se
Brasil: (1331 K)J

AMANCIA, viuva,
de idade, q.'.iast cepa.

ANNA DO AMARAL, viuva, cé-^a
r além disso doente e sem ninguém
para, má coinpanliia, recolhida a um
' 

ANGELA PECOKAEO, viuva, com
Sfi oitnós de edade, completamente
ifcjfn c paraWtica;

AIIiíA EMILIA ROSA, pobre vc-
lUinba, comi ?o annos de edade:

CAKLOTA, pobre velhinha som re-
cursos:

ELVIRA DE CARVALHO, pobre
céjta e eem amparo da família;

ENTREVAPA, rua Senhor de Mal-
tqfiirdios ji, doonte imíxvsailbilltàdii
rie trabalhar, tendo duas iilhas, sendo
11 ma rttbercoloM;

FRANCISCA DA CONCEIÇÃO
BAEROS, céca de ambos olhos e
aleijada:

JOAQUIM FERREIRA CHAVES,
entravado sem recursos;

LU IXA, viuva, com oito fi.hos
¦ttennret;

SOARES, viuva, velha sem poder
Ira Ira rh ar;

MARIA EUGENIA, pobre velha
isem o menor iccurso. para ti sua sub-
nintencià; ^_ .

SANTOS, viuva, com CB annos de
eilaüc, gravemente doente de moléstias
incuráveis;

THEREZA, pobre cc£ruinha sem
auxilio de ninguém.

ALUGAM-SE 
2 quartos juntos, em

casj uc fantilia. Brande quintal e
ltlz electrica; preço 60Í; rua Senado
194. sobrado. Cl577 K) JI

Grande liquidação por motivo de obras
Calçados por todo o preço

CA.BA. BRJkZIL^
JZ.ua, 1 de S'cteixit>ro n. 13c»

TELEPHONB 5438 - Centr-al '

ALUGA-SE 
um bom quarto, a ave

uida Alcin de Sá n. "Va.rE) 
J

ALUGA-SE 
o í» andar do iiredio

rua Urttguayana n. 131; trata-se

ALUGA-SE 
uma boa sala de fren-

le, lindamente mobilada; entra-
da independente, a cavalheiros oü^ciii
sal; c Um bom quarto mobilado, 'ira-
vessa Mu.-atori n. 22. (titui) K

na alfaiataria. O.127 H) ]

ALUGA-SE 
.perto da avenida, Rio

líranco, unia sala bem mobiladu,
tendo tclcphonc,' á rua Azevedo l.iina
11. 150, cm frente ao theatro PltcnixJ

(13:9 E) J

A[MJCAhS1v 
uma casa com doís

quartos, duas salas, varanda, ter-
reço e cozinha e' um quintal. Aluguel
55$; na ladeira, do Barroso 11. 150';

O32.I E) J

AIpara ràpaVes' solteiros ou para es-
criptorio; rua dos Audralus n. us.
sobrado; (1570 10 M

A-LUGA-SE uni bom quarto a. mo-
iíl-ços solteiros; na travessa r.ellas
Artes 11; 5. Tclephonc 40=1. Norte.

Ç1C03 E) 
M

ALUGAM-SE 
na rua Senador Dan.

.tas 52, dois bons quartos coririja-
ncllai ipara jardim e h:2 elétrica.

C158Í li) .11

AMAS SEGCAS E DE LEITE
PRECISA-SE 

de uma pequena de
i-> a il> annos, .para-ama secea

e sctviças leves;,,rua Luiz Barbosa
li; 68—Vilia Isabel-, (iá-3 C)' J

Cozinheiros e cozinheiras
•"IJAJiA pequena íamilia. .precisase
J de tuna boa cozinheira, com lias-
tanto pratici" c que- iuve também e
um rapaz, nara copeiro c outro* ser-
viços; tmvcssa Marque» Paraná 11.
,1, esquina aa rua Senador. Ver-
jjuciro. (1352 B) A

4 I.UGA-SE a casa da rua da Cio-
J\n:\ ú e 12; as chaves no n.. 8;
trata-se na rua d.i Quitanda 151. (li

AIíUGA-SE. 
uma casa, á rua Arau-

jo Lima ia; as chaves no 14;
trata-se nã rua.da Quitanda 151. (li

AI.UGA.SIi 
uma casa, .'1 rua Leo.

.poldo 14 (avenida); chaves no- li;
16; trata-se na rua. da Quitanda. 151.

ÁI,UGA-Sli 
um esplendido arma-

rem com sobrado, á rt.a General
Ourara 98; as etaves estão tio hotel,
defronte; trata.so!'na rua da Qtiitan-
da 151. ('•)

AI.UGA-SE 
uma casa, rua Barão

de Mesquita 9=4; chaves no o-aj
trata-se na rua da Ouitanda 151. (lv

ALUGA-Sli 
uni espclndidn prédio,

com a andares c loja. á rua do
Acre 6\\ trata-se na rua da Quita"-
da i-,i. (lv)
ÃlLUGAiSE uma casa, 11 rua Con.

Xtqtíliciro' Pereira; da Silva 1-4;
cliávcs no armazém ao lado; trata-se
na rua Quitanda i.íi. ('"¦)

A IjUGA-SE na rua de São
-í^Beiito 11. 30, 2o andar, cs-
quina da Avenida Rio Branco
sala e quarto de frente, com
pensão, com ou sem mobilia,
casa de fuinilia. (R1264)E

ALUGAM-SE, 
em casa de família,

á rua da Asscmbléa 11. 8. 2a andar,
cxcoMcntos quartos mobilados.

(1O8? E) A

ALUGA.PK- 
por 5<>$,o prédio á rua

General Pedra i.ia-1; chaves 110
loca!; trata-sa na Companhia de Ad-
miiiistráção Garantida, fjuitãiida 68.

(477 E) .1

I -10 DEITAR... K
I TOMAB VM CALIX DV. |I GitartmeaiM I

¦iftnnHiüKi nnaiir
ALUGA-SE. 

por 110$ o oredioi pa-
ra negocio á rua General Pedra

134; chaves no local; trata se^ na Com-
panliia de Administração- Garantida,
Ouitanda 68. (476 I-.) J

ALUGA-SE 
uma boa sala para gahi-

neto de, medico ou advogado com
direito á uma sala de espera decente,
mente mobilada;..rua da Constituição^;
trata-se com o dr. Semi. (itKjSEjA

ALUGAM-SE) ,
NA

SECÇAO DE PROPRIEDADES
PA-1"SÜL AIiflERICA"

Rua do Ouíidor 80
Os seguinles prédios:
As chaves nos mesmos ou contor-

me indicação nos respectivos carta-
zrs. ¦' ,Para tratar das S as 6 da tarüe.

S. CHRIS.TO.VAO — Rua Ü«:c-
ral losé CliristinO, 41, com magniii-
c:.s accdmmoibçnes para família de
Iràtáiiiciílo', porão Mutável, luz c,c-
ctric-a, grande ijuintal, etc. Aluguel
30o$oao. -,.- :.

M.V1T0S0 — Rua .Campo Alegre
i' 

" 
So, com magníficas accouunoda-

i-õcs para frfmllla de tratamento; l»p-
rão imblfavel, lua elcclnca, grande
qtAÍ/rbCÜA ROA VISTA- - Tra-
vésso da Boa Visa, 20, com 4 quar-,
d.n 2 salas, luz clcctnca, etc.

LAUAXJIiiKAS — Rua .das La-
ranjeiras u. 45.1, com maguiucas ac-
còminódáÇôes paia, fortnlta de trata-
mciito .quintal, etc; as chaves na
mesma rua n. .410. Alugcel 300S030.

SANTA THEREZA — Rua de
Santa Christiua; 104. wmi.boas oc-
cqminddüções para grande lanul Ia de
tratôcicntoj por;to, qtynt.il, etc

A I LT.AM-SK dua- salas, juntas ou
Üscnaradas, a moços do coninicr-
cio. com entrada independente. A
casa. não tem outros inquilinos. Ave-
nida Comes Freire }\. «6, sobrado.

j*e IM35 *>*) K

133

Roupas brancas parasenhoras o homens.
Roupas de oama, mesa,
camisas Bertholet a
ouírasm
Espocialidatto em
meias francesas.
Unho, crotone, atoa-

133-AVENtDA RIO BRANCO
Todos os artigos desta casa são vantajosamente '***t*f>* ff _ .

conhecidos não somente pela &ua snperioi-idade como runfías O OOliarlnnos,
pelos seus preços, que desafiam toda concorrência. etc»,. ¦"**"". eiom

160$ espaçoso

Poderoso JjjlL Talisman

A|r,UGA-SE 
por

armazém da rua da Lapa 11. 47,
sobrado e trata-se

(1377 IO Jchav
na rua

esta no
Acre n- m

.. por módico preço o
confortável prédio á rua

Moraes e Vállü ti. =71 .'"'«-s{!.,»?
rua da Carioca 28. (1376 1') )

A I.UGA-Sli
i£3J)cliô

A:f,UGAiM-Sl" 
a uoí casas novas

com dois quartos, duas salas, ele-
ctricitlãdé e quintal; na rua D.^Car-
los 1 n. 6i-A. (1267 G) R

AiLLT.A-SE 
uma ,1o.

qualquer negocio.
Intarios da Palria 3S

loja, própria paia
1 rua Vo.

(1287 G) J

ALUG.VM-Slv 
quartos com pensão,

para casal e para solteiros; pçn-
são de íamilia, á rua Christovão Co-
lombo n. 124, Carteie. Tem tom»
jardim. ('021 (Q J

A LUGA-SE o prédio 57 da
¦^fiia Ipanema; trata»se 110
11. G5. (.1 711H»H

ALUGAM-SE 
por 250S cada uma,

r.s casas ns. 63 e 65 da rua Sil-
va Tuiles... Copacabana, " com seis
quartos, própria para família de tra*
tameuto; trala-se na rua da Alfan-
dega n. 12. Ptixoto & C.

(1.112 10 J

ALUGA-Sli 
na rua General Poly.r

doro n. 20/avenida, uma casa com
<lois quartos, duas salas, cozinha, ele-
«tricidade. etc.;. trata-se na rua da
Passagem 2S. (1020 G) )

Saúde, Praia Formosa
e

Ad.Ul
Xl-rua

ÍLUGA-SR n casinha n. 17 da
S. Manoel, em Botafo-

go, iliuminada a lus electrica er. com
accoaimodaçõcs para uin casal; as
chaves na rira General Polydoro 14
c trata-se na rua dos Ourives n. 60.

(1348 G) S

ALUGA-SEla.lo

Para vencer diífieuld.u5cs ptiysteas e moraes, dominar vossos
gos, dostruin invejas e- maleíicios. ganhar dinheiro.cm negocius.

ininii-
fc-

lií cm amizades c «osar saude-e bem-estar, c\mipre já um CASAL das le-
gltiiuus PEDRAS DE CEVAR, poderoso- talisman recebido da Indlã Ort-
ei-.tal; — Remmetto, GliATIS; itjtorinaçõcs minuciosas c iuteressautes a
«nem enviar vio réis cm selios nuvos do Correio, dentro de*carta —
ARISTÓTELES ITALIA-KUA SENHOR DOS PASSOS; 08, sobrado.
CAIXA POSTAI., 604 _ Rio. (J 17S7)

A 
(LUGA-SE
,'mobiíiida,

independente i
n. 87.

TíREClSA-SE de uma creada que
X se:a boa cozinheira; rua do M.it-
toso 11, aO, (1355 B) í

PRECISA-SE 
de uma creada para

cozinhar e lavar, que durma 110
emprego; rua D, Maria n. 45 —
Aldeia Campistn, (14118 11) R

PRECISA-SE 
de uma creada para

cozinhar e- lavar, rua Barão.de
Itapagipc n. 106. (14.10 B) 11

PRECISA-SE 
de uma cozinheira

¦para o trivial, para umi casal sem
filhos c mais alguns serviços leves;
.na rua Francisco Manoel n. 50—&
<lc Sampaio. (M87 U) R

PRECISA-SE 
de uma creada para

lavar o cozinhar, .para. duas pes-
toas; travessa Cruz Lima 11. ap,
cisa 11, 5. (i."75 D) J

uma sala de frente.
com jànclI.iSj entrada

na rua do Rezende
(I.|i3 li) J

de familia,
uni quar.

ALUGAM-SE em caia
líXuiiía sala de frente
to. com luz clectrica; na rua dos In-
validos 60. ('420 k) J

ALUGA-SE 
um quarto bem mobila-

tio, casa muito asseuda, ^ si para
um moçbj na rua do Kiarúuelo 92,
sobrado. (1201 E) J

ALUGAM-SE, 
a cn-alhciros do com-

mercio. boas salas cora luz ele-
ctrica, creado para fazer limpeza, com
sacadas para a praça 13 de Novembro,
a 35$, 40$, 45Í.- .io$ c 60$; rua. Clapp
n. 1. (1606 E)

AiLUGA.SE o 1" andar da r.ia do
jÍÍKi-zcihIc ti, 31, ipara moradia de
família, con quatro quartos, dtras
silas, e mais dcpcndcnclas,, h\i c!c-
clrica c gaz; para ver c tratar no
mesmo, das O iU ás 11* da manhã
e tratar nos dias úteis, e dcpóis^-dcs-
ca hora, na rua Sítc de Setembro
n. ;¦;, an andar ou na rua dn As*
EcmuIOa ti. 6^, com u sr, Oil no
armazém. (1211 li) J

AOS DOENTES
CURA RADICAL da gono-

rrltéa chronica ou recente,
estreitamento do urethru, cm
poucos dias, por processos mo»
demos, sem dor. Garante-se
o tratamento, impotência, sy-
philis e- moléstias- da pelle,
appl. 606 o 00-4. Vaccinas
nntigonucorelcfl. Pagamento
cm. prestações, Consultas dia-
rias, das 8 ás 12 o do 2 ás
IO da noite. T. C 5981. Ave-
nida Mein de Sá, 115.

A I.UGA-SE a casa da rua
JX1I0 Senado 11. 108. As cha-
ves estão no 11; 110 e truta-
se na rua do Rosário 02.

(R 1470) K

ALUGAM-SE' 
dois quartos arejados.

sendo um com duas jancllas de
frente; com ou sem -pensão, mobila-
do ou não, cm casa de pequena fit-
milia, muilo socegada; na rua de São
José 72, 3" andar. (nyS li) )

ALUGA-SE 
o bom armazém da rua

de S. Pedro n. 25; lrata-se á rua
Primeiro de Março n.

(1372 15) J

ALUGA-SE 
um -nosento de íreu-

te. a nessoa só. cm casa de familia;
avenida. Comes Freire n. 6 sobrado.

(1400 li) A

ALUGA-SE' 
o armazém da rua Ge.

neral Pedra 11. 144. para poqilc-
110 negocio bit _ industria. Aluguel
muito módico, pôde ser visto em dias
uteis; :i chaves está 110 prédio 142
da mesma rua, por especial favor;
ipara tratar na rua da Assembléa 64,
loja de couros, com o sr. Gil.

(1013 jO J

5$ c 35?;
na rua da Quitanda 11. 106.

(1377 15) J

CM Laranjeiras,
Botafogo e Gávea

AT 
UGA-SE um quarto.- a casal qjio

trabalhe fora ptt a senhora so ;
trata-se na rua das, Laraniqiras 11.
45, C. 28. (1574 t.)M.

A li V G A M-S E quartos com
íilipénsfibí confortáveis, des-
de 4$ por dia, o uma sala cora
pensão para dois cavalheiros
o« casal 200$ niensae.i, luz
clectricir, telepli^jie, etc. Péii-
são. Eiintiliai', praça .Tose de
Alencar li, Cnttrte(5I5474G

ALUCA-SiiItiiittv
sobrado da rua Vo-

ti"rio"s da Palria 11. 271, Botar
lego, proj.rio para familia de trata-
mento 1 ou csíriptorios; trata-se na
casa de ferragens. U-r-IWJ

Aí"
de fi
rins 451

A LUGA-SliA

ALUGAM-SE 
quartos o

1

r,UG:\-SIi grande sala fronte,A,
módico; rua Carioca 49, 2" andar.

(1613 15) M.

IJRECISA-SE' 
do umo cozinheira

. praia do Flamengo n. 366.
(¦254 H) J

CREADOS E GREADAS
"RRECISA-SE de uma creada-. para

casa de pequena familia;
(Pereira du Siqueira 11. 24
largo da Segunda-feira e rua
e Panos). 0.1

rua
(eiitic
Mariz

5 O) J

¦TíRKCISA-SE de uma moça seriai
JL: ile preferencia de cor, para todo
serviço de casa de pequena família;
rua Fonseca Tellcs 11. ps- — São
Christovão. (10S7 L) A

PRECISA-SE 
de uma moça para

copelra c arriimadcira. paia unia
licqucna pensão; rua da Alfândega tu
161, 1" andar; (16,-5 '"> "
¦«aaiaavg;¦¦«-¦'¦ ^¦¦•••^fv,—itnwiti-rt - .vmi»'"tWBOSDffaSK'

A l.UGA-SE uma moca noríugücw..
^"Vcasnda. para servente, de escola;
rua Visconde Rio Branco 10! loja;.-

(1605 C) M

\I,UGA-SE 
11111:1 arrutuadeira para

ca

cm casa de familia,
iccllente com tinido de frente, a

moços solteiros; na rua Senador Dán-
tas 27. (1608 E) M

rua dos
trata-se na rua

(1300 E) J

ALUGA-Sli.oxei

ALUGA-Sfí 
uma loja.

Invii'if1os
do Ouvidor 11.

P4!
'73-

ÁLUCA.SE 
um comniodo com pen;

são c neceitam-sc •Densionistas, á
mesa: na rua Silva iMunocl n. 52.

(1517 E) J

A 'LUGA SE a casa da rua Sonhia
X\n. 40, no Riachuelo, tres quartos,
duas salas, etc., por 90?; as chaves
ha rua D. Atina Nery n. snS. ar-
niazcm. C '57° H) J

A LUGA-SE uma boa casa grande,
XAp.-n-a familia de tratamento, á rua
Francisco Murntori n. =.i: as cha-
vos estão por favor na mc!ma rua
11, .'íS e trata.se na rua l*rimcirn
de -Março¦ n. po, sob. (1539 Ü) .1

A LUGMSE um bom quarto com
xVcntr.vi.i independente; na avenida
Passos 11. 44, sob., cm casa de fa-
milia. (15.15 li) J

1 ÍI MIM Ul
(NOMES REGISTRADO)

Cura a inflammáçáç e pyi*-
gaçôes dos olhos

Em todas as xslxarsxieii-
cias o OirosTâirias

Aluga.m-se: quartos,
familia

lix 11.

. . .... .cm casa de
na rua Barão de S. Fe-

171- (1531 H. J

A LUGA-SE na rua Senador Dantas
^V03, em casa de familia, um bom
quarto, com luz clcctrica. (130.E) A

A LUGA-SE o sobrado da r-.-.a da
/¦.VCarioca 11. 46. (16C7 li) li

\ IyUGAM-SK bons quartos, cm ca-
xxsa de familia. desde 35$; praça
Mauá. 71. a° andar. (841 li) J

ALUGA-SE 
um bom quarto com

tres janétlas ao ar livre, em casa
de familia, com pensão; na rua Ju-lio César 65, 2» andar. (1275E) K
<¦———wiuwaiiwiiiii iiiiinn

Constipação
Tomo

PEITOKAi; MARINHO
líua 7 de Setfinbrn, 180

si de família
Xüvo ro;

pensão; rua
lDn2c,') .1Tu

"1)UI-'.i ISA-SE do uma empiegada,
.1. na raa Senador Poinpcn n. 101.

(ifnb C) M

rj>RECISA-Sli ile uma empregada,
.a. para casa dépetiucua familia; á
rua Santa Luiza u. ü2, casa 6 — S.
Christovfio. 11616 C) M

,A LUGA-SE
Xide iratan
de
<fo«

bom copeiro para rasa
-ameiito, não faz questão

para Cora; na praia de Una-
1S6. Tel.i 2101 Sul. (1417OJ

* LUGA-SE a senhor de trnlumen-
XVto, um quarto do frente, bem
mobilado, cm prédio de tolo o con*
fortd, casa de família; na rua Silva
Manoel 11. 85. 0.U7 li) J

A [LUCA-SE 11:11 ou tres escripto-
-ÍXrios, na rua da Qtiilunda ». -r-
próprio jota medico ou costureira;
linta.se na pliarmacia. (1545li) J
,4'T(l.'(>A-Sl*. 110 prédio novo. npala-

^Xcclndo. da rua do Rezende 103.
uma linda sala de frente, completa-
monto independente, com todo confor-
lo; a casa tem tclcphonc, (1351 E)A

A 1.1'GA-Sli a loja com eleclricida-
Xi.de da rua Seulnr dos 1'ássot, !)¦',;
tratatidõ-so na rua da Candelária, 53-

(6:82 _E)J
A I.UGA-Sli. em casa de familia de

X.ttodo icspcito, na rua da Quitanda:" andar, um bom ouarto ue fren-

LAPA E SANTA THEREZA

LUCAM.SIi boa sala de frente
quarto com pensão, cm casa
nilia decente, i rua \ olunta-

sobrado. C14-U <-¦) K

casa da rua Soares
XCabral 11. n, Laranjeiras, com

quatro espaçosos quartos, grande co-
zinha com fo«ão a gaz e coke, etc,
electvicidade. Alugusl 243$. As cha-
ves eslão nu ir. 9, onde se trata.

(l.|4S ti) K

AI,UG.VM-SE 
bons comomdos de

frente, com mobilia. a moços sol-
teiros, empregados no coinnicrcio; na
rua D- I'Uiza 11. 3". "lona

iirti bom quarto mnbi-
indeiiendente; na rua Ba-

Gúaratiba u. 27, Cattcte.
(1339 G) S

A LUGA-SE na rua Corrêa Dutra
J\.u. 39. 6obrado, um quarto mui-
to bem mobilado, a um rapaz do com
mercio; (1306 G) .

ALUGA-SE 
por 120$ o prédio da

rua Real Grandeza n. 332, do
lado do túnel, tendo tres quartos, 2
salas, cozinha, fogão a gaz, electrici-
dade, etc- As chaves por favor 110
n. 330. Tratar na rua General Po.
lytloro n. 272; com tampos Silva
S Cómp: ('230 G)S

ALUGA-SE 
para negocio a boa loja

n. 201, da rua de Santo Christq
dos Milagres, já com armações e có>
ou para um bom botequim ou tendi*
nhà. Trata-se á rua de S: Pedro
11. 246. (71S 1) J

A LUGA-SE uma boa CTsiriltá; den-
Zilro dê uma chatarn. oem quarto,
sáln de jantar, cozinha, com a;n:a
r.asivnte; na ttMv,'»v.i do Navarro ir;
2S tiutRo; infonur.çôe.s na mesma ira-
yéSKt 11- Si. venda, por favor.

(271 j) j

\%.A'S Rl-FEIÇOliS... m
II vm.cmx DfH
1 Gtmranmitt

A LUGA-Sli o prédio, com 5 hont
!oiquartos,. dá rua Santo Henrique
118; acha-se aberto de i ás 4 horas.

(14C3 lv) li

ALUGAJ.USE 
«-asas

Conde liumfloitifim --o.
11*1^ na rua

(Sis K).M

Í!'«i »!Sí!Bfl

ALUGA-Sli 
uma formosa

frente,
sala de

por 4o$,. naífrespeiravcl
ciisa da rua Dr, Mattos" Rodrigues
n. 35. antiga do Leste. (1372 J) J

ALUGA-SE 
o prédio 11. 90 da rua

Dr. Aristides Lobo, com dois
quartos, duas salas; mais dependências
e-quintal; a chave cata no n. 9.1.

(1341)1

S? Coração
normal

Coração do
bebedor

ALUGA'M-SE 
uma sala t um quar.

to de frente, para modista ou ça-
sal sem filhos, cm casa de família;
na rua do Cattcte 11. :3, i« andar.

(1365 O K

ATiUGA-SB optima sala de
X*M'rcntc mobilada ou. não
com luz clcctrica e,m casa do
familia socegada; r. Volnu-
tarios da Pátria 429.

(J 1211) G

(1453 O R

A LUG.-VM-Sli, _cm casai de
XXila familia,

AJi

peque-
dois grandes quartos.

a rapazes decentes; na rua da.Cio-
ria n. 10. _Á (M56 G) R

*,A-SE por 112$ a boa casa
ladeira do Ascurra. n. 130,

Águas 1'erreas, com jardim, , água
nascente e pomar; o chave esta com
o vigia da casa em. obras, ao lado.

1.1461 G)K

AILUG.VSli 
era? casa de familia de

tratamento um ou dois quartos,_u
casal ou senhoras; tia rua de bao
Clemente v.: 94. Botafogo.

