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EXPEDIENTE
No cillficlo novo do "Correio da

Manhã", no largo da Carioca
n. 13, estão já funcclonando to-
das ns suas sccçõcs, cxcepto as

offlcinns, quo em breve estarão
também ali installadas.

São os seguintes os números «los
nossos apparclhos telephonlcos:

Redacção. . . 5608-Central
Gerencia. . . 54-43- n
Escrlptoiio. . 5T01-
Offlcinns. . . 37- Norte

Iveniõlolenãdo
Ficou encerrada anto-hontem a

terceira c ultima discussão da lei do

orçamento na Câmara dos Depu-

tados. Fala hoje, no expediente, o

illustre sr.. Carlos Peixoto, relator

da Receita, para responder ás obje-

cçúes levantadas ás deliberações da

commissão de Finanças. Mais tres

ou quatro dias dc votação, com a no-

va discussão a titulo de se encami-
nlmr a votação das centenas de

emendas, e o orçamento csutrá no

Senado. Na votação da 'Ojnara é

provável, certo mesmo, que, obedien-

te ao sr. lAntonio Carlos, a maioria

approve o que fez a commissão ela-

boradora dos cortes e impostos. No

Senado é que são ellas. Preparam-
se os senadores para corrigir o que
chamam erros da Câmara, e fazer

por fim o orçamento definitivo, pois
iião dc mandal-o tão tarde á Cama-
ra, que terá esta forçosamente que
o engolir, como de outras vezes. As-

sim se repete a anormalidade de fa-

bricar o Senado, independentemente
do outro ramo do poder legislativo,

a lei da receita e da despesa, quando
ptla própria Constituição a iniciativa
dessa lei, como de todas as leis de fi-
nanças, cabe á Câmara dos Depu-
tados. Teimam os proecres tia Rc-

publica em não querer reformar a
Constituição, mas vão, entretanto, na

pratica, alterando-a, transformando-a,
ntodiíicando-a profundamente, desna-
ttirando-a ermfim.

Coincide a discussão dos orçamen-
tos no Senado com a effervescencia
dc vários casos estaduaes, creados ou
resiiscitados pelo próprio governo.
Ainda está longe dc solução, e cada
vez .mais se complica, o dc Alagoas;
e surge deveras temeroso o dc Matto
Grosso, pelo risco de se conflagrar
o Estado. E' natural que os tres se-
nadores alagoanos, todos tres de uma
só parcialidade política, aproveitem o
momento para dar valor ao scu
apoio, transigir com elle, ou forçar o
governo, mediante) alguma obstru-
cção, a fazcr-lhcs concessões. A pri-
meira influencia do Senado « o sr.
•Azeredo; se não fosse, não teria sido
eleito duas vezes seu vice-presidente.
Pouco vê quem já não enxerga que
elle se apoderará do orçamento co-
mo refém, para obrigar o governo a
reintegral-o no domínio dc Matto
Grosso. A demissão do general, que
o sr. Azeredo acabava de atacar pe-
Ias contrarietladcs que lhe infligiu, é
indicio seguro de que o presidente
da Republica já começou a sentir as
difficuldades que lhe pótl.e crear o
senador cuyabano na Câmara legis-
lativa em que, incoiitcstavclmcnte, se
constituiu uma força. Ahi temos
mais uma belleza do regimen rcpubli-
cano: — a oligartíiia do Senado go-
vernando, ainda cm matéria dc orça-
mento, a otura Câmara, e, na supre-
ma direcção tia Republica, a cavai-
loiro do presidente e dominando-o.
Absorve todos os poderes da União,
enfeixa-os cm suas mãos, c co-
mo a União ú quem, nesta original
Federação, rege os Estados federa-
dos, temos que, no Brasil, a Repnbli-
ca é a oligarohia do Senado. 'Medi-
tem neste facto os que sinceramente
andaram fazendo a propaganda da
destruição da monarchia, porque, di-
zinm clles, o paiz devia governar-se a
si mesmo, ser o seu próprio sobera-
no, c não bem hereditário transmissi-
vcl numa mesma familia.

Eram themas dos politicos descon-
tentes no Império a oligarcliia do Sc-
nado c o poder pessoal do imperador.
Do poder pessoal foram principaes
culpados os politicos, porque, .fráu-
dando as eleições, deixaram o impe-
redor sem meios dc conhecer a von-
tade real da nação. For'çavam-n'o a
ser arbitro das situações, que aliás
elle não fazia c desfazia discreciona-
riamente, mas sempre acompanhando
o-, movimentos da opinião, manifes-
tada por outros órgãos que não as
urnas, porque estas até á eleição di-
rccla falavam sempre conforme con-
vinha aos governos. Consulte-se a
historia política do llrasil no antigo
regimen, e se chegará á conclusão dc
que as situações, sempre que o impe-
rador as mudou ou as substituiu, cs-
tavam impopulares, gastas, como
acontece com todas as situações po-
liticas em todos os paizes depois de
certo tempo. Examinem-se as quedas
dos gabinetes, e se chegará a reconhe-
ecr que a coroa, no exercício da at-
Iríbuiçãò dc nomear seus ministros,
de constituir os ministérios^ andou
sempre correctamcntc, guardando ab-
soltita neutralidade, orientando-sc' pc-
!.'. <'i)t::ião e com vista nos interesses
do piiz. Quando o imperador teve
'dcatitc dc si urna Câmara eleita li-
vremeiite; representante fiel da na-
ção. como a que produziu a primeira
execução da lei Saraiva, na organiza-
Çao dos ministérios passou a ser um
modelo de chefe dc Estado de gover-
no parlamentar. Não o excederam,
Ho justo desempenho da primeira das
íttncções de rei parlamentar, nem
Leopoldo I, da Bélgica, nem qualquer
tios últimos reis da Inglaterra. Os
ministérios caiam pelas votações da
Câmara dos Deputados; os presidem
fcs do conselho saiam dos chefes do

partido em maioria naquella Câmara,

depois de os ouvir a todos o impera-

dor. E os presidentes do Conselho,

uma vez incumbidos de formar mi*

nlfcrio, tinham carta biáura para es-

al.fier os companheiros. O imperado'

a. cmpaiihav,-. com a maior attençãi e
assiduidade a administrarão em to-
dos os seus ramos, sabia do que se

passava em todas as pistas, em todas
as províncias, nas comarcas as mais
remotas. Fazia ás propostas e ás sug-

gestões dos ministros as pondera-
ções que lhe inspiravam a sua im-

parcialidade, a sua rectidão e a sua
vasta e condensada experiência dos
negócios públicos. Nunca, porém, re?.
cusou a sua assignatura aos actos
ministeriaes quando os ministros sa-
biam sustental-os, e reivindicar con-
venientemente o seu direito correlato
á sua responsabilidade. 'Era por isso
que o digno senador Saraiva dizia
que, como ministro, jamais sentira n
acção do poder pessoal do sr, D. Pc-
dro H.

Quanto á oligarchia do Senado,
compare-se o que este ié hoje com o
que foi no Impcrio. Não nos referi-
mos neste momento á sua constitui-
ção, á capacidade, moral e intelle-
ctual dos seus membros, nem é ocea-
sião para o parallelo entre os sena-
dores do Império e os da Republica.
Alludimos somente á sua acção no
governo do paiz. Para demonstrar
que o Senado imperial não foi ne-
nhuma oligarchia, basta lembrar que
a< grandes maiorias de um dos par-
tidos naquella casa nunca se prevale-
ecram da sua força para annullar as
eleições dos seus adversários, e por
este modo impedir que elles, a seu
turno, se convertessem cm maioria.
Nunca aquelle Senado derrubou mi-
nisterios, nem; concorreu' pàrá as mu-
danças de situações. Nunca regateou
os meios de governo a gabinetes ad-
versados da sua maioria. Nunca fez
política com os orçamentos, nem an-
tepoz ao interesse nacional o interes-
se partidário, o que é de assignalar
porque no Senado estavam os princi-
pães chefes dos partidos politicos.

Gil VIDAT.

Tópicas ô fbticias
O TEMPO

Um dia festivo, de «òl radioso e cortis-
cante, o i!e hontem.

Temperatura nesta capital: mínima, 2o°8;
máxima, 22n8.

HOJE
UstS de serviço na Repartição Centrai de

Policia o 3o delegado auxiliar.

A enrno
Para a carne bovina jiosta hoj- em

.•onsmiio nesta capital foram afíixados. pelos
marchantes, no entreposto de S. Diogo, os

Srecos 
dc $?Go á $800, devendo ser co»

nado ao publico o máximo de :$ooo.
Carneiro 2$, porco 1$ e i$ioo c vitella

S800.

Em uma ípoca cm que o Estado,
embaraçado por uma, terrível crise fi
nanceira creada pela incompetência e
falta de escrúpulos da maioria, dos
nossos politicos dominantes, exige dos
seus funecionarios os maiores sacrifi-
cios, é justo que se procurem os meios
dc attenuar a dolorosa posição daquel-
les servidores da nação, sem onerar
o Thesouro com despesas novas. A si-
tuação do funecionalismo é, sob vários
pontos de vista, muito difficil e com-
plicada. Mas nenhum aspecto do pro-
blcma que confronta os funecionarios
públicos é mais grave do que o do
pagamento do aluguel de casa*

Não so trata nesse ponto de uma
questão que apenas affecta o funecio-
nairio, E' um assumpto cm que por
varias razões o Estado tem interesses
que justificam a sua intervenção. Não
é concebivcl que os poderes publico3
fiquem impassíveis, emquanto se des-
pejam os seus funecionarios c, por
outro lido, a pressão que os senhorios
facilmente exercem sobre um inquilino
em apertos pôde dar logar a manobras
corruptoras que, no caso de certos fun-
ccionarios, certamente serão feitas
pelos interessados cm obter vantagens
indevidas á custa do Thesouro.

Actualmente está nas mãos da com-
missão de Constituição e Justiça um
requerimento cm que um engenheiro
civil se propõe a organizar, mediante
outras condições e vantagens, um plano
pelo qual 05 funecionarios públicos,
por um systema de pagamento módico
e gradual, poderão tornar-se proprieta-
rios das casas que habitarem.

A idéa não é nova, e a experiência
de outros paizes — especialmente a
Inglaterra, onde as building socicties se
multiplicam por toda a parte — mos-
tra ser ella pratica e vantajosa. Não
ha, portanto, risco de que os dinheiros
descontados dos ordenados dos funecio-
narios e applicados no plano, desde
que se verifique a idoneidade da em-
presa e a cscrupulosa organização dos
seus estatutos,

Estanií.s informados dc que a idéa
está sendo muito bem recebida pelos
funecionarios, que esperam, de accor-
do com o projecto a que -nos referi-
mos, comprar gradualmente as suas
casas, pagando mensalmente uma som-
ma menor do que a que lhes é tirada
actualmente cm aluguel.

Evidentemente, irata-se de uma idéa,
aproveitável, e que merece ser apoiada,
desde que sejam tomadas as necessa-
rias precauções para salvaguardar os
interesses dos funecionarios.

Thaumaturgo, é uma farça grosseira, a
que o Supremo Tribunal não deve, nem
pôde ligar a mínima attençSo. Sabem
09 ministros desse tribunal que o ge-
neral não foi eleito (os ministras lêem
jornaes).

Certo de que não conseguiria chegar
ao poder por força exclusiva da sua
eleição e do reconhecimento da assem-
b|.ia clandestina do sr. Guerreiro An-
tony, o sr. Thaumaturgo propoz ao sr.
Jonathas Pedrosa um accordo, por este
repellido, e que consistia na obrigação
de que o sr. Jonathas lhe disse posse,
a troco da senatoria federal, da conti-
nuidade, no Estado, da política do sr.
Jonalhas c da conservação nos cargos
públicos de todos os amigos do gover-
nador do Amazonas, excepção feita de
cinco ou seis.

A historia da chamada política repu-
blicana é fértil em immoralidades.
Mas' essa pretenção do sr. Thauma-
turgo, com o desenvolvimento que
ameaçava ter em vista, ultrapassa de
muito os mais indignos cambalachos
destes annos mais próximos.

O sr. Thaumaturgo assume attiludes
de regeneradorl Que não aconteceria
se elle pretendesse o governo como um
simples politico disposto a fazer o que
os outro9 fazem?

Vê o Supremo Tribunal qtte se
procura constituil-o amparo de um as-
salto ao poder de uma unidade poütica
da Federação.

Suppomos qtte não pôde haver ar-
gttmcnto que consiga submetter o Su-
premo á condição de cabo eleitoral de
um general politiqueiro que, sem votos
nem coisa alguma, deseja ser transfor-
mado do dia para a noite em authcn-
tico governador dc Estado.

O presidente da Republica assistiu,
hontem, em companhia de seu secre-
fnrio e do chefe de sua, casa militar,
presidindo-a, a sessão solenne inaugural
do Congresso de Estradas de Roda-
gcm.

GRAVATAS — Lindíssimas — Só na
Cisa Manchester—Rua Gonçalves Dias 5.

Do illustre almirante Alexandrino de
Alencar recebemos um amável radio-
gramma, de bordo do ícoii» "Bahia ,
agradecendo as rcferenc;as, aliás justis.
simas, que fizemos hontem, por ocea-
sião do sen anniversario natalicio.

Em rodas militares affirmava-se hon-
tem que o general Carlos de Campos
pretendia pedir reforma.

Não o faça, o ex-inspector da 6*
região militar. Nada ha que o apouque
perante a nação, apezar dos commen-
tarios que os follicularios e os corre-
ligionarios do sr. Azeredo tecem con-
tra a sua attitude na questão política
de Matto-Grosso.

O sr. Carios de Cairapos não é ne-
nhuma creança, e sabe perfeitaimente
que O que se articula contra a sua
condueta não passa de uma grossa in-
triga.

Nem mesmo a demissão de inspector
da região militar, que o general diri-
giu com tanto acerto e beneficio para
as boas relações do Exercito e da po-
licia paulista, que os politiqueiros qui-
zeram ha tempos pôr em conflicto, o
sr. Campos devia ter pedido.

Sente-se que esse velho official, que
03 politicantes de Matto-Orosso injti-
riam a cada instante, não conhece essa
gente, nem o valor do que ella diz.
Mas o que está feito, eslá feito. Não
vá aiém o general.

O seu substituto na região, cuja
sede é S. Paulo, é o general Barbedo,
um official que no governo passado
teve muitas oceasiões de verificar o
que-são as manobras da politicagem.

E' de crer que elle se conserve no
seu novo posto dentro de uma severa
linha militar, a única que convém a
este momento, cm que todos nos esfor-
çamos por afastar o Exercito das lutas
políticas, para proporcionar-lhe o gráo
de efficicncia de que elle tanto neces-
sita.

Afinal, os gencraes da activa, com
quem mais contamos no Exercito não
podem de fôrma alguma estar á mereè
da politicagem que nos trouxe á tris-
tissima situação cm que nos debatemos.

BIBLIOTHECA POPULAR — Aber-
ta ao publico das 11 ás 21 horas, no
Lyrcu de Artes c Officios.

Com o presidente da Rcpubüca cs-
teve em conferência, hontem, á tarde,
o dr. Azevedo Sodré, que também foi
convidar s. cx. para tomar parte no
" garden-party", que a Prefeitura Mu-
nicipal offercce aos governadores de
Santa Catharina c Paraná.

S. ex. prometteu comparecer.

Depois que deu entrada no Supremo
Tribunal o pedido de habeas-corpus em
favor do general Thaumsturgo c do
coronel Bacury, do Amazonas, o sr.
Thaumaturgo demonstra-se muito sa:is-
feito, na supposição de que conseguirá
realizar as suas ambições de governo
naquclle Eslado.

O sr. Tháúriíaturgfl labora na mais
perfeita das illusõcs. Hoje em dia, não
ha quem acredite na sua eleição, nem
no seu reconhecimento, nem no seu
prestigio naquclle Estado.

A presidência, engendrada pelo sr.

PUNHOS e ccllarinhos — Especialidade
- CRsa Manchester — (jonçnlvcs Dias 5.mm-^~*!B'"T-ti'M~— ' —

Ao que parece, bem pouca gente lá

pelo sul está satisfeita com o accordo
relativo á solução do negocio do Con-
testado. No Paraná, lavra certo des-
contentamento, do qual a maior prova
c a carta dc sr. Corrêa Dcfrcitas, con-
demnando á execração publica o sr.
Affonso Camargo, presidente do Es-
tado.

Em Santa Catharina não é menor a
má vontade contra o accordo, estando
o sr. Felippe Schmidt a correr a rua
da Amargura dos jornaes de Floriano
polis e do interior.

E' veidadc qtte na terra do sr. Lauro
Müller não ha um Corrêa Defreitas
desabusado que condemne o sr. Sch-
midt á execração dos seus conterra-
neos. Isso, porém, não occulla que
San.ta Catharina esteja tão arrufada
quanto o Paraná.

Os catharinenscs, na sua grande
maioria, queriam a execução da sen-
tença do Supremo Tribunal; que ha
alguns annos lhes deu ganho de causa.
Os paranaenses desejavam que o ter-
ritorio por essa sentença agglutinado
a Santa Catharina ficasse com o Pa-
ra.ná.

Emquanto a questão permanecia
neste pé, o Contestado abrigava malfei-
tores de todas as espécies, que, auxi-
liados pelos politiqueiros, obrigaram o
Paraná, Santa Catharina c a União a
custear expedições para lhes dar com-
bate.

Viu-se o que isto foi. Quando os
"cablocos" do Contestado demonstra-
ram estar bem fortes, a União é que
teve dc supportar todo o encargo da
sua eliminação. Dcspenderám-Se alguns
milhares de contos na expedição do
general Setcmbrino. Bem ou mal do-
minou-se o movimento á custa de todo
o paiz", mas a União continuou a fazer
despesas extraordinárias com a força
de oecupação do território.

O accordo' afasta esse encargo dos
cofres . íederaes, o que demonstra que,
se no Paraná c cm Santa Catharina a
solução desse, caso não agradou, cm
compensação com ella se regosijain
todos os outros Estados da Republica.
Isto afinal já é alguma coisa...

Hipolitojpigop
Uma das razões do interesse des-

pertodo não só na Argentina como

em toda a America Latina pela nova

phase política que se inicia na grande
republica platina, com a mudança

presidencial, è a curiosidade inspira-
da pela personalidade de Hipolito
lrigoycn. O novo presidente da Ar-

gentina, sendo aliás um homem tio

prestigioso cm seu paiz, que foi elei-

to para a suprema magistratura da

Republica por uma grande maioria,
era, comtudo, um desconhecido para
além d£S 'fronteiras argentinas. A

rszão dessa obscuridade cm que vi-

via o estadista, hoje collocado á íren-
te da republica vizinha, é mais indi-

vidual do que resultante das circum-
stancias políticas em que elle viveu
durante muitos annos.

Hipolito Irigoyen emergiu pela
primeira vez na poütica argentina em
1850. Ohegúra o momento em que a

nação ia passar da longa phase de

preparação orgânica iniciada oitenta
ar.nos antes com a revolução liberta-
doía. A antiga confederação de pro-
vincias trabalhadas pelas preoecupa-
ções particularistas e impregnadas

pelo espirito frottdeur das oligarchias
ruraes, sempre protnptas a recorrei
ao arbtiramento da lança e do iusil,
ia converter-se cm uma nação moder-
na. eflficiente, guiada por uma elite
cultivada e preoecupada em fazer
com que no desenvolvimento da po-
lide argentina se reflectissem os fui-

gores das civilizações inspiradoras
da Europa. Foi nessa crise de tran-
sição, quando a Argentina rural e

guerrilheira ia transformar-se na

grande e prospera nação cuja gran-
deza Buenos .Aires symboliza, que
Irigoyen appareceu como um estranho
collaborador da revolta histórica que
depoz Juarcz Celman. Nesse movi-
mento decisivo, o novo presidente
assumiu uma attitude que é signifi-
cativa como chave da sua carreira
ulterior. Homem culto, possuidor do
uma grande fortuna e tendo portan-
D todos os elementos para represen-
t&i um dos papeis principae3 no dra-
ma revolucionário, Irigoyen conton-
tou-se em servir como um auxiliar

que correu todos os riscos da rcvolti-

ção, mas a quem não tocou nenhum
dos primeiros postos depois do

triumpho.
Aliás, Irigoyen . bem ;v; ieçrçss^ji

afastou do grupo politico*1'Corri 
^que

cooperara na deposição de-Celman.
Em 1802 ia terminar, o periodo go-
vernamental de Pellogrinj.quc, como
vice-presidente de Celman substitui-
ra este após a revoltição dc 1890.
Pellegrini, que desejava preparar a
suecessão presidencial sem perturba-
ções políticas que pudessem reper-
cutir sobre o mão estado das finan-

ças argentinas, convocou uma re-
união dos representantes das diver-
sas agremiações partidárias, com o
intuito dc escolher um candidato de
conciliação. Irigoyen mostrou-se in-
transigente e do seu rompimento com
Pellegrini e logo depois com Júlio
Roca data o começo da opposição

que culminou na revolta de 1893, or-

ganizada e ohctfiada por Irigoyen
com o intuito de depor o sr. Sacnz
Pena (pae), que 'havia sido eleito

para sueceder a Pellegrini.
Irigoyen dirigiu o movimento re-

volucionario de accordo com as re-

gras clássicas dos antigos cltefes do
Pampa. A revolução de 1890 havia
sido um levante urbano, um golpe tle
mão concebido nas linhas modernas
df agitação do proletariado indus-
trial. Mas a revolução de 1893 foi
um movimento inteiramente rural. O
chefe da revolta foi para a sua cs-
tancia, "El Trigo", perto do Las
Flores, e ali organizou com o auxilio
de officiaes do exercito que lhe eram
affeiçoados uma força irregular, que,
m madrugada de 30 de julho, partiu
c conflagrou o Pampa. O movimen-
to esteve por algum tempo prestes a
triumphar, mas o governo central
conseguiu afinal" abafal-o.

Foi a ultima tentativa verdadeira-
mente séria que se fez na Argentina

para alterar pela violência rcvolucio-
liaria a ordem legal. Com a viçtoria
Jo governo constituído começou o
longo ostracismo dc Irigoyen c dos
seus correligionários. Doze annos
mais tarde o vencido de 1893 qtiiz ti-
rar desforra c preparou o movimen-
to que irrompeu em 4 de fevereiro
de 1905 contra o governo do presi-
dente Quintana. Mas a Argentina já
estava dotada de uma organização
poütica muito forte c muito officien-
te para que o governo constituído se
deixasse vencer por um golpe revo-
lucionario. A revolta redundou em
um completo fiasco e Irigoyen conti-
ntiou no ostracismo...

O insuecesso dessa tentativa revo-
lucionaria fez ver aos radicaes a
conveniência tle abandonar mcthodos
que se tinham tornado obsoletos c
que não podiam mais dar resultados
na Argentina. O partido radical
concentrou desde então as suas at-
tenções sobre a reforma eleitoral, de
modo a remover o obstáculo que con-
sideravam mais sério á conquista do
peder. Sacnz Pena realizou afinal
essa reforma pleiteada durante tati-
tos annos, c assim ficou aberta a es-
traila que levou Irigoyen ú Casa Ro-
sada, por uma votação que exprime
significativamente o prestigio- do es-
tadistá escolhido para dirigir os des-
tinos da Argentina.

Irigoyen é uma figura poütica que,
pelo seu passado accidentado e pelos
seus traços curiosos e originaes, im-
pressiona os seus conditladãos, que,
embora admirem as grandes qualitla-
des e o caracter forte e integro do
novo presidente, não podem deixar
de mostrar uma certa curiosidade

não isenta de alguma anetedade so-
¦bre os resultados da appücação pra-
tica das idéas que Irigoyen professa
sobre vários problemas nacionaes. E'
também possível que as tendências
nltra-democraticas do novo presidon-
te incidam de modo desfavorável
comas ideas e os costumes de uma
sociedade tio nitidamente organizada
sobre as bases de uma hierarchia so-
dal bem definida.

Sob vários pontos de vista, a presi-
dencia Irigoyen vae ser uma èxpe-
riencia. Não faltam ao presidente
hontem empossado os elementos in-
tellectuaes e o prestigio politico para
fazer com que essa experiência seja
coroada do mais completo êxito.
Mis, por outro lado, os frutos da
orientação política seguida pela Ar-
gentina durante os últimos vinte an-
nos foram t3o brilhantes, que é com-

• prehensivcl a espectativa ' anciosa
com que uma parte considerável da
opinião publica na Republica irmã
aguarda os resultados da mudança de
rumo.

BENGALAS — Elegantes e resistentes —
Casa Manchester — Gonçalves Dias J.

NOTICIAS DA GUERRA
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Os servios rompem a segunda linha
búlgara em Dobrovani

A situação dos aluados no Somme

. Nestes tempos em que tanto se cogita
da organização das reservas do Exer-
cito, convém chamar mais uma vez a
nttenção do governo para a situação da
Guarda Nacional.

Como se sabe, a lei de reorganização
do Exercito manda incorporar a essa-
milícia os cidadãos que jà tenham pres-
«ado serviço de' fileira, e que por isso j
mesmo estejam aptos para, em dado |
momento, passar da vida civil para a I

• ^'^l|PM>_M_ifij|M^BMK

A entrada do exercito ritmmeò no Transyltvnia — As antigas jortifkacõet de. Brasão, t a
Egreja Negre

militar, em caso de necessidade
E' uma disposição louvável que, além j

do mais, visa elevar a Guarda Na-'
cional.

O que se tem visto entretanto, é
que os governos esquecem essa lei, e
vão a torto e a direito, nomeando of-
ficiaes para a Guarda Nacional, com o
fito exclusivamente de arranjar di-
nheiro para os desfalcados cofres pu-
blieos, pelo pagamento das respectivas
patentes.

Attendendo ao contido numa nota,
que não ha muito publicámos, o sr. Car-
los Maximiliano mandou abrir inquérito
sobre as irregularidades que lhe denun-
ciámos, entre as quaes resaltava a de
que um subdito austríaco, não natura-
lizado, fora nomeado capitão.

Ó ministro da Justiça verificou tra-
tar-se de uma pura verdade, e amplian-
do o inquérito á Guarda Nacional de
São Paulo, verificou irregularidades
ainda maiores. Pessoas absolutamente
d.-sclasssificadas e sujeitas á acção do
Código Penal foram arroladas como áu-
thenticos officiaes da Guarda, gozando

Is regalias que o posto lhes concede.
Ora, está bem visto que não pôde

cantinuar esse estado de coisas. No
niinimo, o que tem a fazer o governo
é afastar dessa corporação os mãos ele-
mentos que nella se encontram, e sus-
tar por completo as nomeações, venham
ellas patrocinadas por quem quer que
seja.

A Guarda Nacional necessita de ser
levada a serio, e de perder o qualifica-
tivo de " briosa", tão do agrado dos
humoristas revisteiros.

BRANDÃO ALFAIATE
Av. Rn Branco. 10a.

A Noite criticou hontem os "jornaes

, mais sympathicos á nossa chancclla-
ria", por terem publicado cm logar de

, destaque as informações enviadas ao
. Senado sobre as despes.i.3 com as cm-

baixadas cspcciacs.
I Não têm razão os nossos collegas.

! Quem se apressou a divulgar na sua
edição dc satbbado aqueltas informa-
ções — antes dellas terem sido rcmetti-
das ao Diário Offficial — foi a pro-
pria Noite, Em uma noticia, em que a

i mensagem presidencial erai resumida, I
1 os nossos collegas citavam varias des- I

pesas feitas, inclusive os dois contos I
1 e quinhentos ,iil réis, dados, não sabe-1

mos a que titulo, ao sr. Sertorio de j
Castro, cuja posição em Buenos Aires,
como correspondente do Estado de
5. Paulo, a Noite accentuava.

LEOUES. T.UVAS e SOMBRINHAS.
FITAS RENDAS e BORDADOS.

1S7, Ouvidor. — Casa Nascimento.
 m% m ¦ —

Pedem-nos a publicação de que, ao
contrario do que foi divuleado, o com-
mandante da Guarda Nacional desta
capital não solicitou do chefe de poli-
cia a prisão de official algum dessa mi-
licia.

11 ¦ * — • B> ' ¦

A administração do Correio da Ma-
11.I8, assim como todos ps seus agentes
e viajantes, icccita assign.attiras para
a revista portttgueza O Rosário, uma
das mais bem feitas pub',icaçõe3 catho-
licas editadas em Portugal. AnnnfiSnhn

Regressa hoje a esta capital, a bor-
do do "Bahia'', o almirante Alexandri-
no de Alencar, ministro da Marinha.- - —»a»i

Meus Amores j*&.f &Í&
fumaria Nunes; largo de S. Francisco. 25.

«_ De 'ouças tão finas onde.
Em que casa te muiiis ?"
E eis que ao longe o ceco responde:

— Casa... Muniu...
ia a» 1»im

Pingos &Respingos
O sr. Coelho de Faria aconselha ao go-

vemo em;iregar o pessoal addido na con.
strucção de estradas de rodagem.

Muito hem ; é o melhor meio de nãr,
rçâarcm,

is
& it

A Liga -.los Proprietários quer unia lei
que regule as relações dos senhorios com
os inquilinos.

Já nSo lhes basta a carta de fiança e
o mandado de despejo ?

Lembramos a creação de um tribunal
marcinl para os>inquilinos cm «trazo, prín-
c.palmcntc para os que provarem estar
desempregados ou addidos.

*
Si

Iv o accordo alagoano ?
Deu cm droga ; c não podia ser por

menos..: a trasc da combinação era a tc-
nuiicia geral ; por isso acabaram todo! rc-
muiciando ao accordo.

* 9
Diz a Noticia que ha na Câmara e r.o

Senado-um. intenso trabalho de sapa contra
o parecer do Arlindo Leone.

Se o parecer é uma bota, t\iz o
Raul o trabalha não é dc sapa, mas dc
sapateiro,

Cyrnno & O.

No Mosa e no Somme
Dois violentos ataques

dos allemftes no .
bosque de Chaulnes
Paris, ia — (A. H.) — Communi-

cado official de hontem, á noite:
" No Somme, cm quasi toda a linha

de frente entre Morval e Chaulne9,
duelos de artilharia.

As nossas tropas repclliram dois vio-
lentos ataques contra o bosque de
Chaulnes, depois de um vivo combate
corpo a corpo.

Foram egualmente repellidos os ata-
quês a granada contra as nossas posi-
côes na orla do bosque de Saint-Pierrc
Waast. •• •

Durante as operações de hontem ao
sul do Somme tizémos 1.702 prisionei-
ros, entre os quaes doi.s commandantes
de batalhão e vinte e cinco officiaes.

Nos outros pontos da linha de frente
houve o eaiihoncio habitual. "

A situação dos exércitos bellige-
rnntes no Sommo

1 Paris, 12 — (A. H.) — Depois dos
combates de 15, 18 e 19 do mez pas-
sado, que deram em resultado a to-
mada.de Vermaiidoviücrs. Bcray e Di-
niécourt, nenhuma operação tinha sido
tentada ao sul do Somme, circumstan-
cia' essa de que os allemães se apro-
vèitavam para fantasiar prodigiosos
ataques e fazerem correr a lenda da
invulnerabilidade da sua frente, A til-
tinia pressão dos átliados deixou bem
claro que valor tinha a affirmação
inimiga. Os allemães estavam, entre-
tanto, bem preçarados para responder
ao ataque. Assim o attc3tam os seus
tiros de barragem e os seus bombai'-
dcamentos com obuzes lacrimogenos,
apoiados por numerosas baterias. In-
capazes de resistir á3 tropas mandadas
ao assalto c que se bateram com ar-
dor e arreganho verdadeiramente ex-
traordinanos, foram tão ' violentamente
atacados e abalados em suas posições
que em poder dos assaltantes deixa-am
os effectivos de um batalhão e, meio,
sem fatar nas perdas geraes cujo vo-
lume contrasta em extremo com as
perdas mínimas dos nossos.

Os objectivos fixados com precisão
ás tropas da Republica pelo alto com-
mando foram rapidamente attiugidos e
até excedidos. A despeito de todos os
obstáculos accumulados pelo adversa-
rio, a sua primeira posição, comprchen-
dendo numerosas trincheiras, foi con-

quistada e realizado um grande avanço.
As posições conquistadas sao de

grande importância. O angulo rcin-
trante que ellas formavam na frente
franceza de Berny a Chaulnes .desap-
pareceu e as aldeias de Ablatncourt
c de Pressoir acham-se agora séria-
mente ameaçadas, . .

.Esta manobra preparatória c iden.i-
ca á que, no norte do Somme, terminou

pela tomada de TMepvol e de Comblcs
Permitirá .ella que prosiga o avanço
francezTe nue sejam contornados nos
flàncos Barlcux, Chaulnes e os pnn-
cipaes reduetos allemães nesse sector.

PDe 
Bouvemi, cota 103, js francezes

dominam Villers-Carbonnel. onde se
achaTstallada a artill.cria allemã que
os importuna, bem como Frcsnes, Mi-
séry Marché-lc-Pot, etc.

Por todos estes motivos, os jornaes
consideram que os resultados de non-
tem constituem um grande suecesso. •

Paris. 12 - (A. H.) - D«™«=0
dia de hontem proscguiu o trabalho cie
consolidação dos ganhos realizados em
10 do corrente, que chegaram mesmo a
ser ampliados cm certos pontos, por
meio da acção das granadas.. Violen-
tos contra-ataques allemães feitos com
regimentos de escol, especialmente em-
peiihàdos em acção e que reagiram com
visor acabaram por ser completamen-
te rechassados. ' '

Informações complementarcs sobre a
accão de terça-feira deixam patente a
exccllencia dos resultados obtidos. As
oerdas -infligidas aos allemães, espe-
cia'mentc nela artilheria, foram extre-
mamente eVvadas.

O inimieo deixou no terreno (ia
accão verdadeiras pilhas de cadáveres.
Como exemplo, bastará dizer que de
uma companhia allemã apenas sobrevi-
veram um capitão c cinco soldados.

Entre Berny e VcrmandoviUers, os
objectivos determinados pelo alto com-
mando, estavam realizados cm 40 niinu-
tos terminando as aeções cm alguns
pontos ao som da "Marselheza". Cer-
tos elementos francezes transpuzeram
as orlas dc Arlaincourt e trouxeram
comsigo prisioneiros 03 soldados de
tuna companhia allemã.

¦A nossa acção com o fim dc esgotar
os cffectiv03 inimÍK03 prosegue com
tenacidade 110 Somme c tem dado os
melhores resultados sobretudo graça3
an insuperável trabalho da nossa arti-
lheria. O numero dos prisioneiros —
1.700. numa frente de cinco kilomc-
tros apenas — dá bem idéa da impor-
tancia que tem desse ponto de vista o
suecesso de ha dias. Ao demais, os
allemães reconhecem o derrota soffri-
da. muito embora o seu comtminicailo
official, com grande desenvoltura,
apresente esse recuo, que na parte mais
larga attingiu a 2.500 metros, como
sedo uma voluntária inflexão da linha
allemã sobre uma situação dc ante-mão
preparada.

A situação na frente dc Salonica é
exccücnte, Alé agora.as operações cs-
tiveram sobretudo aclivas na direita e
na esquerda. Hontem. porém, o dia foi
,assirjna!ado 110 centro pe!n ilesfecha-
mento. de uma enérgica offensiva, de
que resultou, para começar, a connuis-
ta do systema de trincheiras inimigas,
a oeste de (iiieviiguell, realizada em

ROUPAS brancas — Sorlimenlo sem cgnat
_ One-p M«nr* 1'rMr — Oonpstvr"! Oi-'» <;,

Nas linhas italo-aostriacas
A acção dos italianos om Sangra-

do o cm Dolicnlo
Londres, 12 (A. A.) — Os austria-

cos estão resistindo dcsesperadamcr.t»

AS OPERAÇÕES
NOS_BALKANS

Os servios rompem a se-
gunda linha bulgarp,

em Dobrovani
Alhenas, 12 — (A. H.) — Noticias

recebidas nesta capital informam que
ais tropas servias romperam a segunda
linha bttlgana em Dobrovani, ao norte
de Slivitza, no sul da Servia, fazendo
670 prisioneiros,

O campo do bntnlhn do Rnbovo
Budapest, 12 — (T. O.) — Os jor-

nacs desta cidade publicam um despa-
cho de; Sofia que, embora não proceda
de fonte official, é, entretanto, abso-
latamente fidedigno, manifestando que
no cannpo de batalha de Rahovo, onde
os rumaicos, tentaram a passagem do
Danúbio, foram encontrados os cada-
veres dc 500 officiaes inimigos. Nos
cadaiveres de dois correspondentes de
guerra francezes foram achados tele-
grammas, evidentemente confecciona-
dos de antemão, sobre o êxito da in-
vasão rumaica. Somente agora se sabe
que os rumaicos, para realizar sua
empresa, dispersaram da margem se-
ptentrional um destacamento búlgaro
de cerca de 200 homens, que estava
vigiando o inimigo. As primeiras for-
ças rumaicas que atravessaram o Da-
nirbio, cortaram 03 fios tclcgraphicos
e telephonicos, de sorte que não se
pudesse transmittir informações, Uma
patrulha búlgara conseguiu, porém,
abrir passagem através das linhas ini-
migas c chegou a •Rttstchtik, onde se
tomaram medidas immcdiatas.

Os rnmalcos bombardeiam Vidin,
na fronteira búlgara

BucaTeSI, i'i — (A. H.) — O ultimo
communicado official publicado pelo
Ministério da Guerra annuncia que as
tropas rumaicas repclliram na frente
de oeste um violento aitaque dos aus-
tro-allcmães contra o desfiladeiro dc
Caineni, na direcção dc Hermanstadt.

Os rumaicos obtiveram vantagens a
leste do vallc dc Jiul e bombardearam
Vidin, na fronteira búlgara.

As operações na região do
Dobrudja

Londre-i, ta — (A. H.) — Os jor-
nacs publicam o seguinte telcgramtna
de Petrogrado:" As tropas russo-rumaicas avançam
rapidamente na Dobrudja, tendo obri-
gado o inimigo, apezar da sua viva re-
s'stencia. a recuar dc oito até vinte e
cinco milhas,

A ala esquerda inimiga continua a
manter-se nas cercanias de Rasova, mas
a direita recuou 25 milhas. O centro
também tem recuado mas menos um
pouco.

Os búlgaros têm soffrido muito mais
perdas que os allemães e os turcos,
por estarem collocados nos . pontos
mais expostos ao bombardeio, vindo da
outra marecm do ÍDanubio.

O gehcríij Mackehsen não conseguiu
manter-se numa liiiguetá de terra de
trinta, milhas de extensão apenas. A
sua linha de frente é agora mais ex-
tensa.

Os rumaicos dominam O Danúbio au-
xiliados pelos monitores russos."

Os Inglczcs occnpnm Proscnlk c
os francezes Dcvcdjeli

Paris, 12 — (A. H.) — Conimunica-
do sobre as operações no Oriente:

" A ala direita inglcza atravessou a
linha férrea e occupou Proscnilc.

No centro as tropas francezas toma-
ram a nrimeira linha inimiga nas altu-
ras a oeste de Devedjeli. na. fronteira,
a sudoeste do lago de Doiran.

A ala esquerda búlgara recebeu rc-
forços c resiste desesperadamente aos
ataques,

Ainda so combato em Kronstadt
Londres, 12 — (A. A.) —Apezar das

noticias de fonte allemã dizerem que
os rumaicos deixaram Kronstadt, com-
bate-se aiuda nessa região, com vigor
desusado para a conquista definitiva
de todo o sector.

O avanço dos frnnco-servlos nas
visinhnnças do Monnstir

Londres, 12 — (A. A.) — Telegram-
mas de Salon ca dizem' que os fran-
co-servios continuam avançando em
toda a região vizinha de Monaptir,
tendo oecupado novas e importantes
posições, que foram disputadissimas
pelo inimigo.

Os rumaicos ropcllcni vários
ataques

Bitcarest, 12 (A. II.) — Communi-
cado official:"Nas frentes norte e noroeste, entre
Kelcmcn c Buxen, até Bran, repellimos
vários ataques do inimigo, assim como
no lado leste do desfiladeiro de Cai.
neni.

No resto da frente até ao Danúbio
aeções de artilheria e de infanteria."

CATdISAS—O que lia de melhor e elegan-
te—Cita Manchester — Concalvcâ Diis 5.

aos persistentes ataques dos italianos
tanto em Sangrado como em Dobcrdj.

Violenta investida dos austríacos
sobro Novaras

banires, 12 (A. A.) — Telegram.
mas de Roma, informam que os austria.
cos fizeram uma formidável Investida
sebre as posições italianas em Novara».
conseguindo momentaneamente peque-
nas vantagens, sendo grandes as per-
das inimigas pelo facto de atirarem
nos ataques massas compactas de in-
íanferia.

Varias noticias

A Grécia cede aos ai-
liados a esquadra'
as estradas de ferro

-M

Um governo prov sorlo

Nova York, 12. (A. II.) _ Teleera*
pham de Londres: "tegrW"'A Aigencia ítei-j-jer neodbcit o de-
giraite tolcgranima dc Athenas cora 1nota de netordado:"O almirante Du Fottrn-et, commanl
Oarjjie da esquadra -fratiiooi-jngleza diMediterrâneo, quiorenldo firmar a segu-rança dos seus naviíos e das tropas al>liadias cm Salomica, enviou á Orecia umullimatiim pedindo o derarmaniento do!vasos de guerra Gcorgio-Averoff. Rem-
nos c Hiklis, a entrega dos restante»
navios da esquadra e do dote fortei
que dominam o aneoradouro da frota
alliaxta e bem assim o dcsnuairatelnniertta
dt todas as fortificações da cosua.

O .irJinistro da marinlia da Grécia
promcitdeti acceefer a .esses pedidos antes
de ¦expirar o prazo fixado no ultimai
ttun."

Roma, 12. (A. II.) — A Tribuna pu>
blica um ll-legrammb de Athenas dizem
do que a Grécia já respondeu ao ulth
matam do almiintnitic Du 'Bouriiet, ton»
do-lhe cedido a esquadra e as estradas!
de ferro,

Salonica, ti,. (A, II,) — O general
Zimbrakaitis, ministro da Gucrm do go-
vemo provisório, pre9tou juramento
perante os demais membros. ida juntai,

'Dissolução dn Liga dos reser-
. vistas gregos

Londres, is. (A. II.) — TelegrammaJ
de Athenas dizom qtíe o gabinete esti
disposto a attemler á solccitação dal
nações do "Enfrente", ipara que seja dis>
sohtiida a liga dos reservisas.

\ opposição contra o choncellcf .-
Bethmnnn-Hollweg

Londres, 12. (A. A.) — Sabe-se aqui
que tendo engrossado sensivelmente a
corrente contraria ao sr. Bethmann-
flolhveg, co seus opposíaionistaa vão
apresentar no IfeiWieslag um voto des-
(uvoravcl á sua acção na Chancellaria,
afim dc provocar a sua renuncia.

Os segnros marítimos nas com»'
panliias norte-americanas

Londres, 12 (A. H.) — Os esforço!
dos agentes de seguros marítimos da
Nova York, no intu.to de quintuplicai
as tarifas de riscos de guerra usadai
antes da apparição do submarino alie-
mão "U. 53", ao largo de Nantucket,
fracassaram inteiramente. Os agentes
inglezes de seguros ja estão tão babi-
tuados a ver os submarinos allemães
mudarem o seu campo de operações,
metterem a pique quantos navios avis-
tam no horizonte, e desapparecerem dc
pois por um prazo de tempo conside-
ravel, que já aprenderam a não perdei
a cabeça e a fazer face aos riscos da
guerra, em seu conjunto, esperando até
ao fim do conflicto, para então ÜquU
darem perdas e dainnos,

•Eis o motivo porque o mercado, hon'
tem, se manteve inteiramente regular?
e se encaram ali com a mais inteira
calma os acontecimentos que decente,
mente tiveram por thcalro o Atlântico
Occidental. As tarifas para os paque-
tes rápidos e para a sua carga são ai
mesmas dc ha unia semana, ao passo
que as tarifas para carras em vaporej
mixtos ou de pequena tonelagem du-
picaram exactamente desde o princi-
pio do mez.

Os agentes contam cegamente com a
Almirantado Britannico que, já se ten-
do sabido desembaraçar de tantos sub-
marinos, saberá egualmente enfrentai!
este novo espantalho.

A Hesponhn e a campanha
submarina

Madrid, 12 (A. H.) — O conselhí
dc ministros icsteve hoje reunido no
palácio sob a presidência do rei d. Af-
fonso.

Segundo declararam os ministros íi
saida da reunão, foi longamente estu-
dada a questão dos submarinos e as
garantias que devem ser pedidas pari
a navegação hcspanhola.

Uma cnvta do socialista
Llcbknceht

Paris, 12 (A. II. — O "Volk-srecht^.
de Zurich, publica numa recente edl-
cão o texto da carta dirigida pelo che-
fe socialista allemão Licbknccht 4"Kommandanttir" antes de que a sua
condemnação fosse examinada pela
commissão nomeada pelo Reichtag.

Licbknecht mostra que a guerri
actual foi feita pelo governo allemão
que enganou o Reichstag com o ultl-
matum que impoz á Bélgica c falsificou
o tclegramma do Czar da Russia. ao
Kaiser, nas vésperas da guerra. Liebk-
necht insurge-se vehemcniemente con.
tra os cruéis processos de carnificina
postos cm pratica pelos submarinos e
zeppelins, contra as contribuições ira-
postas ás cidades occttpadas, contra a
adopção de creaturas humanas como
reféns. Termina dizendo que a Alie-
manha continua em guerra para ve<
realizados objectivos que de ha multa
tem em vista, e que sempre constitui-
ram um obstáculo a um regimen penf
manchte de paz universal.

O governo provisório do Grecl»
e a mobilização

Londres, 12 — (A. H.) —Os jornief
publicam telégranimas de Salonica conv
municando que o sr. Vcnizclos pro-
nunciou ali um discurso, no qual, diss(
que o governo provisório vae decretai
brevemente a mobilização geral

xm,^m
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C. P. DF. COMMERCIO E
INDUSTRIA

OS ASSUMPTOS DIS-
CUTIDOS NA ULTIMA

REUNIÃO
Realizou-se a 30 do mez findo, ás o

lioras da noite, na respectiva sede, a
2" reunião mensal do conselho directoi
da Câmara, Porutugeza de# Commercio
e Industria do Kio de'Jarieiro.^ 

'"' 
_

Pres.diti .0 sr. José ..Constante, nao
tendo podido comparecer, por impedi-
mento,- o dr. Alberto de Oliveira, con-
sul 'geral' de Portugal e membro" nato
do conselho. ~- - - ¦- ,

Achando-se presente o sr.. Josc bi-
inões Coelho, delegado'commercial do
governo portuguez. o sr. -José- Constan-
le, ao assumir a- presidência, convida-o
a tomar logar a mesa. 

',¦ ".'
Lida. c approváda a acta da sessão

anterior, passou-se em seguida ao exa
111c do expediente.

Na orderflí do flia, o presidente con-
sulta oã assistentes; sobre a admissão
dos 311 novos' sócios cf (letivos, cujas
propostas foram lidas na' expediente, e
das 6. reaUmissões de sócios fundado»
res.- Não havendo' observação alguma,
foram todas as propostas approvadas.

O sr. Serapliim Fernandes Çlare, pe.
dindo a palavra, externa a sua opinião
sobre a readmissão de sócios fundado.
res, parecendo-lhe conveniente que a
dircetoria readmitia somente aquelles
que disso julgar dignos.

Pelo secretario, foram dadas explica-
ções. coni que o primeiro, vogar con-
corda.

U presidente poz á votação a seguin.
te proposta;"Proponho, cm nome da directoria,
que seja lançado, na acta desta sessão,

VIDA POLÍTICA
Fusíto partidária no Ceará

Fostaleza, 13 (A. A.) — A maioria
do direclorio unioni ta tem recebido de
todo o Estado manifestações de solidarie-
dade ao oceordo celebrado com o Partido
Conservador para o fusão dos respectivos
elementos.

* *
Convenção politica no Pará

Busm, 13 (A. A.) — Continua a pu-
hücaç.m das actxi de organização das
commissões municipaes e districtaes do
Partido Republicano do Pari, «m todo o
Lstado, com n designaçio dos delegados i
Convenção do mesmo partido, que inau-
jjurará hoje os seus trabalhos.

» * *
Apuração eleitoral no

Rio Grande do Norte
NaTAI, 12 (A. A.) — Realizou-se a

apuração da eleição estadual. O candidato
mais votado, da opposiçío, ao Congresso
do Estado, obteve, apenas, 400 votos.

Foram diplomados todos os candidatos
governistas.

* #
A situação em Matto Grosso

Cuyaia* 12 (A. A.) — Esti accphaU
a Justiça Federal na capital do Estado, ten-
do-se retirado para o Rio de Janeiro o
juiz de direito Aprigio dos Anjos c o se-

um voto de louvor e agradecimento ao j gl!n(]0 e tercc!ro Sl,ppicntcs Henrique Viei
festejado escriptor c nosso illustre con-. FiUl0 SUnocl de Souai tciui0 fan.e.
sócio, sr. Carlos Malheiro Dias, pelo
grande realce que emprestou á nossa
Câmara, com a brilhante e patriot.ca
conferência que realizou, a nosso con-
vite, artte-homem, 28 do corente, no
salão nobre do Jornal do Commercio.

lista proposta foi approváda por una-
niniidaie.

O sr. Castro GuidSo -ede para o cs-
clareccrcm sobre a publicação da con-
ferencia do sr. Malheiro Dias no Bo-
ktini, informando o secretario que essa,
como todas os conferências, seriam
publicadas no Boletim, sendo tambem
idéa da directoria publical-as, no fim
do anno, cm volume especial.

O sr. Castro Guidão diz mais pare-
cer-lhe de toda a conveniência dar a
maior publicidade, cm Portugal, á con-
ferencia do sr. Malheiro Dias, atten-
(lendo & importância do thema, nella
expendido. Parece-lhe mais que o pro-
blctna da colonização deve merecer o
mais aturado estado por narte da Ca-
inarn.

Seguindo-se com a palavra, o sr. Ta-
borda diz ter já defendido a idéa do
sr. Malheiro Dias, nas coluninas do
Iiolctiin. Consta-lhe mais que ha ainda
outras pessoas interessadas na realiza-
ção de tal desideratum, que denende,
nas suas linhas gernes, do auxilio que
lhe prestaram os governos de Portugal
e Brasil.

E' de parecer idêntico ao do orador
que o precedeu, pois julga tambem ne-
cessado o estudo do assumpto, que não
deve ficar somente no brilho das pala-
vras do laureado escriptor.

Sobre a importância da idéa aventa.
<la pelo sr. Malheiro Dias, na sua dis-
seriáção, fez o orador largas conside-
¦rações, accrcscentando que á Socieda-
de Nacional de Agricultura muito pre-
oecupa tal problema. Põe, desde ja,
todos 05 seus esforços á disposição da
Câmara, para que a realização desse
problema venha a ser um facto consu.
niado, visto que dessa realização de-
penderá o futuro 'do commercio porlu-
guez no Brasil, nue começa a definhar,
mercê da invasão do seu concorrente
estrangeiro.

Tudo isso, diz o orador, é o ncsul-
fado da fundação dos 'núcleos colo-
nice-s germânicos c slávos, e, se não
noa pnec.icvr.mos, encaminhando tam-•bem a nossa .emigração para o interior,
veremos a nossa supremacia oomnver-
dal perdida, cm todo o Brasil, cc.mo
já a .perdemos nos 'Estados do Sul.
E; de 'parecer qiw a Camam faça dis-
(trib-.iÍT ,profusa.mente, «111 Portugal, a
conferência do sr. Malheiro Dias.'O pnesidente, lembra a conveniência
<1« se constitufir uma ccvmmissão esse-
ciai para proceder 'ao estudo da coloni-
sação.

O *r. A. J." Gomes Barbosa mam-
feáta o sen franco apoio ás palavras
do sr,, Taborda, acerca da conferência,
ic desejaria pttõfunidániãrité que as ideas
do s:r. Malheiro 'Dias fossem a scinen-
te germinatlora do fruto — a fundação
da Colmpátíliia Agrícola Lusitana; Cha-
una a ailtetição dos membros do Con-
selho ipara trez asstmiptòs dia capital
irtícrcssc para o futuro da .economia
iportuçucza: NAVEGAÇÃO, COLONI-
«AÇÃO i; PROBLEMA BANCÁRIO.
Faz um anpcllo aos seus collugas do
Conselho, para que assiiiuptos de tão
grande relevância mereçam aturado es-
tudo, c não simplesmente explosões d'e
nnõinontanco eiithusliasmio, A idéa da
cneação de um banco portuguez, pola
qual o orador se tem esforçado, more-
ecu do dr. Alberto d'Olivcira o mais
franco applauso c tem prjoecupado ai-
gims dos mais eminentes economistas
iponrugiiezes, saHvtvtando-se o antigo
ministro das 'Financias sr. Thcwiiaz Cá-
l.rciivi. Estranha qtfe assuinptos de tal
natureza tenham s-ido 'pastos de parte
(por .pessoas que os acolheram com tão
eiaiitli tuppíauso, c não comprolieiide
-urcsimo como não so trabalhe paira a
fun/.lação (Io banco portuguez.•O sr. Castro Guidão 'propõe que,
'em virtude dos assumptos que. ha a
discutir, se convoque uma neuiiião es-
Ipenial, o qiíe foi reprovai-lo, ficando
nrhrcádo o dia 14 do corrente.

¦Pedindo novamente a palavra, o sr.

cido o primeiro, coronel Caracciolo.
O espirito publico esta apprehenshro com

a attitude que tomará o governo federal
tm relação 4 politica do Estado.

Todos os fregoans qnt com-
pram noviis

RED-STAR
dizem que elles são
os mais modernos,
os mais elegantes,
os mais delicados,
os mais bem acabados
e os mais fáceis de pagar.

Gonçalves Dias, 71
UfiUGUAIANA, 82

O sorteio militar dos portugue-
zes do Rio

A Grande Commissão Portttgueza" Pró-Pátria" reuniu-se hontem, extra-
ordinariamente, na sede da Câmara
Portugúeza de Commercio e Industria
do Rio de Janeiro, para apreciar diver-
sas reclamações acerca do sorteio mi-
litar, resolvendo expedir o seguinte te-
li-gramma;"Presidente ministério — Lisboa. —
Commissão "Pró-Pátria", interpretan-
do sentir geral colônia solicita bons
officios vossa excellencia sentido trans-
mittir appoiar junto ministro Guerra
¦pedido prorogação praso fixado deze-
sete corrente apresentação desertores
residentes neste paiz. Oiitrosint, lem-
bra absoluta necessidade estabeleci-
mento inspecções militares consulados
representação fundamentada acerca si-
tuação niancebos sujeitos serviço mi-
liiár seguirá correio. — Visconde de
Moraes, presidente. "

— A. directoria da Câmara Portti-
gueza de Coinmercio e Industria do P.io
de Janeiro, que lambem se reuniu na
mesma oceasião, resolveu secundar o
pedido da Grande Commissão, fazendo
expedir o seguinte telcgraramã:"Presidente ministério — Lisboa. —
Câmara Portugúeza Commercio Indtts-
tria compenetrada serias dificuldades
para commercio portuguez uo llrasil da

COISAS DA GRÉCIA
O que foi a revolução em

Salonica
Na vida tormentosa dos povos, a re-

voiuçâo é um incidente mais pittoresco
do que a guerra, Haja vista, por exem-
pio, o que suecedeu nos dias 30 c 31
de agosto ultimo cm Salonica, escreve
o correspondente de um jornal francez.
Essa revolução começou por uma cs-
pecie de festa publica. Precedidos de
uma flammula azul celeste, com uma
cruz branca, dois cavalleiros, vestidos
de branco e ouro, puxavam vários sol-
dados policiaes cretenses, vestidos estes
de roupas pretas, com calções presos
ao joelho c as dobras caiuas sobre as
ootas. Com o seu pequeno casquete ne-
gro, os policiaes cretenses offcreciim,
no conjunto, um aspecto completamen-
te singular. Elles atravessaram, assim,
varias ruas de Salonica, que se achava,
cnião, tranquilla e socegada.

Pelas 4 horas da manhã, porem, uma
fusi.aria ruidosa acordou, de súbito, a
cidade: batia-se o povo em plena rua
e as balas' perdiam-se por entre as
casas elegantes dos bairros chies. •

De onde vinha o fogo? Era. difficil
dizcl-o. Esses movimentos súbitos po-
pulares perduraram, aliás, pouco tempo
e, dest arte, cm dez minutos estava
tudo acabado.