,1.' (1431 G) R

ALUGA-Sli 
uma casa,».própria para

pequena familia de tratamento, a
rua de S. Clemente n. 4'jo. Ire-
ço, 180$; trara.se rio 11. 462.

(1491 G) R

A I.UGA-SE uma porta .própria pa-
J\ ra linturciro ou qualquer nego-
eiu; rua Voluntários da Patna 307;

(G 180) J

ALUGA-SE 
o segundo pavimentado

predio 11. 96. á rua lavares Bas-
tos, co mtres quartos c duas salas,
e o -prédio á mesma rua 122, com
duas sa'as, dois quartos, uni gran-
dei salão e mais commodidadcs para
familia. Estão abertos das. 11 as 4
ih tarde; trata-se na egreja de bao
Pedro; a rua Tavares Bastos prin-
ciiua na rua Bento Lisboa, no Cat-
Ide.  (690 G) R

A CUBA DA
? EMBRIAGUEZ

é rápida e radical com. o
SALVINIS e as g^g
de Saúde, for'c„„ta
Cruz, com 16 annos de pra-
tiea dessa especialidade. Ven-
dcin-sc nas drogarias: PA-
CHECO, rua -<los Andradas
45 — Rio. e Barttel & C.\
ma Direita m i — São
Paulo. (Ai 71S1)

WÊÈÊÈÉmÈÉÉÊSH

I

AIíÜíüA-SE 
a cisa â rua Visconde

Fieueircdo n, 83, rccenltmente1
reforma da k com tres inuirtos, duas
salas, instai In çã o clectricai e tnai.t
dependências; preço i-oo?; trata-se nu
rtta Iladdock l.ol-o .17. (1401 K)J

ALUGA-SE 
casa nova, 80$, travei-

sa S. Salvador 32-VIU (H«d-
dnck l.obo); 2 quartos, salas;- lua
clcctrica. etc; trata-se no .v-VÍ.

(1006 K) J

ALUGA-SE 
a casa i

l(ò n. 181; trata-si
doeli Lobo 67.

Ia rt.a da Sau-
na rua Ilad-

(127.I K)l.

S3!
LUGA-SE por 80$ o casa da rua

:da Gamboa n. 265, Saúde: tia-
ta-se na rua da Aliaiidega n.
Peixoto & C.

ligo "• '-,
(1341 I) ]

ALUGA-SE 
um bom predio rcccni-

reformado de dois pavimentos, com
amplo armazém, tendo o sobrado duas
salas c bons quartos, cozinha, banhei-
ro, etc.; na rua do Livramento 38;
a chave está na rua da Saúde 297,
restaurante. Aluga-se junto- ou sepa-
radamente. (907 1) J

ALUGAM-SE 
juntos ou separados,

a- loja e o sobrado, intciramcn-
te novo3. da rua Coronel Pedro Al-
ves n. 380, próximo â rua Senador
Eujebio; trata-se 11a avenida Passos
n. 30, loja de clcctricidadc.

(1475 D R

A LUGAM-SE quartos, para casal c
-fX-soltciro. com pensão de boa casa
de familia franceza; 3. travessa Mar.
auoz Paraná, esquina rua Senador
Vergueiro. (Sn G) *

A'LUGA-SE em avenida distante e
Asocegada, uma boa casa nova com
duas salas, cinco quartos, bom banhei-
¦rn -o dependências. Voluntários da
Pátria 81, onde se trata. (670G) )

ALUGA-Sli 
por 100$ boa casa no-

va, com 2 quartos, 2 salas. cozi.
nha. banheiro, luz electrica c bondes
á porta; rua G. Polydoro 310, Ho-
tafogo. (G953) J

ALUGA-SE 
muito barato o grande

c esplendido predio da rua. Alice
11. 79, Laranjeiras. Trata-se no nies-
mo que se acha aberto, ou na rua
Dr. Rodrigo dos Santos ti. 76, cm
Machado Coelho. (1028 I). J

ALUGA-SE, 
por. sooj, uma casa,

nova, na rua Barão de Itapagipe,
perto dos bondes Bispo e Itapagipe,
com 3 amplos quartos.-a salas, e quar-tos banheira com todas as iustallaçõcs
hygienicas. para familia de tratamcit-
to, fogão .1 gaz, cooke pequeno jar-
dim; traia.se no 222. fundos. (301DJ

ALUGAM-SE 
os casas assobradadas

da rua Dr. Aristides Lobo ns.
95 e 101, com cinco quartos, duas
salas, mais dependências e quinta); as
chaves estão na mesma rua n. P3 c
trata-se na rua Primeiro de Março
n. 37. (1312 )) J

ALUGA-SE 
por 101$. o predio á

rua Dr. Carmo Netto 21S-A, loja:
chaves ao lado; trata-se. na Companhia
de Administração Garantida, á rua da
Quitanda 68. (479 J) J

; ALUGA-SE. por 152$. o nredio á
Ü.rua Aristides Lobo 146.IV; chaves<no n. 124; trata-se na Companhia de
Administração Garantida, á rua da
Quitanda 68. (481 J) J

ALUGA-SE 
uma casa. 2 quartos. 3

sabás, cozinha, quintal c jardim,
por 100S; na rua Silva Guimarães 3,
Fabrica das Chitas, (ion.1 K)R

ALUGA-Sli. 
por 103$. o prodio i

rua Salgado Zcnba 27; chave, 110
armazém próximo: trata.se na Com-
nnnhia de Administração Garantida
Quitanda 68; (474 K) J

. com pensão, magnífico
arejailn quarto de frente, na rua

lladdorlt Lobo 96: o predio fica nn
lado da sombra; muito agradável no
verão. (i.tor K) A

ALUGA-Sli.c arejadn 1

S. Christovão, Andarahy
e Vilia Isabel

ALUGA-Slí 
a loja do prcdin< da rua

S. Luiz Gonzaea n. .1O6, para
qualquer negocio; aluguel 70$; trata-
se na rua Sole ile Setembro n. itífí.

(1368 
L) M

ALUGA-SE 
o predio novo. de «o.

biado. com 4- quartos, jardim «-
entrada no lado. no prolongamento da
rua Mariz e Barros 517. fim da rua
Barão- de Amazonas; trata-se no U4.
onde estão as chaves. (143.1 L) R

AIUGAM-SE 
duas. casas, com boai

nccommodíujões para moradia dè
familia, com: luz electrica, itaz c bas-
tante agita;: á. rua Gonerai Silva Tcl-
les ns. 55 c 57; alugueis módicos; as
chaves estão no n. 31 da mesma rua,
onde se trata. (1501 L) R

A. salvaçô-o tios Bezerros
A."F0NTE LIMPA"

E' o Único remédio veterinário que
cura a diarrhéa destes, e desinfecta os
intestinos do gado vaceum. — Depositar
rios no Rio: Alfredo de Carvalho & C.
R. 1" de Março, 10.

ALUGA-SE por preço barato, boa

c bom quintal. Íníorrrfa-Kc á ri;a
-Cardoso iMariiiho 11. 7, escriptono,
Praia Eormosa. (1.159 I) J

ALUGA-SE 
uma casa por 152$. n»

.rua do Cattcte n. 214, com qtta-
tro quartos, duas saias, grande quin-
tal e outra por 122$'; na rtta Dento
Lisboa 11. So, c outüi i>or. S7? e ou-
Ira por 61$, tem grande quintal.

(14S3 G) R

AI.UGA-SI* 
uma casa por 88$, na

rua do Cattcte n. 214, tem gran-
de quintal. (1484 (¦)¦¦ R

A LUGA-SE a casa da rua JoaquimXXSilva ni 92, Lapa. com boa: ac-
commodações, Iuü electrica e gaz; tra-
ta-se com o sr. Vàlentim na mesma
rua 8j, venda. (1596 V) M

ALUGA-SE 
um ouarto indópenden-

te. areiado c fresco, mobilado, com
boa pensão, a dois rapazes decentes;
tom clcctricidadc e tulenhone, sendo
oj? cada um, ou 120$ traia um só;
na -rua Visconde de P-ranaguá 15,
Lapa. (1700 I-') A

* LUGA-SE uma grande sala de
/.Sk-frenle; mobilada, casa nova e com
todo conforto; av. Cumes Freire íjo-A,
entrada pela P, Governadores',

(1665 I;) R

.4 LUGA-SE, nor 112$, uma casa,
Xl.iia Vilia lacylú, á rua Peíro Ame-
rico 84; as chaves 110 11. 100. e trata-
se na tua Buenos Aires u.i. 1» andar.

0.155 G) M

LUGAM.SE, por preço razoável,
nc hn-Mins casas dá rua Jardim

cie III. com culrr.da

ALUCAM-Sli 
dois bcllos quartos,

decentemente mobilados; rua ia.
vares Bastos 11. 30 (antigo 2), Cat-
teto;  (149 O a

A LUGAM-SK casinhas na
-fiAvenida da Gloria, rua do
Cattcte 123. As chaves na ca-
sa 15. Trata-se com Paulo
Passos & Cómp., rua Santa
Luzia 11. 203. ____?

A LUGA-SE um quarto beni' ntobi-
Alado; limpo e arejado, cm casa
de familia, com 011 sem pensão; na
rua Senador Octaviuno 11. 320, Águas
Vcrrcas. (68nG)J

ALUGA-SE 
por preço barato, boa

casa com dois quartos, duas sa-
Ias e bom quintal. Informa-se á rua
Cardoso 'Marinho n, 7. escrintoriõ;
Praia Eormosa. íi.i;S 1) J

Catumby. Estado
1 e Rio Comprido

ALUGA-SE 
o porão habitavel do

predio ti. 304 da rua Dr. Carmo
Ncllo, Cidade Nova. (1341 J) J

ALUGA-SE 
uma casinha

quarto e cozinha, tia ri
com sato,

rua Eallctc
u, ^S; para informações, na venda.

(270 j) s

ALUGA-Sli 
um bom quarlo. cm ca-

sa do familia, n casal sem filhns,
por 40$; na rua Campos da Paz 85,
Ria Comprido, (1705 .1) A

ALUGA-SE 
a boa casa da rua Theo.

doro da Silva n. 47, para peque-
na familia., entrada ao lado. fogão a
caz, banheira esmaltada; ver c tratar
das 8 ás 9 horas da manhã; illtttniiui-
da. etc. (1414 L) .T

ALUGA-SE, 
por preço módico, uma

casa, na avenida da travessa i Der-
by-Club 33, com duas salas, tres
bons quartos, cozinha, banheiro, ele.
ctricidade c fogão a gaz; trata-se na
casa n. II.; (1497 L) R

ALITCA-SE 
a esplendida casa ii rua

Felippc Camarão 78. junto ao
Boulcvard. com boas* accominodnçpes
para familia, Rrnnde jardim e chaca-
ra; aluguel .100$; chaves nn vendíi da
esquina, e traUusc á rua Kcal Grande*,
za 14. Botafogo. (i|7o L) R

"Pó de arroz DORA"
"Medicinal, adherente e
perfumado. Lata, 2$ooo.

Pelo Correio 2$soo
Perfumaria

ORLANDO RANGEL

ALUGA-SE, 
por 130$, uma casa.

com tres quartos, na rua Senadot
Furtado 109; trata-se no 99,

(1251 d r

ALUO\-SE 
011 arrendo-se. por cen.

trato, o predio n. 769 da rua Ba-
rão dr Mesquita; tnta-sc na rua G«.
neral Câmara n. 45, com Queiroz Mo-
reira & C, (4181 L) R

A-LUGA.Sli tuna casa, na excellen-
-iVlc avenida da travessa 0erby-Club
3,1. com 2 salas, i quartos banheiro,
fogão a gaz e clectricidndçí trata-se
na casa n. II da mesma avenida.

(1477 D R

A 
LUGAM.SE 2 quartos, juntos 40$,
c separados 25$; rua Itapagipe 190. Ido Maltoso 96, oude se trata

ALUGAM-SE 
magníficos commodos

a cavalheiros e moços do çominer-
cio; na confortável avenida Cõmmer.
rio; na rua Christovão Coloii-.bo 3»,
próximo ao largo do -Machado; trata- ,
so com o encarregado, a qualquer
hora. (6310 O J

A LUGA-SE ií rua de S. Clcnicnlc
irli24 "Vilia Oclorico de Bastos", as
casas X c XIII, com ires quartos,
duas salas, luz electrica, quintal, e

accotnmodações para familia

(1569 J) M

ALUGA-SE 
a casa nova, da rua do

Máttoso So, com seis quartos, tres
salas o quintal, própria para família
de tratamento; as chaves estão na rua

(¦350 d j

Botânico .-» ^ * v. ¦--> >-- --- -
pelo 84; as chaves r,o loral; trata-se demais ».„.....---,--- -.,.,. ..
na rua do Hospício 144. <" ciular. l.ogar .preferido pelas fatltlias.-.-A,Uh

(1.155 G) Miguel I2o?ooo.^ iíz2_li--!

ALUGA-SE o -predio da rua Bani- AiIUGAM-SE as boas.casasda rua
Xlbinn 11. .16. com chácara, nove | XJLGcncral Polydoro

=4, 1
te, com pensão, a cavalheiro decênio*

(1227 li) S

| hiipai
A MJGA-SIÍ uma sala dç frente, pa-

.£Vrn es^iintoriii ou nteltcr: na tra-
vessa de S. Prancisco de Paula 28.

(I6S6 li) A.

A riUGA-SIi um esplendido quarto,
-í~V-j;iia moços solteiros, na, rua do
Hospício ort. casa de família, (tG,*5K)R

irviiPERECE 10 ou 15 »|f,
V7 combinar das mensalidades; üx
viu c:;-cmiiregadb enmmcrcial a tiucm
coiiscguir-lhe. na Light qualquer ctil-
.oeação, desde auxiliar de escriptono,
íiscal ou marcador da lur, até con*
tiuuui apontador ou vigia, etc, ; c'-
ercvçr ou falar n M. I*. Araújo, á
rua Presidente Uavroso n. i.(.

(.1641 D.) R

TJUECISA-SE de uma moça .porltti
Ji! fíuer:it mm bastante pratica de
ropcíni c aiTumadeirii, para casa Uc
pequena fnmíMa; à r.-a de X. Sw-
nhorá dé Copacabana n. 1017.

(1504 Dl .1

A LUGA-SE. iuiiln boa sala de
-Í".Vfronte c um quarto a empregados
do coiumercin ou pessoa s»'rta: avenida
Gmncj Prcírc tap. sobrado. (t6rjK)A

t< LUGA-SE um bom quarlo, a em-
•kt-nregado;. do coniit.ercio ou a cava-
Ilícitos decente.-, com ou sem pensão;
nu do Ilo.-piciu 171 (tCSõ E) A

* l.LHiA-SI:'. p>ir menos t\ii 20$, uni
Ábòhi romniodú indepotidente., pro.
priu para pessoa sú. muito areíndo;
rigoroso asseio; bondes ú nortn íinfor-
um-se com o sr, Davtd. rua líiachue
lo 1C2. (1677 E) A

T>RECISA-SE de uma menina de
.1. cor preta, de 10 a 12 finnos, dan-
d«-sc casn( comida c roupa; á rua
Malia 11 22 — Quintino llocayuva'.

(i.s»o C) .1

k LUGAM-SIi. por 1.V..Í. paleta
jtlVç.ilit de frente, para cscríptnrio

íbincte medica; trata-se 11a loja: rua

m,M*M5«n_Ciirn siirnntidii com o 1CMX1R«SRBVSca viT-^I- »K MAKAVÜAMA H
VOIMHIXA COMPOSTO. Remédio já conhecido. Dcnosl-
to: rua da Quitando 120, ü" andar, c Vrugtiayunu 155.
Rio. —*— Vidro 5ÍÍ000. (J 927)

36, com chácara, nov
quartos,, salas. As chaves no armia-
zcm fronteiro á rua liambina; trata,
se na rua Marqttcz de Abrantes 142
ou Urugilayann 3. sobrado. Preço.
410S000. (135" G) .1

A 
LUG.-VM-Sli iiiiporüantcs aposen-

los na Vilia Adão, acaba-la de
construir especialmente pira este
fim; a milho: dota capital, a preço
convidativo, .|o$oeo incnsuMit Rua
Menezes Vieira 11, próximo á rua
Visconde do lio llrauco. ÍS Cj-')

MOLÉSTIAS U ffillH
Guv;vrai)i !r cotn a

IN3 IÍÇÇSo MA 1 íINII r>
Uurv 7 rto Setotiibvi», 1811

A 
LUGAM-SIi, a iSí, 37$ c 42$.
bons quartos c salas bem arejados,

com clcctricidadc c serventias, a ca-
saes o-solteiros; na rua Uezcude 16;.

íi^Ji' K
A MJCA-Slíi a cavalheiro, um com-

irVr.wdo de frente, mobilado de novo,
! com entrada independente; na rua
I Prar.cisco ííòlirato t, antina dos Arcoí.

(164.1 ir) R

7 «le Setembro 1S6. (1571 li) M

A LUGA-SE uma
. quartos, duas sal

Conselheiro Pai
a-sc na rua Ürugtt

magua ti. u,
lyaua :i. -;.

(1403 E) li

K EU li A-SR. nor 200$. a boa casa
íXíh rua Augusta li. 2-, (Santa
Thereza); com cinco ouarto?. salas,
cozinha, banheiro, nuiutat o ianltm;
as chaves estão no barracão ao làilo, e
trata-se na rua Saclict n, i-*. sobrado.

(3;; V) R

A I.rf.AM-Sh unir.iíieos com.modos
Xi.niobilado's, a casal sem filhos c a
empregados do commercio, com banhos
quentes c frios, tek-phonc, cte,, á rua
da Lapa 11. 6u. (íjin 1-') .1

4 ILUGA-SE o bom. predio da rua
.ii.Cei-.cul Severianò n. M=. Bola-
fogo, com cxceüciitcs acconni-.odaci.es
1 ara familia, t-tm boa installáção de
banhos, luz electrica, cie. As chaves
estão 110 n. 91, com o sr. Machado
c trata-se na rua D. Marianna 83.

(1320 G) 1

A LUGA-SE um quarto para cava-
Aliiciro decente; na rua do UiUetc
li. 98. (1354 G) J

XÍ.UGA-SIi por 60$ a casa da rua
Ü.D. Carolina n. 32-1; trata-se na
rua da Alfândega n. 12, Peixoto
& (-'°'"P- . ¦ ('3.4° G) J

* LUGA-SE uma casa; rua Bento
XY.Lisbo-1 11. 10,1, loia: 3 quartos. 2
salas; 170$; cartas rua Cattcte n. .105.

(1670 G) R

dois quartos, duas salas e mais ac-
commodações, grande quintal c fartii-
ra dVgua. Aluguel haratissiino.

(087 V* "¦

AiLUGA-M-SE 
as boas casas da nn»

Dblphim 109 c 115; casas I, 11
e VI. Alugueis baratissunos com
oplimas acconuuodaçôes para ncimcnas
famílias. (83SG) u.

oooooooooooooooooooooooooooooooooooocoooooooo^
COFRES NASCIMENTO

S. Paulo e Rio
SSo os que têm dado melhores provos até hoje, contra fogo c

nrrombamento. Os cofres NASCIMENTO são fabricados pelos pro-
ccísos mais modernos, resistínio aos apparcllios "Coroa", ctnprc-
gados ultimamente pelos assaltantes,
Deposito: RUA ÜRUGUAVANA, 143 (esquina da Thtophilo Ot-

toni) — Rio de Janeiro.
ÕMMOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQOeQOOOOOOOOOOOOOOOC

ALUGA-SE, 
por 142$, uma grande

.casa, na rua S Cláudio 23, com
4 quartos, 2 salas, copa, cozinha, po-
rão, quintal c electricidade: as chaves
na rua Maria José 45, Estacio, onde
se trata. (1576 J) M

Jorge

ALUGA-SE 
por 122$, o predio a

rua D. Marianna 110$; chaves 00
lado; trata-se na Companhia de Ad-
ministra-ão Garantida, a rua da Oui-
landa 6S. (&° c'> J

ALUGA-SE 
a casa da rua .

Rudge, com installáção electrica;
as chaves na rua Oito de Dczcm-
bro n. 111; trata-se ua rua Estacio
de Sá 37. ('4C2 J) J

ALUGA-SE. 
por 223$. o predio a

rua Visconde Silva 81; chaves a
rua Conde Irajá no; trata-se na
Companhia de Administração Gaianti-
d», á rua da Quitanda 68. (483 GiJ

t LUGA-SE por 1.12$. o nredio á
Xtruii Httmaylá 60.X; chaves nos
fundos; trata-se nn Companhia de Ad-
ministração Garantida, Quitanda 68,

(475 G) J

A LUGA-SE com contrato o niagni-
A.Vfii-o predio próprio l>ara família
de tratamento da r-.n Voluntários da
Pátria n. 403. As chaves eslao "a
mesn-a rua 11. 397 e> trata-se 11.1 rua
da Alf-aiidega 65. (1506 G) J

,4 LUG-ViSE por 91S. tuna casa. na
iL\ illa laevló, á rua Pedro Ame-
tico 84j ns chaves no 11. iou. o trata-
se n-i rua Buenos Aires 11; 144- ''
and,-.:-. (MSS C.)M

^Q^-^^tas^-.— ~^Z>>~ —-¦ -«-««JF^-iísr-A^
T}ia-:crsA-SE d= < w.de

níiançada, dormindo ti
;>:ir.i cozinhar c lavar pai
família; ordendo jjS: rua
Irajá u. 19—Holaíogo,

t pequei;
Conde 1!
(1314 Ci.

T>RECISA-SE de costureiras, roupa
.1 de brini de homem e ercança;
Casa Culonibo; av. Ceutr.il 111.

(1294 D) J

T>RECISA>S1'
.1 lhos, r.-.ic

mi enfj sem 1.

Pombt

egado de
, para l
wüorma*í

D) .1

1>RECISA-SE 
de um rapaz do con-

d-.icla afiançada, para copeiro
i*lamc»-

(i--;.i D) .1p ¦'. ¦¦'•-''¦

TDKKCISA-SE corpinhei
.1 rn*t u.is oíi:-:n;;s de veslido3
P:.rr Rov.il; travessa de S. l-':.n
co de Phutii. (1407 li

atei-
do

j

E KSOLESTiaS ZJ3 PESTO asem sempre o"XAPOPE DE GRINDEL1A"
«3Le OLIVÊSIRA «TTTafflOR.

Poderoso CALMANTE, TÔNICO K EXPECTORANTE
Pedir e exigir sempre: "6BINDBLIA OLIVEIRA JÚNIOR"

A' venda era qualquer phárniácia c drogaria Açhajà fzáiiâa & Q/- Rio?de Janeiro

ALUGA-SE. 
por 223$. o nredio a

rua D. Marianna 124; chaves no
armazém da esquina; trata-se ua Com-
panhia de Administração Garantida. -
rua da Quitanda 68. (478 G) J

ALUGA-SE 
por 65$ unia boa casa

para pequena família, com todas
as conimodidades, inclusive luz ele-
clrica, banho de chuva c. bonde de
cem réis, á porta; ver á rua dos
Coqueiros n. 59 (Catumby) e trata-
se na rua Treze de Maio 11. 3.1.

(1530 .D J

A LUGAM-SE boas pequenas casas,
/\.coin nuinta! c muita ag-.ia; na rua
Visconde Sapucahy 310. (826 J) M

ALUGAM-SE 
boas casa

tumbv; trala.sa á
 som Ca-

rua Magalhães
(1669 J) R

HAODQGH LOBfl^E TIJUOA
ALUGA-Sli o predio com boa cha-

.ticara da rua Uruguay n. 381; as
chaves no armazém Araújo.

(15S6 K) -M

ALUGA-SE 
a casa dn praia de S.

Christovão n. ifí,}; a chave no u.
161, o trala-se na rua do Hospício
n-i 144. 1" andar. 0.155 L) M

ALUGAM-SE. 
por n:S. boas casal

com tres quartos, duas salas, cte.,
bonde de cem réis S. I;UÍz Durão, ái (ruas Mourão do Valic e S Januário;
as chaves 110 praia de S. Cltristoyãn
1C1, c trata-se na rua do Hospício
144. iD andar. 0.154 L) M

ALUGA-SE 
por 00S

luazein «Ia praia , pequeno lir-
_ lIo S. Christovão

... _ chaves no n. 161^ c trata-se
na rua Buenos Aires n. .ui, i° and.

0.154 D M

ALUGA-SK. 
por 81$. ti

avenida Anua. rua TI.
uma casa, 11a
. de Mcsqui-

ta 127; as chaves 110 XV; trala-se 11*
Buenos Airos 144. i° andar.

(1.114 L) M
A LUCA-SIÍ o espaçoso armazém da

XVrua Ti. de Mesquita uo.. completa-
mente novo; as chaves 110 XV da ave-
nixia Anua, c trata-se ua rua Itucnos
Aires 14,. 1" andar. (i.l54 L) M

AMJCAM-SK 
os no:iucnos armazena

da rua B. de Mesquita 133 e 143;,
as chaves no XV da avenida Anua,'
c trata-se ua rua Buenos Aires 144.
i° andar. 0.154 L) M

j«S.

A LUGA-SE por preço niodi-•-í*-co a liclltt casa da travessa
do S. Salvador 40. As chaves
estão na rua Iladdock Lobo
n. 393. (J 1559) K
4 LUGA-SE uma casa de commodos,""vtodn oecupada. na cidade; informa- . .,..,.., „t„.,.„t.„ ,..„ ,..
õcs á rua Salgado Zcnha 47, (425K)J ' vhaves. na loja. char

ALUGA-Sli. 
por 

na avenida da rua S. Luiz Gon
zaga 55.

uma casinha,
Luiz Gon-

0313 D J

ÁLUGA-Sli 
uma casinha, com sala,

quarto, cozinha e bom quintal; na
rua llclla de S. João n. 343; por
50S0011. O522 L) J

ALUGA-SE 
o novo sobrado dó Bou-

levard 2S de Setembro n. .133.
tendo 4 quartos, s salas, quintal o
mais dependências precisas' tratar

0241DJ

tmstBs&auaáatsmtM

p8

4 LUGA-Sli o predio assobradado da
/Xrua Nery Ecrrciia n. 7S. plnladb
c forrado de novo, com 5 quartos, 2
salas, cozinha, banheiro c mais de-
pendências, iardim c quintal, com
installáção electrica; as chaves estao
na mesma rua. ua nadaria dcfonlc:
trata-sa cotn o sr. Mario Bastos; a
rua de S. Pedro n. .15; tcl.', norte.
301S. (648.1 G) J

ÍOLIIEIIM DO "CORREIO DA MANHÃ" 137

A LUGAM-SE novos c bons apo-
^l-íciitn;, .-1 moços solteiros ou,a,.ca-
saes sem filhos, á rua dt Carioca
n. 77. 2" andar. (13S2 h) i

Tf>REC1SA;SK de f.m.a boa copeira
ai t- arruuiadcira nue durma no
rtlucie*..: rua S. I uniu rio ". v —
S. C!::;-l.v.ão. 

O258 C)R
•JWKC-: •A-SI

16
tlc ,1,.uma pcijuc

.mios. p.-.ra I0.I0 servi-
familia; rua Gonçal-

•» andar. (D)

7J'.;i-,"ISA-SE de um K-;
JL ec:.vÍÇ05 leve- em caso
¦;a: : a rua éj C; - 'aná»

cno
fa

(l-,i; D)S
"ORECISA-SE -le uma menina ;!c..'. !_• ;: 11 annos, para serviços !c*
ves, c"i casa de um casal: ordena*
kij i'-i.; 111 rua UruKuayau. ii. i63'*¦ 

03891" j

Jos ; rw-si 57 rtõV "ri - 3
.1 1. iz XV c de- obro de homem';
¦I t.;:i--'; bem, ii'i r.:a líucnoa Ai:es
j:. 100, 1» andar, A Bola de Crvs.
tal. cu8i Dij

^"JKÍOCXSÃtSIS de um official de
J «a^nteiro, para concertos, .-pie tra-
I^-ü.l' Lcai, lambem *c vende a ca?a,
('?.\ «¦• '.;¦> 

pretendente; beco d >«
ÍBer'jeiro3 11. 10, (1647 D) R

A LUGA-SE um boni quarto, com
/'Vou ;,c:n nictbi in, cm ca a de fa-
milia, a moços ou a casal sem fi-i
'.lios; na avenida Henrique Vallada-
res 11. .-.i. térreo. (1365 ''¦) 1

A bUCIA-SE quarto de frente ma-
jt'\. bilndo e co:n pensão a casal ou
moçb solteiro; travessa S. Francia*
eu n, G. 2o andar, peito da Carioca.

(1400 E) J

VLUGA-SK 
uma boa sala. para ga-

binett- de medico ou advogado,
com direito á uma sala du espera dç-
ceiitcmentc mobilada; rua da Consti-
tuição 4; trata-se coiu o dr. Semi. (I1.

as seguintes caias

A LUGAM-SE boas c areiado;
i~Í.modis. próprios o.ira ca saes; á
Kiaeiiuch 62; trata se na sala 4

(I57Q I')

com-
rua

M

4 LUGA-SE na 1:1a Visconde de
iill.i-.u-.a 11. 203 (Avenida) unia ca-
sa com boas aceommodaçües Jancllas
nos quartos, quintal e clectrícidado;
alu.cucl módico'; ns chaves csiã.i no

1, onde se informa. (817DM:i

t I.UGA-SÉ
/.Vt-larj erma:
Ga:;:.-. 11. 170.
nara ver e ira'..-:
sobrado.

por o (rrande e

próprio para

(S12 I-.

.4 ÍUGAM-SE bons
Àntoços solteiros, d
na rua de S. 1 'U:o 14'-.

0.178

i para
40?;

K) .1

1 LUGA-SE um 1" andar: .1-quar-
XlUos. 2 salas e cozinha; rua Assem-

escriptono 011 fa-
(1662 li) .139, serve para

A 
LUGAM-SE
para familia

Rua General Pedra ti., 150,
para ucsrnciò c faa:iÜ:i . I50?000

Rua Mariz 1; Barros 11. 2ío,
diversa- casas, ni "\il-
l.i li-isenie" des-.le. . . 101S000

Rua lòsé Cleitientc n. 1-. . 122Í000
RUa Santo Cltristo dos Mlla-

l-.rcs n. in.-. ..... 9i$ooo
Una Saníe Chrísto d js Mila-

eres, a loia do n. 109. . iio$ooo
Rua do Cunha, a loja do

n. 64 ICt?J00
Rua da Alfândega, o sobra-

do do 11. 220 1525000
Rua Viuva Cláudio n. 32:.

próprio para nciocio c
familia I40$ooo

Rnn do S. Pedro, a loiá do
11. .-¦!. 2:.;*íi00

K-.-.a Ti. S. de Cop.icab.ina
11. n.ti .iíiÇooo

N. S. Copacabana n, 851. . 142400a
lese Clemente n. 4.1 • . . . õOSooó
Ladeira do João lLuncm Ca i.|2$ooo
í.v.r. luio Con tra. A! ruir ante

Hí.ptJàta das Neves n. 30 i^nSooo
Trata-se a rua de S. Pedro n. 72.

com Cesta Draga & C. (soo E) J

predio

A LUGA-SE; por 230$. a boa casa
ildn rua Áurea ;6 (Santa Thcreza),
toda reformada, com i>oas accoiitmoda-
(.-¦"'Cs para familia de tratamento; as
chaves no barracão ao Indo o trata-se
na rua Sachet 11. ij. sob. (855 l')R

,4 LUGA-Sli uma sala bem mobila-
XVda, csi casa muito socegada para
descansar; no becea Jo !<:o. ;S.

(1204 IO J

ALUGAM-SE 
esplendidas

f:
alas de

frente e quartos,^ 111 casa socega-
da e de respeito; na avenida Mem
<lc Sá n. 77. esquina di rua do
ILnvradio. (1500 l')J

r\ vi
M-l

^V vista ipara (
t-.-iros; na lade

ALUGA-Sli 
tuna cisa. com duas sa-

Ias dois quarto.-, topão a gaz, ha-
nhoiro; travessa Fernandes í; as cha-
ves no r, HotafoRo íiC."- G)'A

A LUGA-SI; por roo$
Adc

A LUGAM-SE. a 50$, 5-S c 63$,
i"lboas casinhas para famílias, com 2
òtmrtos, 1 sala cada uma; tem luz cie
clrica. quintal c água para lavar; rua
ferreira Vianna 11. 56. Cattcte

(160." G) K

4 LUGA-Sli um quarto de frente,
ÜLinobilado, com luz electrica c 1.1111
outro oor 40$. em casa do família:
rua Corria Dulra 78. (3.180 G) A

4 LUGAM-SE linda sala de frente c
íiareiados miartos, por preços um-
licos. forncccndo.se pensão a donuçi-
io farta c variada, na rua Carvalho
le. Sá 22, lareo do Machado: tclepho.
nc 4119. Central. 0.195 G)A

Leme Copacabana e Leblon

E uma loja, á ida Rio
E) A

A LUGA-Sli o i* nnJir
i~a.(la r :a da Carioca n. 05. pro*
¦prio para pensão, offíctua dtí costura
ou alfaiate, Trata-se na loia.

(1191 li) J

bons quartos com
mar, pir.i mocos solr

ra da Gloria ti'. 37-
_0339 'O .'

A LUGA-SE, por módico preço, o
-f-Vprcdio recentemente construído; «a
rua Moraes c V.-.lle 11. 21, Lapa,
com duas salas, quatro quartos c de-
mais rommodldades. Trata-se na rira
da Alfândega 11. 14, sa'a 6, des
2 ás 4 l|2 horas. (1151 I") J

4 l.UGVSE por So? mensaes, a boa
x\'cafa da rua Peíropo'is n. ,(&, corri
duas salas dois quart-os, porio habi-
r.-.vcl e grande terreno; ,-ia chaves ao
lado ju, onde sa informa.

Ojo» V) J,

bom predio
sobrado da rua Pedro -Ame-

rico 11. 107, com duas boas salas,
cozinha c despensa, tanque e terraço
c t no> sobrado cinco cxccllentes dor-
mitorios; está aberto para ser visto
do meio-dia ás j. horas da tarde c
trati-ffe uo Café Papagaia â rua
Gonçalves Dias n. 44. (;.".'.C'> .'

i 4 ILUGA-SE tuna loja. com tres
X\'portas, na rua Pedro Américo 8,
Cattcte. Excellentc psnto para nOgo-
cio. As chaves eslão no n. 2, loja;
onde se trata. 0349 C) J

ALUGA-SE por 100$ boa casa no-
fVva. com tres quartos, duas sala?,
et;:., c iliuminada a luz electrica; as
chaves na rua Kcal Grandeza 290;
Iletafogo. (1342 G) S

um comniodo, irulepéu-
\\\7. e asseio: na rua

Sí, esquina Gnaratyba.
(1381 G) J

,\ LUGA-SE uma
irS-Ipancma 91.

boa casa, a rua
0.114 H) J

A LUGA-SE a casa dá rua de San-
Ata Clara n. 34, em Copacabana
está próxima ao mar e tem riccom-
modaçücs para familia
to; informações 110 n..

de tralamen-
(nSiIf)J

A LUGA-SE
xXdcnte, com
do Cattcte u.

A LUGA-SE pessoa <!e tratamen-
x"3li.i, em casa de família, unia sala
de frente c uni quarto; na i".".a J?cr-icira Vianna n. -o. (i-.í.í C) J

4 LUGA-SE a pequena faaiiüa. boa
ZXcasái na avenida da rua Fernandes
Guimarães n. 79, Potafogo. Aluguel;
8i?; ar. chaves estão na mesma rua
n, 3i, onde se tr.ita, ,„, .(1271 G) R

,4 -LUGA-SE uma casa nova, a rua
-£S.An'iila Garilmldi, Copacabana, tres
quartoÜ duas salas, etc. Informações
á rua Nossa Senhora de Copacabana
11. 5S7. (1299 II) J
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X LUfiA-SE a lioa c hygteul-
-^lAea casa da- rua Ni S. de Co-
paciibann 10S9, pura familia
de tratamento, por 350$ meu-
sues, fazendo abatimento com
contrato; trata-se no largo da
Carioca 13, com o sr. Duar-
to Fclls. H

4 LUGA-SE. por ioo$. na rua Dr.
l"?..M.-iia Lacerda n 170. uma casa com

• salas. 2 quartos, cozinha água c
electricidade; as chaves na loja pç-
gado. (no.; M) 11

A 
LUGA-Sli uma casa muito bem

mobilada, para familia de traia-
lo; contraio
Urucuayana

lrnt:i-.=e na

TuVu) j.

cm descttipal-a? Irrisão! Pois bem, falte. Estou, na verdade, curioso por
puvil-a...1— Marccllina era tuna joven honesta.

Ora essa! Provou-o perfeitamente! Se Marccllina fosse lioncsta, cila
que se deshonrára quando era joven c que enganou o marido, que nome
dará ás virgens que andam de fronte erguida sem corar porque têm o co-
ração sem remorsos? Como chamará também ás mulheres que. castas, como
solteiras, ficaram castas como esposas, e que depositam a honra própria na
honra do marido? )'

Ouça-me, sr. Bcaufort; e condemnc-a depois.
Palie, disse elle encolhendo os hombros. "'"'_"
Marccllina era culpada.yisto que tinha peccado. A sua queda, eti"

tretatito, foi obra de um homem,; que tinha explorado friamente a fraqueza
de uma creança c que havia calculado o alcance de seu -crime. Màrcellina
era rica. Elle -era pobre. Ambicionava-lhe o dote. . Marccllina ficou ar-
minada c o sedttctor não tornou a apparccer. O miserável deixou a sua
victima que já era mãe. Foi na Suissa que Marccllina deu á luz uma cre-
anca. alguns mezes apenas atiles do dia cm que o senhor a encontrou. Que
tem que lhe censurar, sr. Beaufort? Marccllina contou-m,e tudo. Conheço-
lhe até os mais Íntimos segredos do coração. Ella fez tudo para o afastar,
como já lhe disse, c o senhor terá bastante lealdade para o reconhecer. Por
que motivo se obstinou? Por que não a comprehendeu?

Como -podia eu comprchender? Havia tanta modéstia, tanta reserva
no seu rosto... Como poderia adivinhar-lhe perversidade, nos olhos que
sempre tinha baixos, c a sua falta de pudor, nas raras c tímidas palavrai
que lhe escapavam dos lábios?

Ah! senhor! disse Marccllina dolorosamente.
'Mas Beaufort retorquiu com um gesto de raiva:
-—Desgraçada! desgraçada! Como .pôde representar aquella comedia!Quão, julga que ella não sofíria?

Para soíírer é necessário ter coração e clU não o tinha.
O senhor foi eiicóntral-a no lo gar em que cila se oceultava. Sc-

fruitt-a por toda a parte para onde ella fugia. Foi, porventura, culpa d-.-üa?
Ordenava-lhe que não se oecupasse com cila. A 'sua presença, a sua as-
¦siduidade, a~ suas confissões, punha m-n'a em torturas. O senhor a riadà
attendia. Devia cvital-a, obedecer-lhe, não pensar mais tu-lla...

Comedia! Comedia! repetiu. Vendo-me apaixonado, excitava-me a
•paixão, certa de que me cegaria melhor assim e dt que me conservaria uy:-
lhor debaixo da sua dependência!...

Juro-lhe que nunca semelhantes .pensamentos lhe entraram no es-
piritb. Quem lh'o disse?

Ella mesmo, ,
Enganou-a, á .senhora (*hc era -sua amiga, como mo
Não, 'porque cita quiz por mais de uma vez partir

fre o fazia cnconíral-a.
Conte-.se que, pelo menos, é singular esse acaso, que

em conspirar contra mim...
Emfim, vencida pela sua insistência, pelo seu amor, Màrcellina to-

IU|0U uma resolução enérgica; a de lhe dizer tudo.
Era esse o seu dever! Despcdaçar-me-ia o coração, mas salvava-

me! Era tuna questão de honra.
Màrcellina não. faltou a ella..,,
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GONORRBÊA #' Jernos de Roupa

ou qualquer corrlmento da urethra, cura radical
em 4 dias! Com a maravilhosa iujecçio seccaliva
e cápsulas "404". Quando tudo falhar, «ste ex-

... ' 
traordinarío preparado sem(pre Iriumphará. O

u,,ko allivio da mocidade! Expcrimentaé é véreis o effeito assombroso! Não ha gonorrhéa que

resista a esta prodigiosa descoberta. Vtodrse «o Drogaria Granado, á Rua i* de. Março, 14-»»

c nas principaes pharmacias e drogarias desta cidade e <le todo o Brasil.

de superiores casemiras inglezas. pretas,
azuea e de côr. pura là, a 30$.. 35}.
40$. so$ e 55$. Ternos de bnm oe
Unho branco, pardo e de c»r ou de su-

MARCA REGISTRADA1

'A IAJGA-SG a casa da v, Se-
irVnador Alencar 189, com A
quartos, 2 salas, despensa,
cozinha o bom quintal. Trata-
«e na rna do Rosário1 62.

(B 1469) L

ALUGA-SE. 
a um senhor ou se-

nhora de todo o respeito uma sala
independente; 11a rua General Silva
Telles 17. Andaraby. (001 L) B

A LUCA-SE a casa. de constriicç.10
Air.odcrna. cora duas salas, três
quartos, coiinlia. banheira esmaltada,
chuveiro, lui elcclrica, dois W.-c.,
entrada independente com boa área,
tendo quarto para creado; na rua»a-
rão de Cotegipc n 08. Villa Isabel,
preço coinmodo; as chaves no n; 100,
e trata-^c 110 mesmo. io.owj

I A riÜGÂ-Si? «nia esplendida casa,
Aconi todas as cpmmodidades para
família; tem luí electrica em todos
vs conipartimcntos. sita a rua l res-
dente llanoso 08; trata.se na ru.i
I:clippc Camarão n. 145. casa 1, a»
chaves, por favor, na vinda da es-
quina, , <'"" lã K

Forçada e urgente
LIQUIDAÇÃO FINAI

do barateiro estabelecimento de AL-
EA1ATAHIA, fazendas, ROUrAS
FEITAS; chnpéoé c de; outros.JJrtteM
Jar'. HOMENS, RAPAZES e Mlv.Nl-

O Rio Triumphal
Tudo liquida a qualquer preço,, in-

cluiudo armações c todos os utensílios.
56-RUA DO 0UV1D0R-5Q..._

AUJGAM.SE, 
a cavalheiro, em ca-

Sa da muito asseio c socçgo; uma
hella sala c gabinete, ou lindo ap-
partamento, esplendida vista P»™. °
mar, luz electrica e mais, commodida-
des, mobilados, bondes a porta, um
passo dos banhos de mar, na rua
Christovão Colombo u. ia. ".«asjes-
nuina do Flamengo. t"1)11 "> '

Ar.UGA.SE 
a casa da rua Costa

I.obo n. 99! duas salas, três quar-
tos, cozinha, electricidade e quintal;
as chaves á rua Jockey-Chtb n. 197.
onde se trata; aluguel 102$. (W4W

ALUGA-SE 
por 160$. a nova e

confortável casa da rua Amaral n.
00 (Andarahy). própria para pequena
família de tratamento; as chaves com
o encarregado da avenida, no me6iuo
local; trata-se na rua Sachet n. ia.
sobrado. (=51 U *

AiLUGA-SB 
o prédio da rua Con-

, selheiro Ferraz 88, com 4 fluar-
tos, duas salas e bom terreno. Cha-
ves na rua Cabuíti', 49-A e trata-se
na rua Dias da Cruz 96. Aluguel
132$OO0. -^ ;

ALUGA-SE 
a casa da rua Pereira

Nunes n. 216, ecm boas accommo-
dações nara pequena família, frente de
rua, entrada ao ladq, quintal, bondes
á porta c aluguel módico; as chaves
estão, por favor, no n. »M. onde se
informa. «17 L) M

"péfiõr "tussor." 
a""i8$. ao$, /a*. 34$,

36$, 28$ o 30$ooo. Ternos de casaca,
sobrecasaca, fraque ou •»«*»"?••.
130$ iooS, 90? e 8o$ooo. Costumes
de brira branco e p»rdo. de dolman ou
paletot a 10$, ia$ e 14*000. Para ter.
minar cora seu negocio a

Casa Rio Triumphal
i<-RUA DO OUVIDOR—56

ALUCA-SE 
o prédio n. 357 do

Boulevard 38 de Setembro, pro-
prio para qualquer negocio; as chaves
estão na Confeitaria Villa Isabel;
trata-so á rua do Carmo 70. n sobra-
do, das 10 4s 4 d» tarde. (380 M»

Acaba de sair á luz e já se acha &
venda a nova edição de 1916

DE -_=z=

iAíMJGA.SE o prédio da rua
Aflão Luiz Gonzaga n. 348.
As chaves estão no armazém,
em frente. (* 810)

OHAPÉOS DE FEI/TRO, CAS-
TOK E IiEBRE, MNDOS E

MODERNOS FEITI08
A 5*, 7$. 9* e n*'oòo*

Para terminação de negocio da

Casa Rio Triumphal
56-RUA DO OUVIDOR-Sfi

ÂLUGAM-SE 
formosos commodos na

.bonita e nova casa da rua 'Mariz
e Barros ofe 354. com grande lar-
guezu. («370 L) J

ALUGA.SE, 
por aooS, a loia do

prédio á rua S. Christovão 197;
chaves no Boulveard de S. Christovão
86; trata-so na Companhia de Admt-
nistração Garantida, Quitanda 68.

(473 W J

ALUGA.SE. 
por 160$, q sobrado do

prédio á rua S. Christovão 197;
chaves no Boulevard S. Christovão 86,
trata-se na Companhia de Administra-
ção Garantida, Quitanda «8. (437UJ

ALUGAM-SE 
bons commodos. com

grande largueza, na rua Moreira
da Silva, fundos da pensão Canahar-
ro; B. de Andarahy. (1372 W J

O CridÉi P»ito
A IíUGAM-SE as casas da rua

<£*1). Maria 71 (Aldeia Cam.
pista), transversal á rua Te-
rcira Nunes, novas, com dois
quartos, 2 salas, cozinha, b»
nheiro e tanque de lavagem,
todos os commodos Ulnmlna-
dos á luz electrica. As chaves
no local. Trata-so na rua Gon-
çalvcs Dias 31, próximo da cl-
dade, a poucos passos dos
bondes do Aldeia Campista,
cuja passagem em duas se-
cções 6 de 200 rs. Alugueis
100$ e 1108000. h

ALUGA-SE. 
por 81*, o prédio á

rua Costa Pereira 53!,Çhavcs no
n. 48; trata-se na Companhia do Ad-
ministracão Garantida, a rua da Um-
tanda 68. (48a L) J

ALUGA-SE. 
nor 86$ o prédio da

rua Jockey.-Club 323. S«v*rau.
Francisco Xavier, com duas sala1 «
dois quartos, cozinha, privada, banhei-
ro, luz electrica e Quinta!: as chaves
110 n. 237. onde se trata. Q2951.J J

! A I.UG.VSiE a casa assobradada da
Atravessa Azevedo n. 7. largo da
Cancella, com tres quartos, duas sa-
Ias, cozinha « grande quintal.(r;^4 L) J

I k L:ÚGA-SÉ por 66$ uma boa casa
Acom uma sala, dois quartos, cozi-
nha c arca; na rua Visconde de Santa
Isabel 11. 33, frente de rua.

(1343 M S

1"A-LUGAM-S-K os sobrados novos, no
Alioulevard Vinte c Oito de Setcm-
bro ns. 329 e 3Ji (Villa Isabel).
Trata-se na foiz.  (1318 1.) J

IA T.ÜGA-SE o boa casa nova com
Xlduas salas, dois quartos, copa, co-
zinlia, despensa, bom quintal com en-
traila ao lado, cem mil réis; na rua
Uortic Rudcc ;-•, Maracanã.

(i3'9 '<) J

ALÜGAM-SE. 
cm S. Januário 185,

commodos independentes, com luz
electrica, em casa de família.

(1361 I.) J

\LÍ1GÀ-Sli. 
por 80$. uma casa, com

2 quartos, 2 salas, etc.; ver o tratar
á rua Possolo 11. 66, Aldeia Campista.

(1073 L) J

ALUGA-SE 
um esplendido terreno,

com 13 x 80, próprio para estância
de lenha, garage, etc., etc.;, preço
excepcional; á rua Coronel 1'tguetra
de Mello 1Ú4; trata-se no local.

A~ 
LüGA-SE uma confortável casa,
com seis quartos, dujs grandes sa-

Ias, cozinha, quarto de banho, porão,
grande terreno, com duas entradas; a
rua Torres Homem 179! as chaves
tstão no 18!, C. II. (959 I.) J

í ARAUTO ¦Bj DO ' BB'"'¦¦ I
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ALUGA.SE 
a boa casa assobradada,

com duas salas, tros quartos, ba-
nheiro. despensa e mais dependências,
para família de tratamento, toda pin-
tada o forrada de novo; tem luz ele-
ctrica com bondes á porta; na tua Du-
que de Caxias n. 71, Villa Isabel; as
chaves na mesma; tratar, na rua Kl-
Ltiro Guimarães n. 3. csqir.ia «Ia rua
Poss.lo, A. Campista (,134o L) A

ALUGA-SE 
o prédio da rua Rufi-

no de Almeida 56; as chaves no
54; trata-se í rua da Quitanda 139.