Salonica c a sede do 3o corpo do
exercito grego, que ali se acha repre-
sentado por uma divisão de infanteria
c um regimento de artilheria, com oito
canhões.

A revolução tinha sido feita pela ar-
tilheria e, sobretudo, pelas forças cre-
tehses, que formavam um batalhão.
A infanteria havia-sc conservado lega-
lista. Rivalidade de generaes? Talvez.
Como que, porém, nue seja, as tropas
seguiram os seus clie.fes ,e cerca de
1.200 homens, representando o cffe-
ctivo da 11a divisão, pretendiam resis-
rir á confraternização das forças cie-
tenses. Alojadas no centro mesmo de
Salonica, nas circumvizinlianças do
campo de manobras, essas tropas rc-
fractarias haviam sido isoladas pelos
cretenses, que pretendiam subjugal-as
pela fome. _

Pelo meio da noite, t;m pelotão de
cerca de 50 soldados realistas haviam
tentado forçar a passagem, o cerco,
para obterem viveres. Hostilizados, po-
rém, pela fuzilaria, tinham-se elles aco-
hido, de novo, aos seus quartéis, não

sem que deixassem sobre o campo ai-
guns cadáveres. Ao raiar, de todo, o
dia, os insurrectos haviam-se espalhado
,anto quanto os realistas se haviam
fortificado.

A artilheria revolucionaria, posta nas
alturas da cidade, dominando-a; aguar-
dava o bater de meio-dia, hora fixada
pelo governo provisório, para bombar-
dear os sítios onde fluctuava o pavilhão
do rei Constantino. Algumas lioras
ainda decorreram, e chegou o* momento
em que devia travar-se uma batalha
cm regra, juncando o solo grego de
victimas gregas. Nesse momento, po-
rém, o coronel realista rendeu-se e as
suas tropas foram desarmadas. Vários
ofíiciacs adheriram logo, no campo
mesmo da rendição, á causa da reyo- j
lução, e o commandante das forças ren- \
didas fez um discurso dirigido aos seus
camaradas, inspirado na grandeza c na
profissão mi itar, accentuando que 

"a

primeira virtude do soldado- era a
disciplina. I? foi tudo.

ira»«gu » !¦¦

PELA DEFESA NACIONAL
e

Os vo"untapíos de manobras
fazem exerciciOf np Campo

de S. Cnristovam

Sob o «mimando do major Erasmo
Lima, fizeram hontem demorados;exer;
cicios de marcha e trenraento oi ,vo»
luntarios de manobras, incorporados
ao 3° regimento de Infanter i. ¦• ¦&.' .

Esses jovens militares, que mârcltí'-
ram desde o novo mercado ríté]o
campo de S. Christovão, ali se detive-
ram cerca de duas horas', cm cvóluçíe»'
e íiian.ooras, regressan-lq depois ao-ieu
quartel, no antigo Arsenal. . . ,':.'>,

OS VOLUNTÁRIOS DBy V-
KlCTHEhOY, . feí?. "

LV .1 .hora' da'taide,. na praç.Víonr
seca Ramos, realizou-se com .toda a
solennidadé- a incorporação dos' vplun-
tarios de manobras da 4* região mili-
tar ao 58" batalhão de caçadores.*. «* ¦•'¦¦

Os voluntários que hontem juraram
bandeira são em numero de 135.^ sen-
do :oo vindos ante-hontcin do Estado
do Espirito Santo e 35 de Nicthcrov.

Esses rapazes, que, após o compro-
misso de juramento da bandeira, foram
incorporados ao 58o de caçadores, per-
tencem todos á "elite" das sociedades
espiritosantense e nyctheroyense. ;~ .', ,

A cerimonia, do compromisso íojysor
lenne e pa"-'01'011. compareceram .^in
fôrma, além dn 58o, os collegios.Salc-
siano Santa Rosa, Aldridge Collegio,
Collegio llrasil, Academia Teixeira de
Ereitas, o Tiro de Nictheroy, além do
Corpo de Bombeiros c da 1'orça -, de
PoMcia do Estado. . 

'<
¦O dr. Nilo Pcçanha,' os geúcracs

Caetano de Fairia, Felippc Ache. r'epre>
sentantes do Congresso Estadual','c' to-
das a3 altas autoridades' do' Estado do
Rio assistiram, num pavilhão expres-
samente levantado a sólehnidadê, do
juramento da bandeira e incorporação
dos" voluntários. _, ;

Finda a oatriolica cerimonia, o 5h"
de caçadores, os voluntários incorpora-
rados c os alumnos dos collegioscan-
taram o hymno nacional. i

Ao terminar, a multidão que assistia
ao acto, proroinpcu uma salva de pai-
mas.

Finda a solennidadé do juramento
da bandeira, ao ser servido o Wiain-
pagne, o .presidente Nilo Peçanhà' le-
vantoú a sua taça em honra das for-
ças armadas da Nação, na pessoa do

ministro Caetano de Faria. S. «... ia-
landòdo espirito novo do Exercito e
da1 stia nobre missão em torno da or-
dem adqiinistrativa e politica do paiz.
disse que" a organização militar da Ke-

publica, tinha de ser fatalmente a orga-
riiznçãó da disciplina social; falava do
Exercito, como mola de civismo e como
apparetho apurador das qualidades in-
dividuaes de energia e de desprendi-
mcn'o dos cidadãos; exclamando, então,
auc o ÈxerçUó de amanliã não seria o
que é em alguns.paizés, ainda, uma de-
legaçãoida Nação — mas seria a pro-
pria nação.-

O ufownientó que se desdobra^ no
Brasil,' de incorporação da mocidade as
forçasse ni.tr e terra, não arrebatando
ninguém da economia da communhao
nem sacrificando ou desviando as for-
ças viva? do trabalho, do commercio,
da agrcultura e da industria, da. sua
actividade útil e da formação da rique-
za publica — desenha bem o que pôde
ser o exercito de uma democracia, fa-
zendo, como fazem os suissos, de todo
cidadão um soldado, sem que desse sol-
dado subtraia um sú cidadão ao oaiz.

Assisti — disse s. ex. — ha cinco
annos exercícios militares naquella Con-
federação modelar, e noventa e cinco
mil lioniens satisfizeram as condições
de precisão nunca attingidas .pela infan-
teria dos demais exércitos regulares da
líuropa.

Quem quer que julgue a evolução
militar do inundo — desde Scipao o
Africano, Alexandre, Annibal, ate os
generaes mais modernos, inclusive es-
tratwrisr.as civis, como Cromwcll e como
Gantbetta'— sente que a glor;h das
suas armas se fez, tambem, na mtrept-
dez dos corpos de voluntários, que os
exerc!tos souberam instruir c com-
mandar.

A obra que está realizando o governo
da Republica, neste momento, falando
aos Estados divididos a lingua da pa-
tria grande e da pátria unida e resol-
vendo, 110 circulo da mocidade das es-
colas o problema da organização da. de-
fesa nacional, sem violências c sem
cominoção, bem merece o apoio univer-
sal do paiz.

Saudava a gloria e o prestigio da for-
ça armada na pessoa, do general Cae-
tano de Farna, a cuja frrande capaci-
dade e a cujo es.nirito de viva sedu-
cção rendia homenagem.

VIAÇÃO PUBLICA
O Rio é de facto uma cidade cm

que o serviço de viação electrica sa-

ESCOLA BENTO RIBEIRO

Uma lesta commemorativa do
anniYGísario íe sua directôra

OS LADRÕES NOS SUBÚRBIOS

Mais encanamentos
que se vão

Os congressos na-
cionaes

A INAUGURAÇÃO DO
CONGRESSO DOS

PROFESSORES DE
ODONTOLOGIA

tReaírzoii-sa liorifcm. ás 9 horas ida
noite, no salão daH conferências da
BíblrOtheca Nacional, o. sessão dq inau-
furacão do primeiro. Congresso B.rüsi-
leiro de Professores de Odontologia.

iA aolennidadc foi presidida pelo dr.
•Carlos Maximiliiaino. ministro do Inte-
rior, oceuipaiido 03 demais lugares á
mesa os profvssoneis A. Coelho c Souza,
Guedes de 'Mello e Lassanc* Cunha.
rcspeotrÂ-amenfe píesideate « secretários
ida rti-sa do Congresso.

Iniciados os itraballtos, foi concedada
a fialavra ao professor Coelho < Souza,
que «e rafere á dnicittiona do Congres-
so de Frofessorts de Odontologia \—
a Associação Paulista d< Odontologia.

iembra qne, «m varias partes do
mundo civilíisado, a odontologia mar-
cuia ao lado das dtemais profissões u-
beraea. como a advocacia, a medicina,
a •engenharia etc. Cta o conhecido caso
do ooosulado alkmão, no Çh*k\_onde
se tomou necessária a coadjuvaçao do
dentista, 'para que fosse estabelecida a
idlmtídade da \-icin» do incêndio do
consulado.

Refere-se, tamoem. ao reoeate caso
da menor Odeíte. 'Faz lapotogta da as-
sisfaicia dentaria escolar, problema
cís: já resohiido eim vários paizes «u-
ropeus e americanos.

Termina salientamto as oersonahda-
<I»3 «cieiiüificaa dos congressistas. Sc-
mviu-se com a palavra o professor ytx-
<lea de Mello, historiando os últimos
acontecimentos na odontologia, brasi-
léirá; manifesta-se grato a,o ministro do
Imserror, pelo apoio moral c intelectual
que item dado á soienoia odontologica.
Satieo.1! o lugar «miniBatie que oecupa
a medicina ie o descuido lantentavel em
que tom andado um dos seus ramos —

a odontologia. .
Referc-sc em plirases suggestivas,

ao tremendo flagello da humanidade—a
dor. O orador tem, nesse momento,
verdadeiros ardores de scnlimentalismo
puro. Lembra ainda o nome bcmdito
do benemérito dentista ínglcz que tot
Horacio Weill, o descobridor do anrs-
thesico. Mostra, com 'firmeza sóbria,
que o maior feito da medicina, nos ut-
limos tempos, deve a humanidade a um
dentista. . 

Notamos entre os .presente» os srs.
Ministro do Exterior, representado

pelo dr. Adolpho Konder; Corno de ei-
rurgiões dentistas do Exercito, pelos
capitães Moreira da Silva e João A'-
ves, tenentes Janscn Tavares e Mon-
leiro de Barros; Directoria Geral de
Saude Publica, pelo dr. Zamith; Aca-
demia Nacional de Medicina,-'pelo dr.
Isaias Guedes de Mello: Sociedade, de
Medicina c Cirurgia, pelo dr. Silva
Araujo Filho; Escola de Pharmacia e
Odontologia de S. Paulo, pelos profes-
sores Emílio Mallet c Paula Ramos;
Escola de Pharmacia c .Odontolop de
Juiz de Fora por Ignacio W eme* e Ut
toui Freitas; FaculdaUe de Medicina ue
Porto Alegre. pelo3 professores R. Las-
sance Cunha e Benjatnin Gonzaga; Es-
cola Livre de Odontlogia do Kio de
Janeiro, pelos . professores Sebastião
Jordão e Henrique Guimarães; Institu-
to Grambcry pelos professores. D. de
Carvalho c Ragtizino Barccllos; Livres
docentes da Faculdade de Medicina, doA' polic\a do 19" districto foi hon u„^^ -~~ -¦-¦. T-

, tem apresentar tuna queixa o coronel Rio de Janeiro, ^pelos PJofc^.°^5_ plma
Para cbmiricmòrar o annivcrsario-na-1 i>e(]ro Gama, residente na travessa Rio " " '"

talicio da sua digna directora. d. Ma- Grande do Norte u. 86, na estação de
ria Luiza Pitanga, foi organizado por
todo o pessoal da Escola Bento Ribeiro,
um liellissimo festival

Todos os Santos.
Queixa-se o sr. Gama de que 03 la-

drOes, na madrugada de hontem, pene-

preendedor que pretende restabelecer
o serviço de " atito-omnibus", para o

'falta 
serviço inspecções militares sades que já obteve aiitorisação dos pQ.dcrC3

lisfaz. O mesmo não acontece em a!-

gumas importantes capitães curopéas,
onde os bondes deixam de trafegar
entre meia noite e uma hora da ma-
nhã. Comtudo falta-nos ainda o sor-
viço de "omnibus" coisa que, o des-
envolvimento da cidade já exige e
comporta.

O3 moradores da Avenida Beira-
»t , „„-:„i„„„i„ n! ,U rnn-ir-ilnna concerto, cm que tomaram parte, ,0;..co-
Mar, especialmente os de Copacabana, Ilhcd;lo'sr. . R'olj(.rlo Mario,'.o ájfefnu-
bem sabem a falta que lhes faz o Auto di(lo v,j0i:n;sía Cardoso <le Mcnçzès,
\veriida. nlém da sra. Virgínia Brandão, mestra ssso; mw será tamb

Aporá siírge mais um cavalheiro cm- de bordados, senhorita NancttcAVorms, - As autoridades tio
vigora sur,L adjunta do curso de adaptação, e metteram ao sr.... Ga

Teve elle inicio por uma missa, ..em traral'n em sua residência, dali furtan-
acção de graças, ..rezada, ás " noras, pa, Jo inio. os encanamentos de chumbo,
matriz da Gloria, largo do Machado,, ...
cantada por diversas amigas e.-pçssoal
daquela escola, lendo cantado, &':Aoe
Maria, de Schtimann, a senhorita,' \'ir-
ginia Brandão ¦ i ' ,- '. .-¦;

'A's 3 horas da tarde, teve inicio tini

Essa é t.ilvcz unia. das mais des-
envolvidas industrias dos ladrões que
r.gora se estabeleceram na zona sub-
urbana. Ra.ro, rárissiiiio ,é o dia cm
que qualquer das delegacias, dos sub-
urbios não recebe- uma queixa nesse
sentido. .

. Seria necessário por um paradeiro a
tambem possivcl?

19o districto pro-
anw. que iriam dar

NA BRIGADA PO-
LICIAL

A solennidadé do juramen-
to da bandeira

No quartel-general da Brigada Mili-
tar realizou-se hontem, ao meio dia, a
cermonia do juramento da bandeira,
feito por 150 recrutas.

O acto foi solenne e festivo, a elle
comparecendo o commandante daquella
milícia, com seu estado-maior, muitos
officaes, convidados e grande numero
de famílias.

0 commartdaute do i° batalhão, co*
ronel Dormevil da Silva Porto, pro-
nuniciou uni discurso allusivo ao acto,
que se celebrava.

O tenente Mello Moraes proferiu a
enthus astrea oração que se segue:"Exmo. sr. general, senhores officiacs,
etc. etc. — Permitti, illustre senhor gc-
ncral, que. deante de vós, que sois um
veterano glorioso do varias campanhas, e
que encarnses perfeitamente o verdadeiro
tyi-o característico do soldado leal. disci-
pliuado c brioso, um modesto official, vos-
>.< subordinado, um simples aferes. liu-
it.il.le de iniclliRcncia, no inicio ainda de
sua carreira militar diga algumas palavras
de exortação cívica e - patriótica a estci
jovens voluntários aqui presentes, antes ik
fazerem o sagrado juramento da bandeira,
o acto mais sidennc, mais puro e mais
significativo da vida militar.

Jovens voluntários, a data de hoje se *
de a!e«rias para os Americanos do Nor.
te que festejam patrioticamente o annive»
sario cia descoberta da sua Pátria a Grande
America do Norte — é lambem para nós
Americanos do Sul, porque foi lá tuquct-
le immenso - gigantesco continente quo
se iniciou a descoberta do Nova Mundo.

Foi Christovão Colombo que, cm ia de
JDHtubro de 1492, apresentou ao Velho
Mundo um Mundo Novo com a descoberta
da America, vindo em seguida a outras
descobertas americanas o descobrimento do
Brasil, a nossa amada Pátria — s nosso
querido c glorioso berço.

EU a razão forque aqui se cotnmemo.
ra cRtralmentc este dia memorável e cheio
de glorias.

A data de hoje é uma data americana.
F, sendo escolhido este d!a para íazerde»
o vosso juramento á bandeira eu me sinto
emocionado de enthusiasmo como soldado
e como cldadüo patriota, por ver deante
de mim. neste dia consagrado, a inocida.le
da minha Pátria, vestindo a nobre farda
da soldado brasileiro « osculando, cheio
d.i amor o auri-verde pendão da nossa
bclla terra, 1 nossa bandeira querida, o
symbo'o sacrosanto da nossa Pátria. ,A vossa niissüo, como soldado, deveis ja
saber, é o comprimento do dever e o res-
peito á lei.

Para que a nossa Pátria seja grande,
forte, rica e respeitada, necessário se tor
na que 03 seus filhos saibam honral-a
com o «eu Btnof. com o seu respeito, com
o seu carinho e com o seu zelo ; ampa-
rando-a e defendendo-a de qualquer ut-
trajo ; mostrando por ella respeito, zela»-
do nelos seus direitos de nação livre c
fizendo eom que ella seja respeitada pela
força do direito, da justiça, da razão e da
verdade.

Vindo ao no!so encontro, afim de cum-
prtrdes o -vosso dever patriótico do bons
cidadãos, encontrarcis somente aqui neste
quartel, os vossos irmãos, os vos'os patri-
cios. os vossos amigos, entre officiaes e
soldados, em cujos corações palnita o
mesmo ideal das vossas puras almas, que
i o ideal do engrandecimcnto da nossa
amada Pátria.

Km cada um de nfls aqui: officiacs e
soldados encontrarcis um seio amigo, um
corr.ç3b sincero e leal, uma alma franca e
dedicada.

Ê como boje fls Crande America, do
:Ncrte, todo o povo palpita de alegria
de orgulho pelo seu engrandecimehto. pelo
seu progresso, pela sua força, pe'o seu
Kxerc^o, pela «ua Marinha e. emfim, por
toda a siva grandeza immensa di Naç.tti
respeitada e invejada, ett \*oa concho ao
comprimento dos deveres que consistem no
amor, no respeito, synthctizadoi na *çlo
•que todo o cidadão deve dar no seu paiz.

Façamos como os nossos irmãos ame*
rlcanos do Norte, lirganios-nos pelo traba-
lha que produz o progresso.¦Klcvema-nos como elles ao cume da
Gloria, para que os outros povos olliem
para o llrasil com os olhos da admiração
c di rciveito,

Mas. para isto sobretudo meus jovens
patrícios voluntários, « tníccscario que pllrasil tenha o amparo da força do di-

o.sol brÍ'Iiantc da Renublica,
do. amor acrsolado, cívico, patriótico, da

CARNES VERÕES
MATADOURO DE SA.VTA Clica— roram abatidos hontem:
404 rezes, 55 porcos, 20 carneiros e"- vitellas.
Marchantes: Cândido E. de Mello,

32 r. e 2 p. ; Durisch & C, iú r.;
A. Mendes & C, 55 r. 04c; Lima
* Filhos, zi r., 7 p. e 4 v.; Krancisco
V. Goulart, 28 r., tg p. c ij v.; Ou-
veira Irmãos & C, 107 r., 20 p. c 6.
v,; Ilasilio Tavares, 12 v.; C. dui
Retalhistas, to r.; Portinho & C. 3c
r.; Edgar de Azevedo, 34 r.; No'r-
berto Hertz, 5 r.;, F. P. Oliveira S
C., 50 r. j Augusto M. da Motta, 43
r., 16 c e 4 v.; Alexandre V. Sohrl-
nho, 3 p., c Sobreiro & C, 32 r.

Foram rejeitados: 8 1I4 i|S
p. e 6 v.

Foram vendidas: 28 r., com
kilos."Stoclc": Cândido E. de Mello, 1,
r. : Durisch & C, 158; A. Mendes,
962; Lima & Filhos, 82; Francisco
V. Goulart, 153; C. dos Rc:;'.lli;s::is,
91 j João Pimenta de Abreu, 50: Ou-
veira Irmãos & C., 498; Basilio Tava-
res, 40; Portinho & C.,' 107; Edgar
de Azevedo, 120: Norbcrto Hertz, 120;
F. P. Oliveira & C, 58; Augusto M.
da Motta, 234, e Sobreiro & C, 45».
Total, 2.735.

MATADOURO DA PENHA —
Fora mabatidos houtem: 16 -ezes. •

FRIGORÍFICOS — Caldeir» & Fi-
lhos abateu hontem para cxaortaçSs
482 rezes.

RXTRKPOSTO DE S. DIOOO —
Vigoraram os seguintes preços:

Vacca . . . . . $760 a $800
Carneiro „ . . . 2$ooo
Porco ..... i$ooo a i$ioo
ViteUa ..... $800

r-, 1

.duo

onnoi 1.
A MISSÃO ANGLO-FRANCEZA

Lisboa, ia. (A. -H.),— A missão an-
glo-franceza foi assistir hoje aos excr-
cicios de artilharia.

Inspccçno aos qtinrtcls
Lisboa, 12. (A. H.) <— O general

Correia Barreto eslá no Porto cm visi-
ta de itaspecçào aos quartéis.

Al officlDM navaes dr
Angola

Lisboa, ia. (A. A.) — Está de.rinilti-
vamonte organisada a Sociedade Porrn-
gueza que vai iprooedier á exploração
das offioinas navaes de Angola.

Nctto e Souza Lopes; Associação Pau
lista de Cirurgiões Dentistas, .pelos pro-
fessores Gustavo Pires e Coelho de
Souza: Associação Central Brasileira
de C-rurgiões Dentista, .pelos professo-
res Frederico Eyer C Guedes de Mello;
Livres docentes da Faculdade de Medi-
cina da Bahia pelo professor Luiz de
Aguiar; professor Aloysio de Castro,
director da Faculdade de Medicina, dr.
Augusto Vianna, director da Vaculdade ,
de Medicina da Bahia, Luiz Hc.rmanny ™to que^ 

^^^ ^_ ^
Filho, rcpresrnlando a t-asa liuiz¦ ncr- mccvlade brasileira a quem a 1'jtrla tem
mauny, cirurtrines dentistas Artliur '^depositado a sua esperança, confiada no
Fernandes, Roberto Elert. Salema Gar- futuro c nn gloria, que lia do raiar para
ção Ribeiro 0«Mr Pamplona, Gomes. o llrasil. Viva a Republica. Viva a moci-
dos Santos. Ubaldino.do AiiiaraljíGeb-1 dad^r 

^ ^^ ^ 
.— 
^

sra. I.au-a dos Santos, secretaria da prçvidcpcjas..'.'.para elle não ser rotv

consulados apoia pedido feito comniis-
são "Pró-Pátria" bem como prorogação
praso apresentação desertores. — Dire-
cloria."

Taborda dechira que 11 .problcriia ban-
cario lhe tom 'merecido muito panti-
cutar aefenção, acliando-se tictaialmonJte
cm contaoto com pessoas que muito se
iiftef«<!:'..-.ii pelo assumpto. A .propns-
ta" do sr. Barbosa mewccu-llie os maio-
res 'áppiíausbs; no entanto, não julgou
oppoTtuiri, não devendo, comtudo, ser
jpjoati de 'parte, 'Foi e é panúàanio 'do
lesfabclecimentb, 110 llio de Janeiro, de
tinia agencia de qualquer um dos ban-
ços iporlugiiozca, mas eom um cense-
ilho c.o:!5-,i2::vo composto de nieinbros
da colônia que cpnlieçam bein o eslado
financeiro i'.:i praçia. O iprogramma des-
na agencia deverá s-r .passado nas nor-
.mas dos bancos dnglezes c ellamãos.
Termina dizendo que a proposta do sr.
Earlmüx aguarda somente a opportuni-
dade.

Sobre o iprojecllado congresso das
Câmara? ée ¦Conumcroio Alliadas, o
orador lembra para se nomear desde
já a commissão que deve tilaitar tal as-
suirjpro. Derttro de bnetics dias, deve-
se publicar a "Black List Porlugtteza',
dísoonliecendio-se ainda a limportancia
da inclusão de qualquer fir.ma ipprtugive-
zt.i, sendo de opinião que se uonieie
uma commissão Tiara tratar de, vcnfi-
car se ha ttes» lista qualquer inclusão
injusta, .

O sr. 'Barbosa ipropõc, c, e acceito,
jpara que ".-.stas questões sejam venli-
laüis na fttnítra reuinião, c discutidas
ma .presença do dr. Alberto de Oliveira,
que, ineMicr itll.icará ao Conselho o ca-
irtiiího a seguir.

•Finalmeitíc, o sr. 1 aborda chama a
B'j'jerição do Conselho ríara o seguinte:
Ã Associação iCoiumeroial. do que o
orador faz parte como direcVor., eSlá
íargiamenite empenhada .em conseguir do
jròveimio brasileiro nara qite taxe .probi-
biíivaiitentc os vinhos cm Uirnis e re-
dti/ir >¦¦¦> mínimo dos direitos os vinhos
engarrafados, isto .para evitar desdo-
l.i-aniento do vinhos ciuSascados, como
aotiíalntente suecede em larga csdala.

Tentos os vogacs concordaram que o
sr Taborda dcws:lia ser o interprete
junto da Associação 'Commercial, con-
cedchdo-lhe a Câmara desde já os mais
.-ímpios poderes, porque o assumpto. em-
libra seja mais de interesse do povo
lirasikiro, imeressa tambem o coinmcr-
cio portuguez.

Iostallou-se iiontem o Congresso
Nacional das Estradas de

Rodagem
Com a presença do presidente da Re-

publica, inslallou-se, hontem/ ás o lio-
ras da noite, no salão nobre do Museu
Coinmcrcial, o Congresso Nacional das
listradas de Rodagem.

A mesa que presidiu a installação,
ficou constituída pelos srs. presidente
da Republica, ministro da Viação, sç-
nador F, de Almeida, dr. Jtilio Ottoni,
dr. Ayres de Souza, dr. Ricardo Li-
conte e dr. Pecegueiro do Amaral.

Aberta a sessão, teve a palavra o
dr. Tavares de Lyra, ministro da Via-
ção, presidente do Congresso, o qual
expoz 03 motivos do Congresso e de-
monslrou a utilidade das estradas de
rodagem para o progresso industrial e
agrícola do paiz.

S. s. entrou, cm seguida, numa lon-
ga serie de consideráçcles e terminou
garantindo acr, membros do Cougiseso
que o governo está disposto a dar mão
forte aos cmprchcndcdorcs de tão saiu-
tar iniciativa.

Ao terminar o dr. Lyra, fez-se ouvir
na sala uma salva de palmas.

A seguir, teve a palavra o senador
F. de Almeida, que secundou as pala-
vras do ministro da Viação e apontou

| á. nsscinblea as vantagens que 110 vc-
llio mundo têm trazido as estradas de
rodagem.

O presidente da Republica encerrou
logo após a sessão.

Antes de retirar-se, foi o sr. Wen-
ccí.iáo Braz convidado a visitar os

IfCn.l Lourenqo'^1! — Cigarros po-
pulares áe ftutio

[Rio Novo, para 200 réis. com valiosos
brindes. - LOPES SA' Sr C.

moslruarios do Museu Commercial,
convite a que s. cx. accçdeu.

.lintrc as pessoas que compareceram
á installação do Congresso, notamos:
dr. Wencesíáo Braz, acompanhado do
chefe da casa militar, coronel Tasso
Fragoso; c de sen ajudante de ordens,
capitão Carlos Eiras, dr. Tavares d&
Lyra, ministro da Viação; dr. Aurelino
Leal, chefe de policia, c seu assistente
militar, major Carlos Reis; dr. Aze-
vedo Soilrc, prefeito municipal; drs.
Aárão |Rcis, Sampaio Corrca, ijulio
Ottoni, deputado Alberto Maranhão,
dr. Pereira Lima, dr. Ayres de Souza,
dr. Ricardo Liconte, dr. Pecegueiro
do Amaral, coronel Avelino Chaves,
coronel James Andrctv, coronel Corrêa
Limeira, dr. Octavio Carneiro, dr
Bento Miranda, dr. J
icctor de Obras Publicas de Bello lio-
rizonte; Mirán Latif, general Ferreira
Ramos, senador Eloy de Souza e ou-
tros,

No saguão de entrada, tocaram duas
bandas de musica, que executaram o
hymno nacional, por oceasião da che-
gada e da partida do presidente da Re-
publica.