(1640 L) K

ALUGAM-SE 
os boas casas da rua

Dr. Maciel ns. 28-A e 28-D, São
Christovão. com quatro bons commo-
dos e mais dependências, com instai,
lação electrica; aluguel razoável; as
chaves no n. 28.C. casa III. U354DJ

ALUGA.SE 
boa casa assobradada,

entrada ap lado, í quartos com ja.
nellas, 2 boas salas, porão liabitavel,
grande terreno arborizado e todas as
commodidades. por 112$; as chaves a
rua Chivcs Faria 72, armazém Can-
celja, S, Christovão. (1702 L) A

ALUGA-SE. 
Para negocio, no Cam-

po de S. Christovão n. 16. uma
casa; esiahja da rua da Egrejitiha.

Í1684 L) A .

ALUGAM-SK 
as casas novas, da rua

Costa Guimarães ns. 39. 4> e 43.
em S. Christovão, próximo á. praia
Argentina, bondes de S. Januário, com
boas accommoda;õos para família "-
Kiilar; os chaves estão no armazém 00
sr. lirandão, e tratam-se - na rua «a
Alfândega 11. 122; «'«KH»8.';".*^

Collarinhos e Punhos
de Linho

Collarinhos, dúzia. ;$6oo e. . 11*600
Punhos, dúzia  '4*o°o

Para liimidãr ur?entemcnte

a CASA RIO TRIUMPHAL
56-IlUA DO OUVIDOR-56 _

ALUGA.SE, 
por 220$ mensaes, a

casa nova. de sobrado, á rua 8 de
Dezembro 11, 81, tendo, no pavimento
superior, 4 bons quartos, bom quarto
de banho com banheira servida por
água quente c fria, lavatorio, o W.-Ç,
e no inferior, salas de visitas e de
jantar, copa, cozinha, dospensa, W.-
C. e um quarto; para in formações, a
mesma ,'ua n. 110, e tr.ita-so 1 rua
Thcophilo Ottoni n. 45, sobrado.

(827 D M

SUBÚRBIOS
ALUGA-SE 

por 71$ n casa II da
.rua Imperial 271 (Meycr), com

dois quartos, duas salas, luz electrica,
grande quintal. As chaves estão na
casa I. Trata-se na rua de S. Pedro
n. 207, dias úteis. Ü593 M)M

Manual completissimo da arte de cozinhar
e fazer doces

Verdadeira encyclopcdia culinária, onde ha receitas para todos os gos-
tos. todos os paladares. Além das receitas estrangeiras, coniu, l'RANOI,-
ZÂ PORTUGEÍÂ. 1NGLEZA. ALI. EMA, CIIINÈZA. POLACA_ TO-
CA RUSSA e de todos os paizes da terra, com as .suas cspecialida-
des.' ha também a cocinha verdadeiramente brasileira. . .

Guizados -mineiros, quitutes ba hianos. gênero pauhs a, iguarias ao
norte, manjares do sul, principalmente do Rio Grande, 'indo quanto se
qU'ZMuquécas, 

Cafttrus, angus, feijoadas á bahiana com, leite de coco;
zorôa, sarapateis, 'cangiquinha, etc,

OBRA DIVIDIDA EM CIXO O PARTES A SABER : w„
BRIMHRV PARTE. — Cozinha estrangeira — Collscção completa t

variada'de centenas de receitas das mais afamadas e saborosas iguarias
das cozinhas: Portuguezo, Italiana, 1'ranceza, Inglcza, Allcina, Kussa, lur.
ca e Polaca, precedida de um vocabulário dos termos fraucezes mai3 em-
pregados na cozinha, nos restaurantes c nos banquetes. " .

SEGUNDA PARTE. — Cozinha brasileira — Centenas de vanadissi-
mas receitas para se preparar com perfeição qualquer, prato da cozinha ora.
«ileira, tanto de comidas' do trivial como de iguarias finas « de preparo
pouco conhecido, (Especialidade da arte culinária fluminense, cearense,
mineira, paulista, nortista e do sul do Brasil. Xão existe nenhum outro
livro que trate tão desenvorlvidamente e com tanta exactidao da Cozmita
Brasileira como O Cozinheiro Pofular— Todas as receitas são verdadeiras,
garantidas, experimentadas, . _

TERCEIRA PARTdí. — Manual do Pasleleiro — lormulano com-
pleto para se preparar qualquer espécie de massa, pasteis, pastellinnos,
empadas, empadíe», tortas, oroquetes "vol-au-vciit", danolas, uugas, pa"-
quecas, poços de amor, etc, etc.

QUARTA PARTE. — Manual do Copeiro — Arte de bem servir e
pôr a mesa, tanto'-em cisas de íamilia como em banquetes, a franceza ou
á americana, seguida de uma collecção de "menus a europea e a hra-
sileira, em francez e portuguez, de forma a facilitar os maitrcs d no-
tcl" a organizarem qualquer banquete ; arte de trmcliar os assados, distri-
buiíão ilos vinhos, nas differentcs partes do banquete, etc, etc. .

QUINTA PARTE. — Inteiramente nova — Accrescida a esta edçao,

.. O LIVRO DOS DOCES
Contendo áinumeras receitas de. Pães de In, pães leves, gateaux,

pudins, petits, gateaux, tijelinhas, bunnuelos, bolos, lunclis. niayoamises,
galettcs, tortas, tortinhas, babás, manjares, doces de frutas, cremes, geleas,
marmeladas, bolinhos, mães bentas, bons bocados, fatias da Chino bolo
branco, trouxas de ovos, fios de ovos, tahefcs, baba de moças, queijadinhas,
Bolo dos Aluados, bolos de amor, V«es nao vens, doce de queijo, «onipo-
tas de melão, de'cajus, cidras, laranjas, aranaz, morangos, pecegos coco,
ameixas, etc; biscoitos de vinte qualidades; pudins de vinte qualidades,
cremes do vinte qualidades; doces de frutas de todas as qualidades; uvas,
peras, abóbora, limão, figos, marmelo». etc, etc, etc |

Ura érosso volume encadernado, úé \
500 paginas, contendo as cinco

partes reunidas. •. 5$000

AVISO
AT !..«....!_ f\.tn-^n^%t remette para o interior, com a nu-

Livraria Quaresma Xi,„a brévidades possível ? «vre de
despesas cnm o Correio, bastando, tão somente, enviar a sua Importância
(5$ooo em dinheiro, não se acecitam, sellos), em CARTA REGI""IRADA

COM O VALOR 'DECLARADO e di rigida a PEDRO DA SILVA QUA-
RESMA, rua de S. Josú ns. 71 e 73-RIO DE JAXEIRO.

1 SENHOR
Que estevo atacado por tima

forte tubarcutos* e iJe extrema
gravidade, of.ferelrje-se ipara »ndi-
ear gratuitamente .».f*10» ?"*
soffrem de «ntermtdades ..respira-
torias, assim como tosses, bron-
chitís, tosse, convitlsa, astnma, tu-
berculose, pneumonia, etc, um re-
médio que o curou compVetam«ri-
te. Esta indicação para o bem da
himramidiade. é conseqüência de
um voto. DimRir-sie por carta ao
sr. Eugênio Avellar. Caixa do
Correto, 1683.

VENOE-SiE 
uma cas ano Realengo,

com água e luz perto; trata-se na
avenida Rio Branco ... 

^ 
"««^

TTEXDE-Sli um barracão na rua
V Dionysio Fernandes n. 50; fala-se

na rua Goyaz 11. 0. Engenho de Dcn-
tro. Preço i;6oo$ooo. U MggiS

VENDE-SE 
uma casa com grande

terreno todo plantado de arvores
e com um lindo jardim "a frente e
dos lados, todo cimentado, tem es-
goto e muita fartura 4'agua: a casa
e nova, porém, pequena; tem varan-
da do lado. Preço 8:000$, na rua
Guineza n. 78, Engenho de Dentro,
pôde ser vista a qualquer hora.

ALUGA-SE 
uma senhora, para to-

do serviço, á rua Viuva Cláudio
n. a35. ('431 M) J

VINHO
iodo-Phosphafado

de Werneck
Poderoso medicamento no tratamento da

rrttberoiiloBC,
Escrophíüose,

consecutiva a excesso de trabalho
inteflectual, etc-

E' diariamente prescripto pelos Srs. clínicos nos
casosde racliitismo, lyinphatlauio, anemia e
depauperamento geral do qualquer origem; as-
sim nas moléstias ligadas ao crescimento do indivíduo.

ViE.NdlE-SK 
um bom sitio, com

176X98 ms., com. pomar, água,
etc, próximo aos bondes, por 6:000$,
trata-se na Estrada da Banca Velha
n. 143. Jacarépagua. U 'Q°o) •""

VlíNIUIiM-SE, 
em üotofogo, a rua

Assuinpçáo ns. só e 31, "'3 pre-
dios assobradados, novos; renda nien-
sal de 300$, no mínimo; na base de
so contos, o proprietário acecita pio-
postas raioavcis, 4 mesma rua n. IP,
Sas 10 ás 4 bs. da tarde. Nao se ad-
mittem Intermediários. UMfiíi-

VE'X'DE-SE 
uma caia com terreno

à rua Ruy Barbosa n. U. parada
do Sapí. Unha Auxiliar. tRiaJo)N

VENDE-SE 
por 2:500$ a casa da

rua Souto n. ss; &*¦%$¦$)'$

ViENDE-SiE 
casa e ohacara na rua

dos Espinheiros n. 731 tttor&m
mesma, Piedade, bondes de .Casca-
dura. O '*ill N

ALUGA-SE 
'por 100$ a casa da rua

Duque Estrada 'Mcycr 11. I7,.cpni
duas salas, dois quartos, cozinha,
quarto de banho, jardim e quintal.
Chaves na "Pharmacia Popular", 110
Meycr. Trata-se na rua Gctulio. 28.

(1341 M) s

A LUGA-SB o proaio da ru»
lA-Xov» America 13, redre
gnllto, com 2 salas, 2 quartos,
mais dependências e grande
quintal; preço 1009. As cha-
ves estão no n. 27. 3 003) h

ALUO 
AM-SE duas boas casas asso-

bradadas, entrada ao lado, tendo,
uma, 5 quartos, 2 salas, porão habita-
vel, grande tcrret.o arborizado, etc.,
por iJ2$. i! nutra, menor, por 91Ç;
as chaves, á rua Chaves baria 72, ar-
reiizun Caucello, S. Christovão.1 (742 L) J

ALUGA-SE 
n, casa„ da rua Possob

n, u. Aldeia Campista, com 2
quartos, duas salas e mais depenõen-
cias, com gaz o electricidade,, peque-
noaardim e regular quintal; as cha-
ves estão na quitanda; trata-se na
rua D. Maria 38. íiSil-zU

IISSI
Tomo PEITORAL MA-

UINIIO
Rna 7 de Setembro 186

ALUGA-SE 
i prédio novo, com to-

do conforto, á familia de trata-
mento; rua da Alegria, «65: ?s cha-
ves estão no 167. S: Christovão;
preço .50$: informa-se a rua do Ko-
airio 1Q3. (1380 U) J

ALUGA.SE 
a casa â rua Senador

Alencar 45! tres quartos, quintal
c jardim na frente, próximo ao campo
de S. Christovão. (>54> L) J

ALUGA-SE, 
por, 80$ mensaes, a

casa « da villa á rua 8 de.Dezem-
bro n. Ss-A, com sala de visitas que
também pede servir de quarto, por
sor independente, sala de tantar, dois
quartos, cozinha. W.C. e banheiro com
communicação interna, tanque para Ia-
vagem, luz electrica e quintal; para
informações, á mesma rua n. no, e
trata-se á rua Thcophilo Ottoni n.
4S, sobrado. (828 u) Ji

ALUGA-SE. 
por 130$. o prédio da

rua Lia Barbosa n, 105. Meycr, 3
minutos da estação, com 4 quartos,
2 salas, cozinha, tanque, banheiro, ji
quarto para emprcKados, installaçao
electrica, quintal, etc; trata-se na
mesma rua 11. 109. (1451 M) 8

ALUGAM-SE 
prédios, a so$, 55$.

go$ c 100$, com dois c tres quar-
tos, grande quintal, electricidade, bon-
des na porta, e perto da Estrada de
Ferro: para ver o tratar, rua Assis
Carneiro 130. Piedade. (147' M)J

ALUGA-SE 
por Go$. uma casa. no-

va, assobradada, a .rua Vaz da Cos-
ta n. 35. com grande quintal fechado
e plantado; trata-se á rua General Ca-
mara n. 1:5. (>6og M)M

Camisas e Ceroulas
Portuguezas

3 camisas por i£$. i;$.íoo c ioê.íoo
— 3 ceroulas por .4$5oo o ifi$—Ame-
ricauas cemisas, 3 Por .0$ 145500 c
16$ _ Ceroulas, 3 nor 105000, rara
liquidar e acabar a CASA RIO 1R1-
UMPHAL — 56. rua do Ouvidor, 56-

ALUGA-SE 
por 152$ boa casa a

rua Bittencourt da Silva n. 22,
perto da rua Vinte c Quatro de Maio-
com duas falas, quatro quartos, salcta
e mais dependências; A chave na rua
Vinte c Quatro de Maio n. 272. es-
tação do Sampaio. .. (13G4M), J

|WHl II4*| t . i.l.!

ALUGA-SE 
o bom nredio da rua

Leopoldo 133; é nredio uovo
tem reculares commodidades; as cha-
ves ostão na venda ao- lado. (isS/WJ

ALUGAM-SE 
as casas, com dois

quartos, duas salas, quintal, etc.,
sitas ás ruas Miguel Fernandes 31, e
Angélica 86. 110 Meycr: a primeira
por 7.$, c a segunda por 01$; trata-
se á rua Figueiredo 26, no mesmo
arrabalde. (1526 M) J

ALUGA-SE 
a pequena' casa da rua

D. Romana 20. com -' salas c ,2
quartos; trata-se na mesma das ir as
.2 horas. (1531 M) J

ALUGA-SE 
a pequena casa da rua

B. do Bom Retiro 28; chaves ao
lado. onde se trata, das 10 às i{
h. m. (1532 M):J

EM PAQUETA
ALUGA-SE. 

para grande familia, a
casa n. 6 da rua Luiz de Andrade,

em Paquetá; trata-se na Companhia
Predial. 4 rua da Alfandcca n. 28,

Compra e venda de prédios
e terrenos

ViENmE.SE, 
com urgência, ura ma-

gnifico 'prédio em construcçao,
trata-se á rua José Bonifácio n..45.
S. Domingos. (R '35Q> "

\7ÍEX'DE-SE 
por aoo:ooo$. Proprie-

tario que se retira para a 'Europa,
a tratamento de saúde, vende livre
e desembaraçado, negocio directo com
o mesmo, grande e magniíica proprie-
dade, ein fôrma de Villa,- com 39
casas, todas novas c alugadas, que dao
actualmente a esplendida renda de
35:000$ annuaes, podendo em breve
render muito mais, boa construcçao,
recente, com todos os requisitos da
bygiene, água cm abundância, calça-
mento a pnrallclepipedos, luz electrica,
etc; acceitam-se dois terços á vista
e um a prazo longo: informa-se a tra-
vessa de S, Francisco de Paulo, 3»,
casa de clçado, ou cartas ao sr.
Braga. (S .353) «

Collarinhos c punhos de
linho portuguezes

Em todos os mais modernos feitios
A MAIOR ESPECIALIDADE

DESTA CAPITAL
Os Extras da otamada Fabrica Ra.

miro Leão & C.«, de Lisboa
Vendem-se a preços baratissimos,

por» liquidar e acatar com o

O Rio Triumphal
58 — RUA DO OUVIDOR — 56

VENDE-SE 
por 15:000$, na rua D.

Zuimira, junlo á rua S'. Francisco
Xavier, um bom e lindo prédio, rui
centro de terreno com io\54: mfor-
mo.se e tralase com o «. Juho, rua
do Rosário, 172, ultima ttJa.

VKNIXIi-Slv 
o prédio da rua diaruoi

de ltapagípe 11. OS, flerto- da ju»
do Mattoso, di' logar muito .enxuto
e um dos melhores pontos desla rua,
trata-se com o proprietário. 11a «lesma
rua n. 91. <K ''"-> lN

iriSNDK-SH um bom torren»
V com 23 \í metros por 50,

no Pedregullio. Ihfòriiiá-sp nus
rua S. redro 142, loja, cot»
Oanton. (J «04) N

VEKDE-SE 
ou aluga.se o prédio

moderno da rua Ataca n. 28
(Laranjeiras); trata-se «o^-,^ N

VENDE-SE 
'.por 

o contos esplendido
prédio com tres quartos, duas sa-

Ias. «te, 4 rua Barão do llom Retiro,
junto ao Jardim Zoológico;1 e novo.
ver e tratar com o sr. Pierre á rua
Barão de Cotcgipe n. 20, das !«
10 da manhã, e com o mesmo, A rua
dos Ourives n. 13, das| « tó, 1?m
Tem tres linlias de bondes. (R'489J«

\riiNl>IÍ.SB 
'.«n bello palacçte á

'rua Dr. José Hygíno - Tijuca
com optimas accommodaçiics para
grande família, com grandes jardim e
pomar; trata-se: Assemblea, n. 113.
Sola n. ,. Dr. X.. das 

^ ^

VENDE-SE 
a chácara da rua Ma-

gdalena n. 41, estação de Ramo»,
com 33 metros de írente por 50 de
fundos. *J 934J «

ViGKDE-SE 
uma casa nova, com

água c luz electrica; tem dois
quartos, duas salas c mais depeuden-
cias; tratar na mesma, na rua \i.
ctoria n. 29.1, estação de Ramos. Ire-
ço é pechincha. (J <">-) >

Sí?'DE-9K; em Villa Ipanema, S
rua Prudente de Moraes, mu [er<

raio de 10X5", baratinlio; trav. ;baj>
Francisco de Paula n. 20, das i.i;.asfti

(J 1300)'N

VEXDEM.SE 
l»!es de terrenos 5

rua Dr. Retro Lopes (largo da
Segunda.Feira); trata.se a rua dd
Carmo n, 66, 1» andar. Tcl. 5.84b <
Norte. <R '-1-'"1 M

ViENDE-SE 
uni terreno com 12X38,

na rua Visconde den S. Vicente,
quasi á esquina da rua 'Barão de Mcs-
quita, lote n. 20. Preço unlco 3:000$,
trata-se no Bazar Elias, largo do¦ Efr
tacio. (J ll80) "

BOTAFOGO 
— Vende-se ou olu-

ga-sc o prédio da travessa Soro-
caba n. 78; trata-se 110 mesmo, das
9 ás 11 da manhã^ (700 S) II

ALUGAM-SE 
casas, na estação Cos-

ta Barros, Linha Auxiliar da Es.
trada de Ferro NCentrol do Brasil;
trata-se cora o sr. Bernardo na mcs-
ma estação. (ÇÚ3 M) J

COMPRA-SE 
um prédio cm Bota-

fogo, com cinco ou mais ¦ quartos,
carta 110 Jornal do Comtnercio, a —
A. Z. (142 N) J

COPACABANA 
— Vende-se um

terrenn cm prestações; carta 110
Jornal do Commercio, a A. Z.

(M« N) J

¦f7-.E-XDEM.SE por >4 conto3„í°'Í
\ prédios á rua Tavares ns. a««í«

-21 CE. do Encantado), novos, fcitio
moderno, assobradados, altos, no cen-
tro de terreno, jardim e gradil üo
ferro «ia frente, entrada ao lado, -
salas.. 3 nnarlos, cozinha, dg
hanheiro tanque e W. C.; tratase
com Mourão, á rua do Rosário mi.

A toelf.s
os que sof-
irem de
qualquer
moléstia cs-

__, ta socieda-
S.'« IV» **•'• de envia-

rá. livre de qualquer retribuição, os meios de curar-se. EN-
VÍEM PELO CORREIO, em carta fechada — nome, morada,
symptomas ou manifestações da moléstia. - e sdlo para a re-
sposta, que receberão na volta do Correio. Cartas ao3 1NM-
SIVEIS — Caixa do Correio, 1x23.

OS JNTOIVHS

\7IENDESE 
um predio na rua Sc' 

nador José Bonifácio, que ain-
da não foi habitado, com a salas, J

âuartos, 
cozinha e mais pertences,

om quintal, todo murado, varanda
ao lado, instnllação electrica o esgoto,
bondes á porta e 3 miuutos da esta-
ção de Todos os Santos; informa-se
na mesma rua n. 81, armazém—hs-
tação de Todos os Santos. 1:26 N) K

— ^ZZZ^L^^^ii^^^^i^Bãi^iT '

¦ELEVADORES BRASIL!
U. JONÒKÊR

ALUGA-SE 
a-boa loja. para! fam.i-

lia, da rua Martins Lape n.' 12;
chaves na praça do li. Novo 18.

(1532 M) J

A 'LUGA-SE por 33S000 uma sala,.
Adois quartos, cozinha, luz electri-
ca; na rua Prudente de Moraes 110,
jicrto da estüçâo IQuintino lloe.iyif-
v.i; trata-se na esquina. (i5'S M) J

ALUGA-SE 
uma casinha, com 3

coinpartimentos, á travessa Frati-
cisca Zize 11. 74, na eslaçãn da l.erra
Nova; as chaves ao lado. onde se in-
forma. (1005M) J

4 LUGAM-SE as casas novas, da
Áru.i Tavares us. 210 e 22r, E. do
Encantado: alugueis Ci$ c 76$: as
chaves achanl-so ao lado. (74,iM)n

FABRIOANTS
Única casa no Brasil especializada na .construcçao do elevadores mon-

tecargas, planos inclinados
S TYPOS DE MaCHINAS

Manobras a cabo, mánivélas, botão do pressão e botão universal
a-7 Elevadores era. oonstrucção

aa Elevadores ena. ltuacoloii»»iea.tô
nesta praça, com attestados de satisfações

Conservação mensal-Transformação. Telephoiio 1454-Norte

149-RUA DA SAÚDE-149

ALUGA-SE 
uma cisa. 2 quartos. 2

salas, grande quintal; rua Gene-
ralí'Bcllcrardc ii.íi tratase na mes-
ma; Engenho Novo, (1263 M)R

Qoffas de Saúde
TÔNICO KEGENEUADOR DO ORGANISMO E REGULADOR DO

V1*A 1 RH
Curam doenças do estômago, figado, intestinos dores rlicumatoidos,

nervosismo, enxaquecas, ncvralgias liemorrhoidcs. fraqueja geral c dos
órgãos da geração c nianchas da peitei Depositários: Drogarias, ra-
checo, rua dos Andradas n. 45. - Rio; Baruel & C, rua Direita n.
S. Paulo,  <A <lSi>

VENDE.SE 
por 13 contos um bom

.prédio á rua Bella Vista n. 68.
cm cciiiro de terreno de 11X63. com
.imrlil de ferro e jardim na frente,Scóm 

tres jín&ta 
'de frente;. «ntra-

da ao lado, com,, varanda corrida na
extensão do predio, duas salas, tres
quartos, sendo ,um destes um saUo.
l,oa cozinha, despensa, quarto- ;Com
banheiro c W. ,C, elçctricielaje^em
<ódo o prclio e boa cliacarinha; trata-
se com Mourão, rua do Rosário, ibu

[MB DOS
Cara rápida com o

, PEITORAL MARINHO
l Kua 7 de Setembro, 180

ViENDE-SE 
um correr de casas, no

Eng. de Dentro, que rendem .'5«$.
por 7:500$; o terreno <em hXS'>:
com o sr. Affonso, rua do Caiu:o
n. 66, sala 4, ás 3 noras. iE* peclini.
cha. (S 38O M

\TENDE-SB o terreno junto
V ao predio n. 49, da rua

Patiii Pamplona, em canto de
rua, com 22 m. de frente. As
chaves estão no mesmo pre-
dlo o trata-se á rua do Ouvi-
dor n. 94. (J 1204) N

VENDEM-SE lotes do terre-
V nos de 10 por 50 o 10 pon

67, por 350$ o 400$, a pres«
taçfies de 10$ por mez, na es«
tação do Vigário Geral, Estrn»
da do Ferro Leopoldina; ivm
água do rio d'Ouro canalizatlit,
35 minutos de viagem, scmlm
as passagens de Ida o volta
300 rs. No local tem pèssow
que mostre os terrenos pnrm
tratar das 4 ás 7 horas da tar»
do, na rna S. Januário 89,
com o proprietário. (K'80)M

ALUGAM-SE, 
a 80$ c ro$, casas

novas, com 2 salas. 2 quarto», co-
zinba. banheiro, luz electrica e jar-
dim á frenlc, á ru.-. 1'orlo Alegro 17.
19 c 23, pcrlo da rua Barão do Bom
Retiro, Engenho Novo. (oojMJJ

ALUGAM-SE 
'dois 

quartos, fala .c
cozinha, por 40$; na rua Vicloria

11. 327, Ramos, ('370 M) I

* LUGA-SE uma boa casa. com, 2
X.Vquartos. 2 sala', cozinha, iardira,
quintal, luz, perto (li estação Q. Bo-
cavuva; rua Republica 9,1: aluguel
61$; trata-se na tíicsina. " (i35oM)A

'4 
LUGA

íiiia ri.