NA GAIiERlA JORGE

Vinci exposição cio pintura
Na Galeria Jorge, á rua do Rosário,

ináiigufã-se hoje. ás 2 da tarde, a cx-
posição de pintura das sras. Maria
Pardos c Regina Veiga.

Assistirão á inauguração do certanten
os drs. Nilo Pcçanha c Carlos Maxi-
miiiano, presidente do Estado do Rio
e ministro do Interior, convidados cs-
pccialmcnte para tal fim pelas exposi-
toras.

caso de felicitarmos os moradores de

Copacabana. ; j'.;,
Folheando, porém, uma revista ame-

ricana, encontramos interesaante arfi-.

go em que o seu autor estuda e de-

feirfe as vantagens da applicação da

força electrica para mover esses vc-

hiculos.
Leinbramo-nos de que as usinas de

Ribeirão das Lages produzem força
talvez superior de 50.000 H. P. c a
nossa cidade apenas consome a meta-
de. Não seria portanto conveniente
experimentar entre nós o systema de
"moto-cars" americanos, que diffe-
reui dos bondes, tipicamente por não

andarem sobre trilhos c desusarem li-

vremente sobre o bom calçamento.
Tivcmas ha tempos uma empresa

consumida por um grupo de capitalis-
tas conhecidos e não obstante o capi-
tal sufficicntc de que dispunha viu-se
forçada a dissolvcr-se, pura evitar
maiores 

' 
prejuízos, provenientets da

alta >da gazolina. A empresa, recebeu
muitos pedidos para restabelecer o tra-

lego, mas não os pódc altender por
causa do preço exorbitante do combus-
tivel.

Assim sendo, parecc-nos que a so-

lução do problema está 110 aprovei-
lamento da energia electrica cm subs.
tituição á gazolina. Tudo isto, porém,
deve ser resolvido sem prejuízo da

csthelica da cidade.
Abi fica dada a idéa para um gran-

de mclnbramcnto que o actual prefei-
to acatará dado o interesse que tem
mostrado pelas coisas do Município.

... in firaitr

Escola Bento .Ribeiro
No intervalio- da>, orimcjra parte do

concerto a alümuà Tilvenara Cordo^il
fez uma belia apolòsia ao trabalho, w-
guindo-se ,'v.in .graciosb.Er.r.anjo sobreio
ensino mr.mtal, representando as offi-
cinas da Escola Bento Ribeiro. %•

CadtT hlumna fes .do , trabalho qne
aprende uni reclame muito bem ojifl-
nizado.

Representou a officina de flores Ra
alunina Abdiel Fernandes Brasil: A (ii-
íicir.u i'.e eliapéos foi entregue á aluiu,-
na Canv.cn veríssimo, -á de cosiuras á
alumna Cecilia Maia. a de collelcs á
,-r.unina Rosa de Andrade, c a de bor-
dados á alumna Maria Silva.

Foi depois feita uma saudação- pela
alumna Ruili Pacheco de Mello.

Antes de ser iniciado o concerto, foi
a festa offerècida pelo ora-1"- official,
cm nome da Escola Bento Ribeiro.,

Esse orador fez o elogio da distincla
directora, d. Maria Luiza Pitanga, mie
deve sentir-se feliz por ter cm ona'ro

liado outra vez.
..Porque não se forneceram ainda ele-

[meníps ás autoridades districtaes nara.
tiina campanha segura?

pS QUASI SUICIDAS

ESTE QUERIA AFOGAM NO
PIXE...

A scciia íiassou-se - por volta das
10 i|a da manhã de tantem, na ave-
nida do Mangue. Lado a lado, conyer-
san.l'. aililoradaniente, desciam por
aquclla rua, o hcspanhol Rogirio, Var-
gas, d'e 25 átimos, soStcirp, c residente
á raa Estaeio de Sá 19, e um seu
a-mngo, cujo nome a policia descortheioel

De reponíc, sem dar feinpo scri.ir?r a
que o 'nn£gr> o sopurasse. Rogério gal-
go;i a grode de ferro e de um salto

u„„ Santos, üliàldiiio do Amaral, (ieb-
ben Camareo Pinto. José Roças, Pedro
iRichárd Filho c outros.
; O presidente da Republica fez-se rc-
ipresentar pelo capitão tenente Alvim
Pessoa.

¦a » m>^<—

!Â,"Prensa Medica Argentina" e
o dr. Carlos Cliagas

'O 
dr. Carlos Cliagas, assistente do

Instituto Oswaldo Cruz, onde mercê de
um trabalho inapagavel e gigantesco
escreveu a mais brilhante pagina sei-
cnvfica da medicina brasileira, fez
como é sabido, parte da commissão mr-
dica que acaba de representar o Bra-
sil no congresso reunido em Buenos
Anos.

Seu nome já era conhecido em todo
o .mundo scientifico. Os estudos in-
comparáveis que desvendaram a naut-
reza de um grande numero de doenças
qur existem' em 'vastíssima zon.i do
territoro brasileiro, e fora dellc, fi-

se no quartel uma festa, que correu
animadíssima.

Foi servida aos presentes uma farta
mesa de doces.

. A reuirãò terminou ús 5 lioras da
tarde, i

1 ¦'* li n Um

administração na Escola atiroti-so ao canal do Mangue. O anu-; j,eram.no merecedor do prêmio Schanmezes
Bento Ribeiro, conseguido captar a es-
tinia de todos, dominando pela liou-
dade, sabendo, cnm doçura, ouiar . a
todos para o cumprimento do dever.

A alunina Norriieilia de Campos, nessa
oceasião fez-lhe entrega de um delicado
e significativo brinde offcrecido pela
Escola Bento Ribeiro.

En licbo. tu bctiRSi elle bebo
CASCATIMIA.

—¦MM

A idéa do sr. Defreitas
A fusão do Paraná c Santa

Catharina, em um Es-
tado só

Recebemos o seguinte telegramma:
CURTT.YBA, is — A idéa lançada

pelo ex-deputado Corrêa Defrctas sp-
bro a fusão dos dois Estados, formando
um novo c grande Estado, esta sendo
abraçada geralmente, podendo conside-
rar-se vencedora na opinião, ao passo

Guimarães, dl-1 que a linha divisória, apresentada para
limites, é cada '">

«B«fl*1XI>^0^

AS MISSAS DE HOJE
ho-Sezam-sc ns sen.íntcs. per a'm,i de :

..Maneei Pinto de, Carvalho, ai
te, na coréia de S. 'rancisco de Tânia,

Manoel'João de Freitas.,as o i|a bo-
res. in matriz de_Santa K|ta i

maior Armindo Penna \ icira, ,
lioras.' r.a epreia de Santo Antônio

Adelaide Teixeira Loureiro, as o
Bi c.-reia de S. Prancisco do Paula ;
^r5S| Enillla llin». Si 9 «I» horel,
pn CRrcja He S. Josc ;

Aurora Castilho, as ,9

SlSÜKál- fâofifcVl Ro^a í, O
*!& A^^o^^fTV iii
ftotüi! na mitrii do Santíssimo Sacramento.

"REVISTA JURÍDICA"
Completando o seu terceiro volume

accordo ua questão de
vez mais repudiada.

As tacs adhcsõcs recebidas a favor
do accordo, representam apenas tcle-
gràmmas de torna viagem, encqmmcn-
dadus com empenho pelo officialismo ,e
nada mais significam que o appello as
injuhcçõcs do partido situacionista, for-
çando respostas de accordo cem,as so-
licitações arrancadas com o maior cs-
forço contra a realidade dos factos.

Esta é que é a verdade verdadeira,
que poderá ser verificada cm todo o
listado. — "Commercio do Paraná".

ritAT-\Ml3N'T() DAS MOt.KSTIAS
rlLÀS GRANDES JIIODICA-

COES PHYSIOAS, PELO ES-

OR. : ÁLVARO ALVIM —. Exame
pelos raios X. Installação especial para
o' tratamento das moléstias do peito,
tuberculose, bronchite, emphysema. De
10 112 ás 4; lí-igo da Carioca, 11, 1
andar.

POR CIÚMES

Ag^redio a esposa a
chave de parafuso

Hontem á noite, na rua Senador
rompeu ií!-', encontrou o electricista
Luiz Carlos da Silva. brasilcTO. bran-
co, de 30 annos e morador á rua Sil-
¦va 11 casa 1, no Engenho de neutro,
a sua esposa Eduarda Carlota da Sil-
va, que o havia abandonado para ir
viver com o barbeiro Jitlto Gomes da
Silva. ,.

Rcvoltando-sè com o nino procedi-
mento da esoosa Luiz Carlos, que se
achava armado de uma chave de -p«ra-
íuso, ággrediu com cila a Eduarda, ter
rindo-a na cabeça. , 

'',-. 1
Kduarda qtic;x6u-se « policia cio s>

districto, que mandou mcdical-a na As-
sistencia, abrindo inquérito a respeito.

¦iT Ci ffli ti 1* " ' "*

NA KUA DA SAUDK

Fugiu com o dinheiro do palrío
e íoi preso

lia tempos foi adnrlíido como erçprc-
nado de uma padaria estabelecida a rua

Saude n. :9o. exercendo o toga. a<-
ca-¦••ciro de balcão! um indivíduo ile
nome Henrique Emilio Corrêa, que
sempre merecia alguma confiança.

ü sr. Antônio Quaresma, dono cia
cr"=a, se nunca tevo motivos para con-
fiar em absoluto, não os teve tampouco
para pensar de modo contrário;¦• tor-
réa ia, mais ou menos, desempenhando
o cargo e era alguma coisa aC.ivo.-Ultimamente Quaresma começou a
confiar mais no empregado, a cpniiar
de mais, c isso deu-lhe mão resultado.
Corrêa só aguardava uma occas-.ão pro-
pria nara mostrar o quanto valia. .

Essa oceasião encontrou-a elle lion-
tem. Dcu-a seu patrão, que depois ficou
inimeiisamente arrependido.

Quaresma achava-se interessado em
resolver qualquer coisa de muito im-
porlMite, que o distraia muito. Qucreli-
do tirar o maior proveito dessa distra-
ção, Henrique Corrêa empregou ..um
meio audacioso. Emquanto seu patrão
se achava um pouco afastado, apode-

s do cofre, abriu-o c

go g ".'.ou .por soecorro c populares
ateudiram solir.iüos. relErainidlc. o suicida
ès dentro da graxa.

Levado á tlelcigacia do U° districto
o Rogério declarem ali, ao commissar.io
¦Pauiino, que assim ip-;ocedora por ver-
gonha. ipots dera tim desfhlquo de cçr-
ca d'e 8oo$ooo na casa do russo Sa-
n-.iíel Gohar. á rua Visconde de Sapu-
calíy 73. onde era empiegado.

Rcgcrío- rccolheu-so dictiiois á sua «-
alilifriritt.

**>*3>«xm

k lesta de hontem na Egreja
Positivista

Duas foram as datas históricas hon-
tem solennemente commcmoradas pc'o
Apostolado Positivista: a descoberta da
America e o annivcrsario da fundação
da Capella da Humanidade, da Egreja
Positivista Brasileira, á rua Benjamin
Constant. E o foram com numerosa
assistência, tendo-se engalanado o edi-
ficio com flammulas e bandeiras, a'ém
de uma allcgoria a Christovão Co-
lombo.

O dr. Teixeira Mendes, após as Ora-
ções da praxe, usou da palavra, pro-
nunciando um discurso cm que se re-
portou á festa com que o Apostolado
solennizara ,1 construcçao do seu tem-

 . ¦- ,. .-- . pio, referindo-se á coincidência daquel-
tres glonas^mundiaes. I oile-sej:or^ isso 1 ]a festa com B que Augusto Comte con-' "" " " " ""sagrou 

á "Festa da Mulher", fazendo,
depois, tuna dissertação sobre a desço-
berta da America.

Terminado o discurso foram entoa-
dos cânticos acompanhados de har-
monium e distribuídas, aos presentes,
lindas rosas brancas.

1 ¦ > jl iljjjl lH> IjWli il

dinn, em um concurso onde figuravam
trabalhos de Roux, Laseran e Ehrlich;

MAIS.UM QUE TOMBA

Morre na Santa Casa o
"Cacumbu"'

Em uma das enfermarias da Santa
Casa, fallcceu hontem o desordeiro
Castor da Costa Bastos. "Cacumhu ,
que ante-hontcin, á tarde, foi gravemen
te ferido a tiros, no becco do Theatro,
por Antônio Rosa, que agiu cm legiti-
ma defesa. _

O cadáver do desordeiro e ladrão
foi removido para o Necrotério c auto-
¦psiado por um medico legista, que ãt-
testou como caaia-niórtír—'"hémorrlia-
gia intra-thoraxica consecutiva n feri-
mento por projecti! de arma de fogo
da aorta c pulmão esquerdo."

O seu enterro teve logar Iiontem
mesmo, 110 cerni: erio de S. Francisco
Xavier.

EXERCÍCIO DV, COMPANHIA
Escrevcm-nós, em data de hontem:
A noticia, publicada por, um .vespe. ,

tino de hoje, sob o titulo Exercícios Ue e

ás 9 lU

horas,
Ia:

horas,

i]3 horas, n«

acaba de sair o nono fasciculo, corres-1 companhia, não representa a
pondente ao mez de setembro, da "Rc-1 

(ios factos.
vista Jurídica", editada por Francisco' Xos exercícios referidos só compare-
Alves & C. desta capital. | cea o general 

'fito Escobar.
Não desmereceu até agora, oualquer 1 Q gommando das companhias d,r>_ 3

numero da collccção aos anteriores, an-1 regimento foi feito pelos seus capitães,
tes cada vez mais farta se assignala, a'c quanto ao faeto de publicar, o mes-
doutrina, mais copiosa a jurisprudência, j rvo vespertino que houve ofíiciacs que

Neste numero fijuram entre outros, | se salientaram, posso attestar que, isso
trabalhos de foleco dos drs. Silva Cos-
ta, Alfredo Bernardcs', Pires Brandão,
Clovis Beviláqua e Paulo de Lacerda,
envolvendo ramos vários e disciplinas
diversas da especialidade de que fez
programma.

Quanto ao seu aspecto material con-
tinúa irreprchensivíl.

Grato».

1 não passa de uni modo pouco delicado
| de ferir companheiros.

Aliás, já não é essa a primeira,vez' cm que surgem .nos jornaes noticias
I tendenciosas sobre cxcrcicios de com-

panlitas.
1 Cum a publicação desta, o Correio
I da Manha prestará um grande serviço'ao constante leitor, etc."

rou-se das chaves do cofre, abriu-o
cie lá retirou a quantia de 507Í-000 em
dinheiro.

Depois de fechar cuidadosamente o
cofre, Henrique Corrêa, sem que seu
patrão o visse, deu ás de Villa Uiogo,
e foi lazer Um passeio, assim rechea-

verdade <j0...
Emquanto Corrêa passeava, Quarcs-

ma foi ter á de'cgricia do 11° dtsincto
e lá relatou ás autoridades o que sticce-
dera. dando os signaes de seu infiel
empregado e pedindo providencias a
ver se conseguia rcapossar-se do seu di-
Tilieirinlio. nue "voou"...

As autoridades prometleràm provi-
dencias c foi destacado para esse fim o
investigador S.t. que conseguiu deter
Corrêa em Nictheroy, na ponte das
barcas. ,,

O dinheiro em granje parte foi ap-
prehendido.

O empregado infiel foi mettido no
xadrez e ua delegacia foi aberto inque-
rito.

NOTICIAS DE MINAS
Br.i.to IIoiuzoNTtt, outubro de 1016.

 Realizou-se o exame dos volunta-
rios de manobras, prestes a partirem
para S. João d'EI-Rcy. onde se vão in-
corporar ao ;i" de caçadores do Fxer-
cito. Compunham a cor.iniissãó cN.iir.i-
nad.ofa 05 srs.: tenente Pedro Paulo
Ferreira de Menezes, instrttetor do
Tiro de Paímyraj tenente llcrculaho
Ferreira de Asstunpçãu, uístructor do
voluntários desta capitei; r aspirante
José Eduardo de Lima e Silva, instru-
ctor do Tiro de Mathias Eí.rbosa.

O exame constou de uma parte pra-
tica e outra theorica. Na parle pratica:
evoluções em ordem unida e em or-
dem extensa. Na theorica de noções
de balística c nomenclatura de armas.

•Dos 150 candidatos ao voluntariado,
tres foram julgados incapazes na in-
specção medica, e quatro no exame
pratico e theorico de infanteria.

As manobras terminarão uo dia z3
do corrente.

Tiveram inicio na Delegacia F s-
cal do Thcsourp os trabalhos de reino-
delação da escripta, que passará a. ser
fçita pelo systeuia de partidas dobra-
das.

Está encarregado desse serviço, o sr.
Carlos Lcvy Magano, funccinnario do
Thésqurò estadual de S. Paulo, em
commissão do governo federal.

O nctual prefeito, dr. Cornelio
Víz de Mello, está activando o calça-
mento de varias rua3 da capital. O da
rua do Espirito Santo já está tcrini-
nado. Esse calçamento vae da de
Gtinycuríis á de Guajajáras. Iniciaram-
se,'agora o da rua Curityba.da avenida
do Contorno, o da rua Ccr.rá, nutre a
de Gouçalves Dias c a avenida Afíonso
Penna.

O presidente do Estado, dr. 'Del-
phim Moreira, já recebeu grande nu-
mero de respostas á circu'ar que di-
rigiu aos lavradores mineiros e repre-
sentantes estaduacs sobre o plano de
reorgan zação da Sociedade Mineira de
'Agricultura c da fundação de associa-
ções ntraes nas zonas mais importantes.

' de Mina»

avaliar a altura a que se elevou, e em
que companhia brilha o seu m".ie, hoje
glorioso.

Vamos transcrever as linhas que a
seu respeito publicou, na Prensa Medica
Argentina, o professor Benedit.

"03 professores da. Faculdade de
Medicina de Buenos Aires vi.-aiyi com
satisfação a justa e merecida liomcna-
p;em que a Academia de Medicina pres-
toti ao disiincto clinico e homem de
letras, director da Faculdade do Rio
d: Janeiro, professor A!..y3:o de Castro.

"Assim como applattjiinos, -i distin-
cção feita ao homem de sctctela c á
douta corporação que representa, não
podemos deixar de manifestar a es'r,t-
nlicz'1 qiié nos causou a ignorância dos
méritos de outro membro da delega-
cã) brasPeira, cujos trabiilios scient.-
ficos e fama universal merecem ser
roconhecidos. ;"O nome do dr. Carlos Cltngas e
considerado como um, dos mais altos
exnocntes da sciencia americana, e
bastava lembrar, que foi premiado com
a .medalha de ouro Schandinn, em um
concurso internacional, no qual, eram
concorrentes Roux, Laseran e Ehrlich.
Foi a maior recompensa feita a um
americano."Como homem de valor, é modesto.
Não se mostra; tão pouco faz alarde
de sua profunda obra scictitific.i."Se bem que o dr. Chagas não
oecupe um alto cargo official, ó mem-
bro da Academia de Medicina de seu
paiz. e coisa mais honrosa a!iula para
um seientista brasileiro, membro do
Instituto Oswaido Cruz.

"Não pretendemos analys.tr a obra
toda desse trabalhador; não podemos
deixar, porém, de, mencionar seus tra-
fcalhos sobre a Tripanos-omiasc amciT
cana 011 doença de chagas — que é o
estudo de um processo mórbido, desde
o germen, o transmissor e todas as mo-
da|idade3 clinicas c anittoiiio-paíholo-
gicas,"Fez elle tambem notáveis estudos
sol.re a Lishmaniose e as Mvcoses no
Amazonas, explorando durante doze
mezes terras incultas.

"Foi ainda Carlos Chagas um dos
iniciadores no Brasil da prophylaxia
do inioalúdismo. Para terminar dire-
mos que seus trabalhos scientificos ex-
cedem de cem. E esto homem, que
tanta honra faz á America ocettoa na
secção inaugural do Congresso Medico
um modesto logar na segunda fila J
P Bcncdit".

TIRO NAVAL
Os reservistas que serão

identificados
São convidados a comparecer, hoje.

ás 10 horas da manhã, no. Arsenal de
Marinha, afim de serem identificados,
os seguintes reservistas: Antônio de
Oliveira Lima, Antônio dos Santos Mot-
ta, Anionio José Fernandes, Antônio
Coimbra. Àrcio de Albuquerque Ari tu -
nes, Arthur Motta, Ary Leão Süva,
Armando Peixoto Ângelo de Castro Ro-
drigues. Asdrubal Calmon Costa, Ar-
myris Gotnmasi, Balthazar Ignacio de
Araújo, Brnulio de Faria e Balthazar
Pinto de Almeida.

A's 8 horas da noite realiza-se hoje
ma!s um exercitio no Arsenal de Ma-
rinha, sofr o comniando do i° tenente
Arthur do Couto.

— Continuam abertas as inscripções
para reservistas deste Tiro. na sede
do mesmo, das 8 ás 10 horas da noite,
á rua 7 de 'Setembro, 109, 2" andar.

ia » 11 » e»

Uma imprudência fu<
nesta

A estatística demograplio-sani-
taria ia iiltiina semana

Na semana contprclientlida de 1 a 7
do corrente tnez foram registrados 594
nascimentos, effeotuaram-se 104 cas.i-
mctttos, e derain-=e 3.;6 óbitos; louve
33 niõcidos mortos.

Entre as moléstias que fizeram maior
numero de victimas figuram: a tuher-
ctilosc pulmonar, com 81, as affccções
do apparelho digestivo, com 77; do
appa.rellio circulatório, com 36; do ap-
parelho respiratório, com 32; e do
systema nervoso, com 28.

Deram-se 1 caso de v.-triola, 5 casos
de sarampo, 4 de coqueluche, 2 de
dipliteria, 1 de grippc e 1 de febre
typhoide,

Dos fallecidos 303 eram nacionaes,
38 estrangeiros e 3 de nacionalidade
desconhecida.

No hospital S. Sebastião exislein em
tratamento 20 yariolosos c 165 tub.-;--
culoso* '

Rolou do alto dia Cascati-
nha da Tijuca e ira-

cturo.u o craneo
Aproveitando a linda tarde de hon-

tem para um passeio campestre, os aca-
demicos de medicina Joaquim de La-
cerda Carneiro da Cunha, Marccllino
de Freitas Arruda e Oswaldo Caneja
foram Iiontem á tarde para o Alto da
Tijuca, visitando ali todos os encan-
tadores recantos da pittoresca monta-
nha. Um dos pontos visitados, o que
para o fim se reservara, íoi a Casca-
tinha, onde mais se demoraram em
alegres travesstiras os tres distiuctos
moços.

A folhas tantas, o acadêmico Oswaldo,
Caneja teve a infortunada idéa de ir
passear sobre as musguentas penedias
da cascata, diverlindo-se em saltar por
sobre todas as rochas escorregadias. De
um desses saltos colheu-o a fatalidade,
e o acadêmico Caneja caio, de toda a
altura da Cascatinha ao fundo da
grota.

Desceram logo até lá os dois atnigo9
do infeliz moço, bem como vários popu-lares, testemunhas da horrível queda,
indo cncontr.al-o sem fala e sem sen-
tidos, api nas respirando, com uma ex-
tensa e larga brecha na cabeça, aléan
da fractura da coxa direita.

Chamada ,3 Assistência para ali par-riu logo uma ambulância, diriyida pelodr. Roberto Freire. Esse facultativo
trouxe logo para baixo o moço ferido,
reputando logo de extrema gravidade o
seu estado. No posto da praça da Repti-
blica foi reanimado o ferido, que mo-
mentos depois dava, entrada na casa
de saude do dr. Eiras, para ser ope-
rado, como foi, mais tarde, pois o
desgraçado moço apresentava fractura
da base do craneo.

_ O seu estado á meia noite era me-
lhor, mas ainda as-ittt havia muito pou-
cas esperanças de salval-o.

O 12 de outubro nos
Estados

O festival do Circulo de
Imprensa de Petropolis
Revestiu-se de grande brilho o íesti-

vai organizado em homenagem á data
do descobrimento da America e rea-
lizado hontem á 1 hora da tarde no
salão nobre do Centro Cavholico da
cidade de Petropolis. A solennidadé teve
inicio com a posse da nova adminis-
tração do Circulo de Imprensa. Se-
guiu-se a execução do Hymno Nacio-
nal, cantado pelos .professores c altt-
mnos da Escola de Musica Santa Ce-
cilia, sob a regência do seu director
maestro Paulo Carneiro. O p-ofcssnr
Arnaldo Bonifácio de Souza, tocou »0
piano, com applausos do auditório, o
"Grand AUegro de Conccrt", de A.
Terschalck; o sr. Sebastião Lopes de
Mello, alumno do Collegio S. Vicente
de Paula, recitou "O Livro c a Ame-
rica", poesia de Castro Alves, termi-
nando a primeira .parle do program-
ma com a audição do "Prelúdio 9-10","E'tude op. 10 n. 5" e "E'tude de
cònccrt n. 3", de Cliopin, executados
com grande correcção por «nlle llaydée
Baptista,

Seguiu-se depois com a palavra o dr.
Arthur de Sá Earp, que produziu o
discurso official, tornando-se alvo de
applausos pela sua brilhante oração. O
professor Gáo Amacht, executou a se-
euir um soto de violino, fazendo-se de-
pois ouvir cm um quartctto, para fiau-
ta, violino, Violonccllo c piano mlles.
Ida c Hortencia, Octavio e Leonel
'Mau!; foi. depois recitada por mlle.
Camelia Machado, a'"Gondola Rosca",
bclla poesia de Álvaro- Machado, se-
guindo-se pela orchestra "Morceaux de
conccrt" e a cxhibiçâo de um lindo
quadro allcgorico ao Circulo de Im-
•prensa.

A's 8 horas da noite realizou-se no
salão do Palácio de Crystal uma "soi-
réc" dansante em honra_ ao Circulo de
Imprensa e dedicado ás fainiiias da
sociedade petropolitana tocando uma
cxcellcnle orchestra sob a direcção do
maestro Djalma Rocha. A commissão
promotora deste baile compoz-se de
mines': Vicente Castro Silva. 'Hçraçlito
Graça Aranha, Eugênio de Andrade,
Arthur Sá Earp, Frederico Villar. João
de Deus Filho c Vital Cavalcanti e
mlles :, Santos Barreto, Graça Aranha,
Frederico Villar. Aranha Nina Lottren-
ço da Cunha, Castro Silva, e Eugênio
de Andrade.

As solennidades realizadas
em S. Paulo

S. Paulo. ti. (A. A.) — Hoje não
houve expediente ma Associação Com'-
mercial, Bolsa, Caixa Econômica, Ca-
snara Ecclcsiastica e nos Bancos.

N09 quartéis as bandas de musica,
clartiHis. .cometas e taintares. locaram
alvorada. Os commandniiics dos corpos
mandaram pôr cun liberdade as praças
presas por falta contra -a disciplina.

O presidente do. Estado trocou tcle-
grtimm.1'3 de cumprimentos cam as altas
autoridades da Republica.

iRieaüza-sj hoje no Parque Antártica
a parada infantil promovida pelas cs-
colas Sete Sosambro, ti qual prom-otte
revestir-se de grande brilhaintisinò;

A festa começará, imiprelerivelmenitie,
ás 15 3I4, tendo o presidente do lEsfra-
do e os seu3 secretarias prontetlido
comparecer.

O batalhão collegial do Lyceu do Sa-
grudo Coração de Jesus, composto <fe
tres companhias com 11111 loffticíivo de
450 praças, formou hoje, i3 7 horas e
meia. no Largo do Coração de Jesus,
no jardim fronteiro ao estabelecimento,
afim de prestar corstinencia ao serem
hasteadas as bandeiras na grande fa-
chada do edifício. A 'banda completa
tocou nessa oceasião o hymno nacional
e o corpo de corrreitciros c tamWcs,
executou a marcha batida.

A.'s 14 lioras sairia, o batalhão ero
desfile ipelas ruas da cidade.

•No quartel general Ja Guarda Nacio-
nal foi conimemorada condignamente a
data de hoje.

Parahyba, ta. (A. A.) — Commcrno-
rando a daltn de hoje, haverá missa
convpal no Parque Gama Lobo c exer-
cicios miíitar.-s tia Força Policial, que
ali àcànípaira.

Belém, 12 (A. A.) — No quartel
do 47° de caçadores, realiza-se hoje, a
cerimonia do juramento á bandeira,
pelos voluntários de manobras que,
anos o acto, farão um passeio militar
pela cidade. ¦¦a <¦ hçmiwww

EM S. PAULO

Dcsnstro com 11111 automóvel
tio palácio

S. Paulo, \s — (A. A.) — O dr,
Mascaienhas Neves, delegado de ser-
viço na Central, recebeu commünica-
ção telephonica de que pouco áqucin da
estação do Rio Grande, na estrada de
rodagem de Santos, o, automóvel nu-
mero 2.038, do palácio do governo,
que conduziu algumas creanças, virará
repentinamente, devido ao cxcckso de
velocidade, ao fazer a cu:'va. Faltr.m
pormenores sobre o desastre, não se
sabendo por isso se houve alemern fc-
rido. Para o local onde oceorreu 0 ac-
cidente, partiu o dr. Rttdge Santos, que
até a hora que teiegrapliamos ainda
não havia voltado.

Irregularidades nos
Correios

UM REGISTRADO QUE DESAP-
PARECE

Está aberto, ra 2* delegacia auxiliar,
um inquérito provocado por uma aueixa
que, por intermédio dos seus advoga-
dos, apresentou o sr. Raul Cauzard.

Diz este cavalheiro que a 24 de dc«
zembro, aqui chegaram, registrados pc-
Io Correio, 5.100 francos, que um ami-
bo lhe rcnieltcra de França. O sr,
Causard mandou ao Correio um , seu
empregado, que recebeu do funeciona-
rio que o attendctt uni outro registrado
sem valor, de n. 309, exigindo o rcc;>
bo do, de valor, que não foi recebido.

O inquérito sobre este grave, facto
foi iniciado houtem .»
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m C0KREIO BA MANHÃ — Sexfa-ieÍMri3 de 
'OuttibVo de 1916

NO INSTITUTO HISTÓRICO

A conferência sotae "Francisco Ma-
nõêl e o Hymno Nacional

K sessão' 'de bontem do Instituto
Histórico e Geograiphico Brasileiro
constituiu uma solennidade de empol-
gante belleza cívica.

Tendo sMo tuna homenagem a Fran-
eisco Manoel da Silva, autor do Hy-
nino 'Nacional; sobre quem o sr. Max
Flciuss fez uma esplendida conferen-
cia, foi uma festa patriótica, sobretudo.

Ao ouvirmos a palavra do secretario
perpetuo do Instituto, entre accord',3
dos nossos hyiuuos, quo a banda do
Corpo do Bombeiros' tocava, não era a:
magnífica f «ura vlc .Francisco Manoel, \
com a flanuna divina dos grandes ins-
pirados, que cxsttrgia aos nossos olhos,
mas a própria imagem da patra, cm
toda a sua gloria histórica.

A sclecta assistência que enchia (i
Vasto salão do iSyllogcti vibrou duran-
te duas 'horas sob essa impressão do-
minadora.

A's 9 horas da noite, presentes .os
membros do Instituto, srs- conde Af-
ifonso Celso, presidente, Max 1'leiuss c
Koquottó 'Pinto, secretários, barão de
Katniz Galvão, orador; desembargador
Souza Pitanga, barão Ilomeni de Mello,
Sebastião Galvão, uomes 'Pçreira,
Souto Maior, Líbcrato Bittencourt,
Araújo Vianiia, José Bernardino Bor-
mann, caipitãò de corveta Raul Tavares,
llirico Coelho, Alfredo Valladão, Eduar-
do Marques Peixoto, Homero Báptista,
Oliveira Lima, Velloso Riíbello, cotise-
lheiro Salvador Pires de Albuquerque,
José Américo dos Santos, Eurico de
4iúc3, Hélio Lobo, Anranio de Mello
IFranco, João Luiz Alves e João Coelho
Comes Ribeiro, foi aberta a sessão.

PrOcedeu-se-á leitura da acta da ul-
tinia sessão, sendo cila aipprovada, e do
expediente, (pie constou, enlre outras
coisas, de uma proposta do nome do
ilr. Luiz de Souza Danta3, ministro in-
terino do Exterior, para sócio hono-
rario.

Em seguida, o presidente, conde de
í'Vffonso Celso, Apresentou a seguinte
moção:"O Instituto Histórico e Gcographico
Brasileiro, incessante devotado paladino
dos direitos c interesses nacionaes,
comparte o regosijo, a confiança, o
dcsvaneeiiiicnlo, suscitados no paiz
pela feliz solução do litígio territorial
entre Santa Catharina e Paraná; con-
gralula-sc com os presidentes e com a
população dos dois Estados; congralu-
Ia-se, sohreuldo, com o seu presidente
honorário, dr. Wencesláo Braz Terei-
ra Gomes, pela intensa interferência
do digno chefe da Nação, no,triumpho
alcançado pelo bom senso e pelo pa-
iriotismo; e faz calorosos votos para
que, á imitação de tão nobre exemplo,
deparem sempre os poderes públicos

.satisfatório remate a quaesquer questões
susceptíveis dc dividir a familia brasl-
ileira, de modo a ter ella pereunemente
com a grandeza e integridade, inale-
riacs c moraes, a intensa união indis-
pehsavel á effieiencia das suas alias
possibilidades; assim na America, como
cm todo o mundo."

Por acclamação, de pé7 entre palmas,
A asscmbléa a approvou.

Em seguida, o senador João do
Lyra Tavares, introduzido por uma
commissão, prestou o compromisso re-
giiuental e foi empossado como sócio.

De accordo com a pragmática, s. ex.
proferiu um brilhante discurso, cnalte-
ceridò a obra do Instituto e agradecen-
do a honra que este lhe conferira.

Saudou-o, em nome da Sociedade, o
barão de Rainiz Calvão, com a sua lia-
bitual eloqüência.

Depois dessas orações, o presidentedeu a palavra ao sr. Max Flciuss, para
a sua annunciada conferência sobre"Francisco Manoel e o Hyuino Nacio-
uai". .Iniciando a sua conferência, disse o
sr. Max Flciuss que não era a primeira
vez que naquclle recinto se falava de.
Francisco Manoel da Silva, dc quem
já haviam tratado ali Moreira de Azc-
vedo, em 186S, e o desembargador Sou-
za Pitanga', cm 1007, aquelle em sucein-
ta biographia e este quanUo offereceu
ao Instituto uma carta dc Saderio Mcr-
eadante dirigida ao autor do llymno
-Nacional. Mais que os scib anlcees-
sores no assumpto, colhera o orador
tudo quanto dizia respeito ao modesto
e genial compositor brasileiro.

Referiu-se ao apparccimento do hy-
nino entre os áryag da margem do Gan-
ges, nos Yédas, passando, sob a fôrma
religiosa, para a civilização hebraica,
da qual os herdou a Egreja, ao passo
que o hymno politico tem o seu surto
na Grécia, servindo para assignalar o
começo dos tempos modernos o hymno
político por cxcellericia, a "Marsc-
lheza". '

O nosso hymno, "expressão musical
<la Pátria", constituo a maior gloria de
Francisco Manoel, cuja vida foi um
exemplo dc trabalho fecundo, dc tena-
cidade c de honradez. Com José Mau-
ricio e Carlos domes, fôrma elle a
tríade brilhante dos nossos grandes
compositores.

Refere o orador que o musico brasi-
leiro, logo em principio da sua carreira
artística, foi victima de perseguições,
que, longe de enlibiar-lhe o caracter,"
serviram antes a dar-lhe mais enérgica
chfibratura.

Assim foi que, em 16 de dezembro
de iS.u, fundou e'le a sociedade Benc-
fiecneia Musical, "a primeira expressão
do nosso actual Instituto de Musica".
Graças aos auxilios do governo, que,
por decretos de 27 de novembro dc
iS.|i c 21 de janeiro de 18.17, concedeu
úquclia associação duas loterias auhuaés
por 11:11 oclcnnip c estabeleceu o plano
do Conservatório, pôde Francisco Ma-
noel, quando fallcceu em 1865, deixar
assentada a pedra fundamental do edi-
íiçio, (pie era a sua suprema aspiração.
Talvez sentisse cüc a impressão de que
essa sua obra vingaria c houvera de
eoncorrer a perpetuar-lhe o nonic, quan-
«lo conipoz o Hymno ás Aries, que, çm
seguida, foi ouvido, niuilo liem instrtl-
montado pelo mestre da banda do Cor-
po de Bombeiros, Albertini Pimentcl,
(|tie lambem instrumentoti o Hymno de
d. Pedro I.

Entrando na siipreciaçáo do9 nossos
hyiiHios patrióticos, disse o sr. Rttix
iFléiuss, escudado na olpinião de Luiz
(Francisco da Veiga, ter sido de Eva-
tÍm'.o, c não de Pedro I, como ,por
muilo tempo se acreditou, o hymno da
Independência, cujo estribilho começa
com o verso — "Brava gente brasilei-
•ral". A loira é do iualvidavel eslarlisla
da •Ucgeneia e a musica é lavra de
¦Marcos IPorlugal, o maestro lusitano
eiuitlo do nosso José Maurício.

•E' certo, porém, que Pedro I também
conipoz sobre o mesmo episódio uin
liy.tnno, cujo original foi oferecido ao
drchóvo do 'Instiituto, em i8f>i, por
Francisco Manuel. A banda do Conjio
de Bombeiros executou, cm seguida a
«silas palavras, os dois hymnos, — o
<lo maestro poiltiiguez e o do monarclia
• litc a 7 de setembro dc 1822 proclamou•a nossa emancipação poütica.

Referiu-se, depois, o confcrcncisla
no trabalho do -escriiplor hahiáno, Gui-
lherme Theodoro Pereira <le Mello, in-
titulado* "A musica 110 llrasil desde os¦tempos còlofliiáics até ao •priiiíeiVo d*õ-
ccnriio (Ia Republica", no qual, aléin
de tratar dcUjnvolvidamciií-e dessa ma-
teria, n, autor, prestando homenagem, á
maior figura musical do Brasil, tira do
olvido, om que injiistainenfe vae caiu-
«Io unira das suas mais b.dlas e em-
jioTganles composições. Exclama o sr.'Max Flciuss que na hora actual devem
¦Ser postos cm acção todos os meios
•fiara levantar o nível patriótico da ju-
venludc brasileira, congitegando-a . e
preparando-a para garantia da Pátria,
Assjm, ipeiifhva que era preciso fazel-a
ouvir scmphc e scmlprc tanto o llyaino
Aca<i'ciiiico de Carlos Gomes, como o
ilymno á Bámloira de 'Francisco Bra-
ga. A este ponto, foram executadas,
pela referida banda, as duas ciladas
composições.

Amparado na opinião do sr. GuilhJer-
jnc de Mello *a na de Alberto Pimentel,
«lcmnnslrmí o sr. Max Fleiuss que o
liyir.r.o Nacional foi cantado pela pri-
meiil.i vez a 13 de abril dü 1Sj 1.. no
llia eiu que P<slno I partia definitiva-
inseiite ipara a lljui)c|;>a. Escrcipto para
eonratcaiorar a Abdicação, — pciis. que
as vxipressucs tia sua h-tra o èvideri-
cihni — musicou-o Francisco Manuel,
num momento de arroubada inspiração.
Nenhum outro traduz melhor o senti-
rr.etíVi patriríiíco do nosso povo e é. ria
|titras\! lapidar de Afíouso Celso, "um
«?:-^ mais Mios c Mtygcstivos do m*m-
ido". Foi por isso que se torrou o Hy-
jnr.-i Nacional.

A Escola Superior de Commer-
cio e o seu recoDbecimntQ

official
¦u

NA AVENIDA ATLÂNTICA

O SR. SLtX FLEWSS

abril, 'conto "isma regência prudente","tím monarclia brasileiro", «.-laramente
patenteia que não foi traçada para a
coroaçâo dia d. iPeduo II, em todo o
caso é fora Ue duviida qtíe foi lambem
adaptado a esta.

Conta o conferenciota o quc.se pas-
sou quando o governo provisório abriu
concurso para um novo hymno nacio-
nal Deodoro, interpretando o unam-
me sentir do povo, preferiu o velho, o
hymno de Francisco Manoel, apezar.de
não serem poucas as belleza* ua pagina
musical devida a Leopoldo Migiiez.
Após estas palavras, a banda do Cor-
po dc Bombeiros fez ouvir o hymno
da Republica. . . , , ,„

Leu o sr. Fleiuss a noticia dada pelo
Correio Mercantil sobre o fallecimcnto
de Francisco Manoel, aos 70 annos de
cdade, em 18 dc dezembro de 1865.

Mostrou quanto, pelo juiz'o dos seus
coetancos e pela opinião dos brasilei-
ros dc agora, merece elle a consagra-
ção de uma hérnia, já' lembrada por
um dos órgãos da imprensa carioca^

Como o Instituto Histórico e Geo-
graohico Brasileiro applaudisse a idéa
e lhe desse todo o apoio, dirigiu elle
a iRodolfo Bernardelli, o consagrado
esculptor patrício e ,seu dilecto amigo,
uma extensa carta, pedindo-lhe que fi-
zesse desinteressadaniente o busto do
autor do hymno naciona}..

A esse appello acuditi proniptamenle
o artista, que se promptificou a des-
empenhar-se da tarefa gratuitamente.

Depois ide suggerir uns versos de
José Bonifácio o Moço para figurarem
na 'base do monumento destinado a
Francisco Manoel, o sr. Fleiuss ternil-
11011 a sua conferência relembrando a
necessidade de fazer o governo actual
vir da Europa para a terra da Pátria
os reslos de d. Pedro II c de d, The-
rezá-Christina, conforme os votos a
esse propósito enuiiciados por vários
republicanos dos mais Íntegros e es-
clarecidos, como Laudelino Freire, Eri-
co Coelho, Alfredo Valladão c Basilio
de Magalhães.

Aos calorosos applausos que «auda-
ram essa' soberba conferência poz fe-
eho o 'hymno nacional, ouvido dc pé e
acclíuuado por toda a numerosa e sele-
cta assistência.'Numa das pausas da conferência do
sr. Max Fleiuss, justamente quando o
conferencista ia fixar .1 figura de
Francisco Manoel, o presidente, sa-
ibendo que estavam prcsenles 03 netos
do grande maestro, Luiz c Francisco
Muniz Freire e o seu bisneto, nosso
collega dr. 'Paulo Bittencourt, convi-
do'u-03, com applausos, da asscmbléa;
para oecuparem logares de honra, ao
lado do ministro Souza Dantas.

Ainda falou o desembargador Souza
Pitanga, pronunciando um discurso,
que foi um primor de fôrma, para
offerccér ao Instituto documentos au-
thenlicos sobre Francisco Manoel, e
que lhe foram ofíerecidos por pessoa
de suai familia,

¦ E a sessão foi encerrada
Assistiram-n'a, além dos drs. Souza

•Dantas, ministro interino do Exterior,
e Sérgio Barreto, representantes do
ministro da. Viação, os srs. A. F. Cas-
tello Branco Filho, Tony Bahia, J. Bra-
sil Silvado, Jonathas Serrano, Victor
dc Faria Gonçalves, d. Julia Lopes de
•Almeida, Alfredo Tinto, Luiz Muniz
Freire, Felinto do Almeida, Francisco
Assumpção, Álvaro Silva, Porto Sil-
veira, Gabriel Osório Mascarcnhas,
A.Uoças, Juüo César Carvalho, Er-
nesto Alecrim, tenente-coronel Silva
Caimpos, pelo general Agohar, comman-
dante da Brigada Policial; O. Corrêa
Santos, Cornado Müller de Caimpos,
Salvador Rnssomanof, O, Mililão dos
Santos, dr, Henrique IRcis, Henrique
iRomaguera, professor Alberto Moreira,
iRoberto de Lyra Tavares, Paulo Ma-
ranhão, J. Pacheco Dantas, Álvaro
Simmoncttc, Mario dc Góes c familia,
dr. Cincinato Lopes c familia, com-
mendador Horacio Lopes, i° tenente
Francisco Jaguaribe, Rego dc Mattos,
J. F. Barros Pimentel, Pedro. Cunha,
Ernesto Alecrim, mtiilas famílias e nu-
morosas outras pessoas gradas.

Toda a imprensa fez-se representar.

•Esse estabeleoimenlo dc ensino «ali-
zou anteJhonteia. uma reunião para tes-
tejar o seu reconhecimento official con-
cedido pela lei 3-'6», ba poucos dias
sanecionada. ... ..,. .

No salão principal do edifício, pre-
sentes professores; alumnos e convida-
dos, assumiu a presidência o respectivo
director, dando a palavra ao professor
Abreu 

"Gomes, 
que discorreu sobre o

reconhecimento official, estudando o
ensino de commercio entre nós cm face
da lei 1.339, de 1903. Demonstra que
a dispensa do concurso aos cargos de
Fazenda e das 'Relações Exteriores es-
tava implicitamente, derogada pela. le-
lislação em vigor, e que assim se um-
diam os jovens que pretendiam .obter
o diploma das escolas reconhecidas, só-
mente com tal propósito. Cpneita os

/moços ao estudo das sciencias commer-
I ciaes, que lhes offerece um campo mais
(vasto na vida pratica, que o das cha-

inadas carreiras liberaes, ..
Patenteia o absurdo, no Brasil, da

classificação cm escolas superiores e
profissionaes. Em todos os paizes cal-
tos. diz o orador, o ensino superior
lanto podo ser das carreiras liberaei
como das profissionaes. W assim que
a 'Escola Superior de Commercio, ¦ de
Antuérpia, fórmá doutores em scioa-
cias commerciaes, bem,como as escolas
superiores de commercio de Milão,- Tu-
rim, Hamburgo, Berlim, etc. Entre nos
temos já as Escolas -Superiores de Guer-
ra, de Agricultura e de Commercio, que
são como a3 de Direito, Medicina, e
Engenharia, estabelecimentos ue ensino
superior.

Falou depois o cônsul Silveira Lobo,
Diz que é um fanático, pelo ensino pro-
fissional de commercio. Na Europa,
onde serviu ao .Brasil durante annos,
observou o. interesse que ha pelo esta-
do das sciencias commerciaes. Lá, o
ensino dc commercio é ministrado des-
dc as escolas primarias, passando pelas
escolas médias, até ás superiores. A
prova evidente desse seu cnlhusiasmo
é que fez educar um filho na Escola
de 'Commercio de Marselha e matri-
culoii um outro aqui, na. Escola Supe-
rior de Commercio do 'Rio de Janeiro.

Lamenta o nosso atrazo nesse assum-
pto, demonstrando que somos ainda
um jiovo economicamente escravizado
devíeo ao nossos desinteresse c ao me-
noscabo oor parte dos poderes publi-
cos das coisas dc tal magnitude, -como
é o ensino commercial. Acha que o
•programma da Escola Superior dc
Commercio. é modelar, e que do exame
que fez, pôde af firmar que nenhuma ou-
Ira se lhe avantaja cm o nosso paiz.
Perora, concitando os moços a salvar
a Republica pela sua applicação ao es-
tudo e pela comprchensão nítida dos
seiís' deveres cívicos.

1— i. >¦*>.> —¦

Realizou-se laifttfi annunciada
corrida de motocyclettes
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COMO NOL-A CONTA UM
JORNAL PAULISTA

No medalhão, o vencedor ia 1* trova 4e imotocycles. A' direita
dois vencedores de provas <•?< bkycUttes

NO
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RETALHOS

Par iniciativa das sociedades «yclí-
cas Cycle Club e Moto Club, e da re-
vista Auto Propulsor, sob o parrocl-
nio do Automóvel Club do Brasil, rea-
lizaram-se hontem, na avenida Atlan-
tica, as primeiras provas sportivas de
motocyclos, realizadas no Rio. A festa
de bontem era em homenagem á re-
união nesta capital do 1° Congresso de
Estradas de Rodagem; e a ella foi dado
o apoio e o estimulo da população ca-
rioca, que assistiu, por uma representa-
ção muito numerosa e escrupulosa-
mente escolhida, ás provas realizadas.

Ao longo da avenida Atlântica era
grande o numero de curiosos; e nos
varandins e teifasses daquelle mairavi-
lhoso logradouro, grande era o numero
de senhoras e senhoritas que aguarda-
vam anciosamente a realização das
provas.•A festa começou por algumas corri-
das de bicyclelas, que revelaram rc-
sultados muito lisonjeiros parao o cy-
clismo nacional. Em seguida, sob a
immcdiata fiscalização do dr. Léon
RoussouUercs, 1° delegado auxiliar, e
do tenente Mario Limoeiro,, inspector
dai Guarda Civil, tiveram começo as
corridas dc motocycletas, sendo o.cir-
cuito a cobrir de cerca dc 10 kilome-
tros, visto que os corredores partiam
de Copacabana, no extremo da aveni-
da Atlântica, para vir ao Leme, onde

faiiam a volta, regressando! aâ ponto
de partida, que era também o de «ne-
gada, -

O resultaido final das corridas foi o
seguinte.;

Saidi Ch'í<tda
8.20 8.25.(0
8.J7 8.4a-33
8.30
8.13 8.18
8.28
8.20 8.2Í
8.1-1 8.17.54
8.28 8.34
8.37 8.44
8.45 8.51

G. Lallef. ¦ a a ¦
D. Lopes, • m m m
Floriano. , 1 x » j
Chajpiidò. :. ¦ * x
Delico. . m » * a a
Trieste. « « p x ¦
IR. Soares. • * « •
G. A. (Reis. mm.
Portugal.. :« * -« a
Jacome. , . « c *

iPelo quadro acima vê-se que foi R,
Soares o campeão da prova, visto que
tendo partido ás 8.i3m chegou ás
8, 17", 30", gastando, portanto, na
corrida 4', 30". Floriano, que estava
com todas as probabilidades de vencer
a prova, caiu nas ultimais "étapes" da
corrida, sem entanto se machucar.
Também não concluiu a provai, por
egual motivo, o corredor 'Delico,

Foi também realizado um "match"
de "side-ears" entre os corredores
Sallet e Paula Rosa, vencendo o pri-
meiro.

E acabou ahi à linda festa da' mo-
tocyclcs.

- Eis como o Estado de S. Paido narra
a tragédia passional oceorrida ante-
bontem na capital paulista e que aba-
lou - profundamente a sua sociedade :

A dolorosissima tragédia que hontem
se desenrolou num quarto de hotel, e
que abaixo noticiamos porinenorisada-
mente, abalou de um modo excepcional
01 sentimentos da nossa sociedade. O

Srotagonista 
e victima era um rapaz

e trinta e tres annos, cheio de talen-
to,* cheio de qualidades, extremamente
sympathico, uma figura brilhante e
querida que toda a cidade conhecia e
estimava, que dezenas de amigos ama-
vara com carinho. 1 ,

Ricardo Gonçalves era um' indivíduo
raramente dotado. Delle se pode di-
ttt todo o bem que é possível, sem
temer senão que se deixe de exprimir
a--verdade inteira,-que não se consiga
fazer comprehendcr e sentir toda a no-
breza da sua physionomia moral. Ti-
nha um notável talento de poeta e de
orador, tão 'forte e tão «íallea-vel, po-
rém, que elle sempre soube distinguir
a oratória da poesia; e se, quando poe-
tava, era um artista.' um sentimental
um enamorado da belleza e do sonho,
quando orava, era uma intelligencia,ra,-
ciocínadora e vigorosa servida por rj*ft
eloqüência elegante e sóbria. Era, alem
disao, um advogado operoso e habilis-
simo, como o provou repetidas vezes,
no desempenho de difficeis incumben-
ciss «ue lhe foram confiadas. Mas o
qua sobretudo refulgia na sua pessoa,
na sua mocidade que parecia quente do
bafejo de uma' multidão de boas fadas,
eram os attributos do caracter e do
coraçío. Ricardo Gonçalves era um
tou,ro. Nunca um adjectrvo caiu tão
bem a pessoa nenhuma. A sua psycho-
logia de nervoso) e de melancouco,

EM TODAS AS
SECÇÕES

Na Argentina
'A POSSEDO NOVO]

PRESIDENTE DA'
REPUBLICA

EM COP.ENHAGUB

A morte do ex-rei da Bavp
viera

Londres, 12 — (A, 11.) —Os jornaes
publicam telegrànimas de Copculiaguc
noticiando o fallecimcnto do ex-rei
Otlo. da Bavicra, que se achava sof-
frendo dois faculdades nicntacfl, desde
antes de deixar o throno, em 1913.

TOSSE ? Use
XAROPE DO BOSQUE

Dcp.: Drog. Pacheco — Andradas, 45.
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LADRÕES PRESOS _

A bordo do paquete"Itajubá"
Pelo commandante do paquete Ua-

fubá, que hontem partiu do nosso porto,
foram apresentados ao sub-inspectqr
Bordini, de serviço na Policia Mariti-
ma, os conhecidos ladrões "viajantes"
Manuel Ferreira e Antônio M>. da
Silva.

Affim de lhes dar destino, o capitão
Bordini apresentou os já muito conheci-
dos "touristes" ao sr. Júlio Baily ins-
pector da Policia Marítima, queosman-
dou para a a* delegacia auxiliar, afim
de terem destino.
>. aiana-i

AVISO
Os bondes que esta*

cionam na rua CHILE,
em frente ao Hotel
Avenida e Comp. Jar-
dim Botânico, passam,
quer na ida ou na vol-
ta, pela CASA LEITÃO
-Largo de Santa Rita.

"Raid" de hydroplano
DA ILHA~DÃS ENXA>

DAS A' ENSEADA
BÁPTISTA DAS

NEVES

Vm.t demonstração do solidário*
dado uo presidente do

Estudo
Bello Horizonte, 12 — (A. A.) — A

Câmara Municipal 'de Ponte Nova apre-
ciando a orientação do dr. Delfim Mo-
reira, na administração do Estado, con-
signou em acla um volo de louvor c
felicitações a-^s. cx.

DR, ALBERTO DO REGO LOPES —
Do, Hospital da Misericórdia. Vias uri-
nariaí, operações cm geral.
DR. APR1CI0 DO REGO LOPES —

Do Hospital da Sliscrieordia. Moléstias da
garganta, narÍJ e ouvidos.

DR. OCTAVIO DO REGO LOPES —
Oculista, prof. da Facilidade de Medicina.
Consultório: rua Sete dc Setembro n. op.
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Telopbono 834. Central. —-¦ Kua
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AROENXINA-UIIUGÜAY

F.míiora a sna
(fim phrasos só

W'n.v pi imitava, onde
attrncntcs ao 7 de

Opposição no tratado sobro deli-
niltaçfio de illius

Monlcvidéo, 12 — (A. A.) — Ge-
ncrnlizá-sc a opposição ao traindo assi-
gnado com a Republica Argentina sobre
a. delimitação das linhas existeutes no
rio Uruguay. Os opposicionistas reno-
vam as suas prclençõcs á posse da ilha
de Martin Garcia, que foi excluída do
referido tratado.

"«¦*»»¦

O sr, Hjppojié Yrigoyín

Buenos Aires, 12 (A. A.) — Os
jornaes da manhã publicam extensas
noticias com minuciosas informações
sobre a cerimonia da posse do presi-
dente e vice-presidente da Republico,
drs. Hippolito Irigoyen c Pelafio Lima.

A respeito da formação do novo ga-
binete, nada se sabe de positivo, sendo
consideradas como certas as nomeações
dos srs. Ramon Gomez, para a pasta
do Interior; José Salinas, para a da
Instrucção Publica; Domingos Salaher-
ry, para a da Fazenda, e Honorio Pue-
rodou para a da Agricultura.

Affirma-se que a.i pastas da Marinha
e da Guerra serão administradas, não
por milhares, mas por civis.