ALUGA-SE 
uma boa casa, com'tres quartos, duas salas, varanda

ao lado, luz electrica; na rua Álvaro
n. 37, Engenho Novo; os chaves na
mesma; lrata.se na rua S. Francisco
Xavier .1. ioa. (1S7 M) J

•SE a casa da rua D.. Ma-
¦i.m.11.1 11. 105, 3 quartos, 2 saals, luz
electrica; aluguel 81$; na estação da
Piedade. (ta8oj)M-)R

A LUGA-SE uma caía. .com duas
XXsalns, dois quartos, cozinha c ele-
ctricidode; i rua Olga ri. 67, Rpm-
Succcsso.  (.22. MjR

A LUGAM-SE as casas, completa-
jf*4iienle reformadas, da rua l.ctulio
22 c 24. na estação de Todos os
Santos, com .1 quarlos, 2 boas salas,
grande cozinha o mais dependências,
com electricidade, bom auintal, uni
minuto do trem e bonde: aluguel,
81$ c 86$. (1260 M) R

ALUGAM-SE 
duas casas novas,

meias assobradadas, com 2 salas, 2
quartos com iancllas. terraço., lav.no-
rio, cozinha, W.-C. com chuveiro, bom
quintal tedo murado; aluguel o.j»; as
chaves á rua I.ino Teixeira, esquina da
rua Viuva Cláudio, armazém Jacaré,
Riachuclo .bonde Cascadur.i.¦ .; (1701 M) A

ALUGA-SE 
a casa tv: ú o'--'i d:

rua Lia Barbosa 79. em frente a
eslavo do Me: er, com 2 talas, t
quartos todos com ianell.i para a va-
randa, quarto de banho, cozinha, fogão

gaz, electricidade,' etc. (i(i.SI> J1)A

CtOMPRA-SE 
bem perto da esta-

' ção do Meycr, em logar alto,
uma easa de boa construcçao, cm
bom estado de conservação, com 3
a 4 quartos de dormir e outras de-
o dencias, em centro de regular
terreno, até o preço de .o contos.de
réis. Pagamento: 4 contos á vista
e compromisso de 2 contos de reta
annuaes (no miuinio). Olicrtas a E.
Dezonne. Altos da Confeitaria Ja-
pão — Meycr. (1130.N) J

CHÁCARA 
Vende-se uma de

verduras cm. boas condições, (o-
ra da zona prohibida, á estrada Vc-
lha da Tijuca 11. 90, lado direito,
próximo «o ponto do bonde; o mo-
tivo i falta de saúde. (1250 N)J

ViIíNDÊ-91? 
por 27 contos um pre-

dio novo, fcitio moderno, a tra-
vessa Derby Club, rua. esta traas-
versai i de S. 'Francisco Xavier,
proxfnío ao Collegio MHitar, assobra-"lado, 

oito, no centro de ««no^-ae
12.X4S, com duas jancllas do frente,
entrada ao lado, cora varanda corrida,
3- salas, 3 quartos, despensa, cozinha,
quarto com 

'banheiro e, bom quintal;
trata-se com Mourão, a rua do «o-
sario 11, 161.  U 7"^> g

13S O HRVWO DE .TAX-JOi — 3VWS MABY

$

¦

tt'í'

" 
Híko mie Marcellina cumpriu o séu dever como a honra lhe orde-

nava. Qnh dlcr-ílic tudo. Tentou, por diversas vezes, encetar com o se-
nlior essa lerrh-e! declaração.

= gKÍ l^t 
"Sante 

coragem? Conhece alguma,
sr. Bcauíort? Kit nao.

)5cvia escrever.=Itil-lfri tmm »si#
u,m,lü'k 

o que fez ella dessa carta? Porque, parece-me escusado dizer-lhe

^ç^úo recehi.]hor 
^ & ^^ hMkmcni, jrarcc,iina sa,)c-o.

\inda uma vez! que foi feito dessa carta?
^Marellina estava'então em Grindelwald. fmha-n.e 

d,to na. ves-
nora c lem,bre-sc das suas palavras: " Volte amanha, Pedro. Sc voltai,,a
,mr,-',r- mè ama ainda. K* porque me amará apezar das minhas .rrcgulan-
lad s dê caracter apezar da minha selvagem. £ que me amara amda

nfihn c apelar dê tudo." Cito as suas palavrs. Quantas vezes ella mas
rÔètu' \o intcrvallo, entre esse dia e o dia seguinte, ella escreveu-lhe e
confio a carta a esse tocador de realejo, maneta. que o senhor conhece e
onè s tinha encarregado de lh'a entregar em mjáo própria, no hotel de_Gc-
Sr;1 O delastrado embriagou-se e perdeu a carta, mas Marcellina nao o

,ml,è normie Jan-Jot não ousou aceu sar-se c deixou a Siussa para voltar
^^n«-^-dS-»«uinlò o senhor voltava, sem desconfiar das angus ias
de -Marcellina 10 senhor voltava quando ella lhe havia Ato: "Sc o senhor
voltar dSrque mi ama ainda assim e apezar de tudo." Então julgou que

9 Se-!'K !5üePpeíi°oua'ella 
quando viu que eu não fazia a menor allusão a

essajrarla? & m^ mh{c ((o out ,10n^n3; «
„ n , snàl mera sublime. lAotcrmin ar a carta ella havia escnpto "Se mç

Sr e sè voltar, quê nada no seu olhar me recorde u terrível cont.dencia
<i,ip llie fiz c mie me obrigaria a corar.
que ^cí.'elz<i;.aqlcart;l f0i Cripta, Marcellina já nao e culpada.

Ainda o duvida? _

Z SfiesteíunR' próprio Jan-Jot, que fallará logo que Marccllini

O prnnilía. c , . d acrC(lital-o? .
II;jÍ^í.éqtí-tò& litórãd^sr. Beaufort. Demais,.o senhor len»

Hntao O stiiiiu» ".'.',„,,;'? o seu coração uw ¦" « —• .—v
preciso, pois, que lho dgai u seu q ]m hccla 0 ^as.

AI,UCA-SE. 
para familia. .1 casa da

rua do Cobuçíi 11. 56 (I.ins de
VflSconccUos)! as chaves estão no ,11.
56, c trala-sc na Companhia Predial,
u rua da Alfândega 11. 2S. (M)

A I.UCAM-SE sala, quarto c cozi-
Aiiha, independente; na rua Vaz
Toledo i;6. Engenho Novo.

(1015 M) J

AI.UC.A-SE. 
por 00$ mensaes, • o

predio á rua D. Alice 11. 80, cs-
tação do Koclia; trata-se na mesma.

(1002 M) R

\ LUGA-SE a cliacara á Es-
letrada «Ia Covanca 31, Ja-
cnrépnguá, rnm casa pintada c
forrada do novo, Inz qlectriçá
e todas as commodidades; si-
t undn a dois minutos do bondo
As chaves estão á rna do Bar-
ro Vermelho 34. Trata-so ú
rua do Ouvidor 94. J 1200) X

A I.UCAM-SE casas novas na rua
ÃBrauüo Cordeiro n. 6g. prosimo
á parada Hercdia de Sá c aos bondes
de Cnscadura, por preços muito ra-
zoavels; trata-se no n. 71. (ii30M)ii

1

PREDIO 
— Vcndc-se na rua da

Cupclla n. 19, Piedade, próximo
ao bonde, e cm frente á estação,
centro de terreno todo murado, jar-
dim .pomar, estufa, 2 quartos, 2 sa-
Ias, installaçao electrica, etc.

(1202 N) J

TTiENT'DE.SE um predio por <l con-
Vtos, novo, de construcçao moder-

na, á travessa José Bonifácio n. ,51
nÈ de Todos os Santos), 1 minutos
dos bondes, assobradado, com duas
jancllas de frente, entrada 001 lado,
.portão de ferro, varanda ""ida.'"
extensão do predio, duas salas, rés
quartos, despensa, quarto .com banhos,
etc • trata-se com Mourão, Jtosano
11, 

'1G1 
011 á rua Souza 1-ranco n. •'T:

Villa Isabel. '1

VFA'DEM.5E 
quatro lotes de ter-

rciios, ns. isi, "3j '=5, e,ri;í:•
dois minutos da estação de. Cngc;
nheiro Ne va. Preço 3005, cada. um,"rata-se 

á rua lyahy ... 5, t«™°J$
Villa, morro do Capão. U '3.0)^

ATENDE-SE 
superior predio em To-

dos os Santos, com 3 quartos, 2
salas e mais dependências, com o
sr. Leite; rua Larga n. 205, so-
brado, ("353 >¦) J

ACUA MINERAL NATURAL Úd

VICHY <\l\P/r>\

A LUGA-SE por 7C?. o nredio á rua
XiTènente Costa .07! chaves .10 n.
iqq; trata-se na Companhia de Adim-
nistração Garantida. Quitanda 68.

(471 M) J

A LUGA-SE o predio da rua
irtda Bella Vista n" 115, En-
genlio Novo, com 4 quartos,
duas salas, cosinha, grande
quintal, electricidade, ete.
Para ver o tratar 110 mesmo,
com o proprietário. Aluguel
132S00O.

ALÜGAM-SE 
as novas e boas casas

da rua Dr. Dias da Cruz 11. 188,
e Magalhães Couto 11. n (Meycr),
tendo cada uma 3 ouartos. 2 salas,
cozinha copa. quarto nara creado, ba-
iiheira esmaltada, luz electrica gaz, 2
foiiões o bom quintal; as chaves estuo
no n. 13 da rua Magalhães Couto, e
trata-se na rua Sacliet n. 12 sobrado.

(856 M) K

Mananciaes do ESTADO FRANCEZ

VICHY CELESTINS
tmemati» l AfleogSerdot IUnt a d* Beslga'
$l/Sguníis]QiM. Pedra aa Bexiga. Arthrltto

VICHYGRANDtGRILLES&tt
VICHY HOPIT^^àSSír^

taunOst 0» Sttistituitíu 9 ttisigiur mm • Mtmneúü

ririEXiDE-âE hoje mesmo o predio
? da rua Benjamin Constant n. 121,

Gloria; abertu das 8 ás 17; trata-se
á r. do Hospício 11. 198. (M 1599)"

VEN'DIÍ-âE 
confortável nredio, ipçr-

to do jardim Serzedcllo Corrêa,
Copacabana; trata.se á r. do Hospi-
cio n. 193. (M 1599) N

VENDEM-SE 
alguns prédios c tçr<

tciios, na avenida Atlântica; IjH
formes e tratos r. do Hospício, .?8h

. (M 1599) 'H

VENOE-SE 
por n;ooo$ um pvedio]

novo, na rua Paula e Silva (lart
go da Cancella); -trata.se a rua <•'
Carmo n. Ofi, i" andar. (R ijgj) 3

VEN'ÜjIv-SE 
cor 23:000$ uni predirj

novo, dois pavimentos, em Copaca'
•baua; trata-se á rua do Carmo ... 00.
i« andar. (R 1.1=5) >}

PARTOANALGINA
Poderoso preparado para supprimlr as dores do parto

VERDADEIRO ALLIVIO DAS PARTURIENTES..
RIGOROSAMENTE SCIENTIFICO

NENHUM PE1U0O

Laboratório Paulista de Biologia *
RUA QUINTINO BOOAYUVA N. 24 ;S— SÃO PAULO

o cm todas as pharmacias drogarias, casas do cirurgia o

110 deposito do Hio do Janeiro: K. da Assumbléa 7, sob.

VENDE-SE 
íor .5:000$ um lindo

predio para familia de tratamento,
na rua Major Fonseca n.. 21, ponto
dos bondes de S. Januário. Va,e a
pena ver; trata.se «a rua S. 'Luiz
Gonzaga BÍfiUi (J 1507). j^

VENDE-SE 
um chalct próprio .pa-

ra habitação de familia, com jar-
dim na frente e caixa d água, J'.s-
trada Real de Santa Cruz n. 2.562.
trata-se no mesmo. (K 39-J "

XTENDE-SE uma esplendida casa,
i V cm Santa Thcreza, logar saúda-
vd, preço barato; para tratar na rua
Clapo ns. .17 c 49. Mercado Novo.
com o sr. Tontcs. - (-17 -N) M

VUlN'DE-SE 
a bella casa com dois

quartos, duas salas, cozinha; c luz
electrica, da travessa Costa Mendes
n. 3, Ramos, Leopoldina. (J"94J-S

\rENQE-SE 
um lote de terreno de

.0N16, prompto para edifiiar,
n« rua Nocmia Nunes, junto íQ
ri. ia; 1-at.vse na -.nesaia rua n. 7.
estação de Ramos. (J "»o) a

\7"KNDQM-SE terrenos cm Copoca-
\ bana, nas ruas uV. S. de Copaca-

Üana, Conslaote Ramos, Domingos
l;e.reira c o-.itras; trata-se na rua V.
Manoel 11, --3. (J. 9=3) ^

\riÍS'DE.SÍl5 
o prclio novo da rua

Tose \'ioentc 11. 7 (esquina «a
rua'liarão de Mtsquuila), bondes uc
Andarahy Grande na 1'orta, com dois
quartas, duas salas, bom quintal nm-
rodo, etc. Preço S:;oo$-, trata-se no
mesmo, ou avenida U10 llranco, jS,
A. '1'urlana. (K '44.l) -N

VENDE.SE 
por 21:000$ um confor-

lavei predio novo, cm. centro de
terreno, junto á r. Pereira Nunes,
trata-se á r. do Carmo n. 60, i».an-
dar. (R '35») jl

GRAVIDEZ Evi-
j ta-se

usan-
do as velas antiseplicas, Sãp
inoifensivas, conimodas e de cl-
feito seguro .Caixa com 25 vc-
Ias 5$ooo. Pelo Correio mais 600
réis. -Depositário: praça Tiradcn-
tes 11. 62, pharinacia Aavarcs

(1504)

XTiENÕEM-SE por 22:000$ dois pre-
\ dios «ovos, com armazém c casa
de moradia, alugados ipor contrato;

renda liquida 230$, cm Ramos; trata-
se i r, do Carmo II. ^^^'yt

Chapéos de palha
italianos

Formatoí diversos e lindos modelo»
3$500, 4$, S$ « 8$ooo

NA ULTIMA LIQUIDAÇÃO

da Casa Rio Triumphaí
56 — RUA DO OUVIDOR — ib*"

VENDE-SE, 
011 aluga-se 'para /ooí-

bali, um optimo terreno, na ru»
Nozafath CBoca do IMatto), bondçd
de Lins de Vasconeellos, todo fechadii
a zinco, com gradil na frente, mediu-,
do 44 metros por 88 de fundos. Vcn-
dc-so também em lotes . de ioX«o;
trata-se com o «r. Avelino 011 com
o proprietário, á rua Primeiro d.-.
Março 11, 12, telcphone 2.599, '"ort^

ALUGA-SE. 
nor ..2$. a boa casa da

rua S. João u. 37, estação_.<to
Rocha; está aberta. (1643 MJR

ALUGA.SE 
)im quarto, em casa de

familia á rua Pernambuco n. .03,
proxi.no á rua E. de Dentro.

(135S M) J

ALUGAM-SE 
dois quartos, em casa

de faiíilia do respeito, a moços do
comiiicrci» ou a casal sem filhos, com
direito á cozinha, etc; 11 ma Icnen-
te Costa 208, Todos os Santos.

(1660 M) A

ALUGA-SE 
uma boa casa, com tres

quartos, duas salas c grande num-
tal, por 71$: na rua General Bento
Gonçalves 70. casa VIII. ''-"/"'ho de
Dentro. Ojgj M) A

ALUGAM-SE 
os confortáveis pre.

dios á rua Anna Nery 430 c 432,
cm frente a" E. do Rocha; trata-se
General Câmara 89. (S6o M) R

ALUGAM-SE 
confortáveis casas, de

41$ a 6:5; trata-so co:n Alberto
Rocha, rua Cândido Denicio S02, Ja-
carépaguá. (600 M) J

ALUGA-SE. 
,na E. Ramos, laldo

esquerdo, boas laras. para mora-
dia tem água, luz, W.-O. c quintal,
a 5u$, 6'j$ c 70$. com carln tj1c fian-
ca; trata.ec no mesmo, a "Villa An-
dorinha", onde ostâo as chaves.

(694 M) n

VI.UGA-SE cm ca=a de familia um
xVquarto com pensão, a um. casal
de tratamento: na rua Dr. Dias da
Cruz 237. üleytr, , :..T. ¦ (4QiM)A

ALUGA-SE 
um quarto, modesta-

mente mobilado, para descansar
durante o dia; pede-so toda discreção
c respeito; quem pretender pode es-
erever nara o escriptorio deste jornal.
a M. M. (1565 S) M

Paletots de Alpaca
a g$ e n$ooo

Paletots de Reps
a 3$3oo

Pyjamas diversos
a 7$500, 8$50O e 9$300

Costumes de brim
branco

e pardo, de Dolman ou Paletots
a 10$, 12$ e I4$ooo

Todos os outros artigos deste ramo
do negocio serão liquidados a preços
baratissimos, para terminação de nc-
gocio. até 31 do corrente mcz, na casa
Rio Triumphal.
na Casa Rio Triumphal

56-RUA DO OUVIDOR-56

VENDE-SE 
um terreno com 10 ms.

de frente e 33 de fundos, na rua
Nova João Rodrigues, estação de 01a-
ria, E. F/l Leopoldina, a 3 minutos
da estação; trata.se na rua da Passa-
gem n. 84, loja, Predial, Botafogo,
ou na Garantia, na rua Clappc 11. 1.

(J 1024) N

¦*¦
UQDftTETiUOI A dii-i.la-.se A caixa do Correio

IWirW I tHWlH 1047 — Rio de Janeiro —
Cnvinndo o nome, residência o o snllo para resposta.—
CUKA RÁPIDA g GARANTIDA — GRÁTIS.

\7tENl>lC-SE, cm Jacarépagua, por
? 7:000$, uma boa casa com duas

salas, quatro quartos, cozinho, rçtrcte,
banheiro, etc, muita abundância .'Je
água; a casa está cm centro.df ter-
reho e todo arborizado, medindo 22
metros de frente por 104 de fundos;
um outro lote pegado, de cgual tama-
nho, com duas casinhas que rendem
30$ mensaes, se vende por 2:000?;
vende-se tudo junto ou separado; para
ver c tratar, a qualquer hora. na rua
Dr. Bernardiiio n. 75, Jacarépagua.
ponto de 100 réis. (Ri.4«o)N

A CllüA DA SYPHLIIS
Adquirida ou hereditário, interna ou externa em to-
das as manifestações: Rlieunwiismo, Eczemas, Ulccras,
Tuiivorcs, .Escrofulas, Dores musculares e ósseas. Do-
res de cabeça noctumas, Ulceras do Estômago, etc,
se consegue com o

LUETYL
Poderoso nnUsjr-
pl.ilitico, Elimi-

nador das. impu-
rezas e microliios
do Sangue. Cuia
syphilis, tanto ex-
terna (pellc, etc.)
como interna (dos
Pulmões, Coração,
etc.) Peçam prós-
pectas. Vcndc-Bc
nas boas pharma-
cias. Preço, 5$.
Deposito Geral:
Avenida Gomes
Q'*rcire, 99. T.
1204 C.

SUlSItloUElOJIl 0IU03 U131 O ,l)llllli.llHli;.

VilíNDE-SE 
uma casa á rua José

Uonifacio, com 5 quartos, 2 sala",
cozinha e mais pertences, em centro
de terreno de .2e8o de frente por
120 de comprido, hpndcs á porta e

a 3 minutos da estação de Todos os
Santos; informasse á rua José líontfa-
cio n. 8i, estação de Todos ns San-
tos. (J 95) &

\r.liNDE-SE 
por 46:000$ ura ler"--

no de 11NR7 ms., á r. do Catteti ;
trata.se á r. do Carmo <56, 1» andar.

(R 1330) N

\rENDE-SE 
por 4$, em qualquer

pharmacia 011 drogaria, um fras-
co de ANTIGA!,, do dr. Machado,
o melhor remédio da actualidadc p»-
ra curar a syphilis e o rhcuinatisinn.

TVENDEM-SE 
superiores lotes <le

terrenos, em logar saudável, .prp-
ximos do trem e de varias linhas uc
bondes, á riia Eerreira Nobre; trata-
se á r. Marques de 'Leão «. 19. Ej-
genho Novo. (R 1436) N

TT'ENDEM-3E os prédios da rua
V do Pinto ns. 76 .e 86, com ur-

gencia, pois o 'proprietário tem que
retirar-se, para tratar de saúde.

(J 1077) "

VENDE-SE 
um grande terreno, na

rua Pctrocochino, medindo 44 me-
tros de frente por 98 de fundos, ter-
reno plano e prompto.a edificar; tra-
ta-se com o proprietário, à rua Tor-
res Homem n. 274. (J 2772) N

VENDE-SE 
um terreno com duas

frentes, com 22 metros por 66,
com duas casinhas em construcçao,
estando cm condições de se morar, por
2:300$; rua Mario 11. ;, Moranga—¦
Jacarépagua. Saltar na tua Pinto Tcl-
les, estação de Cascodura. (s?i6)N

ViENDE-S'E 
por 16:000$ um solido

predio, estylo moderno, com qua-
tro quartos, tres salas, etc.; r. São
Luiz Gonzaga ti. 4oo, (R406) N

\PENDE-SE 
por 22:000$ importante

¦predio novo, r. Imperial, E. do
Meycr: lrata.se r. do Carmo, 66.
.» andar. (R 1331) N

MOVEIS a PRESTAÇÕES
72 - Quitanda - 72
— A. PINTO & C. —

VENDE-SE por 33:000$ importante
predio com porão habitavcl, á rua

Vinte c Quatrh de Maio; trota.se ár. do Carmo n, 66, i" andar. ,
(R 1328) N

VENDA DIVERSAS
\TENDE-SE 

haratissimo um supcr.ui
violino: rua S. Erancisco Xav.çi'

n. 84, Villa Zizinha, (Ri-137)'-'

;|7»ENiDE-SE um terno de gallwilia»
T brancas, raça Orpington, lõgitimas.

preço 40$; rua Magdalena 11. 50, Ha-
mos. (R 133') <!

. paio
. .., .,..„, _ Mortiui.

Costa 11. 31 A, Piedade. (1203 S).V
VENDE-SE 

uma cgua, boa
reprodução, nova; rua M

Costa 11. 31 A, Piedade. (120

V'ENDE-SiE 
um bom piano Pic.vel.

4 bis, o melhor modelo; troca-se
c coaipra.se; rua do Riachuclo, .!-'.:¦
sohrodo. (J 1200) iy

UTERO—OVARIOS E ANNEXOS
O IOHTHYOTíOTj, do Alfredo do Carvalho, ê do offcito

seguro 11a enra das moléstias desses órgãos—Inflam ma-
ções, corrimentus agudos on chronicos. A* venda em to-
das ns pliarmacias do Rio e dos Estados. Depositários:
Alfredo de Carvalho & C. — Rna 1" de Março n. 10.

ALUGAM-SE 
os oredios novos, pro-

prios para familia de tratamento, a
rua SanfAnna do Mathcus ns, 5. e
í? Boca do Matto. bonde Lins de
Vasconeellos; as chaves no botequim
da'esquinai trala-sc á rua Uruguaya-
na 76. 10.11 M) .'

NICTHEROY
ALUGA-SE 

o predio da rua Mariz
e Barros n. '233. Icaraby; trata-se

á rua da Constituição n. 2.5. Ni-
cthcroy. j, (Mio T) 81

VENDE-SE 
o prclio da rua Pedro

Américo, n. 193. esplendidamente
situado, cm local alto, sàlubrc, com
bonita vista para a bahia da Guana-
bara, com tres quartos, duas salas,
copa, cozinha, W. C. e grande quin-
tal, pelo maior Jancc que obtiver, em
leilão, segunda-feira, 9 do corrente,
às 41(2 horas, cm frente,ao mesmo
predio. pelo leiloeiro lílviro Caldas.

(R 1:85) N

VENDE-SE 
por .6:000$ um lom

predio. i rua 'Leopoldo; irata-sc
nq a, ia da mesma rua (Andarahy).

¦ j, - ^. U t°'s) N

confortável predio
 ... Tocantins

n. 34, estação de Todos os Santo»;
trata-se no mesmo. (J .200) N
^TENDE-SE 

o 
r da rua Visconde de,

TTiENOEM-SE magníficos lotes, de
V terrenos, situados cm S. Christo-

vão, na rua Bahia, logar muito sau-
d a vel, e por preço razoável; para
mais informaçücs com O. Estrada, á
rua do Rosário n. 1.4 cartório, das
2 ás 4 horas da Urde. (S 35-1) »
¦TTBNDE-SE um predio na rua

> Theodoor da Silva n, 310, Villa
Isabel; tralait n» .-ncsaio, .(.B0;9)N

cuusn VENDE-SE, 
por preço de oceasião,

á rua Haddock Lobo n. 417. '•"'.,
| gramophone Victor, n. 5, e respccli'

vo armário, com grande nuiiicio do
dis.-.os. (U 1.10;)"

Miguel Braga, especialista cm ex-
tracção. de callos c unhas encravadas,
sem dôr, ele, r. Ouvidor 165, sob.
Ti N. 1595. Aos d omiti (f os atiende
chamados a domicilio. Tel. • Norte
2659.

VONDE-SEno?, juntos
...... um predio com terre*

. ..... juntos ou separados, tudo pur
6:000$, tendo o predio dois quartos,
duas salas, cozinha, tcllieiro c palan-
que, tudo com installaçao electrica,
com bonde de Cnscadura a a nitnu-
tos; para ver e trotar na rua Vista
Alegre n. 6o, V.. de Dentro, ou rua
da Alfândega o, >õ8, Ji

VENDE-SE 
um botequim bem mon.

tado e cm bom pciito, por nua:-
quer preço e cond'Çõcs de pagaiiicii"
to á vontade do pretendente, por mo*
tivos que se dirão ao comprador; "
casa tem contrato bom, aluguel >'•
rato; informo-se na rua do Rosari >
¦• 40, ttlcplione. Norte, ...s'.>7. ,.(J 936) °
"ITF.NDE-SE optima. pensão com í.i

t pensionistas, inoveis c utctuil' j
precisos, negocio serio e vantajoso, P"-'
1:300$; acccita-sc n terça p.ir<; T"
letras. Cartas neate jornal para G.An-
justo. <M íou) '-I



•^W?Çg!5frapS^ T^' !*rm *w. BMBOTBBgBMjBjBWBgl , ,"¦; 
"¦?'¦"'¦ ''í^^vStóV*^^^^^^' ""' '""'¦¦:' "'' '.' ;

Wm?
•iyL'?HUCx&~rv>rqi)&??' ^^^y^^^f^^^^^/?;^^^

"CORREIO DA MANHA — Segunda-feira, 9 de Outubro de 101G 0

W* DE ARROZ

LADY
E' o me-
lhor e não
é ornais
caro. Ad-
li e r e nCd
medicinal

e, mui to
perfumado. Caixa 2$soo, pelo
Eotreio 3$20». Vende-se cm to-
Üas as Perfumarias. Phannacurs
<• Drogarias c no DeposJto: Per-
lOunaria topes, rua Unigttayarra,
4\ — Rio. Mediante ioo réis de
fccllo enviamos o catalogo de Con-
solhos de ütlleza. (7891 A)

ftTKNDBJMIV zinco e
915 muitas folha3
todos os materiacs

de
das

ANTÔNIO 
Uópes Murityba—Pre-

cisa falar com urgência ao
sen amigo Henrique de 1-arias que
é ou foi empregado da Companhia
de Esgoto, 11a rua Enuelinda 184,
Santa Thcreza. (11442 S) R

ADVOGADO 
— Dr. Washington

Garcia — Foro em geral — Pe-
lições iniciaes e consultas gratuita-
mente; rua da Quitanda n. 20. Tcle-
plionc oJficial. A qualquer hora.

(jSa S) R

MAS«Vá SS^e^pmca de moléstias dasí
timentos; ãttende a chamados a do
micilio, pelo telephone Central 1607,
rua da Carioca 55. loja. (<>?"3 S) J

MASSAGISTA, diplomada na Eu-

ARMAZÉM 
e moradia para íami-

lia, por 120$, na rua Pereira de
Almeida n. 81. Trata-se no CS —
Mattoso. (920 S) S

Írandcs 
demolições da avenida do Rio

oniorido; 4 rua Haddocl: t.obo, tia.
CM 5460) O

T>OA NOITE — Já adquiriu uma

¦fíNDBJi-Sll armações, balcões, có-
pas, mesas para hotequis e utensi-

lios para todos o 6negocios, assim
como se faz qualquer armação, a 803'
to do fregníz <¦ a prcoç sem com-
petidor; na rua Senhor dos Passos. 47.

(S 6153) M

VENOEM-SU 
íei» casas de sobrado

e loja, por preço de 22 contos,
modem rendei 600$ mensaes. Ustao-
se fazendo rsconstrucção nas racsina»,
(icrtissitno da estação, rua Prudente
<ie 'Moraes ns. 133 a 143. estação Dr.
'J/rontin. com grande quintal, preço 2a
(•omfcs, podendo 'ficar 10 capital -
j>razo longo, com juros;
anesmas; tratar ú rua
n. 113.

fiara ver nas
l;rci Caneca
(A lios) N

itrCNOK-SiE barato nm deposito de
I V pács, por motivo de viagem, ur-
geute; r. liarão de Itapagipe n. «3.

(R X2%f) O

l\rENDI}M-SS á r. lladdock lobo
l\' 11. .417, casaes de «arianos Jg"0"
fjios para reproducção e c"'s \°£'furriers", pura sangue. O °°7J O

.TTKXDIvSK um bom piano, jerfei-
1V to, grande formata; rua bant»'Amaro 11. I20r «as» «e familia.

(J 1291) O

modesta casa para sua residência,
dico preço ? Kua Buenos Ai-
108. Tel J575. (rioS) S

BOM 
dia — Já usa em sua* reíci-

ções os deliciosos vinhos de mesa
da Parreira do Minho c Douro ? De-
posito á rua do Hospício n. 198. „(103 s) s

CONSTRUCÇOES, 
reformas, pertae-

nos reparos e pinturas de prédios
a preços módicos e pagumentoj_ em
pe.ttações, com o construetor Mtcha.
Iski, na rua Uruguayaua n. 8; tel.
5336, C, - 0-14* S) R

r<OT.f.ETES DE SENHORA SOB
\J MEDIDA a ta$ — Mine. Mane
Lemos, colfcteira diplomada pela Aca-
dcmi.i de Paris e com casa em Pa-
ris, montou seu atelier ú rua da As-
ecmbléa 35, 1» andar. (105 S) J

Corrtmentos
Curam-se cm 3 dias com

tajecçíoMarinho
Rn» 14e Setembro! 180

tamento especial para emagrecer —
Copacabana, rua Hilário Gouvêa 85.
Tel. 2229, Sul. (49J3_S)_K
•VTME. Clara CouJerc — Mmieura,
Bi pedieura, massagista diplomada;
rua S. Clemente n. 105,; Tel. 1279,
Sul, Vaa a domicilio. So as senho;
ras. (2613 S) h>

MODISTA 
com muita pratica,

vestidos "
figurinos';
Andar ahy.

UZ
hies c chápéos pelos

rua Uruguay ti. 250 —
(1128 S)J

MOVEIS 
usados — Compram-se ca-

sas mobiladas, avulsos, .objectos
de «rtc, moveis de escriptono, çtc.;
rua do Rosatio n. 145. (6'44 S) S

MLI.E. 
Alzira Veiga, occeita me-

ninas c meainos, ensinando 111-
strucção primaria, trabalhos de agu-
lha, bordados, flores de diversas qua-
lidados, cliãpéos, etc.; bem assim,
principiantes de piano, tlicoria c sol-
te/o ielo systema ilo Instituto; pre-
cos módicos, cm sua residência; rua
Diamantina, 83 — Estação do Ria-
cjiuelo. (1248 S) J

O melhor remédio contra loinbrigas,
oxyuros e lolitatias c o

AMBROSIL
Vidro i$5oo — Dep. Andradas, 43

e S. José, 51,

senhoras pelle e syphilis
—Dr. Valcutim Bittencourt, pírteiroi
cura os tumores dos seios e do ven-
tre, as moléstias das vias utinartas
c gcnitaea da mulher, as metrites, os
corrimenlos uterinos e vãginacs e re-
gularisa a nicnstruação por processo
seu. Applica o GoG e 914, com uj
sem iiijecção c esta sem dor, trata
a tuberoulose e hérnia (quooradura)
sem operação.' Consultório perfeita-
mente appãréVhadc-; rua Rodrigo Sil-
va n. jG, esquina da rua da. Assem-
bléa, das ti ás 2 da tarde. Telepho-
ne 2.511; residência: rito. Senador
Euzebio u. 342. ConsdUs grátis.gratts.

ü 123)

para o dia.';nosti-
co e tratamento
das doenças do es-
tomago, intestinos,
figado, pulmões,

coração, rins, ossos, etc, pelo
DR. RENATO DE SOUZA. 1.0-
PF.S. Preçdi módicos. Rua S..o
José, 30, das 2 ás t (menos ás
quartas-feiras). A 203

RAIOS X

DENTISTAS

Peroliná Esmalte - ™S
que adquire e consecèa-o belLeza Ida
pelle, improvado pelo Instituto de
Delicia il.e . Paris, premiado na Ex-
posição de Milano. Pfeço 3$ooo. PO
DE ARROZ PEROLINÁ. suave e
cmbellczador. Preço 4$. Exijam cs-
tes preparados, & venda cm todas as
perfumarias e no deposito deste c
de outros preparados, á rua Sete <le
Setembro n. 209, sob; (589 S) A

Talisman graifís'pB?dSS
dides e softritnento*5 moral c pliyji-
co natural e sobreiiautciil, Baufiar dt-
nliciro, escreva á posta restante de
Cascadura, enviar • cuVeloppç scllado.
e sobrescriptado para resposta. Re-
mcttc'sc ipara qualquer distancia ou
Estado—J. V. Silva u. .7. (J 938)

Advogado Ü$$£M%&.
missoriaa, íallencias, concordatas, rc-
listro de marcas de fabrica e de
commercio, privilégios. - invciilarios,
iks-pejos, yenliuras, utiiiuUs de cou-
tratos e dótractos rdivorcios, etc.
Com o dr. Toncio Leal, rua da Qtti-
tanda. 50, sala 6. (õo.i S) J

.ITENDE-SE. oor 3:000$. a «asa d*
1 t travessa João de Mattos n. 3t. Es-
(rada de Sant» Cruz bonde Cascadii-
ra; trata-se im mesma. U3S» »>J

trENDK.SE «m eutomovel . FIAT,
! t em bom estado de constmçío; pa-
ia ver e tratar na Garage_iiat, es-
rrintario, com a tr. Silva, até ao mero
<li4 (S 

1JJ4) O

[\rK\I>r,'SB tudo «me possa
I V interessar a qnem precise
do cumprar barato, installa-
t.õcs completas de botequins,
lioteis, barbearias e outro
qualquer ramo comaiercinL
lirmidc quantidade do moveis
1'iimiliarcs, mobílias compta-
lus, cs|ieIlios de todos os ta-
manlios, cofres, machinas rc-
ftistriulofus o polias, mancaes,
eorrèas, etc. lionça o crystacs
para todos os preços. Não com«
prein scin verificar os preços
tlcsti» casa cncyclopedica. Boa
llTci Caneca nos. 7, 9 c 11.
'.1'oleplionc 5092, Central.

ViBNíDilvM.SU 
por preço de occssiao

um ciso de transmissão com
Cm \ 0,111060 a diversas polias leves,
um motor de 5 IIP, Ilasttngouse;
rua Seniior doj Passos n. 82. loja.

(J lá") O

TTUNDU-SU por módico Drcço, uma
' V casa de nasto. bem afrceuezada. c
não se faz questão do receber algumas

nfórma-se á rua °e;1.'!í?í'promissórias
dos Passos 'í.S.

;\rEMDI!M-SF. =5 E^rls de vinha
V Kio Grande, por d$ooo. Mel ile

Moridnopotls. garfa. i$ono. Cattetc
>i. 1 — "Forte Lusitano". 

itriiNlíB-SB um terreno, per-
I V to do palácio do Cattetc,
com 88 metros do fundos,
por 'lStOOOiíOOO. Um prédio
«ovo & rnti S. Francisco Xa-
vier, perto do Colleglo Mili-
tnr, por 30 contos. Tratar
com Henrique, & Avenida Rio
llrãuco 151, sala 5.

(A 1342)X

1 tABTOMANTE e ia qualquer tra-
\J baldo pira o bem Jiio issar de
cerÚEcma» cm falar co que deseja-
rii e tnta de feridas ántoaicas e
outras doenças; tu» Oliveira n. 38,
fundou d» capelli da Amparo—Cas-
caíra». (1797 S) J

COPACABANA 
— Precisa-se de 1

casa, que, «teta das dependências
cotnmans, esteja H«Pj, tenhi 4 «luar-
to» e fogão « gaz .Pode «et era rua
transversal, mas não muito longe aa

Íirata. 
Paga-se até 200$, não te di

bdor, mas faise contrato por om
onno. Offertas em carta, p»ra Arol-
do, neste jornab (5)

dizer
CMPRA-SE, 

quer . . .
se gêneros alrmeottctos

çoü baratisstmos. (Ao
no)—Cattete n. t.

vendem-
 a pre-Forte Lusiti-

0BBV e Orobó, frescos Pemba c
_ Pimenta da Costa c figas de

madeira de diversos tamanlios, veu-
de-se, ma Senador Euzebio n, 210,
pr«ça ri de Junho. (j-8 S) R

PRECISA-SE 
de unia sala próximo

i estação do Mcycr. Carta a M.
P.j Dr. Dias da Crua ti. 15 ¦ —
Meyer. (UJtt C) J
"DRECISA-.SK fcdar com Castonno c
A Adriano, filhos de Radiei e João
Vicente de Carvalho, na rua Miras
n. 17—Sampaio, Domingos Machado.

(1415 S) R

DENTISTA
R. Baldas Von Planckcnstein

Esp. cm obturaçdes a ouro, pia.
tina, esmalte e extracções com-
-' '.ameute sem dòr-, colloca den-
tes com on sem chapas, a preços
reduzidos, Garante todo e qual-
quer trabalho e acceita pasamen-
tos parcellados. Daa 8 da uianhã_,
ás 6 da noite. Aos domingos só
até ás .1 horas, Kua Marechal Fio.
nano Peixoto n.^ 41 (sobrado),
próximo á rua Uruguayana.

— Cart.T
mrmtc—Diz
tudo C O TU
chreza o.

que se de-
seja saber, rcatúa trataUics por mais
dífficciH que -.scjitni nmigavclmentc, á
riia;CVencral Cantara z\S. sob, (A 1401

Mme. Ciei

cries lâ Ciai Federal
Companhia de Loterias Naclonaes do Brasfl

Estracçõespublicas sob a flscallnça» do |0?ent
federal ás 2 U2 e aos sabbados

ás 3 horas á
Rua Visconde de ltaborahy N.

HOJE HOJE
330-31*

16:000$000
Por lfMO, em meios

Amaixlaíl
340—19*

2o:ooo$ooo
Por K6M, em meios

Cimauiia -!$% ^S
paijões com febre,, bronehites c
aatlima. Preço i$oqo. Deposito:
Pltarmaqia' Rodrigues, rua Maré-
cbal Horiano n. 'oo. (jiSi K)

PIANOS 
— Afinanvso par 6$ ; e

concertam-se por preços baratis-
siraos; recebo chamados á ma do
Hospício n. 1G9, loja, papelaria Tci-
xeira, próximo â rt:a dos Andradas.

(1S--7 S) J

PRECISA-SE 
do

dependente
saU e quarto, in-

._ _,f  tpraia tlc Santa
Luzia ou immcdiaçõe.-, para rapazes
do commercio. líciposta para A.
Oliveira, rua Vise. de Iiiliauma on.

(1C60 S) R

COM 
MODO — Ahtea-se em casa

de senhora dtscrct», nira descan-
so de nm casal, i rua Frei Caneca;
quem desejar, deixe carta nesta re-
dacção, com as iniciaes A. R.

(97» S) J

CARTÕES 
DE VISITAS — Cen-

to 28- OuriveJ n. 60 — Pape-
latia, C-'95<» S) J

COPIAS 
4 macliina e pequenas

trabalhos de impressão, acceita-
se ;preço razoável; rui 7 de Setem-
bro 172, i" andar. (i3i6S)J

COMPRA-SE 
qualquer quantidade

de jóias velhas, com on sem pe-
dris de qualquer vnlor c cautc.as do
Monte de Soccorro; paja-se bem;
na rua Gonçalves Dias n. 37. Joalüc-
ria Valcutim. Teleph. 991, Central

(3104 b) S

TRASPASSES
Traspassa-se *& s^t si
tembrn, completamente mobilado _e
dividido em escriptorios, que estao
iodos altlBados, clnndo os nlusucis
cara pígír a renda do mesmo, fican-
¦Io de 'grata 

para o alngatano, sala
de espera, quarto, sala de jantar, co-
pá, rozinlia, dispeitín c área. A sala
de jantar e espaçosa podendo servir
paia peasão; Motiva este *r.ispis=c o
dono retirar-se desta" capittfl.; Cartas
a Esperança, neste escriptono.

(6167 P) J

rpRASPASSA-SP, o contrato de unia
Lcasa de seccos c molhados, fazendo

bom negacio c dependendo di pouco
capital; inforraaçDc.s com os srs. lei-
xeira Coutu & C„ rua Oruguayanaigo.

t.\f 1061) O

Gonorrhéss,]
cura-sc cm 3 dias com

líua 7 de Sctombro, 18G

"ORECISA-SK de 2 pequenos com-
X motlos, para escriptorto c quar-
to de dormir. Preço barato, Cartas
neste jornal, a Xtüto 1'rocnça.

0.i.;j E) A

PfHARMACIA 
_ Vende-se cm bom

local, tem sortimento, boa fre-
guezia e casa liara familia, com clia-
cara. Drogaria Azevedo; rua da As-
sembléa n. 73. (157; S) U

PEXSAO 
Canabarro é uma das me-

Ihorcs deita cidade, onde os sé-
nhores pensionistas encontram todo o
conforto e espícnUido tralamento,
para isso tem como chefe da cozi*
nha mu -perito cozinheiro; tem vim
grande parque; rua General Cana-
barro 271. Tel. iíií, Villa. (t.iCoS)J

PARTEIRAS
PARTOS :«Sí¦ ¦•¦¦ ¦ ?*-*r br. h. bi-:
AKDRAD.V cura corrimentos. hemor-
rhagias ,e sitsponsjScs; de nioilo sim-
pies. evita a gravidez* nos casos íudU
cados, fazendo apparecer o incommo.
do sem provocar Iiemorrnaaia, tendo
como enfermeira mme. lOSÉPIIINA
CAUJNDO, parreira <lo Hospital
Clinico de Barcelona; consultas dia-
rias, grátis aos pobres. Acceita clien-
tes cm pensão. Consultório c resi-
dencia: rua do Lavradio 11. m, S'J-
brado. (S14 J)

PARTEIRA — MADAME
PALMYRA—Com longa pratica, trata de moles-

tias do senhoras c suspensão, por um
processo rápido c garantido Acceita
pariurientes em sua residência, ã rua
Cámerino 11. 103. Tel. 4-pS, Norte.

(J 132)

Mme. Thompson ~ni^0ef:
enx 8 dias, responsos»? casamentos dit*
fiecis, paz no lar, eiç, Kncarrei-a-sc
de trabalhos para os''listadoá. Paga-
mento tio fim. Slaxiüia reserva e íc
riedade; rua Maurity.' 73 — Mangue.
Ao lado da antiga C^.» do (Jaz.•" (1041 S) M

João Pinto da Silva —
Proprietário na rua do Çupcrlino n.
3 a 5 c de sua residência n. 7, tia-
ta de' tode-s oá negócios na Prefeita-
ra e Tli'csQuroi e plantas para con-
strucções; brevúlade, seriedade c prc-
ços módicos; fUtendc- todos as uiíi?,
das 8 da tnauliã ás 9 boras da tioi-
te. -; (J 939)

iSabbndo, 14- ao corrente
À's 3 horss da tarde—310—31* ___S 0:000^000

Por 8$000, cm décimos

Sabbado, 21 do corrente
A's 3 lioraa da tarde—300 — 34

loo;ooo$ooo
Por 8SOOO, em décimos

Os pedidos de bilhetes do luteiior dewera ser acoinpa-
iiiihdbs du ninis 700 rs. para o porte do Correio cillífeMos
nos agentes gemes NÀZAREIJI & O., ÜUA IM) 0UIU01Í
N. 04, CAIXA N\ 817. Teteií. MJSVEfi, o in eusa V. OKI-
MAHÃES, ltUA DO ROSÁRIO 71, esquina do beco das Can«
oellas — Caha do Correio n. 1.273.

ACTOS FÚNEBRES

GASA

COUROS,

PIANOS 
— Coinprain-sc a dinheiro,

pagam-se bem; ninguém paga
melhor, Ao Piano de Ouro c ofíic-
na do Guimarães; rua Riachuelo n.
¦taj, sobrado, (ij9t S) M

jniritas — Mme.
CONSULTA.. 

. ..........
'Ma.rie liuíise a> accc-.íti g.ti-

tlíicacão depois da pessoa cutue-
guir o que deseja — Mattoso;.3Jí

Ci65a ü) j\

faz for-
CARTOMANTE 

vidente,
tes trabalhos, cliesn ao

sivel, vira o mal para quem
rua do Cattete n, 30, quarto 11. ti,
sobrado. (1661 S) J

tmpos
o faz

CARTOMANTE 
seientifica dá . con-

sultas i rua Senador Euzebio n.
538, commodo 8. (1639 S) A

CARTOMANTE 
mme. Conccpcion

_ Rua Frei Caneca n. 19IÍ. so;
brado. Preço e$ooo. (163C S) R

Cachorrinhos-^1^^
de luxo. Destruidor da santa, car-
rapatos c pwlgas. vende-se nas ruas
Hospicio 114, Gonçalves Dias 3S,
Ouvidor f'3. 7 de Setembro ns s
e isr; Cattete 9i',_P.* José de 'Alcn-
car n. 3. (U35» A

mRASPASSA-SE um rafe caneca,
L fnzendo bom negocio, livre ç

clcscmu.irac.ado, em Nicthcruy. qinsi
defronte ás barras, ao lado do Cor-
reio Geral; o motivo se dirá no-pre-
tendente, pagando pomo aluguel; e
Jnjar de fnturu; ihíorma-sc 11 rua de
B. Leopoldo 11. 114 — Kictlicroy.

(i-'n| 1') J

rpilÁSCASSA-SE um contrato em
breii condieOcs, de uni prédio

com Biíhlime annazcra c tobrado no-
vo e próprio paru seccos C tnollia-
tloi (Tíarateíro): informar com o sr.
.Itamallio, rua do Ouvidor 11. eS.

(1640 1') R

rnliASWiSSASlí uma optima pen
.t u.lo ricamente mobilada. t'a?i si
luada cm centro de um jardim, to-
dos quartos com janellas, com vista
jnra o mar; para informações, ;'i rua
Senado:- Dantas n. =5- Õ70J V) A

mRASl*ASSA-SH um armàzin de
L seccos e molliados, fozendü bom

iicriocio. Ver e tratar, ú rua Dona
X.uímira n. 51— Maracanã, (1704 I')A

IMPOTÊNCIA
Esterilidade,

Kcnrostiichl.fi;
Espermatorrliéit,

Cnra certa, radical c rápida
Clinica clectro-tuedica, espe-
ciai do

Dr. Caetano Jovine
das Faculdades de Medicina
de Kauolcs e Uio de .lanciro.
Das o ás 11 e das 2 ás 5.

T/iirso da Carioca 11. 10
sobrado

1>ENSA0 
-

riada de
modícòs. Av.
Alugaui-se quartos.

Forncce-se farta e w-
restauranf, por preços
Kio Branco 157 —

(369 S) M

PENSÃOmelhor no gênero
nece a DOMICILIO
i° findar.

MONTEIRO -- K' «
íamlicm for-

Rosário, 103,
(1C0 S) li

Parteira Mme. Bar-
«aca Ooui pratica da Ma-
AUSU — 

teTnÍK]acle, .trata das
moléstias do utero e evita a gra-
videz. Acceita parturientes em
pensão c atitcnde a chamados á
nunhiiScr hora. 'Telephone n. 43S0,
Ceiilrai. Rua General CaMtvll nu-
mero 223, (i/Sj .1)

PENSÃO 
— Fornece-se

de casa de familia;
Cattetc ti.. =8;.

bem feita,
ia rua do
(too*S) J

»EN'SAO farta e variada — Aytit-
so-í i$joo; pensão Co*.?; fornece-

a domicilio; avenida Passos 118.
í'333 í=) S

QUJ5REIS 
dar 11:11 passeio agrada-

vcl, ide ao Lcblon.c lá en.con-
trareis üm bar com toilo o asst-:o e
conforto c ns bellos petiscos _ a Ia
minuta; podeis acreditar i|;.;e_c o rc-
tiro sem cgua!, bondes ato a porta;
jardim Leblcmj (1348 S)J

QUEM 
TEM CABELLOS DIF-

FICEIS DE SE PENTEAR ?
O "Maciol" alisa, faz crescer e per-
fuma. Substituo com vantagem qual-
quer brilhantina; =$000, pelo correio
3j; 119, rua Marechal liloriano.