Buenos Aires, 12 (A. A.) — Em
homenagem á posse do novo presidente
da Republica, dr. Hippolito Irigoyen,
foram. suspensas as corridas do Ilippo-
dromo Argentino,

Buenos Aires, 12 — (A, A.) — (19
horas c 30 minutos) — Ficou assim dc-
finitivamenle constituído o novo Mi-
nisterio :

Re!açõe3 Exteriores — Carlos Becit;
Interior, Ramon Gomez; Justiça e In-
strucção Publica, José Salinas; Agri-
cultura, Honorio Pucyrredon; Fazenda,
Domingo Salabcry; Guerra Elpidio
Gonzalez (civil); 

"(Marinha 
Frederico

Alvarcz Toledo (civil); e Obras Pu-
blicas Pablo Torcllo.m » n» * —

As touradas em Ni-
t ctheroy

O bandarilheiro "Zapate-
riu" gravemente ferido

por um touro
Com uma casa quasi cheia, realizou-

se bontem, na praça de touros das Ne-
ves, cm Nictheroy, a 3" corrida da pre-
sente época. ,

A" hora regimental, oecupando a m-
telligencia, o sr. Luiz Noronha entrou
na arena a quadrilha, que era formada
peto cavalleiro Simões berra, espadas
iPaleiiÔ e Trianéro, bandarilheiros bran-
cisco Cruz, Marqueoito, Isidro Toribio
(o Zapatcrin), Luiz Prestes; forcados
José Veríssimo, 

'Lc Lisboa, Pouca Rou-
pa, José AragâOj Antônio Luiz e -Ma-
uoel Pascoli. . . -

Dado o signal, soltaram o primeiro
touro, para 0 cavalleiro Serra, que, -ape-
zar dos maiores esforços e usando nos

--*¦--"- •-¦ pode -ia-
_. _, reclamou

aiiiiiial levasse" ferragem c foi
bandarilliado. Zapatcrin, porem
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HOTEL GUANABARA
RUA DA LAPA, 103

Esccllcntes ccconimodaçucs para fami-
lias. Kxplcndida vista para o mar. Com-
plctamcntc reformado c com mobiliário mo-
demo. Cozinlia dc i11 ordem. Situado 110
melhor ponto do capital.

CANELLAS DE OSSO
Compra-se Rratule qilaiilidádê, of-

fertas á caixa do Correio 11. 51.

Só XA CASA POKXUGUESE JOE'
Rua Asscmbléa, .10 — é qtte 51: cn-

contra manteiga fresca mineira supe-
rior; kilo, ,i>'8on.

Jíós bebemos, vós bobeis; elles
bobem IIAX.SEATICA.

¦a» 1 «¦*»
DESÁSritE A «0111)0

t:ain do ronvv/ no paiol
QuanSo trabalhava, na manhã de

hontem, a bordo do paquete Ceará atra-
eado ao Cács do Porto, o íoguisla Ro
munido do Souza, de 20 annos de
cdade, dc cor .parda, caiu da carv.oeira
do cpiivêz no .paiol, riunia profundidade
appvókimada de 10 metros.

Chamada a Assistência, esta soecor-
reu o infeliz, qae. depois de medicado,
foi internado na Santa Casa.

¦¦ 11 m « m

O capitão ide cometa Protogertes
Úuimarâcs, qtte. realizou o "raid,"

Conforme promettera, o capitão de
corveta Protogcnes Guimarães, director
da Escola de Aviação da Armada, rea-
lizou hontem com exito o "raid" de
hydroplanos entre esta capital e a cn-
seada Báptista das Neves.

A's fi.30 da manhã, acompanhado do
piloto mecânico americano Orton Rae-
wcr, aquelle official tomou assento no
apparelho, fazendo ailgumas experien-
cias, Para depois, aproando para a
ponte da Freguezia, na ilha do tíover-
rcador, elevando-se a to metros dc ai-
tura, ganhar a liarra, num surto ele-
gante, voando sobre o "scout" Bahia,
a <«ijp bordo se achava o ministro da
¦Marinha, outras autoridades navaes e
o deputaldo Octavio Mangabcirã, rela-
tor do orçamenlo da Marinha, na com-
missão de Finanças, da Câmara.

Da torre do comutando do Bahia, o

O dr. Rkario Gonçalves

talvez um tanto complicada e obscura
i primeira vista, era, na realidade, de
uma simplicidade e de uma transparen-
cia inexcediveis. lElle era um moço
profundamente, inunaculadamente ho-
nesto e bom, incapaz de proceder mal
e incapaz de fazer mal, — uma con-
sciencia e um coração egualmente
grandes e limpos, Não se lhe conhe-
cia um só inimigo. Vivia, porém, ro-
deado de amigos, contava-os por dc-
zenas, e os seus amigos só falavam
delle com enthusiasmo e com doçura.
Era generoso, modesto, affectivo e sin-
gelo. Dir-se-ia que a sua alma de moço,
através do sentimento chegara intuiti-
vãmente á pacificadora comprehensão
da vida, onde vão enifím repousar os
espíritos superiores, peto caminho lon-
(o e áspero da philosophia.

Justifica-se perfeitamente a impres-
sio que a tragédia causou em S. Pau-,
Io. É' horrível cair assim de repente,
Colhido por um turbilhão de soffrimcn-
to e de morteK esmagallo por uma onda
brutal de acontecimentos cm que se vê
envolvida pela fatalidade, uma juven-
tude tão bella c tão galhardia, tão cheia
de irradiante sympatlnia e tão redobra-
da de promessas... Foi por isso que,
desde a primeira) hora do infausto
desenlace até -á madrugada dc hoje, in-
interruiptamcnte, uma verdadeira romã-
ria se estabeleceu em procura do cor-
po gelado desse moço, onde centenas
de olhares quizeram pousar por uma
vez ainda, como ipara fixar a imagem
de alguém que de tão bom nem pare-
cia ser deste mundo...

ií * *
COMO SE DESENROLOU A

TRAGÉDIA
Seriam m Oioras quando o delegado

de serviço na Central, dr. Mascare-
nhas Neves, o medico legisla, dr, José
Libero, e o da Assistência! 'dr. José
•Luiz Guimarães, foram teluamadds ao
hotel Brasil, na lAvenida Raritrél Pesta-
na, para ahi tomarem conhecimento da
triste scena.

,0 dr. Ricardo Gonçalves, com sua
comlpaiíheira Maria do Carmo Oliveira,
entrara poifco antes naquella casa, pe-
dindo um quarto, no que foi prompta-
mente attendido.

A porta desse eoriunoklo não tardou
que se fechasse, tendo os recem-chega-
lios pedido, primeiramente, papel e tin-
ta. Alguns minutos depois ouviu-se. cm
todo o hotel a detonação de dois tiros,

almirante Alexandrino e sua comitiva! que partiam do quarto o-tapado pelo

recursos da cqtiitação, -nada
zer. No entanto, o publico
que o
este in... .....-.-„ _. t .
pegou num par de ferros.e toi para o
íouro. Com tanta infelicidade o fez,
que o matreiro bicho arrancou sobre o
vulto, jogando-o de encontro a trm-
cheira. Levantada pelos collegas, viu-se
que a colhida era grave. Vçiu a Assis-
tencia. que lhe prestou rapidamente os
primeiros soeconos, traiisportaiulo-o em
seguida para o Hospital dc S. João Ba-
ptista, em Nictheroy, onde, a hora que
dali saímos, lhe eram feitos os curati-
vos.

A corrida proseguiu, mas os tourei-
ros, apavorados, nada mais puderam
fazer de geito. No entanto, os anunaes,
que pareciam estar com o diabo no cor-
po, saiam á arena e esperavam a ocea-
sião opportuna dc proseguir 110 derrote
dos artistas. .

Assim, quando o terceiro touro toi
destinado á pega pelo forcado Aragão,
de costas, este é volteado, sendo neces-
sario, como recurso, o seu collega Poir
ca Roupa pegar o animal á meia volta,
e andar pela arena sósinlio, nas hastes
do touro, até ser auxiliado pelos restan-
tes forcados, que se achavam espalha-
dos.

Os demais touros levaram alguns
ferros, salienlando-se Cruz e Trianéro,
no qúinlo touro, coüocando o primeiro
um par bom, e o segundo outro regu-
lar. •»

O serviço dc policia foi bem fei-
to, sendo presidida a turma do Rio pelo
inspector Bandeira de Mello c a de
Niclhcroy pelo delegado Geraldo Ri-
beiro.

No hospital dc S.. João Báptista
di.=;eram-nos que a colhida de Zapate-
riu fora pensada pelo dr. Alcides, que
diagnosticou fraclura da perna esquer-
da em dois logares e ruptura.

O toureiro está cm quarto particular.
Para o substituir, na corrida de doniin-
go próximo, já foi Iiontem contratado
novo arlista. Nesse dia serão corridos
outros seis touros dos 24 que a enipie-
sa adquiriu ultimamente.

EM EXPOSIÇÃO

-1 :nento.

AINDA O CASO DA TLU.V DO
GOVEIJXADOll

O general Agobar, comnrandaíi* da
Brígalá Policial, dWèrminoti a abertura
de uni rigoroso iinque:üto, atíàn de rapu- I
rar a resiionsabíliíade d.is envolvidos I
rio caso do itestacanueutõ da ilha do'
CovoriKulor.

. As praças e o sargento nue delle fa-1
riam parle foram presas c removidos'!
para e.ni capital.

Do inqtferit'0 foi encarregado o co-' ditei
roucl Ca.íos Satítos ; ciaçã

Na Casa Lc Mobilior,;'i rua Chile, 31,
o <iue ha de bello em moveis. Preços
únicos. Condições facilimas de paga-

A PECUÁRIA KM S. PVULO

O registro dos rcproiliictoros da
rriçn eiiraeíi"

S. Paulo, 12 — (A. A.) _ Começara
j a 15 ilo corrente o registro dos repror

s da raça "caracú", na Asso-
Hcrd-Boock Caracú-

¦ •mm o-imp m> ant»—— —«

MOVEIS A PRESTAÇÕES I

S. JOSÉ'72
M. GOMES DE AfiORADE|

saudaram o commandante Protogcnes,
que correspondia aos cumpri mcníos,
agitando o braço.

ISeguindo o percurso já conhecido c
por nós noticiado, o capitão de cor-
veta 'Protogcnes Guimarães conseguiu
realzar o "raid" com exito, cobrindo
a distancia de oitenta milhas em qua-
tro horas e 25 ¦minutos; chegando á
Escola Naval em perfeitas condições.

O commandante Protogenes regres-
sara hoje á esta capital.

¦ ,,. —»*¦»«¦

TALHARINS

CENTRO PARANAENSE

A nsscniblúa iiiiniinciiidn para
boje foi transferida

A asscmbléa geral deste Centro, que
estava convocada para 'hoje, foi trans-
ferida para quando se anntihciar, con-
forme deliberação de sua directoria,
homem reunida em sua sede.

dr. '.Ricardo Gonçalves, dando-se logo
o pedido idas providencias policiacs.

As autoridades, penetrando no quar-
to onde se verificara a anormalidade,
ahi encontraram, estendidos no chão,
os dois hospedes, tini dos quacs, o dr.
Ricardo, já sem vida.

A policia ifcz o que. cos.lum.i fazer
cm c;'sos idênticos. Examinou o cor-
po do infeliz moço ciicóritrandò-lhe
no peito, sobre o coração, 11)11 ferimen-
to produzilJo por bafa, e nos bolsos ai-
etimas cartas, dirigidas a amigos c a
pessoas da familia, pela leitura idas
quacs se deprehendeu que o desventu-
rado homem de letras ipuzéra termo á
sua esperançosa cxistcn'c:a, dnpois de
haver 

'alternado 
contra a vida dc sua

companheira.
Esta permanecia qiíasi sem fala, e,

como perto delia fosse encontrado um
frasco dc oliloroiorinio, presumiu-se
que se tratava ide um envenenamento.
A moça foi, pois, removida para a
Santa Casa, após algumas injecções
que os médicos lhe ministraram para
reanimal-a, e, naquclle estabelecimento,
veriifiíou-se que a doente apresentava
nas costas um ferimento produzido por
bala.

Junto á mão direita do dr. Ricardo
Mendes Gonçalves achava-se um revól-
ver "'Smifh & Wcsson", com duas ca-
psulas deflagradas; sobre o leito do
quarto, um tinteiro; c em cima da me-
sa um bloco dc p'apel completamente
cm branco.

'No commodo, a .policia encontrou
ainda tuna caria endereçada para
Monte Alegre, a kl. Anna Camiirgo
Oliveira, mãe da infeliz moça,

•Feito o arrolamcnlo dc tudo e re-
movida d. Maria do Carmo Oliveira'
ipara a Santa Casa de Misericórdia, o
icr.lJ.aver foi levantado e conduzido pa-
ra o necrotério da Policia Central.

iFoi, pouco drpo's, que se verificou
uma verdadeira romaria, para aqucllã
repartição, onde iunumeros amigos e
admiradores do desvenfurado homem
de letras iam pedir informações, che-
gando muitos a dirigir-se ao necrotério
para verem o caVlavcr.

Os pormenores fornecidos nela poli-
c?a não eram de moldo a satisfazer a
curiosidade do publico.

Os boatos corriam dc boca em
boca, transparecendo, 110 fundo de lado, |
a grande verdade de que o dr. Ricardo i

Sem que nada lhe tivesse acontecido I Gonçalves, consagrando á sua com

frescos
com ovos*

diária-
mente fabricados por GIORE/.LI » C.a.
A' venda cni seu armazem. RUA LAVRA-
DIO 18 e 20. Importadores Uc gêneros
italianos. Telephone 3756, Central.

 *a«*ani*»
INACREDITÁVEL!

Um cadáver leva 24
i: horas para che-

^ar ao Necrotério
Antc-honleni, como noticiámos, foi

encontrado morlo, no quarto que oc-
cupava, no predio n. 119 da rua Pru-
dente de Moraes, em Quintino Bocaytl-
va, o italiano Carlos Ntmziaia.

As autoridades do 20o districto pro-
videnciaram para a remoção do cada-
ver do infeliz para o Necrotério Poli-
ciai, mas somente hontem, ás 4 horas
da tarde, deu o corpo entrada naquella
morgue, já cm adeantado estado dc
putrefacção.

E por que isso? Porqiie o contluctor
da carrocinha-rabecão, o havia levado
para o Necrotério Publico, onde ape-
nas são depositados os cadáveres vieli-
mados por enfequidade.. communi.

DETECTOR dc arroinhainento e assa!-
tos.— Jornal do Comiiicrcio, i" and., sala
ij, Volhan & Palma. (It 25.13)

O CARVÃO

Cr.-.cg'ada de uma _ran
da partida de

NorfolK

menina de nome Marina, Ate agosto
ultimo, os dois viveram.na melhor har-
monia. .

Nessa oceasião, adoecendo a menina,
foi chamado o dr. Margarido Filho
para itratat-a', e icste clinico iniciou
uma perseguição irresistível contra a
companheira do dr. Ricardo.

A depoente confessou que se apai-
xoiiara vivamente pelo dr, Margarido
Filho,, mas accrcscentou que todas as
relações que manteve com esse medico
não passaram de cartas amorosas.

O dr. Ricardo percebeu o que se es-
tava passando, e, tempos depois, fez
seguir seu filhinho para a fazenda
Santa Rita, entregando-o aos cuidados
da mãe de sua companheira, e a filhi-
nha para casa do dr. Heitor dc Mo-
raes, cm Santos. .

Ante-liontein, o dr. Ricardo foi
áquclla cidade, para onde havia seguido
dias antes Maria do Carmo Oliveira, c
mostrou a esta um iclcgramina que
djfie haver recebido da fazenda,, an-
itmciando-lhe que se aggrayára o cs-
tado do filhinho. .

Os dois resolveram seguir logo via-
gem para Santa Rita, ma3, em. São
Paulo desembarcaram e foram ás 20
horas para uma casa, á rua João Ra-
malho, onde o dr. Ricardo lhe disse
que o telegramma fora fantasiado por
elle com o fim de attrahir a conipa-
nheira a esta capital, para interpellal-a
sebre a gravíssima questão que tanto
o vinha preoecupando, qual era a das
relações que mantinha com o dr, Mar-
gariuo Filho. ¦.. ...

D. Maria do Carmo, diante da inter-
pellação, não poude negar, e confessoj»
que, na realidade, ivivia anuKlo apai-
xonada por aquelle medico, não senlindo
já aquella amisad; mie noutros tempos
consagrara ao dr. Ricardo. Reconhe-
cia que isso era uma desgraça, uma
•fatalidade, mas estava certa de que não
podia ji recuar. A situação era, as-
sim terrível, e só a morte poderia solu-
cional-a. A tragédia foi resolvida, en-
tão, .entre os dois, e, como na casa ha-
via criados, os dois preferiram leval-a
a cabo noutro logar, encamiiihandose
ambosT hontem de manhã, para o Hotel
Brasil. .¦ ..

¦No quarto, conforme estava combi-
nado, d. Maria do Carmo deveria in-
gerir chlorpformio, para depois ser
assasinada a tiro, acabando o dr. Ri-
cardo por sú'cidar-se.

Ella sentou-se á mesa, escreveu uma
carta, mas, mais cedo do que esperava,
seu companheiro, tocou-a com um re-
volver nais costas, prostrando-a com
um tiro e deixando-a em condições
taes que não soube ò que depois acon-
teceu dentro do aposento.

Estas foram as declarações prestadas
por Maria do Carmo Oliveira á poli-
cia, dentro do quarto particular da
Santa Casa da Misericórdia, onde se
acha em tratamento? e, segundo pa-
rece, já fora de perigo.

Tudo leva, porém, a crer que cila
haja mentido relativamente á historia
do telegramma. Este não deveria ter
sido uma invenção do dr. (Ricardo,
mas um plano de que lançou mão o
dr. Margarido, enviando-o para Santos
a annunciar a Mada do Carmo a gra-
vidade do estado do filhinho para cila
ter assim um pretexto de vir a São
Paulo, para o que chamou a Santos o
dr. iRicardo.

Também não é certo quo. essa mu-
lher fosse alvejada quando," sentada, .a
uma mesa, escrevia uma caria, pois o
bloco dc papel, conforme já d:sscino3,
estava completamente branco. O que
parece mais certo é que, resolvido en-
tre ambos o suicídio, para o que o dr.
Ricardo lançaria mão de um revólver,
c Maria do Carmo, do chloroformio,
ella fosse alvejada por elle, depois de
se recusar a ingerir aquelle veneno.

Ante-hontem, ás 12 horas e meia, o
dr, Ricalrdo esteve no Fórum Criminal,
onde fora procurar o dr. Roberto Mo-
rcira, 40 promotor publico, que na oc-
casião se achava ausente, por motivos
imperiosos.

O joven homem de letras passou
algum tempo a conversai com o dr.
Matheus Chaves, juiz da 4" vara cri-
minai, c dirigiu-se depois para o scu
escriptorio, no largo da Sé, onde es-
creveu uma cairia para o dr. 'Roberto
Moreira, deixando-a sobre a mesa, c
embarcando ás 14 horas para Santos.
A' noite, o dr. Ricardo era já visto cm
S. Paulo.

UMA INTERESSANTE tJÁRTA
DO DESVENTURADO MOÇO

A carta escripta para o dr. Roberto
só hontem, depois da horrorosa scena,
chegou ás mãos do seu destinatário.
E' interessantíssima, c por isso vamos
reproduzii-a:"Roberto — Fui hoje ao Fórum
dar-te um abraço. Não te encontrei,
mas eslive conversando com o dr. Ma-
theus, a tua espera.

Quando leres esta, já terei entrado
na grande paz! Lcmbra-te ás vezes
dc mim!

Soffrimcnto. Morri assassinado por
um miserável, que introduzi em minha
casa, esperançoso de que elle salvasse
a minha filhinha c que não trepidou,
conscientemente, em seduzir junto ao
berço de uma creança agonisante a
mulher que era minha companheira ha
sete annos e que, apezar das suas
culpas c das suas faltas passadas,
tinha-se regenerado!

Essa mulher abandonou a cidade por
mim, viveu commigo pelos sertões uma
vida tediosa, sem conforto, abnegada-
mente; para me fazer feliz. Até ha
bem pouco era uma mãe affccluosis-
sima, como todos sabem, uma amiga
dedicadissima que eu tinha.., Esse"d. João" profissional, porém, para sa-
tisfazer um capricho (sabendo que eu
era uma creSturá hyper-sensivel c que
morreria do golpe) atirou-mc neste hor-
rirei; inenarrável desespero de que só
a morte me libertará.

Esse bandido, que penetra em todos
os lares, infelizmente, levou a minha
companheira a fazer da própria 

'filha

sua cúmplice.
Adeus, Roberto. Um abraço, um

grande abraço do — Ricardo.
"Car vous me fulcs, doux cn des

heures de pcine..."
OUTRAS CARTAS ENCONTRA-

I)Aí» EM PODER DO SUICIDA
Nenhuma carta foi encontrada que

tivesse sido escripta por Maria do Car-
mo Oliveira. Todas as que apparcceram
uo quarto onde se verificou- a tragédia
eram do punho do dr. Ricardo Gon-
çalves. Tacs documentos, em numero
de cinco, eram destinados aos srs. Pli-
nio e Artlmr Ramos, Luiz Gonçalves,
irmão do dr. Ricardo, d. Anna.de Ca-
margo Oliveira, mãe de Carminha, e
d. Julicla Gonçalves, mãe do dr. Ri-
cardo, que actualmente se acha em
Paris. Nesta ultima, o dAycntttrado
moço pede perdão para o seu desatino,
mas declara que assim o exigia a sua
infelicidade, acabando nestes termos:
"E não culpe nem amaldiçoe nin-
guein."  ¦« — «a»

Fn
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O sr. Affonso Camargo, (X) tia)
"gare" da Central

Chegou hontem pela manhã a esfâ"
capital o dr. Affonso de Camargo, pre-'
siilentc do Estado do Paraná.

S. ex. que fez a viagem por via ter-
rcsLrc,steve-a aguaixlal-o na estação d<
Belém, o director da Central, aconipa^
nhado de vários engenheiros.

A' chegada do nocluiuo paulista í
estação Central, foi o dr. Affonso da
Camargo cumprimentado pelo coronel
Tasso Fragoso, em nome do presidente
da Republica, e pelos representantes do
vice-presidente da Republica, e dos mi-
nistros do Exterior, da Guerra, Mari-
nha, Fazenda, Justiça, Viação c Agri-
cultura, pelos drs. Amaro Cavalcanti
e Guimarães Natal, ministros do Su-,
premo Tribunal; pelos drs. Theodo-
miro Sanliago e deputado Costa Rego,
representantes do presidente de Mina»
e do Governador de Alagoas; pela
commissão do Congresso Nacional;'
pelo dr. Miguel Calmon, pelos rc-
presentantes do prefeito, do chefe de
Policia, do presidente do Estado do
Rio e pelo3 srs. deputado I.cbon Re-
gis, senador Pedro Borges, Nestor Vi-
ctor, Emilio de Menezes, deputado
Luiz Bartholomeu, senadores Murtinho,
a Hercilio Luz, deputados , Justiniano
Serpa, Cunha Machado, José Lino, Fe-
lix Pacheco, Alberto Maranhão, Arlindo
Leoni, Costa Ribeiro, Antônio Rolem-
berg; Torqttato Moreira, Raul Fcrnan-
des, Álvaro de Carvalho, Pereira Braga,
¦Antônio Carlos, João Pernetta, Mavi-
gnicr, Vespucio de Abreu, Celso Bay-
111,1, llcrmencgildo de Moraes, com-
mandante Thiers Plemming, senador Ge-
neroso Marques, contra-almirante Cor-
deiro da Graça, dr. Bittencourt .Helfort,
dr. (Ismael de Souza, Castro Vianiia,
Nolasco de Almeida, dr. Nogueira Pe-
nido, Leopoldo Fernandes, Parente da
Cosia, Caetano de Oliveira; dr. Ale-
xandre Rmilio Sonimier, dr. Álvaro
Brasil, José Marinho dc Azevedo, dr.,
Plácido Modesto de Mello, dr. Hcnri-
que Boitcux, dr. Didimo da Veiga Fi-
lho. senador Abdon Báptista, deputado
Arislarcho Lopes, representando o go-
vemo de Pernambuco, c senador João
Lyra.

Antes que o dr. Affonso de Camargo'
se encaminhasse para o saguão tia Ccn-
trai, 11111 orador, o sr. Caio Machado,
saudou-o, elogiando a sua acção no go-
verno do Paraná. O dr, Affonso de
Camargo agradecen com um abraço as'
palavras do sr. Caio Machado. j

'Cercado de quantos o haviam ido cs-
perar, s. ex. se dirigiu para a praça
Chrisliano Oltoni, onde tomou o auto-
movei 'de listado, cm companhia do
chefe da casa militar do presidente da
Republica.

Foram-lhc, então, prestadas as honras
militares devidas ao seu alto cargo, por
uma companhia do 52o dc caçadores. •

'E o automóvel partiu para o America
Hotel, onde ficou hospedado o gover-
nador do Paraná,

—1 Em ligeira palestra que entretive-
mos com o dr. Affonso dc Camargo, 011-
vimos de s. ex. palavras de elogio a
acção do presidente da. Republica nesse
accordo presles á ser firmado entre os
Estados dc Santa Çailiarina e o Paraná.
As manifestações isoladas, que se deram
110 scu Estado, contrarias ap accordo,
reputa-as s. ex. filhas de uma exalta-
ção de mõincnio, que cederá legar á
razão. S. ex. tem confiança na justiça
que ainda lhe hão de fazer. 03 mais
aecerrimos inimigos do accordo, por-
que esse accordo não podia deixar de
ser acecito por ambas as partes lili-
ganles.

— Hontem mesmo, á tarde, o presi-
dente da Republica recebeu, em audien-
cia especial, o dr. Affonso de Caniar-
go, que se. fazia acompanhar de seu
ajudante dc ordens, tenente 'Ettclydes
Valle.

O presidente do Paraná, além tle
agradecer as homenagens que lhe fo-
ram prestadas á sua chegada, conferen-
ciou com o chefe da Nação sobre o
accordo para fixação dc limites entre
os Estados de Paraná e Santa CatliaV
rina.

Hoje, ás ,1 horas da tarde, a convite
do chefe do Estado, reúnir-seão 110
palácio do governo, os presidentes dos
Estados litigantes, afim de combina-
rem os termos cm que deve ser rcdl-
gido o accordo, cujas bases já se tor-
naram publicas, e se dele/rminar o dil
em que deve ser elle assignado.

¦ais» 1»
FORMICIDA PASCHOAL — G

maior amigo da lavoura: encontra.se
em toda3.as casas de primeira ordem,
desta capital t de todos 03 Estados.

m > s» » a*» '

CASA ALVIM
Agencia de. Loterias
Pagamento imtncdialo

Rua da Assemblóit 95
Telegh._568^ C.

¦lc anormal, chegou hontem, procedente panheira o mais-entranhado afíecto, <le-
dc Noiifaltç, com um grande carrega-1 cidira a lamentável
monto de carvão, o cargueiro inglcz | atraiçoado.

scena, ao sentir-se

llerinc
O Hermes vem consignado

Grãcie e Cia.

Sabendo-se, por infor:inações trans-

O EXPLORADOR SHACKLETON

Sua partida para os Estados
Unidos

Sanliago, 12 — (A. A.) — Partiu
para os Estados Unidos, a bordo do pa-
quete " Imperial", o celebre explorador
inglez Sliacklelon.

¦ a a am >
Audacioso assalto

Só é rc.ilialo quem quer!
Só não dóíitríe tranquillo quem não

quer, pois o DETENTOR constitueas

STADT MÜNCHEN
CAPE', RESTAURANT E BAR

AO AR LIVRE
ALMOÇO», JANTARES E CEIA9

Hoje no juntar:
FEIJOADA ESPEOIALj
Sopa. de cevadinhn;
Rndcjo do forno nu grntln;
Pcrnu dc porco com farofa,

CEIA :
Canja especial, sopa it l'ni<*-iinit-

ostras frescas, camarão torrado
pescudiulias, frios softidos, cru
quettes, Tagliarini, costelletas, fi
lhotes de pombos e Inhanibüs.

AMANHA, AO ALMOÇO :
Roupa velha e tutu de feijão;
Vatapá ú haitiana.

1 — PRAÇA TIRADEXTES — í
Telephone «65, Central

O proprietário,
A. MOTTA BASTOS.
**»*_*> fi

A Liga dos Proprietários conti-
núa a agir

A Liga dos Proprietários promove»;
para iamanhã uma nova reunião, ua
qual. tratará da inconstitucionalidade
do imposto de esgoto, que, sendo co-
brado pela Prefeitura, não o pôde ser
•pelo governo federal; de representar
aos poderes competentes contra o au-
«mento de décimas, de modo a poder
agir judicialmente contra a -Prefeitura,
por esse abuso e, finalmente, da me-
dição illegal dos hrdromctros.

— » — *» ¦*¦ .

As 

nvaÍ3 lindas salas de jantar e os
mais elegantes dormitórios tsó po- '
dereis encontrar na casa LEANDRO

MARTINS & C, á rua du Ouvidor
ns. 93 e 95 e nos anlligos armazéns á
rua dos Ourives ns. 39 a 43.