SO 
BR A DO — Aluga

2" «lidar, na rua do Hospício; 11
magritfico

11S, cm (rente
IDias. Trata-se 11"papel pintado.

;i praça Gonçalves
11. 120. loja de

(353 S) s

SO* 
faz economia quem comprar

mantimento.- de 1" qualidade, que
se vendem uns Dois Mares; largo do
Estacio de Sá 11. 7a. (4055 S) K

SALA 
— Alúgra-se umo cm casa

de senhora viuva de edade. na
Avenida Mcm d'.' Sá 11. 1,10, sob.

(JKXHOUA de edade, emprega-se
IJ para serviços domésticos, cm ca-
*a «e senhor iò ou com íiüioâ; rua
Mariz e Uarros, r.17. sob- ÍM") S» J

TTM 1
U cn

moço de fina eduç. di lições
cm allemãn, contabilidade, cor-

rcao. coninicreial, priin. letras e.c
portug., ing., e franecz. Metliodo ra-
pico, preços módicos; 74, sol)., rua
Dr. Corrêa Dutra, ri. sob. ÇCat-
tc:c). ('315 SJ J

PARTEBA Sis;;l-
Falculdãde de Medicina de Madrid,
trata de todas os doenças das senho-
ras c faz apparecer o incommouo; por
processo seientifico o sem dor nem
o menor perigo para a saude, tra-
balhos garantidos c pregos no olcan-
ce de todos. Avenida Gomes 1'reire
n. 77, telephone ti. 304-:, Central, eon-
sultas grátis. Fm frente ao tlie.itro
Republica. ('t>4> a

SENilSFartos. Mo-
lcstins das'V ralam on to
dos abortos
suas cotise-

quencias, dos
corrimenlos. ,

das eólicas utoro-ovananas c djs regras
irregulares c prolongadas.; Asscmblea,
;i das u ás 18. Serviço do dr. fearo
itlwnlhães. Tolep. 1009. Ccnt. (Uo-'44

Professores e professoras
ACADEMIA 

IXTl-RN
DU 'UNGUAS -- 'EulXTlíRNACIOXAt.""usino prati*

... (Motliòdo Eerlitr.) 1 tlièorico. de
todas as lingttas modernas e antigas,
suecesso garantido. Aulas diurnas _ c
nocturmts, particulares c geraes. La-
rioca 4^, sob. Telephone Central,
5613.

o «nnníofin ~" rreei»ase sob ga-2.000$000 ranti..l8, pagando-se
juros que se convcncitítiar', com o sr..
Leite; á nla Larga n, 205, sobrado.

(133a S) J

verdes salgados
ouj seccos c Pel-

les de vitello, cabra e carneiro,
compra crúalquer qtiaatidade para
seus amigos, os maiores consit-
midores NOUT.E-A.MliRICANOS,
pagando os mais -altos preços do
mercado. Caixa do Correio 3"6—
Telegianiinas: Mav>:, Rio — W.
Marx — Rua da Alfândega .p.

S_ig42
Tintura ideal

garantida, para
rtxstittiir ao .caballo a sua côr, ora-
gtiinl ipíeía ou castanha.- — Pre-
ço io?oco, pelo Correio, mais 2$.
Deposito geral rua 7 do Setem-
bro n. 127. R. KAX1TZ.

Compra-se até 6;ooo?ooo, tuna
casa, nas ruas travérsaes da ma
da Riachuelo, Cattete, Botafogo,
Laranjeiras, Jardim Botânico c
Gávea. Cartas a D. C„ rua do Ou-
vidor 163 (Casa Mertno). J 154»

Cura da Tuberculose
DB. A. «AXTAS DE QUEHtOZ

Modernos metliodos de tratamen-
!o medico c cirúrgico, conforme a
tncBior indicação. Cons. Daa 8 a3
11 da manhã. Rua Uruguayana,«•

(B 3280

Luiz dos Santos
Leonor

Seus ex-companheiros de trata-
Iho, na redacção do "Correio da
Manhã", mandam rezar amanha,
«erça-feira, áâ 10 horas, no altar-
mór da esreja de São Francisco
de Paula, missa de 7° dia, em stif-
fragio de sua alma. P*m esje
acto de religião e caridade convi-
dam seus amigos e parentes, como
também os do finado. (J 136^

João Augusto Fontes

Íldalina 

Teixeira Fontes
e filhos, netos, cunhado.-.
solrrinhos, primos, nora c
demais parentes agradecem
á todas ás pessoas que com-

pareceram e acompanharam os
restos mortaes do seu sempre leia-
brado e saudoso esposo pae, avó,
cunhado, tio, primo, soirro e ami-
ro, JOÀO AUGUSTO FONTES, e
clc novo os convidam para assistir
á missa de 7" dia que mandam
rezar por sua alma. no altar-mót
da Irmandade da Cruz dos Mili-
tares, 'hoje, segunda-feita, g do
corrente, ás 9 1Í2 horas, coníes-
sando-sc por esse acto de religião
eternamente gratos. (J i^iq

Luiz dos Santos Leonor
Mauoel dos- Santos J.co

nor c esposa, Ziuia Kburi-
jíttes dos Simtos I.conor e
filhas, Domingos 1'into de
Aspiar (ausente), Alhertinu

dos Santos Leonor Motta c esposo,
c ti; Isabel Rodrigues Silva e tlc-
mais parentes, agradecem penltora-
dos a todas as pessoas que se
dignaram de acompanhar os restos
mortaes de. seu querido filho, es-
poso, pae, inuão e cunhado, I,U1/.
DOS SANTOS LU0.NQR, bem
como ás que, por outros_ meios,
lhes proporcionaram o conforto de
suas C0iido!ciicia3, e de noto ns
convidam a comparecer ú missa
de sétimo dia, a qual será ceie-
tirada amanhã, terça-feira, 10 do
corrente, ás 9 horas, na matriz do
Nossa Senhora tia Luz, estação de
São Francisco Xavier. (A 165J

f

A NOTMME DE
GUAXDES SALDOS EM TODAS AS SMCÇÕES A

SEM PRECEDENTES

t
PARIS

PREÇOS

COLORINA,

uchas
Faculdade.
e intestino

niassagcris.' etc. In-
stitiito Physiothera':
pico do dr. Gustavo
Ãrmbrust. Docente da

Doenças do estômago
ncüraslhenia, arthri-

tismo, obesidade, diabete, etc. De
7 ás 11 da manhã.' Kua Senador
Damas, 48. (Sn

Creme de Amêndoas —
O legitimo está re3l.-trr.d0 sob o n.
to.oii, c traz im:rrc*-5o t> nome do
fabricante pharmaccutieo Santos Si!-
va. etc. , ,Indispensável na toijette das damas
eleiantes. Kmbcllcza o rosto, tiran-
io-iíies as rusas e as tnaiiclias. 1'ote
25900. Vende-se no deposito. Droga-
ria Pacheco; á rua d'js Andradas 45,

(J i-P")

Moveis a prestações | PEHSAOjILPM*
quer mobilarV. cx. quer mobilar v. casa

nor preços baratissimos, entregam-
se moveis na i* prestação, sem
íiador, na Casa Sion, á rua do
Cattetc, 7, telephone 3790 Centra!,

Optimos aposento? mobilados,
para familia e cavalheiros distin-
ctos. Diária desde 5? a 8$ooos
fornecc-se pensão a domicilio;
na rua do Cattete r». 186, telepho-" 6992

Sebastião de Almeida
Alberto c Joaquim de Al-

m.cida, Manoel de Almeida
Pinheiro e Francisco J,cal,
convidam os seus amigos e
parentes para assistir á mis-

sa de trigesimo dia que, por alma
de seu pae, tio e amigo, SKBAS-'ÍIÀO DE AU1E1DA, mandam
celebrar 'hoje, segunda-feira, 9
do corrente, ás o i|j horas, na
egreja de Santo Cliristo dos Mila-
gres, pelo que desde já agradecem

R 140-1

PRISÃO DE VENTRE
—Doenças de ügr.tlo, estômago e in-
testiuos. Curam-se com ns Pílulas de
liollo Compostas, dcc. pharmaceutico
Santos Silva. Vidro s$ooo. Deposito:
Drogaria Pacheco, i .lua dos Andra-
das u. 43. . 

'..S 
U túa.0, !

DlKANCliZ th pratico, il.i-
cm. casa d.i alumiiò. Para

carten
JL çuc  .......'infõrmaçõcsí** dirigir cariai a ylpUa
Lima, néitã redacção. (jjjjfo S) .1

T.VSTTTUTO de linsuas — Tunlei.
J. franecz, portugitez, allentáo e Ia-
tini; ei-.íiiio rápido, rua S. Pedro 51,
i" andar, esquina da rua da Qui-
tonda. (1501 S)M

rXGLEZ, FUASCIiZ

e Ilcnri' (incthodi
módico; rua da
sobrado.

c PORTU-
:res: Kodgcr

llf.iütz); preço
Ãlínmlcga n. 190,

(.140 Si 11

r. [d. Hmilln-
Doenças internas, creánças. Vias. uri-
harins  ApçiireJIroi microscópicos,
olectricos, de ilhiminàção para csa-
mes e . tratamento dij,_.düCi'.ça3.;.,uve-
thra, bexiqa, rins. teclo, intestinos,
estômago etc. — Trat. rápido da no-
norrhéa, svphilis, liydroeelc. Appl.;
liod e 914 — W. Seie de Setembro
nfj, d:is .1 ás 6—JM. Lobo 45i, lei.
ijiit. Viita.

D6EKU. n mmm n-
fiESTIVO E DO SVSTEUft SCB-
unen OR. REMATO

(.S isoi ne C. 4585. f-

mjm*imjmmmmmmmmmmmmm«nm i ntmmmmtmumm

pIucTFê
•Mtiga-se por contraio grande e Querem comprar mtvcis a pres- ÇMA

esplendido palacete cm centro dt tações-por preços baratissimos, eu- |
I „-!,m1r. i.irrlim e chácara, perto do tretrando-so na Ia prestação, sem JL

Julieta Moreira da •
Silva

tA 

familia manda ceie-
lirar uma^missa de segundo
annivcrsano de seu fnllcci-
mento, na egreja de Nossa
Senhora do Carmo, amanhã,

terça-ifeira, 10 do corrente, ás 9 i|-'
horas.  (R 14ÚS

Francisco Ernesto da
Silva Chaves
Os funecionarios da 4*

Sccção da Súb-Dircctoria do
Trafego Postal convidam os
parentes, amigos e colliigá»
do fallecido aniaiuieiise da

Dircctória Geral dos Correios
FRANCISCO ERNESTO DA Slf,-
VA CHAVES, para assistir á missa
que, em suffragio de sua alma,
mandam rezar ria egreja de São
Francisco de Paula, amanhã, terça-
feira, ij> do corrente, ás 9 horas-,
pelo que se confessam desde ji
agradecidos. (R1634)

Antônio Carlos Espi-
nheira dos Santos

Carmcn Santos, José E.-
dos Santos, José Gania, dr.-
Joaquim de Aguiar Costa
1'into, Arthtir Groblo, ausen-
te, e suas -familias convidam

seus amigos e parentes para assis-
tir ás missas do 7" dia, pelo des-
canso eterno de seu querido pae,
irmão, cunhado, lio c sócio, na
egreja de Santo Aííouso (.rua Ma-
jor Ávila) ás 9 horas, amanhã, ter-
ça-feira, 10 do corrente, confessau-
do-sc desde já agradecidos.

(A 167a

Mme. Cecília Jacobsen

ÍM. 

S. Guimarães e espo-'
sa, Einiliá Guimarães c fi-
Hios, Viuva Georgina Eojeulh

e .filha (ausente), F.duardo
Eisler e fiUios, Carlos 1.

Jacobsen, esposa e filhos (ausen-
•tes), convidam para acompanhai
os restos mortaes de sua idolatra-
da sogra, mãe e avó, saindo o fe-
retro 

'hoje, 
segunda-feira, as 16 e

i|í horas, do Cács F-haroux para o
cemitério de S. João Uaptista.

(A-1366

í

mÚASPASSA-SB ou ohi:
í. hontta e grande casa

u mi
ricamente

mobilada, para r uma boa pensão do
luxo, ou para numerosa familia; ns-
sim como SÔ se passa o contrato;
informações h rua General Cmwlmrro
n. e-t. Paieir» & Silva. Telephone
U12,' Vilki. CijCÓ P) R

ACHADOS E PERDIDOS
I lAMriU.f.O & C"! rua T.uii de

CaraScs r. ?(í. rcrdcram*sn os"utelas ns. fi4.:,i'3. i"»5-47o e 65.471
lc-ta casa; G3 providencia? estão d.v
Ias. CU03Ü) J
í-IAMIT.M.O & C»; rua Luii de
\ ' Camões 11. 3O. Perdeu se a cau-
tela li. 58.6G2, desta casa; as provi-
dencias estão dadas. (1203 O) J

(CONSERVE 
suas roupas limpas.—

j "BENZINA TITUS", sem rival
pura 'tirar manchas dus vestidos, ia*
petes, sedas, luvas. etc. Vende-se em
todas as pharmacias. Preço i$ooo.' (1379 S) 1

TYINHEIRO sob hypothecas de prc-
±J dios e terrenos, iurosi módico*.
Emp.restimos sobre inventários a her-
deivos. Descontos de juros de npolt*
ces, acções e alugueis mesmo 4c
menores ou usofrulo. Com V.. Ver-
reira, rua do Kos.-frio n. tt|, tabcl-
lião. (11=9 S) R

TTM çx-negociante desta praça, dan-
tJ do ns" melhores informações de
sua condueta e fiador, otfcrccc-se
para fazer cobranças de alugueis il»

contas i'd Thesouro c lrc:ei-
Carta, nestn redacção, a C. A.

(-•--.li S) A

casa?,
tura.

UMA 
moça du familia, lccclnna

portuguez c:n casas narticularcs,
das 4 ás'f.. Prcvos módicos; Av.
Uio Branco 5. ^" andar; (1337 S) b

DINHEIRO, 
quem precisar sob hy-

potbecas, só negócios sérios; rua
Buenos Aires n, 196, antiga rua do
Hospicio. du S) S

DINHEIRO 
a prestações mensaes,

sob alugueis de prédios, empres-
ta-sc na rua Cámerino 99, de 1 ás 4.

(957 S) J

INHEIRO sob hypotheca —Em-
presta-sc, de 3:000$ para cima.

na cidade e subúrbios a juros mui-
to favoráveis c pessoa de toda con-
fiança; rua do Rosário n. 172. nlti-
ma sala, com o. sr. Júlio. (t.jo8S)J

cautela de r.'pEHUElí-SE .
X da casa U.mpello íc C";
'1.-.:':?. de Camões n. 36.

3-'7
rua

(1=00 0)J

IESPIRITA 
— Precisa-se de trm

li que seja conhecido. Int.: Avcni-
da Gomes Freire n. ir>. (i6ur S) R

GATO 
de estimação — Vende-se

um, raça íranccza; rua do. Acre
n. 101, sobrado. (1671 S) A

VS-. 
tein diíüculdaá

cabcllos? Escreva
ad especialista norte
Cairá do Correio 1907,
nciru. para [oforuiaçõcs

CiV com seus
sem demora

americano.
Kio de Ja-

gratuitas.
(1370 S);J

\'ae s

Í?S íÍUi}U 
""" 

DESQVZA10
e rnala Or^^vW.' 

'I*'^ «fócewfe «3 F»
domicilio, iior preços modiçns. .\ CliSlíüdQí EXSHTiBS UQ

(14^1 hj ' ;.1
itilarc 5$T ATUI -- f.ições par

ÍJ por hora .Curso: 15$. a .19$ men
se>3. Informações,

d ndar.
largo da Sé n. 3-'.

(570 S) S
¦pROKKSSORA do
i theòria, Icccíona

Alliga-sè por contraio grande e
esplendido palacete em centro dt
grande jardim e chácara, perto do
largo da Segunda-feira. 1 rata-se
na confeitaria do mesmo largo.

R 54

' 
Moveis a prestações

Querem comprar mèvcis a pres-
tações-por preços baratissimos, eu-
tregahdo-sc na i" prestação, sem
fiador, visitem a Casa Sion, na r.
Senador Euzebio, 117-119. Telc-
phone 5^09 Norte. (S 179'

fòn
anda

rua General

piano, solíejo
em s;u casa eu I

Cantara tt. 40, -11
(774 S) S

-Pt
PIANO, 

violino e bandolim
fessur — Carta-s por (ivo;

ta. redacção, para JIONTEBEU.O.
(1083.S) K

los raios X, tio ssia
mago,, intostletos, cs-
s-açâOf puimúes, oi<a.
Cura da asthma. —
Una 8. Jo8&39, lie 2 jás 4, (menos ás quartas-
feiras). Grátis aos po-!
Ares às 12 horas, (a397

KE
Df. Bençuê, 47, tw Bianche; Paris.

%MWL mmm
R PTEÜM AT IS M O- GOTA

[:r^RALÍGIA;S

ÚLTIMOS
sala de frente,

uiuito independente, cm casa de
senhora; cartas para esto lortial. para
Uiiza. (""7 b) A
AliüCA.SE; 

uma
u

PROFESSORA,

Veterinário
Paste -

A LUGA-SK o prédio 14 da
Anua do ltozo, laranjeiras,
com boas acronimodações. V.s-
tá aberto das 11 da manhã,
ás 5 da tarde. (A 1342) G

IJEROlíU-SE uma npoiicc do va-
.L lor de 500$ooo, de n. 21r~t. eniit-
tida em i3tói. de juros de 5"',", con-
vertida cm 1S90, cm juro de 4 "i".
ouro e ainda não reconvertida, perten-
cento á Gcnovcva Maria de Almeida,
coltcir.i. Rio de Janeiro, 12 de se
têntbrri de 1910. — p.p. Emílio Ed-
v.ird r.ohcl.

Monte
1>I.RDF.U-SE 

n cautela do
de Soccorro n. 27.864; quem

ou tenha
Ia redacção.

bondade de chtrcgal-ft
(uoi Q>5

T>F.UDERAM-SE cinco npoli-.-cs
.1. iim conto de rcií cada umi
11.3. 33.947 a 33.95r, uniformisadaSt
de j'.:'.ià de s°|° 00 atino, pcrtcnccn-
tea ao menor Armando, filí:o da fi-
nada Jtidith de Magalhães Clodoy e
<!í Armando Augusto de Godoy, —
Kio de J.:;:eim, 3 de outubro de
iíoi6 — Armando Augusto de Go-
,!,,.-. ílll
iKaaJarwmwiiw >!'¦»']¦ ¦!!¦¦!¦ ^".^f*

DIVERSOS

FERIDAS empi-
gení,

darthros, eezemas, sardas,
pannos, comichões, etc, des-
appareccm irapidamente usan-
do Fornada Luzitana. Caixa
iSooo. Deposito: Pharmacia
Tavares. Praça Tiradentes
u. 62 (Largo do Rocio.

A 4030

GRAMOriIOXES 
e chapas — Tro-r cam-se de $500 a :$. Vecdcra-sc

de $500 n 3?. Compraui-sc usadas.
Conccrfam-sc gramophonea e vendem-
se a ru$ e 25$. Comprain-se; r. Uni-
gtiayana 135. (153.1 S)M

prédios a jeros<e tratarem, faz

» I.UCiA-SE, quer dizer nüo façam
í i. suas compras sem primeiro, sa-
ter <> i-reço U03 AniíflíCi
te lusitano"—Ciltctc n.

•Ao For-

\ LUGAM-SE ternos de casaca, fo-
Ã".V. brecaracã, smockings c claks;
r- .1 Visconde Rio Branco. 36, sob.
Tclepli. C. -LtiJ. (51.1? S) S

OU dois
: pOU-
linhci-
. cm-
ia of.

A I.C'"..\-?E <;!icro dizer, um
.fi.rr.oca?. dispondo tiic.sir.-i d
r 1 canítal poderio ganhar #ro i.i':".:o ra orcsetitc criai
,»vcc .mi.1.0 na compra de w
ficii;» montada com machinas * n
r\. ctricidade a aual t? vende nor-
i|i:c o dono nreeisa rclírar.-c. As
obraa fabricadas se vendem ttesta
praça o tio interior, onde tem boa
«icceitacão e a ditdieiro ,-i vist r. pori«-ço o canlio íi ceriiswirio, Sc o pre-i.r.dcntc não^ tiver pratica do iiíko-
cia. a caiiliürá ty. menos de 30 dias.
Tatnbcnt se &t)inUlÍr;i( como sócio, cota
« condição do íiait \ testa dj nc,;o-
cio. Para esclarecimcintos, por m.
pecial favor, o sr. Villaça profta-se
4ar. i nu Frei Casec* a. u6, ba-ir.

(1174 5)K

TJYPOTIiECAS d
XX c condições qm
o Ur. Tolcutino de Campos, na rua
Tbcòphtlõ Ottoni ti. 83, i" andar.

(132; S) J

sub-

PRECISA 
SK de uma menina fiara

ama secea, para tomar conta de
ura menino; ladeira Senador Dantas
n. S, sobrado. CA)

\TENDE-SE 
por 9 contos, próximo

ao campo de S. Chrisíovão, bom
prédio, com entrada ao lado c sran-
de quintal; trata-se á rua Theopliilo
Ottoni n. 83, 1» andar, com o dr.
Tolenti-.o de Campos. (t.trs N') J

Moléstias das Senhoras
—Dr. Octívio de Andrade, cotn p-a-
tica dos liospit.aes da Europa, crita
a gravidez por itjdíçíição scíentitica,
sem prejudicar o organismo. _ Hemor-
rhasias, suspensão. c:c. Re.v.uencia c
cons.-. rua Sete de Setembro n. tSú.
sobrado, das o ás 11 e de t as 4.
Telephone 1501. Central. Consultas
u-,;,, (Rif,;) si R

esmerada edu-
cação recebida Mm Kuròça, con-

tinu"a a ensinar, mesmo á noit.*. por-
tiijue^. franecz, aritlunctica, gengr.,
bordadas, pintura, pyrogr., etc, r.a
rua da Asscmblí-a, ro, a". \ae a do-
micilio. _• ("Si S) J

E. Cardoso JU:
nior, do Institu-

to Paste - especialista nas tnoleitias
dos cães. Consultai c cliamado-, ru.i
no lfo-picio ft.|. Tel. 105S. Norte.

Cura-se
esíc ter-

rivel vicio, sem dar retnodids para
beber. Dão-se provas das curas
realizadas. Travessa cia Luz. n. 4.
sobrado, llad.luck Lobo. Attcnde-
se gfatuitameriic, serjundas, finar-
tas c sextas-feiras, das 8 ás 1 da
tarde. Casa cíj fainUia icfpeitavcl.

Electricidade

Embriaguez -

IúáUllações
còhcertosà de

força o luz. Attcnde qualquer chama-
do; II. Teixeira. Telephone Central,
3533. Pedro Américo 11. So.-.Cattc-.c.

(05 S) .S

MOVEISDOAPOvpcoLCHOARiA
nos sub-

uíblos, a casa que maiçr sãstiatento
tem de tnovsis novos cj usados, col-
cliõcs e almofadas. não (tem competi-
dor cm preços, por (ftift fabrica cm
suas oflicinas; tambei^líc cnearrcía
de reiormar os mesmos;ji rua 21 de
Maio n. 503. Telcphi-Vflla «?8;; —
Sampaio. ._ UA (Sm » M

PERDE
unia pulseira de c
trança, sendo duas Correntes
da rua do Núncio ait fi rua
da Cama; pede-=e mKSÓem

&ÍSE

Venda em todas as Pharmacias

jâá il

vilv3m

Blbliolheca de Obras
Celebres

Vcndc-se uma cojlccção de li-
vros. completa, inteiramente nova
e de qualidade superior, por^ooS.
E' encadernaii cm RoxbHrgh. —
Custou 450$. Propostas, por carta,
a Antônio, posta restante do 'Cor-
reto da Manhã"-.