PASTAS DE COURO
Para advogados; cobradores c nutsí-

cas, na casa Dias Ribeiro. Uruguayana
n. 138, Fabricantes. J

¦ (1 IB . »*»

firma mitti.las da Santa Casa, que Mana do maiores scguràiiçàs da propriedade cm
Carmo Oliveira estava ferida e apre-1 !ou03 ,,3 li)01.:os rt0 acesso. Jornal dó'sentava algumas melhoras, seg.imam ¦ Commercio, i° andar, saiu 14". Volchaii

Pálriiá;

>DK.nLAl<ltO SODRE'

Sua passngcni pela portnleza
Fortaleza, 12 — (A. A.) — A Maço-

liaria obsequiará o senador Lauro So-
dré com iim almoço, por oceasião da
sua passagem pelo nossp porto,-

para lá o dr. Fontes de Rczer.d
delegado, a quem eslava affccto o in-
querilo, e o dr. Acaeio Nogueira, de-
legado de investigações e capturas,

2365 acompanhados do escriião da delegacia
do Braz, sr. Francisco Cclidonio, sen-
do Kr.uadas por termo
AS DECLARAÇÕES DE D. MARIA

DO CARMO
D. Maria do Carmo de Oliveira af-

firmou que, lia sete annos, vivia com o
! dr. Ricardo Gonçalves, havendo dessa

.'_ iiníãq__do2s_fnjhJnhgs(, um ntenino 5 .uma

*«B"<*-<*S*>*<Vfjraa*»»-

UMA 'FIGIEIRA''

Caiu <la escada
•A Assistjcncia. 'Muni.eipal soecorreu

|he:jein p carvoeiro Eva-iãsto' Barccllos,
i worador á rua da Gamboa 107, por ter
i o níésilvo rolado uma «seada na iPoma

do Caju', liuSairiido o collo do fenmr.¦Depois- de medicado -rx-üa- Asassteneui
foi Uvarwlo r'ecolbido i 16* enfermaria
da Santa Casa.

EM SANTA RITA

Inauguração do serviço de torça
e luz electriens

Recebemos hontem o seguinte tele-
gramma :

.S'1111/o Rita, 12 — Inauguramos hoje
o serviço de força e luz eloctricas, em
Santa Rita, município de Cantagaüo.

Antes da inauguração, muitas pes-
soas de importância do loca! verifica-
ram as excellentes condições de todo o
serviço, inclusive .1 rede proleeção dal
nossas linhas, atravessando a linha
férrea da LeopokHn.iV

Reina .1 maior alegria ctilre a popüla-
cão pelo' importante melhoramento, —
Castro Martinez &_Percs..

m

':~"
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._-, CORBEÍO PA! M^A^Srâtó^ra, 13 de <M»t>ro 
| 
Mio '

¦mmuii^ Liga, do cargo de presidente desta TI ÍOI.'¦ ^~Mm '""•'" .- agremiação, para o qual havia sido I II i~| |~

m

tes-

*:.'..

PATAS ixiTratais
Passou hontem a data do nnniversario

ralalicio do dr. Augusto Monteiro, prc-
feito do departamento do 'Alto-Acre c'"".

deputado federal pelo Estado do Kio Oran-
de do Norte, cté b ,passada 'legislatura.

S. cx., que ora se acha nesta capi-

tel aonde vciu a chamado do .governo da

(Republica para resolver .varias : questões
•Uinrnles á .administração ,<laquc'.le depar
lamento acreano, ipassou o -dia de liontcm
«ra 1'ctrnpòll.i, renreswnilo 

'4 noite, quan-
do tccdbctt innumcros itclégrymmas, cartas
e cnrti-ics de felicitações dos seus amigos,
inclusive das vários -rcprcscntantci do go-'
verno.

tf
.' :Vazeiii (íiinot hoje ...

\ menina Juracy, filhinlia do sr. \i-
viltli Leite Hiliehro.i , • * ,..„;,;,„a scnliorita Aspasia Comes 1-igucira.
professam .publica'; ,,. .... ;'___ -,„:

a sra. d. J^opoUlina .Obrara Bra;
ig.i. esposa do sr. Henrique Bragu de Oli-
y"- 'a 

sr. Eduardo 'Pereira .dr. Costa,
¦fi-iicciiiimriii :do lUboralorui Untmco luar-
inncctitico fllilitaf ...... ,

„ senhorlta 'Isohna Tia!, «mn f
ít. Ignncio Dias. 'funecionario uo anua-
dourn da Santa Cruz ,.

r~ Faz annos hoje o -Interessante Jla-
1-iáT filliinha dn sr. Joaquim 1 "Ho '•'"'
tjns, nosso companheiro nus ofttcinas ue
'•'—'õ0còn1iecÍào 

engenheiro-dr. João Tei-
jícir.i Soares i. v i\f..t„,in,t scnliorita Edmges N.. íMaçBadO,
professora municipal, com exercicto na i,s-
cola Chyríi', 2a do 9o,-districto ;

a 'sra. 
d. «(tarda Soarei ;

a scnliorita Olga Ecrnati.lcs lortima,
nluiiiha du Conservatório Nacional de Mu-
MCÍ-; 

a senhorlta 'Eduardo Heis -Brandão;
* O

CASASrENTOS , , . r ,
O suli-officlal da Armada João duma-

Tãc.i lircitas contratou casamento com n
«enliorit.1 Beatriz , da 

'Cunha Valeiitj.il;
lha do sr. Antônio da Cunha \ alento t-
de d. Uosa da Cunha Valente.'* -,

Contratou casamento com a gentil se-
nhorita Marietta Marins, -dileciarillu do
conhecido negociante Joyito Marins, ro.nir.
Miguel Veríssimo da -Costa, -clinico nesta
copitnl, c filho do dittiucto .contra-alimran-
U Verissimo José da Costa.

«l *

CMJI1S E FESTAS
Domingo, 15 do corrente, .seguirão para

Vassouras, afim de tomar parte no lesii;
vai une so realizará, nesse dia, np cine-
ma dali, cm 'favor do Albergue dos po-
«res, os sos. Taiilo Araitjo, Amaral Or-
itellas, A. Cardoso e d. íalla de Moraes
Cardoso. - . „„_

A festa nue será dividida em çüaa' par-
tes, unia literária e outra 'musical; loiiinu-
do pane ua primeira a seitlipitiU Oilcltc
«oiieatvcs; que 'dirá .um trabalho cm p.u-
sa da ¦oscrlptoro Edla Cardoso, c na se-
gunda, iiue se compara, de um Srccltal de,
piano,' bandolim, e violino a .«idioma
íülitilm Conta, d. .Alcides de «taufec
Silva c o sr. Luiz Seabra, seiulo (uiiila
abrilhantado com a banda S. Al- 2f> OÇ
Julho, promettc ser imu 'das nullio.cj
<iue «li se tem realizado. .

Anos o festival irão todos ate no cerni-
terió local, afim de prestarem uma lio-
minaRcni á mcnioria -do poeta virssolircn-
6C Casiniiro Cliinha. Ffltara por :cisa oc-
casiâo n dr. Amaral Orncllas c « se lio-
rila Odctie Gonçalves, quo «recitara um
soneto da lavra do fathxido poeta.

* 1$ *

fCorreio
Aa Manhã]

){Acliam-sc ú venfla
lumes:

M WH

IfO Marquez de Fayotle,
Por Gorara do Nerval

í 0 Tamanco
'? Por Henry Mnrgcr

Um casamento na
época tio terror,

Por Mircconrt

LÁZARO,
ÍÍPor Bon Jacintlio O. Plcon

DUAS ORPHÃS,
Por Mlettc Mario

. PEDRO E THEREZA
& Por Mareei Prcvost

|üM ERRO JUDICIÁRIO,
» Por Marc Mario

| MVEWID0,
| Por Salirndor Favliin

I Odlo irreconclliavel,
H Por Corlos M. Ocontos

Servidão e brio na
vida militar,

Por Alfredo de Vlgny

l iliüi

I

A GUERRA NO AR
ATIfiES AVSTBIACOS IlAWÇAM

BOMBAS EM SAN GIORGlO
iíoiiiB, ia (A. A.) — Uaia das_bom-

bas lançadas .pelos aviões austríacos,
cm -San Giorgio, caiu numa praça, nu-
tando uma mulher c ferindo outras.

A parte attingida pela .granada fica:
bem distante das foTtificações, o que
demonstra os intentos perversos dos
bouibardeadorcs

Os Imlgaros 'espalham "bnclllus"
do choleraem Constniiza

Petrogrado, ta (A. H.) — Noticias
recebidas 3a Dobrudja informam que a
cidade de Constanza foi bombardeada
por vários aeroplanos inimÍEOS, que'
lançaram "bonbons'" contendo "bacü-.
lus" do "cholera morbits".

zendo que o sr. Venizélos, discursando
hontem naqttella cidade, disse entre'
outras coisas: . '

"Todas as ilhas adhcriram ao movi-
mento nacionalista e acecitam a mòbi-
lização geral, que bem depressa será
decretada. A Constituição deve ser
respeitada, sticccda o quo sueceder.
Iremos para a frente sem Athcnas. e
sem a velha Grécia. O nosso propósito
é 'marchar .contra -o rei 'Fernando ;da
Bulgária « as suas iropas :traidoras.'" !

Unia estatística sobro neroplanos
abatidos por aviadores

allcmfies
Berlim, ia (T. O.) — Reccnlcmcn-

te uma revista franceza publicou uma
lista de onze aviadores francezes que-
tinham abatido, até 15 de setembro,
maisjjic quatro acroplaaos adversários
cada^m. Os jornaes allemães acabam
agora de publicar a lista de aviadoi-i
germânicos, que já abateram mais de
quatro aeroplanos inimigos. O numero
destes aviadores era de 19 até 15 de
setembro c aa até 5 de outubro.

Uma mensagem do «Papa S
aos bispos .-allemães ,.

Berlim, 12 — i(T. O.-) —'O.Summo
Pontifice Ucnto-X-V, .respondendo a ttma

.-mensagem dos bispos allemães teunidos
| em Fulda, dirigiu-lhes uma -communiKa-

ção, na qual entre outras ;eoisas, -diz 'o
«eguinte.: "A grande dôr gne .esperi-,•mentámos ,-pctóliorrivél.derraniainento:ae[
sangue dos .tiossos:filhos,iauginentou ain-
da devido «o '{acto de terem sido 03-nos-
sos reiterados esforços -cm iavor da paz
Teecbidos em algumas .partes com la-
mentavelfBuspéita, ic :«m -outras *om ab-r
sohita recusa, «orno -»e co ^superior in-
teresse oão 'tivesse sido o inspirador,
das nossas .palavras, 'ôias sim a espe-
elativa de 'algum --lucro, ou como se não
desejássemos nÓ3 ver terminada .esta
guerra «eoni uma rpaz que -assente <nos
principios de justiça c de equidade."
-O :santo padre termina a sua carta com
a seguinte cxhortação aos bispos: O

mosso primeiro dever agora c fazer es-
lorços no sentido de impedir a.intensi-
ficaçâo do ódio entre os subditos das
diffcrentes nações por causa, da guerra,
e visando apasigttar as animadversões
mediante reciprocos serviços de cari-
dade christã."

.a cerimonia da entrega da faxa e do
rbaslão presidenciaes ao dr. Ingoyca
¦peto antigo presidente, dr. victonno
de da Plaza.

jEssa cerimonia passou-se no salão oe
despachos de Palácio, sendo muito to-
cante, embora despida de solennidade.

Terminado esse cacto, o presidente
novo assignou decretos nomeando o mi-
nisterio, que .já Iransmitti.

Buenos Aires, ia (A. A.) — E esta
a chapa mais ;provavel -para o preenchi-
mento dos principaes .cargos administra-
ti vos:•Chefe de policia, dr. Júlio -Moreno';
intendente, dr. Hogelio Araya; chefe
do >estado=anaior 'do sexercitp, .general
Pãbhj 'Hiechieri, e-director ám Correios

¦e 'tfeletraphos, dr. IPrancisco Beyro.
mm

REUNIÕES
A Aeailcniia

iiiic*sc hoje,

jovens casadas,
Por II. de Bnlzftc

UM CASO ESCURO,
Por n. do Bulznc

Nacional do 'Medicina re-
ás 8 hora 1 da noite, em ses-

&ã<J ordinária. . ,T . ,„,,¦
Ordem do dia: Águas de l"£®b

coiunHiniençâu, pelo niiaraiacçutico, J.alito-
1,0 Veio: discussão sobro os perigos- •lio
"footfcsill" na Bilolcsccncia, pelo dr. I neo-
Uliiln Torres-, votação de parecer soltre a
iicmoria, ao prêmio: S, l.ticas .

A sessão é pitlilicn.
O # tl<

MISSAS .
A' missa de trigesimo dia que, pir nl-

ma de Manoel dos Reis Carvalho., foi ce-
Icl.raila hontem. na egreja de t-. hrar.clsco
do Pillil.l, coiiipnreceram. entre outra.-, as
Si-Kttintes pessoas : Manoel Antônio de
Carvalho Aranha. Lista 'Sampaio Uarrelo,
líiiKcnio 1'oiirclict, Manoel do lastro J.i-
mu, líilu.uilo Nazareno, Cresccntino Ba-
ulista de Carvalho, -dr. Bcriiarilino Vieira
il.iraa, Antônio Fernandes Veiga, Tcibo la-
vares de Silva, dr. .luso hduardo ;Telxçlra
do Souza Affonsn do Sá Alliíiydç, lt.r.d
liodrinues, Nilo Silva, 'Manoel Kodrigi-.cs,
Ahloniir de S. Paulo, Alberto Sattaiiiuu,
lltypolito 1'ereira. João tíardiulr.i.- vhiyas
Oiillhcrnilha .Montarroyiiie, Ziln \nz, l-ar-
CÍ.I 1'illtO.

<: S «•
IONXRltlíAMENTOS

riffcctuoit-sc, antcdtontcm, no cemitério
do 'Inhaúma, o cnternimento d.i itiduosa
senhorlta Màricttã Dias, fillia do dr. Heu-
liiine lliiis, que uo dia 6 do corrente, na
midencio de seu tio, dr. Alhcneo Santa
•Antia. dera um tiro na cabeça, conioriiic
oicticíámoa. ,. t

Ao cnterranicnto da desventurada moea
CMUiHirccerain a9 scgulntct pcs-:oas : u».
Alfredo C. do Iracema Gomes c,!51iai-ii-
llii.s. drs. I.vneoliiina, Olga c Itaitayn Go-
mir-i Nttno Freire do Saiit'Aiiiia e família,
lilins Gracílinno d:i Fonseca o s.nliora,
icnentc 1'resciliano N. üaiuleir.-i, .-Antônio
«Io Souza c família, Alfredo Cracillattp da
Ofõnsecn, líima «arreto, Ilavid Thomaz, dr,
L'\llierieo iSant'Anna, :Mauoel 'M. Mancc
lio, Octavió Rocha, Osmar Dias, liana iN.
üaiulcira. C,corRÍn.i Sant'Anna, t.irluiila
Carnueja, Paulo lirncslo 'Diai c família,
nrofessor Martins. Luizn Soarei r.arliosa.
Zclma Soares llarliosa, Aurora Soares l.ar-
besa, Aurora Cam|»9, Olga c (Dulce l;0;
mes, Cicorgcta Queiroz, Aurora Dias, <.
cilin Siin-.cir.i. Alice Claiidrc, Aureoluia da
«ilveira, Helena Lacerda. Ráphaila Cniiics,
l'lorind.1 llandcira, Alzira,'Santos llvlilo-
«r:nla Silva, llcnriqtieta Giihiiarãcs; Aure
lia e Adozhidn SiinfAtma, Maria Coneal-
ves. Algcnilra nastns. Isabel (Ü11112 l.nidin
Bandeira, Sylvia M. do ba, Margarida
lago. Ilrigida Silveira, Adelino ;(-laitdre,
lllnlbliia de Souza, Nair Carvalha', Atilo-
¦lictn Dias, Anua c Conceição Alves Ui-
«i.liua Bandeira, Carmen Varinha, Anima
.Itoelia. Clementina Fonseca, l-.ttridice Oli-
veira, Carmen Costa, Lygki Carqueja,
Idahlla Marques, Aliigaltil ltanlos e miu.ta»
outras pessoas, cujos uomes tião «os íot
jiossil-el loniaf. ... ,

Untre ns coroas depositadas sobro o
caixão destacámos as seguintes :

"•Saudades de Osmar". "Ultimo (tdeus ne
.Antonietia"; "Eterna saudade du seus
racs": "Saudade de seu tio Paulo c ta-
milia": "Saudade de Adozlmla";

Mnviaratii telegranimas c cartas de pe-
znncs os drs. Virgílio de Matles . e 1 o-
driiio de Alliuqlicniiic, Ignacio Corrêa >Ma-
chado o senhora, Uduardo Veras ltaino',
•profesior Antônio Francisco de Siqueira e
Atiesia Siqueira.

ís
V.-,\\ carneiro do cemitério

Por A. E. W. Mttiison

FOR ÜM METE,
Por J.T.de Snliit-Gcrmalni

MULHER DE MÁRMORE,
Por Carlos M. Ocnutos g

0 CORREIO DE 1IÍ01
Por Mnrc Mario lt

Abbadessa tíe Castro, f
Por Stenillinl (norirlqne St

Bczle) K
^oeeeeeseessoBesoMsef»

i ITIEÇOS AVULSOS — Niijg
>j Capital: Volumes brocha-c»
Silos, 2$i cncadcninüos cm88

Jlliercalina, 3$; com ciicn-g
»; dernaoão do imiailor (cs-^
1-jppciiil), 4$0000. n
ít No Interior: VoltimesJ»
8 brochados, 2$500; enca-

devnailos em percallna,
3$500; com encadernação
do amador (especial),
4$500. «j

j[{ Jjíistrnccõcs para assl-?s

llgnottirna vido iitmuiros g
j| nntoiiores. Vendem-se col-fe
Jitlecções n preços rediizidos. |S

0 perigo das cancellas na
Central do Brasil

Os moradores das ruas Br. Nàbuço
de Freitas, Dr. Carmo Nctto c do
Morro do Pinto, pedem-nos chamemos
a atlenção do director da Central do
Brasil para o estado lastimável cm que
se encontram as cancellas da rua Mau-
ritv c Dr. Carmo Nctto.

]¦',' mie a passagem por essas ruas
oficrccc grande perigo, por vários mo-
livos:

ií porque se acham muito próximas
do Deposito de S. Díoro, onde as ma-
noliras de trens são constantes;

2" por não serem calçadas e ficarem
os trilhos muito .salientes;

-," por se achar na cancella da rua
Carmo Nctto a casinha du guarda, junto
á estreita passagem.

Vè-se por ahi o perigo que correm
milhares de pessoas, obrigadas a transi-
lar diariamente pelas referidas can-
cellas. ., .

Urge, pois, uma providencia para tor-
nar a passagem nos alludidos pontos
mais segura.

A acção dos hyflroplanos
uustro-bnngaros

Vienna, ia. (T. O.) — S-egtind* o
«omniuriicaila officiat do almrrantado
atisltro-hui«S'aro, m .noite de 9 do cor-
rooae laez, uma esquadrilha «e Itvdro-
p!'arj>3 emstro-hungarosl ibombardeoa
com optimas resáltadios o aerodramo c
otütros iesi'Jaib(;leaimnnitos TOtfitares do
porto <k VaJona. Na noite de to do
niosnra mkz, itanibcira «ma das mossas
esquadrilhas de hydnoplanos atacou os
osiiibclcciniienitos 'iniilteres -da IMonfàl-
cone « o aorodronwi nanai situado tias
proximidades de Grado, -emqnanto» q»e
uniia outra esquadrilha atacava a es*-
ção da estradS. de ferro e os estabote-
oiiinonitos militares de San rGiorgio di
Nogara com -grandie êxito.

¦Muitas .bombas deram no alvo e to-
dos os appárelhos regressaram .íllesos
aipesar da violência do .caulioueio im-
¦migo.

6
Apreciações da irrgirensa
londrina sobre o tütimo
discurso do sr. Asquith

Londres, ia - (A. H.) - Toda a
imprensa ccmoienta o discurso pro-
íiiinciado !hontcm pelo sr. A«quita na
Câmara dos Conimuns. O 1 unes Uiz.

"Kmquanto o governo conduzir a
ÍTiterra de aecordo com o espirito das
declarações feitas hontem pelos srs.
Asquith, Lloyd Georgc c Carson, nao
soffrcrá o apoio que lhe dispensam o
Parlamento c a Nação. O Exercito ò
hoje caro cm extremo ao povo hrttan-
nico porque é a expressão do seu ¦ tir-
me propósito de obter a victoria.

O Daily Chroniclc diz que o sr. As-
quitlt nobremente resumiu cm seu dis-
curso o nobre ideal pelo qual a Ingla-
terra entrou na guerra que esta resol-
vida a vencer. O inundo inteiro —
neutros e aluados — gratos devem ser
aos srs. Asquith c Grey pela firmeza
c clareza com que expuzeram varias
vezes esse ideal c mostraram o ttmeo
modo por que a humanidade podia ao
menos esperar o beneficio dos seus
imntcnsos e terríveis sacrifícios. Esse
resultado; decerto não seria obtido, ac-
centúa o Daily Chroniclc, s eíizessc-
ntos uma paz prematura.

O D«i7.v Arét('i diz:"A revista claríssima que sobre a
situação fez o sr. Asquith prova que
nada temor, que temer 110 campo de
batalha. Nas frentes principaes, a. im-
potência inimiga comprova-se mais c
mais. A aventura runiaica será prova-
velmcnte a ultima tentativa germânica
com vistas em assumir a offensiva. ,A!'batalha do Soninie prova que a resis-
tencia allemã pôde ser quebrada: é
mister que o seja a todo o transe. Até
ser attingido o nosso objectivo, o paiz
hão 'recuará lícraiite nenhum sacrifi-
cio."

O Daily Tclcgraph mostra o conlras-
te entre o discurso do sr. Asquith c
ns melancólicas eloctibraçOes do sr.
Uetliinaiin-Holhvcg, e diz:'"O governo britaiinico o o seu chefe
têm por de trás d elles a nação inteira,
completamente unida c confiante c
nunca mais satisfeita com a orientação
dos acontecimentos militares."

O Uaily Tclcgraph faz notar que a
digna e simples declaração feita á Ca-
mara dos Coniiiiuns pelo sr. Asquith
offerecc uni contraste completo com o
discurso do sr. Bethmann Holhveg. Os
aluados são agora superiores á Alie-
manha pela. organização em que ella
se gabava, justamente, de ser mestre
consunimada. A campanha de inverno,
em toda a frente. Occidental, será para
os àMciiiães a mais terrível que a bis-
loria registra. Os seus abrigos subtòr-
ranços voarão cm pedaços, os seus ca-
nhôes serão demolidos, a acção dos
jalliailos não conhacerá repouso, nem
de dia',, nem de noite, c a campanha
•proseguirá alé que a macliina militar
allemã esteja reduzida a migalhas."
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T.ijii.bti, foi sepultado liontetv a* 9 '* i"
<i,- a. joííõ

Carvrdliiics, ílll"

r
miincndador Oarlol de

ligo n.-ROcianta desta praça. .
Ao seu cntcrraihento, cujo feretro satu da.

rua Moraes o VaUo n. 6.1, com|Kireccriiiii
muitos amiiioa dn extineto c iwssoas uc |
relaçõci (Ij sua familia. I

O corpo foi cncoinincndauo nn rcsinen-
cia t «" cemitério por monsenhor .'• !'i"
<!<•.! Santo), c.ipellão da Cruz dos llilita;
i<-=. mie sc dcnionstrott 'neste transe a;-
flietivo 11111 dedicado -ainiRO da família
Citrvaltiacs. . , •

Sobro o caixão foram depositadas mui-
ras erinaldas c coroas de ílores nnttiraes,
,l-i viuva, de d. Alice 'Moura, monsenhor
:i'i ¦ tios Hanlflü -e outros_jicsaoas.

¦ »rx* <* <gj—r^-w^-~ " " * ' '

NÓ CMXTnO ESI-llilXA VX1ÃO

Distribuição do pães aos ne-
eessitiiilos

n C!e::'ro Espirita União, por inter-
iiie::.> da Legião do liem, constituída
por distiuctas senhoras, distribuirá na
ipróxima sexta-feira, na sua sede, á rua
Dias da Cruz, no Meycr, pães aos nç-1
cessitados que ali forem, de i hora da i
tarde cm dcante. cm intenção ao icspi- r
«•ilo da irmã Maria Angélica (Manet.a),
esposa do nosso companheiro de im-
.prensa Adolpho Oliveira.
-. . '- ¦««>» ^T>t^^^u—-mm i. .!¦¦

EMPREGADO INFIEL

Roubou diversas jóias,
mas M preso

O sr. Yictorino Pereira. Soares, rc-
sidente com sua familia: á rua Adeii.i
n. 4;. na estação do Engenho de Deu-
.iro." linha como seu empregado, cn-
Irado lia dias para o seu serviço c par-
do Antônio Sarmento. Durante os dias
que lá se manteve nunca deu o menor
motivo para
pai

A RHUM
II;

í

DE-

Ernesto 5ouzo
Com Iodo,

Glycerina e Hypo-
pliosphitosdc'Cal

cio c Sódio
BRONCHITES,

Astlima, Tuber-
culose pulmonar,

Rachitismo
TÔNICO PODEROSO

GHilliBDO 8 C.-l.° dB Marca, 14 I

Ataques allemães repelli-
dos pelos russos

Petrogrado, ta — (A. II.) — Com-
municado do Estado Maior :"Ucpellimos no dia S do corrente tres
ataques allemães. acompanhados de ga-
zcs aspliyxiantes, .contra as fortifica-
ções dcante da ponte de Usktill."Deslruiinos a ponte lançada pelos
allemães sobre o Baldttrká".

Uma filha do generalissi-
mo Cadorna dirige uma

exhortação á França
Paris, 12 — (A. II.) — Os jornaes

italianos publicam recentemente um ar-
ligo da. sra. Caria Cadorna, filha do
ffcncralissimo das tropas italianas, de-
monstrando a maior sy.mpathia pela
fiança, c exhortando o .povo franecz a
pór cm acção todo o ardor, toda a te-
nacidaUé que derivam do seu imiitcuso
patriotismo.

Os russos avançam no i
Dobroudja

Londres, 12 — (A. A.) — O Mor-
ning 1'asi, desta «apitai, annuncia um
grande avanço -tias tropas russas na
região de Dobroudja, orfde' a sua -ála
esquerda penetrou 25 milhas eüi terrir.
torio oecupado rpelo inimigo.

Os rumaicos, auxiliados por «ma es--Quadrilha de monitores russos, domi-
main agora toda a parte baixa do Da-
'fluhio. '

. O inimigo mantém ainda- suas avan-
çadas em Kasova. 

.!!: j
A actual campanha sub-

marina da ÀUemanha'Nova .York, ia (A. A.) — A Em-
baixada Allemã .em Washington fez an-
nuuciar pela imprensa Que a actual
campanha submarina da Allemaiiha está
sendo feita de aecordo com as prooics-,
sas que a mesma fez aos Estados Uni-
dos.

A,propósito, alguns órgãos daqui tra-
tam do caso ironicamente.

VESTIDOS MODELOS?.

La Maison Nouvelle
O, RUA GONÇALVES' 1MAS, O

¦¦» ¦

O novo governo argentino
Buenos Aires, 12 (A. A.) — No

Palácio do Congresso, ás 15 horas, ef-
fectuott-se ,,hojc a cerimonia do jura-
mento do novo presidente da República,
dr. Hippolito Irigoycn, e de seu com-
pattheiro, dr. Pclagio Luna, viec-pre-
sidente.