Casamento 2-"< no c;-
Vil t 30?
rd i gi 031,-
í O 111 o II
sem cer.

tidües e cm r.j horas, totlus os dia?,
pára provar quanto esta casa c seria;
só pagam dcpoi.-f do-; piipeú prom-
ptos; trata-se á rua líarbara du AI-
varctiRa n,_ 24, cm írcntL* á 21 Tre-
toria, próximo ao Thcsottro, com C.i-
uitiij Silva. (r-tijS) J

MÉDICOS

tTYPOTÍIECAS na cidade c
11 urbío*, prandea ou peq
quantias; rapidez c juro mòpicc
forma o sr. Pimenta; rua do
rio n. 147, sobrado, fundos. (15 •>j

ÍT.YPOTtlECAS 
fazem-se de prc-

X dios no centro c nos snburbio.i,
com brevidade; na rua da Quitanda
n. 73, alfaiataria, com Freitas da 1
ás 4 horas. (;-'-• .Si II

TTYPOTÍIECAS desde S»i°, cou.'..--
IX me localidade c garantia; J.tl.
Dart; rua da Quitanda O.t, ícitcrúi.

(.-¦;.! Si_S

yndii
XNTORMAÇOES.pagandas, cobrar
de niasuetismo. poc-.-ia. c
do Coiicio n. 18^7."tosk* 

ayres forte
?l gado da 15. Feira

dr, alvino mm
MOLÉSTIAS Ci"Í.E»3íAS

ESTÔMAGO -- FÍGADO —
INTESTINOS - RINS — PUu-
MãES. cte. Consultório; rua lt'-.-
dri^o Sil.-a u. 5. Telcpii. n..'r',
cia- travessa Torre» r.. 17. Tel.
Ccnt. Das a ás 4 horas. Residcn-
a.sCs, Centra'. <J «59-)

Casamentos t rata-se
com bre-
v i d a de,
m esmo

sem certidões, civil, ;t$, e reli-
fíiosn, 20$, em 24 hcàs na forma
da lei, inventários c justificações,
etc., com üruno Scfieguí, á rua
Visconde do Rio Branco, 32, so-
brado. Todos 03 dias, dominses
e feriados. Áttendcni-sc a chama-
dos a qualquer hora. Telephone
11. 4.54;, Central. A 113S

rq. feitio
entes finas,

Vasco
a en-

rua Vas
bemcentrou para entrosar, u 1-.1 •¦>=-

co da Gama n. SSMAfi seri bem
gratificado, por scr|pSjcçtc1 rtc cs-
finincSn: : ÍÍ-T 

' 
(A 1007

íiiü
j tíe s*ja preparação.Asscmblea n. £1.
I r-ii. Serviçi do Dr

. Tclcoboitt

qu

ÜOÍiSíÉS flíSÜS
rdo

ttittencourt, da Facultla
ancií

pm
pro ci: llallii

Liiiii
d: Medi-

¦ operador

C:iÍN.-.
)Si .1

declara qr.c

Fortes

empre*
do ll'a-

desta djí-i cm dc.in-
. assignar-se Joiê Rodii-
niutamantè, (tiriS) R

•RTASTEIGA ESPECÍAL recebida
Í1L diariamente de S. Joáo d El-
Rey, vendi =e nai míl.u.re- cn h-
ç.e-i e preço»; à ro» de Süo Pídro
n. 1*» <9JÍ S) J

iitcfesüas dos Olhos,
ouvidos, garganta,

nariz, c doenças sier-
vosasi

Todos ns rftis. d.15 ', ás <• Itíras
da Krile. Rua Rodrigo Silva n. ai.
1" uidar (entre Asâemblêa c Sete <!e
Setióbro). Consultoria i>erfcitsir.cnte

apparelliado c uiicr.de chamados a do-
rnieiiio. Telep, ijn, Viila, ou 5-C-ir.
Central

L1IÃE3,

cor.fc-
Cuia

radical, injccçõcà
completamente
1ND0L0RES.

Appl. Goó e 91.;.
das \2 íü 18 lio-
. PEDRO MA3A-

: uni), C.
(R 034.0

Coüiicaao

timaçap;

1Í0A CHA^aÍRA .
Vende-se. fronteira, .01 uma estação

doí subúrbios, E. V. l\ l!.-> « -Io
minutos da capital,,ifend." a porra,
boa chácara, com -Maím-tico prédio
de residência, dispondo • de grandí
área de terrene, or.de se encontra po-
mar, horta, pequena criação de sul-
:;op, le-:t;mo.s llcrfcsliire'. puras vaç-
car. leiteiras, gallinlus de raça, fat-
zões c htanece» de NcUtn. Abundan-
ci'. de ftgua, pet|ueira nascente pro-
pria, capinzal, cie. Informações, com
o r.nnirictario, í Avenida Kio Bran-
co n. 106, i" andar, a.«ai.itana
Vieira. U '3°3)

SACCOS DE PAPEL
Fabrica qualquer quantidade —

Consultem os nosso.-, preces, que
encontrarão vantagens.

— B. SOUZA & C. —
51, Bna tlii Misericórdia) 51

Telephone Central 11. 346'.)-
CM feoo

Fabrica de calçado
Precisa-se de ofíiciaes tuiz XV
rnfeitadeiras; na rua da Al fali

m darthros, cnipin-
G'ii-. cczcnins.
frieiras, santas,
lirotoejas, etc,
d c s a p parecem

fácil e completamente com o
DERMICÜUA. (Xüo é pomadal.
\rende-sc em todas as drogaria»
do Rio c Kiciucròy, Deposito gc-
ral; Pliarmacia Acre, rua Acre,
11. ?,S. Tel. Norte, 3=65. Preço

üiiiil
QwereiS

ficar radicalmente curado cm poucos
.li;(s ? Procurac informações com o
sr. Pcíjo. fluo Rratuilamenle as of-
ferecc. não conliccendo caso nenhum
neiativo; rua Thcopiiilo Ottoni. if.7.

(86 S) J

PÍLULAS
VIRTUOSAS

Curam cm poucos dias as moles-
tias do estômago, fígado ou iates-
tino.

Estai pílulas além de tônicas,
são indicadas nas ' dytpop.sias, pri-
sues de ventre, mole:-í:as do figa-
do, bc:viía, irins. n&seas, t.atulen-
cias, mão estar. etc. São um no-
deroso digestivo c- regulanzador
das secreções gastrctrinícstinacs._i\
venda cm to-la.; as pfiartnacias. Uc-
nosito: Drogaria Bodrigues, rua
G. Dias, 5y. Vidro ií5"o. Pel°
Correio mais ,too réis.. (A íJOl

dega 1.14. S fini

D. Eponina Martins
César
(NfiNÊ)

Washington César, 'filhos
e parentes; Carlos Martins
da Silva, senhora, filhos, e
parentes, agradecem penlio-
radissiuios ás pessoas ipie

enviaram seus pezames, e acom-
panharnm 03 restos mortaes de
sua extremosa esposa, mãe, filha,
nora, tia e cunhada, d. EPONINA
.MARTINS CÉSAR, e as convi-
dam para assistir á missa que, pelo
etem repouso de sua alma, sciíi
celebrada hoje, segunda-feira, o
do corrente, ás 9 1J3 horas, na
egreja de S. Francisco do Paula,
Desde já se confessam eternanicn-
te gratos, por esse acto de rclig'ão
c carida-dc. 3 14--

COROAS DE BRONZE
BUSTOS, MEDALHÕES, LE-

TUAS e nltvibutos fúnebres
pura monumentos

fuxmoão indígena
150, rim Cámerino — RIO

EUR
Dr. Carmo Netto

A familia faz celebrar
missa de primeiro atiniver-
sa'rio, hoje, segunda-feira, o
do corrente, ás O horas, na
matriz de Sant'Ann'a.'¦¦¦' 124-

Alfredo Antônio de
Lima *

O» A.N.N'lVERSARfO)
Júlio A. de Lima, Jarliás

de Carva&o, sua senhor.1 c
filhos; Urnatú G. Guituá-
rães. sua senhora c filho, c
Francisco Gomes Pereira c

sua senhora, convitlain sçn3> pareti-
tes c amigos para assistir ú missa
de i" annivcrsario que, por alma
de sen saudoso pae, sogro e avo,
ALFREDO ANT0X10DE LIMA,
mandam celebrar amanhã, terça-
feira, 111 do corrente, ás y iU lio-
ras. nc altár-niór da egreja de. S.
Francisco de Paula, pelo que desde
já agradecem. t'A 11170

Pomada de R, L. de Brito
(ANTI-HERPETICA)

Approvada c premiada com meda-
lha de ouro

InE.illivcl nas empigens, dar.
thros, espinhas, írieiras, sarnas,
lepra, ccniiehões,. cezemas, pannos,
feridas e todas as moléstias da
prlle. Lata i$5oo. Deposito: Dro-
garia racheco, rua dos Andradas
U. 43, e Sete de Setembro Si.

1190 J

COMM1SS0ES
Pessoa 'habilitada, residente no sul

da Bahia, encarrcga-se de vendas e
ogcncia3 de todo c qualquer ramo
comincrcial na* praças de Kcímonte,
Car.nniricir.i5, Rio de Contas c Ita-
buna, mediante con<m?=são. Pecam
ínforinações n.t casa Costa & Rifaci-
ro, á rua V. líiluuana u. S4r onde
liódc fer procurada. (— 1:90)

I

""CHÁ 
DE SAUDE

•De Salutaris cffcitos nas hemor*
rhoides, tonteiras; dôr de, cabeça,
estômago c figado; laxaüvo agra-
davel c innoceutc contra a prisaa
de ventre habitual; cura os enjôos
e falta de appetile; caixa 2$$oa;
lielo Correio 3Í000; vende-se a rua
Uruguayana, 37 e 911 deposito cç-
ral, Avenida Passos, ioo. Em Ni-
ctheroy, Drogaria Darccllps.

(R 1664

MOTOCYCLETA
Vcndc-se uma em perfeito esta»

do. Trata-se á rua üuenos Aires,
(R íüfjí234.

EM BOTAFOGO
LMtigrl-se a casa da travessa M'o*

niz Barreto li. i.i, entre rua liam-
bina e D. Caríota, com água quen-
te c fria, entrada para automóveis,
c tuna outra pequena, com muito
terreno; trata-se á praia de Bola-
fogo 11. 360. R 14=8

Marca
*

Registrada

GARAGE AVENIDA
Reputada a 1* desta "capital

Auto de luxo para casamentos e
passeios

ESCRIPIORIO
Avenida Rio Branco, 161

Tel. 474, Central
GARAGE 12 OFFICINAS

Kua líelação, I6el8
Tel. Í4C4 Central

RIO DE JANEIRO-__ nf

Rosa Maria dos Santos
Cunha

(1" AXXIVF.RSARIO.i
João José da Cunha, suas

filhas e filho convidam a
todos os seus parentes e
mais pessoas de sua amiza-
de para assistir á missa do ,

1» annivcrsario do passamento da
sua nunca esquecida esposa. ROSA
MARIA DOS SANTOS CUNHA,
que scrú eelebrada amanhã, terça-
feira, 10 do corrente, ás g horas,
no nltar-mõr da egreja do Senhor
Santo Christo dos Milagres, fican-
do desde já sunimamentc agrade-
cidos. . ..(K-163&).

Casa na Av, M de Sá
Acceitam-3C propostas para ar-

rendar o grande e esplendido pre-
dio n. 340, com magnífica loja
para negocio c dois amplos anda-
res com sete quartos cada um e
mais dependências para familia de
tratamento; tem varanda e nuin-
tal; trata-se na rua de S, Pedro
n. 72, loja, com os srs. Cosia
Craga & C. 350 J

Industria lucrativa
Vcndc-se tinia pequena fabrica

de torneiras de estanho c metal,
dependendo de pouco capital, re-
cebe parte a prazo, negocio séria,
com urgência; informações á rua
Sachet n. 9, com o sr. Costa ou
sr. Canarim, i" andar, J 1534

ESCflIPKlO

Precisa-se de tini com 50:000?,
para uma industria privilegiada e
em franca prosperidade.

O ariiu.0 ê de primeira hecessi-
dade. Seus proprietários são pes.
soas idôneas e conhecidas na alto
commercio. Informações com Ro-
dolpho Thomaz, rua do_ Hospício
u. 

"uo, 
1" andar, de 1 ás 4.

ifj.li:

Optimo negocio
Vende-se por 90 contos de réis

cm rua central da cidade, proxi-
mo da Avenida Rio Branco, um
grande e solido prédio de dois
andares, frente de 11 metros por
120 de fundos, com 36 comntodos
ç rendendo no mínimo 13 contos
de réis annuaes. Informações á
rua Evaristo da Veiga n. 130.
com o sr. 'Maurício, (1190J

Maria Gomes Vieirat José Rosa Comes e sua
spsra Joaqnina Maria do
Espirito Santo e filhos cou-
vidam as pessoas amigas e
amigos que quizerem assis-

tir á missa de sétimo dia que por
alma de sua filha e esposa será
celebrada, as O horas, na egreja
da Cruz dos Militares, aajecipando
seus agradecimentos a todos que
comparecerem a este acto.

(R 1646)

CASA MOBILADA
Aluga-sc pura familia de trht»

mento a esplendida casa n. 461.
da rua Voluntários da Pátria. Pó
do ser vista todos os dias, das ií
ás 12 c das 15 ás iS horas.

560?

APOSENTO
Aluga-se um bem mobilado cora

pensão meia ou inteira, a rapazes,
de tratamento, em casa muito so-
cegada e lodo conforto, n rua An-
drade Pertence 24, Cattetc.

(M 1573)

Aos doentes do estômago
que nos mandarem o seu énderc-
ço. acompanhado do uni sello <le
100 réis, para resposta, iiüdictrfc- .
mos gratuitamente, o itnico meia
para obterem uma cura verdadoi-
rm. e radical. Cartas á redação
dVI Abelha, Villa Nepoimiceno»
Minas.

-A

MODISTA
Kazcm-se vestidos chies pelo»

últimos figurinos; preços módicos;
lambem se faz a jour dourado.
Mine. Passareíli. Telephone, 33,
Central. Asscmblea 117, 2' nndar,
entre Avenida c largo da Carioca.

(B 1578).

Aluga se
rua do 1

um cspaçoíO
'uvitlor. 71, 1"

por
and.,

PINTURA DE
M,M.R; 0LIVI-.1R.V l.ingc cabe!-

los (particularmente-, só 11 senho-
ras, com llenné. Aclualmcnte ga-
ra:V.s a maior perfeição 110 seu
trabalho. Duração:-,-quatro mezes.
CotmiilctamerJsc inof fensivo. Pre-
¦parados recebidos da Europa pe-
los tiUimos vapores; Avenida Co-
n-.c.t Preire n. 10S, sobrado. Tc-
leplione n. j.8c6, Central

AVICULTURA
Na rua Minas or. Sampaio, ven-

dem-se dois esplendidos grupos
de galiinhas, sendo uma Plymouth
(braiico c outro Orpington bran-
co; preço muito razoável.

(ii'J7 I

e suas complicações. Cura radical por
processos fcinfros c rápidos. Pr,
JOÃO ABREU. Das 8 ás 11 c .ias
15 ái i3 horas; C-i, rua de S. Te-
dro, 64.

CAUTELAS
Compram-se as do Monte iie Soe-

corro c das casas do t penhores, »a
mais antiga casa Avenida Passo3 n,
20 (antiga nw do Sücramentn).

C. 
"MORAES 

a COMr.

PRÉDIO

Machina Photographica
Vcndc-se pela metade do preço,

uma machina GocK-Anschüts, 13 x
1?, câmara Aniio. objectiva Dop-
l<e4-Anastiamnl-Dagor. í'oi com-
prada directamente na Allcinànha
c está completamente nova. Ver

Vcndc-se o bom e bem con-
stfiiiilo prédio da nm Sumi-
dor Dnntfís 32: trntifsc com
o proiifietnvio á Avctiidit Uio
llraiico 122, onde estão ns
chaves. (S1351)

f\loo6 J)U- —-
tralnr S Av.
andar, das

'Rio Branco. 50.
ás S da tarde.

Sementes de superior
CAPIM MEU.AÒO

Veade-se i rua doi Ourives, 54.
(J 9«»

LUTOS
Cuidado com os Infrujoes
Os proprietários d» Casa
dus Fazendas 1'rctas. teu»
do sabido mio continua 11
exploração do credito do
nome do seu estabeleci-
mento por paris de indi-
vidiios suspeitos, avisam
no publico do que a Casa
das Fazendas Pretas não
tem naentes dt; lutos o não
manda seus empresados :t
domicilio — sem receber

pedido mira tal fim.
Jíeras exploradoras o tam»
Viom suspeitas são aqueilas
que so apresentam como
antigas coutra-mestras d»
Casa das I'uzeinliis Pretas.

I'E1>K0 S. ODKDKOZ
, St HULIO

Tel. C. 101.

Dr. Christiano Baptista
Franco

Pclisbella Kppke Eaptista
Franco, Antouiclta Ilaptista
franco, Clothilde 11. F.
Crirney e F. Carncy. viuva,
tilhns e genro do dr.

CHRISTIANO BAPTISTA FRVV-
CO, fazem celebrar amanhã, terça-
fcir.1, 10 do corrente, uma missa
de setime dia, na matriz da Gloria,
ás 9 i|a horas. Agradecendo des-
de já aos amigos e parentes que
assistirem á missa, a familia pede
fine sejam dispensados o» fezaiu-=
de coítu.mCa. .--—'

Pensão Englisli Hotel
Rua do Cattete" 176, üclcphone

n. 2.00S, bons aposcntos,_ com to<
do o conforto para familias t ca»
valhciròs, grande chácara, trata-
mento de primeira ordem, prcçoi
reduzidos, perto dos banhos de
mar, tudo reformado. M 6.105

V. fie. Rio qaer mobilar sua
casa sem gastar dinheiro?

E' o que pôde conseguir facit-
mente, por aluguel mensal e ír.r.di-
co, todos os moveis; rua do Ria-
chuelo n. 7, Casa Progresso.

CABELLOS BRANCÕP
Usae brilhantina "Tritimphoi

para acastanhal-os. Frasco jSuoo.
Vcndc-se nas seguintes perfuma-
rias: Bãzin, Nunes, Casa Poslal,
Garrafa Grande, Cirio, Itermanny
e Granado & C, e cm KMcthcroy,
drogarias Baícellos e Mi:;ta.

PROFESSORA
t'ma senhora de _ fina educação,

íuido tempo disponível, õííerçcc-sa
para lcccionar cm casas uarlicula-
rts. portuguez, franecz, i>;ano, geo-
graphia, historia, trabalhos de agu-
lha e tudo tiie completa uma boa
educação; quem precisar queira di-
rtgir-se a mine. Missick, rua do
Thcatro 11. 3, para informações.

(R 1ÓJ7.

UM CAVÜLHEiBO
que durante 1S ,-itinos soffretl dí
brcncliite aslhmatlca, tendo-st
curado na Europa com a receita de
um medico .illemão, envia gratut-
lamente a copia da receita n qtiet»
a pedir por escrtpío, rcmeltendo
cnveloppe cr.m endereço para re-
sposta. Dirigir carta n Américo
Silveira, á rua di Relação n. 3.
Kio. ÍS S?5

'"it;



ü fSBÊSSÊÊÈS^^-:'"^'^^^'7•''r""r. 
¦ -'"'íj^^ i^^l^^^P^P^á^^rf^^^SjjBffi:?'-^- -iríití. ;'¦¦--- .-'" ¦ '¦;¦.- -. ¦: -':'¦.'.-•' ¦ .'¦•: - "vi. ¦'¦¦'; - /,'"':¦ .'¦--;..¦ ¦:>-.' ¦r;-;-.:;-

WT^

¦ • - 
:•--¦' 

-.- 

*, 
• - • 

.

;w. /CÔRRKIO |^ÉaWÉ^g^^^^gg^^^^||^

<§)

m
(D

®

jgíL /v ^_fM___l__^ w '
#*/^ >*___________________!_.—

';_Hià
tMÊk^em LWP^y^' -*4jfl|| __r^_____l Hlll'{in lüü^S 1111

Companhia Ci._et-__.tog;**«_>hic«.
_E5ra.t_ileir_»

-**«*-
O cinema preferido pela família carioca -Ponto de reunião da ehte elegante e mte leçtual

__.*_*>. ¦""-IT-ÃTTSKrpAO! t l~
Para o programir.a a seguir reservamos mais uma surpreza

3 isto é, mais um trabalho. -•-•-.• „ .
AttençHOl! daquellcs que extasiam e que empolgam. 5er;t

A SENHORITÁ CYCLONE
m Pois não conheceis a mlle. Cyclone ? Nós a apresentaremos,

" com todas as suas virtudes e seus vicios, acompanhada sempro
I dos Sole. Também n&o conheceis os Sete ? Será uma nova
I apresentação. .. _ „ . .
; E garantimos que ella, a Senliorita Cyclone, c os Sete vuo
I encantar todos.

Romance
| psychologico de

| Anatolio Kamensky
f, *
è> _ ¦ *

0 Interprete :
© A bolla e conhecida

artista
®

j> primeira actnz
da Opera de Paris

i_ um
Irm1^----Í-^':'^Í ¦
b_B ^Sfcff^^^P^k

M^ -~

, ¦¦ ¦> fSHj _Kr

Como no film «A VERDADE NUA'», de novo chamamos
a attençâo dos freqüentadores desta casa. 'Vamos terá
apparição de um corpo de mulher; elle se .torna necessário
para a execução do film. Em se tratando de um estudo psy-

chologico, que tem por thema O CULTO DA
BELLEZA, em que ha uma mulher que se
alheia ás paixões da carne e julga todos pelos
seus próprios sentimentos, pelo que nao teme
desnudar-se, na crença de que todos lhe admi-
ram as fôrmas que se diriam de uma estatua
de Venus á qual* novo Pigmalião tivesse dado
vida, nao era possível apresentar a Mulher
senão como ella resalta das paginas do ro-
mance psychologico de Anatolio Kamensky.
\ estil-a seria tornar incomprehensivel a scena
culminante deste trabalho.

Entretanto, se bem que aqui não coubesse
nem — «o véo diaphano da fantasia» que Eça

immortalizouemumaphrase, cumpre-nos salientar que o trahalho que
hoje começa a ser exhibido, é de uma moralidade perfeita, competindo-uos
os papeis dos julgadores de Phíinéa, que chegaram a conclusão de que um
corpo modelado qual das deusas, pôde ser visto sem que se perca a sua
decência.
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COMPLEMENTO DO PROGRAMMA:

SUSPEITA FILIAL
Trabalho primoroso da artística fabrica GAUMONT

mHIIHHIIIU

GAUMONT-JOURNAL Ultimo
numero

O melhor, sempre interessante} sempre noticioso e mais
..¦> informativo do que qualquer outro
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Interprete:a formosa mlle. SUZANNE DARMF.LLE a es-
trella do Theatro des «Capucines» (D

®
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CINEIVIA. A^^ElNriIDj^
imíiís tttnn. estrondosa, -victoria

OS PIRATAS tHq&t c
3- episódio - O PARASITA #f^ 4 episódio - A GUERRA DOS ESPÍRITOS

Continuação das Aventuras de Mona e Maria, demonstrando mais uma vez suas proezas em castigar todos aquelles que procuram
proceder mal com a Humanidade. — Apresentação luxuosa, ricas toilnttos. — Vencendo todas as difficuldades que se apresentam, não ha
obstáculo que ellas nao vençam, não ha luta que pela intelligcncia não seja ganha.

Completará este programma uma engraçadissima comedia, e na Matinóe o bello íllm da Read Feather
I N O R A TIDÂO

QUINTA-FEIRA —0 mais bello film destes últimos tempos: EXPIAÇXo SUPREMA, de Ritt. Gordem, trabalho da D'LÜX0,
film de verdadeira maravilha. — Na próxima segunda-feira continuação dos PIRATAS SOCIAES- A 1700
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O CINEMA
DE LUXO CINE
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DA MODA
HOJE lOOeme jüaUnêe et Soirêe Blanehes —Dia ãe encontro do mundo elegante NNMIMMNMH
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Mais uma vez o PALAIS tem oceasião de apresentar ao dis-
tineto e culto publico freqüentador de seus luxuosos salões
duas celebridades artísticas applandidas em diversas pia-

™^ 
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^^¦>---________.__i^^—_^-_~^-_»____________-_-*#^

téas da velha Europa; a seduetora MATHH.DE DI MARZIO
e o sympathlco ANDRÉ' HAVAT ambos do THEATRO SJjtAHBERJ
NARDT no forte drama de amor intenso e pai-cão indomável;
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O PRIMEIRO E ULTIMO BEIJO
O primeiro e ultimo beijo s Caracteriza bem seu titulo o delicado e sumptuoso entrecho de um romance de paixão amorosaonde doia jovens se amam e uni imprevisto os separa, para algum tempo depois unil-os, embora por momentos, num lonofo e apaixonadobeijo... o primeiro e ultimo daquellas duas almas amautissimas. a l'

Empolgante oro sou enredo !
Suggostlvo pelo seu assumpíoj

jJg*_!!^oo_a«#wlrayg/pçtodesempenho !
Arrobatador terminando!

Mimoso e fíno em sua mlse-en-scsne!
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