O aspecto do Parlamento e seus ar-
redores era solcnnc, havendo em frente
ao mesmo aninhada uma enorme massa
popular, entlitisiasmada e anciosa rpara
patentear ns suas sympathias ao novo
chefe de Estado, que, como se sabe, é.
oriundo de um partido nimiamente po-
pular, que viveu num ostracismo de
muitos annos de lutas continuadas.
Esse aspecto ido povo ainda mais se
destacava pela presença da tropa, des-
tinada a prestar as continências do es-
tylo aos presidentes da Republica, que
se estendia desde .0 Congresso até .a
Casa Rosada,

Internamente, no recinto, estavam
os ministros de Estado do governo que,
finda, o dr. Victorino de Ia Plaza,.
actual presidente, dr. Benito Villanucva,
.presidente do-Senado,-dr. Mariano De-
maria, presidente da Câmara dos Depu-
tados, dr. Antônio Bermcjo, presidente'
da Curte Suprema de Justiça, dr. Eloy
Udabc, chefe de policia, dr. Artura
Gramajo, prefeito municipal, senadores,
deputados, membros da Suprema Còrte,:
alias patentes do exercito e da ma-
rinha, corpo diplomático e consular es-
tratigeiro aqui acreditado, membros da
imprensa e muitas outras pessoas gra-.
das. Em tribuna especial estavam todos
os embaixadores e chefes das missões
especiaes para a cerimonia da posse
e que são: do llrasil, contra-almirante
Max Erotitin; da Bolivia, dr, Elcodoro
Villazon; do Chile, dr. Ventura Viel;
do Mexieo, dr. Isidro Fabella: do Pa-
raguay, senador Jeronymo Zttbizarreta;
do Peru, dr. Augusto Utirand, e do
Uruguay, deputado Gabriel Terra.
Todos estavam acompanhados dos re-
spectivos delegados naváes e militares,
secretários e addidos. emprestando

!.grande brilho á solennidade.
Poucos minutos antes da hora desi-

gnada, chegaram ao Parlamento, em
carruagens particulares, os drs. Hippo-
lilo Irigoycn e Pclagio Lima, que ío-
ram recebidos por íiltincròsas pessoas,
ministros e militares, ao som do hymno
nacional argentino c de estrepitosos
vivas do povo cnthtisiasmadp.

Chegando ao recinto do Congresso
os novos chefes do listado dirigiram-se
á mesa, onde prestaram o juramento
sólcunc da Constituição.

Terminada a cerimonia, que foi im-
potientissima, já investidos de. suas
funeções respectivas, os drs. Irigoycn
e Luna tomaram -logar na carruagem
de Palácio posta á disposição de
ss. eex. que ia partir, acompanhada
de uma escolta militar, quando o.povo,
não podendo conter o seu cnibusiastiio,
entre vivas estrepitosos c palmas, roni-
peu o cordão isolatorio do gendarmes
e tropas, e, desprezando a escolta refe-
rida, dcsatrelou da carruagem os ca-
vallos, puxando-a.até á Casa Rosada.
Durante esse trajecto, cm que o en-
thusiásmo da multidão chegou ao. de-
lirio, os novos presidente, de pé 110
landan saudavam ao povo, agradecendo
as manifestações. Muitas ílores foram
nessa oceasião jogadas.

Na Casa Rosada cífectttou-sc então

1 ídr. Ibsmo üüUer no i
JRecffe, 12— .(A. A. — As festas

iléitas ao»chancéHer -Lauro Müller, ti-
iveram um .'grande irealee. O ibanquete
que ühe síoi toffcrecido sé a .recepção
officiaes -.excederam á espectativa. O
banquete «ífectuon-se em palácio, as
13 ihoras, com a presença de altas au-
toridades civis c 'militares, congressis-
tas, corpo consular e representantes da
imprensa. O dr. Manoel Borba, .go-
vernador (do Estado, pronunciou um
longo discurso, hoje publicado inos jor-
unes.

Recife, 12 (A, A.) — O cbanccller
Lauro Müller, acompanhado do dr. Ma-
noel Borba, governador do Estado, altas
autoridades .civis e militares c comitiva,
seguiu para bordo ás 24 horas, quando
terminou o, imponente baile quo lhe foi
offerccido. . ,

O paquete 
'Rio de Jmciro zarpou as

3 horas de hoje, com destino ao sul.
•Representaram no embarque os gover-
natlores da sParahyba e Rio Grande :do
Norte, ^respectivamente, os dra. Carlos
Dias Fornandes e Deoclecio Duarte.
Fez-se ^representar também a Compa-
nhia Nacional de .NavegaçSo Costeira,
pelo coronel Alberto Rebustillo.

Incorporados ^ comitiva de a. ex.,
seguiram .tambem o dr. Pessoa Queiroz,
secretario de .legação, e o tenente João
Paiaiciar, delegado dos Sports Para-
naenses. ...

Durante a estadia do chanccHcr nes-
ta capital, os consualdos aqui hastea-
ram as suas bandeiras.

As musicas militares executaram pela
primeira vez o hymno de Santa Catha-

Oiiga, do cargo de presidente desta
agremiação, para o qual havia sido
eleito e empossado:' ¦ ,"¦Rio de Janeiro, 10 de outubro .de
1916. — Illmo. sr. Ávila de Mello —
M D. a" secretario da Liga Mjtropo-
litana de Sports Athleticos. — Rio de
Janeiro. — Dou em meu rpoder o 'seu

õfficio sob n. 6go datado de 7 do cor-
rente,, em que comtminicastcs que o
conselho director desta Liga me elegeu
para o cargo de presidente da mesma.

. Acho-me sempre prompto. .para -con-
correr com so meu .pequeno concurso
para o desenvolvimento do sport c_para
mim será sempre uma grande satisfação
lembrar que uos primeiros-tempos dessa
Liga tive ensejo de trabalhar, junto
com os directores de então, para o cn-
grandecimento do Sport entre nos.

Estarei sempre prompto a prestar no--.
vãmente o meu concurso e assim o aí-
firmei, apezar de cauaar-me .nao pe-
quenos sacrificio», quando fui procurado
pelo dr. Arnaldo Guinle, cm nome de
diversos cldbs, que insistiu. para que
accedesse em acceltar a presidência da'
Liga. Concordei desde que ifossc pm"a
conciliar-a -situação, mas com a condi-
ção de haver um aecordo entre as duas
partes cai luta para a adopção do pro-
gramma apresentado em reunião dos
presidentes dos clitbs que constituem a
Liga, o qual comprehendia eatre outras
medidas urgentes c necessárias, uma 1110-
dificação radical na constituição do con-
selho. . ,

Tendo cm vista os suecessos destes
últimos tempos na Liga, achar-me-ta
constrangido em assumir a presidência,
pois pretendia trabalhar dentro da lei
c com imparcialidade, justiça e inteira
independência da política alu rcinantc^e
estaria, caso continuasse a constituição
do conselho como estava, ameaçado ;dc
um golpe de força como foi deferido
na directoria demissionária, caso eu nao
quizesse nie sübmetter (como não o fa-
ria) á vontade e interesses particulares
que não dizcui respeito ao Sport em
gCNestas 

condições, não tendo havido o
aecordo nem a adopção do .programma
traçado, agradecendo a honra que me
'fizeram, sou obrigado a informar-vos
que não posso acecitar o cargo para o

qual fui eleito."
* « *

ASSOCIAÇÃO CARIOCA DE
"ÍOOTBALL"

22° iimfWi âo Campeonato de 1916

Victoria Footbáll Club —
Esperança Football Club

'Realiza-se domingo ;proximo, 15, °;
encontro entre as "equipes" dos cluus
"o'embate 

terá logar no "ground" do
segundo, sito á estação dç Bangu .

Ã directoria do Victoria avisa que
rina, em lionra ao ministro, por ocea- tocadores do 3° "team" devem em-
sião de sua visita ao 49o oc caçadores. .J= Central ás 10 horas cm pon-
e festas promovidas cm sua houie-
nagem. ,'"•'".-',;

S. ex. escreveu no livro de visita
da Bibliotheca do 49° as seguintes im-
pressões: 

"A visita que os meus ca-
maradas me proporcionaram a este ba-
talhão que não tem mm só soldado anal-,
phabeto, deu-me um grande prazer-como
cidadão e um .grande contentamento
como soldado. Deixo aqui os meus
agradecimentos e applausos muito de
coração sentido."

PRIMEIRAS.
"O BARBEIRO DE SEVILHA",

NO LYRICO
Momentos ha na vida humana momcii-

tos terriveis, angustiosos. que obrigam o lio-
mcm mais honesto, mais probo nas suas rc-
lações com a socicUarte, a commettcr acçoes
que rcpugnariain a um inhonesto. a. um mi-
probo que, por instineto, por profissão, se
habituasse a embrulhar o puxinio. para, -
custa dos tolos, passar vida regalada.

Num desses momentos se viu com certeza,
a empresa que trouxe a estas plag*ã hospt-
talciras c — a falar franco — simplórias, a
passarada caaora da aual a sra. Barrtcutos
ó o garrulo pinlasilgo; a oassarada que 011-
cheu de maldosos trinados dois ".Muntci-
paes", o carioca-e o'paulistano.

A empresa, assoberbada por ingentes dos-
pesas, fantásticas, iucomniciisiiraveis. tenilo
de panar a seis tenores meio milhão de
francos; a seis sopranos outro tntio nulliao;
á sra. Barrientos mais dois milhões juntos;
aos baixos, aos barytonos, aos coros., ns bai-
larinas, a dois illttstres musicistas vindos de
França, a 0-5 nrofessores do Escala, o pro-
dueto de nina das minas da Califórnia, era
muito natural que o déficit so tmpuzesse
lerrifico, ac.ilirunliador. mortificaiitc.

Horas de angustia havia de soffrcr a ono-
radissiuia empresa, horas eternas aue pucni
ehulições no cérebro, tenincílades na alma, c
impuras sugücstõcs em consciências ate eu-
tão impòlliitas. „, •-

Que faicr, então, para dcbellar o uc-
fieit" .pavoroso ? Sim, que fazer ? Ji a
consciência aconselhou-, cortar sem. do
nem piedade ua despesa; despedir cinco
tenores, ilespcnsar cinco sopranos, despir-
¦citar 4 4aritonos, .1 -baixos, dois regentes;
devolver Twra Mi!-ão os sessenta c cinco
ciistosissitnos' professores, e nesse estado
do expressão simples, vir ao Rio de Ja-
nciro. aiinuncior espcctaculos com a Diva
mundial senhora Barrientos, o cobrar por
uma Irica iso?ooo, e por uma cadeira
2S$ÓÒÒÍ •%. t> •

A companhia vem no Rio.. Precisava
de orclicslra; sem essa, impossível _se tor-
nava a roalização de qualquer recita.

Andou á cata de músicos, e depois de
muito labitlar, conseguiu que o Centro
Musical" lhe fornecesse os .professores que
ha acliKitmentc disponíveis.

O numero (IcUcs não .passou de trinta
c dois. ,Quc remédio... os 32 foram con-
tratados;" chamados a toda pressa, fize-
r.itn uma rapada leittim dn peça sol) a
direccão do maestro Lerotix, c, liontciii,
ú noite, esíorçar-am-se para não compro-,
metter a opera de Uo=-sinÍ.

Assim o publico pagou com . pequena
difícrença — compensada pela enorme lo-,
tração do T.vrico — os preços do Muni-
cip.il c ouviu tini "Barbeiro" que estava
muito .-1(1110111 do que o mesmo publico ou-
vira cnm oròliestr.1 de 35 .professores, no
S. Pedro ou Apollo, ijagandp por unia ca-
dèira seis mil reis somente...

Se é de lastimar a experteza a que a
empresa recorreu para salvar as suas. fi-
nahças pensantes, mais digna de lastima
re nos afigurou a boa fé do nosso publi-
co, o cii.il po rpreço exorbitante -assis;
Aí n um csiiectacnlo inferior ardilosa-
menu- inculcado cgual ao que se Uiç pro-
porcionara, não ha muitos dias, uo luxuo-
só ^Municipal.

 ¦!¦!» "

barcar na Central ás
¦to; o 2» "team" ás I2,IS c o 1" as
"(fsr. 'M, 'Antunes, "captairi" geral
do Victoria l'\ Club, escalou os se-
guintes 

"'teams": 
„. .. .

1" "team" — M. Pinto; J. Lisboa e
Dcmctrio; Antônio, M. Antunes (eap.)
e J. Vença; Jorge, M. Pacheco, Ucto,
César e Alberto Osório. Kescrvas —
Gastão Oliveira c Elpidio. Mello.

2» ".team" — Jucá Lima; b,rn„csto
(cap.) c Gil; Custodio, João c-P. San-
tos; J. Pereira, Guilherme, Eduardo,
Barnabé e Lulu*. ,

3° "team" — M. Oliveira; Oscar e
Jayme; R. Dantas, Sebastião e Alei-
des; Elias. Oswaldo, Eudoxio, M. Sil-
va e A. Vianna. Kcservas — J. Mar-
linclli, Zcca e Bcnedicto

Interview levanta o "Clássico
Primavera"

Realizou íiontem o Jockcy-CIub a
sua décima, sexta corrida da tempo-
•rada, com um dia de sol forte, regular
concorrência e alguma animação. *

Servia de base para a '.festa spor-
tiva o "Clássico Primavera'"., <n«e foi
levantado ^ior Iatendcw, não sem _dif-
ficuldadc, pois o seu único competidor,
Patrono, se apresentou cm magníficas
condições de " cutrainement", venden-
do caro a sua-derrota. . <

Pilotou o iilho de Tanus o seu ^o-I
okey ibábituàl, E. Uodriguez, que ainda
obteve .outra, bella victoria com .Mar-:
vellous. ;

•F. Barroso íoi outro jockey íeliZi
hontem, vencendo duas vezes, com Ca-'
metia e 'Lord Canning.

As demais victorias couberam a Ly-
dio Souza, com Francia; a D. Suatrcz,
com St." Ulpian; a Le Menor, com
Sultão, e a Manoel Ferreira, com Ara-
fion. .

O movimento total da casa da poule
subiu a 9-1:2i2$ooo.

Passemos á descripção pormenori-
zada das carreiras, dando a ordem cm
que chegaram nos diffcrentes pareôs,
os parclhctros inscriptos.
1- parco — CLÁSSICO PRIMAVERA
— 2.000 matrois — Prêmios: s:ooo?ooo
e 1 :ooo$ooo-.

INTORVIEW, mi. ai. 4
o. S. Paulo, poT Taaus e
Khaky, do coronel J. Al-
imeida iE. 'Rodrigues, 59 k- **

Patrono, P. Barroso, 53 k. ... 2
Tniitavpdio — A. Vaz, 49 k-. • .• 3

iGariho por imieio corpo, lerceiro a
vários corpos.

iRatoios: Irítewrew, i=?5oo; aiap»
(12), IO$IOO.

Tempo 132 .115. .
Movíníínto do apostas: : :2J2?ooo.

2» .parco ¦- IE. IP. OEiNTiRAL DO
BRASIL — 1.450 inatros — Frerutas:
1 :soo$ooo e 300$ooo.

IFiRANOIA, f. znitto, 4
a. Argenltina, por Lord
Mclton e Verba Mate, doa
srs. Santos Irjiriãoa — Ly- .
dio Sousa, 44 ;I°

Espanador— 'F. Barroso, 51 k. . a"
Lady Pcmctes.'— E. RoklniKuez, 50 k a"
Torito — 'C íiorroira, 48 k. . . 4o
Miss Plorence — D. lEerreira, St k. 5o
Boulevard — A. Silvia, 47 ,k. . . 6o

Ganho .por x corpo; terceiro po'p ca-

'Riiiteios: iPrancia, 5i$-oo; dupla (24)
78$ooo.

Tempo os". „ _,_.
iMovimento de apostas: 8:0485000.

ffPfg^W

A crise dos offüriaes de
barbeiros

- « * *
BRASILEIROS "VERiSL'S" ARCE>f-

TINOSi

lEscrcvcm-nós! "Exma. sr. redjetor
sportivo do Correio da Manhã.—Apre-
ciador c constante leitor de vosso con-
ceituado jornal, rogo a fineza de dar
publcidade ás pálidas linhas que escre-
vo sob o titulo acima, hão e necessa-
rio grande trabalho, nem c preciso em-
pregar grandes esforços para formar
um "scratch" capaz de vencer a repre-
senlação argentina. Na minha opinião,
a representação brasileira dovia ser a
seguinte:

Marcos
Vidal — Nctto

Lagrcca — Rtfbcns — Gallo
Menezes — 'Sidney — 'liricndericJi r

Muni — Sylvio
Não c por ser "torcida" do. Flumi-

netise que julgo necessária a inclusão
de Marcos 110 "goal", mas sim porque
o tom senso o manda.

'Grato lhe fica o — Cunha, torcida do
Tltimincnse.

Um pedido: „ ,
Exmo. sr. redactor. — Tendo me au-

sentado por longos annos desta bella
Sebastianopolis, rogo-vos a fineza de
publicar os nomes «los duos que levan-
taram o (campeonato c os referidos
annos. .,

Summamcnte grato me declaro de
v. ex. apreciador e constante leitor —
Cunha Júnior."

Respondendo no missivista, informa-
mol-o dos annos c ckibs que levanta-
ram respectivamente o campeonato:

Liga M. de Football
1003 — Fluminense F. C.
1006 — Fluminense.
1907 — Fluminense c Botafogo.

Liga M. de S. Athleticos
190S — Fluminense F. C. "
i.00n — Fluminense F. C.
1910 — Botafogo F. C.
1911 — Fluminense F. C.
1912 — Paysandú C. C.
1913 — America F. C.
1914 — O. R. do Flaniengj.
,015 — c- R- <1° Ekraicngo.

3° parco — VELQCiaADE — i.45o
iWiitros — Prêmios: 1 :soo$ooo c 
3005,000. 

^ uupiArí, m. zaino,
4 a. Inglatemla, por Ulpi-
an e 'Orocluet, dos srs.
a^azzareseiii & Butori —
!D. Soarez, 50 k. . . . y Jo

Idv1 — iD. FcrreiTit» 52,k. . » •-_
•Piãiactóo — D. Vaz, 53 k. . r .. a_
David •- J. lCotiltiíí.ho, 53 k. . . 4
Miss linda — Lydio ívousa, 47 k. 5
Naida — 'R. 'Cruz, 50 k. ..... »
Imàge — iF. Barroso, 5'i k

Ganho por pescoço; Itcrceiro a 3 cor-

i7Ítoo; duplaP0S- T-. •
iRattleioat: St. Mpiaii

(13) 38Í600.
Tempo 04 2|5".
iMovimento de apostas:

40 patteo - YPIRANGA -

metros —'Prêmios: 1 :soo$ooo. e..,

300$000' I0.VM1BLIA, f. c. 4 a.
|R. G. Sul, por Scanpta «
lArcadia, dos srs. Santos
irmãos — /Pi Barroso, 51 k.

F.stitotc. — D. PctiPoira, $0 k. . .
Cascalho — E- 'Craz, 54 k- . . .
Cangussii' — A. Aloü». ..«»±_ • •
Oanay — E. Rodriguez, 5.1 1- ¦

íGãniíò por 1 corpo; itercairo a
° 

RriiL-eiios: íCamcüía, Cfi$líoo;
(34) 

'60$200.
Tempo 105 2|S.
'Movimenito de aposta;

io:995?ooo.

1.600

1'
. 2'
. 3'
. 4"
.'5o
üorpo

dupla

13 :a'66$ooo,

_ PRADO FLUMINENSE
600$ e5° parco

— 1.730 metros — Prêmios
320S°00, MARVELLOUS, m.,2ai-

no, 4 a., Argentina, por
Pinclicira e Fresumption,
de mme. C. Mesquita, U.
Rodriguez, 5 3 kilos . • <

BucklcM, D. Suarez, 5=
Paraná, Mtchaels, 52
Flamengo, J. Coutinho, 52 . .

Ganho/por 2 corpos ;tciccuo
distancia. , ,, „, „.

Bateios: Marvellous, 33-.4oo,
(24), 3o$900. „

Tempo: 112 i|5 õ*.»»
Movimento de apostas: is.:2o8?ooo

. 3'
. 4'

1 cgual

dupla

6o pareô

COMBATE AO ANAI.PILIBETISMO

de si descontiarem seus

AnteMtontcm, com geral surpresa,
Antônio Sarmento desappareccu de
casa, do sr. Soares. Vindo cW.ãv a na-
tur.il desconfiança girada por seu de.;-
ajiparceimento, verifieou-sc (i';e h'ar-
mento havia furtado um relógio de
prata, uma corrente c uma medalha de
ouro. . ,.

O facto foi levado immedinWmentc
te conhecimento dns auloridadcs do
10° districto, que prometteram -.provi-

deliciai e começaram logo a •"'"
As diligencias da policia do

iriclo foram muito bem
Hotileni pela manhã, o commissario
Virgílio, lie serviço na delegacia, pren
deu Sarmento, quando este
cm Inhaúma. Em poder do
infiel foram encontrados
roubados ao sr. Soares c nuc a cs.c
oenlror já foram entregues.

, Sarmento está sendo prweKíd© e

l foi incttido no «adres.

I')" dls-
suecedidns.

... achava
empregado

or. objectos

Os trabalhos da Liga Brasileira
A I.iga Brasileira contra o analpiia-

betismo continua a receber grande nu-
mero de adiiesões de todas as locali-
dades. .

Além da acção enérgica e productiva
do dr. losé Augusto, no Kio Grande do
Norte, cujo Estado representa na Ca-
tuara dos Deputados, e o gesto philan-
trópico do sr. Francisco Alves, conhe-
rido livreiro editor desta cidade, rc-
gistroti essa útil inslititição, algumas
dezenas de imporlanlissimas adiiesões,
durante o mez que findou.

A dádiva do sr. Francisco Alves
constou de 10.000 livros didaciicos.

Com permissão do titular da pasta da
Guerra, vae a I.iga fundar a F.scola
Marcilio Dias, junto ao Forte de Copo-
cabana, para 05 pescadores e outros,
sob a direcção do tenente Octario San-
tos.

Teve communicaçuo de que. por inter-
médio da I.iga de Cantagatlo, foram fim-
dadas 33 csco'as nessa localidade; e
recebeu um ofíicio do presidente de

j Alagoas enviando a estatislica escolar
i de todo o lí.;iado.
1 Do Estado de Sergipe recebeu provas
ide solidariedade,, com .a fundação de
I uma Liga, sob o patrocínio do general

Váljadão, respectivo governador: do
Estado do Uio veiu a Loa nova de haver
o coronel losé Ribeiro fundado uma
escola no Quartel de Policia para os \ Aviação:
filhos dos inferiores o praças; e do
Estado de São Paulo leve a commtmj-
cação auspiciosa da fundação de mais
uma Liga em Itu'.

Emfihi, a Liga te:n razüc para acre-
ditar mie, com a coiiimunhão de esfor-
ços dás associações congêneres., muito
breve a campanha e=;nrá generalizada e
muitas agradáveis surprezas serão pro-

' jorcionadas ao publico.

Em Lisboa

K posse do sr. Hippolito Iri-
goyen

Lisboa, 12 — A posse do novo prc-
sidente da Republica Argentina foi hoje
solemiicmcnte festejada na legação onde
o ministro argentino recebeu os cumpri-
mentos das autoridades c de numerosos
amigos.

Reina cm todo o paiz o mais abso-
luto socego.

Football
Os jornaes parisienses elo
giam a acção dos italianos

Paris, ií — (A. II.) — Os jornac
conimentam cm termos . extremamente
elogiosos as recentes victorias italii
nas c vêem nellas 11111 novo atlestado
da perfeita unidade de'frente dos.allia-
dos e um corollario lógico da acção des-
envolvida por cllès cm todas as fren-
tes.

9
Novos suecessos dos italia-

nos na frente do Carso
Roma. 12 — (A. II.) — O ultimo

coiuniunicado do gciieralissimo Cadorna
annuncia que os italianos, na frente do
Carso, obtiveram novos e importantes
suecessos, depois de violentos ataques
ás posições inimigas e ampliaram e com-
plclaram as conquistas do dia anterior,
Fizeram nessa frente mais 1.771 pri-
sioneiros.

Na frente Giulia, desde o dia 6 de
agosto passado, fizeram os italianos
trinta mil oitocentçs c oitenta e um pri-
sioneiros entre os "quaes setecentos c
vinte e oito officiaes.

DO

v. s. a pratiic.ii as tem

O que diz o ultimo çoramu-
nicado francez

Paris, ii (A. II.) — Comtnunicadp
das 15 horas:"Ao sul do Somme c no «oevre,
aclividade reciproca da artilheria.

Nos outros pontos da frente, a noite
disorret! Irclati vãmente calmai.

Uma esquadrilha de aeroplanos fran-
eezes bombardeou a estação de Vi-
gnculies com

AINDA 0 TORNEIO INFANTIL"DIA 'DA CRlvANÇA"
Sobre cs commeníarios feitos por

nós, a respeito do torneio infantil, re-
cebemos do sr. iMoacyr Paula Lobo,
do 'Palmeiras, uma delicada caria, que
com .muito prazer publicamos, compra-
zendo-nos cm verificar que a orienta-
ção seguida ,p'eló digno membro do Pai-
tmdras. 110 direito ([lie lhe consiste de
oopór áyiüllo nopjaros que a imprensa
edita, fói inspirada nas normas do ca-.
va'1'hcirismo, o que, eiítre nós, não c
.muito coiiimittii. . . .

Oxalá o 'cxcntplo do nosso missivista
sirva de escola para a meninada que
levanta as suas virtudes cívicas nos
campos do "football".

Eis a carta: _ . ,'•Illmo. sr. ¦redactõr do Coitcio da
Manhã — Saudações. ....

Li em o vosso conceituado toma,
datado de 9 do corrente, uma ocal,
referente ao ''Torneio de Football In-
fauül", realizado no dia 2 .próximo pas-
sado, cm que.y. s., contestando as
aKegações do illustrc cliromsta da A
Tribuna", appélla para os membros do
Palmeiras. .'..., . ,

Na qualidade de associado c
strudtór do "ifcaiu". dinjo-mea
para cmitlitr a minha típiniao
speito do caso..

Principiarei drzendo que,
iísitrai do sorteio, mão se .
duvida, pois: W o capitão do Palmei
ras. o menino Gonçalo. que o fez jun

capitão do Fluminense,

A DEFESA NACIONAL

Idéas de um patriota
Escreve-nos o major Rodrigues:
"Como militar o patriota que sou,

sinto necessidade de tliamar a attcnção
de to'.los os brasileiros nara o grave
problema da defesa nacional.

Nota-se, 110 momento presente, a
preocetrpação Universal do preparo mi-
lilar, não só para manter a integridade
territorial, como para firmar o próprio
pcestig o internacional.

A America do Norte, que, ainda não
ha muito, dava a entender ao estran-
geiro que estava desarmada, apregoa
actualiueiilc que já se encontra cm cou-
dições de reagir contra qualquer oflcn-
siva. .

¦E nós, brasileiros, que fazemos dean-
te Uc tão edificante exemplo? Conli-
nuar como estamos é impossível, a me-

que tenhamos perdido o amor da
ia, a primeira virtude ide um povo

_ DF.ZESEIS DE MAIO--
j.600'metros — Prêmios: 1:5oo?ooo c,

300$000.
LORD CANNING; m.,

ci, 5 a., Argentina, por
Simònsidé e La Veinc, do
sr. A. Fontcncllc, F. ^
Barroso, 5.1 k'!03 • • • v *¦„

Goylacaz, D. Ferreira, 52 . • * •
Soiilt, E. Rodriguez, -.?... :i
Golden Spurs, D. Suarez, S.5 • •
Scamp, Michaels, 52 . . . .• • •

Ganho por pescoço; terceiro a
rios corpos. ,

Rateios: Lord Canning, 22?Joo,
pia (14), >32?íoo.m

Tempo: 102 4I5 .
Movimento de apostas: 14:0855000

de in-
v. s.
a rc-

quanto
pode por

lamente com Souza
Íre-.icindo_pilossrs.:^,l0i:imciigoc

todos poá
contestado.

.¦Se v. s. praticasse o "football", te-
ria ensejo de observar, qu'e praticando-
o fraccionailamoiite, isto ó, em espaços
de tempo de 20 minutos c com des-
cansas também grandes, acabaria por"pregar", como dizem na gyria sporti-
va, 110 fim dos ao minutos finaes.

isto posso dizer a v. is. porque te-
nho experiência.

Não lia muita tempo, o Palmeiras
jogou com o Carioca 110 "ground" da
Gavca c faltavam io .minutos para aca-
bar 'o "•íatcli" o Palmeiras estava ga-
nhando por 2x1. A defesa do Palmei-
ras jogava assombradamente, pois o
Carioca dominava; a bola caiu cm um
terreno ao lado, c neste 'terreno levou
10 mi mitos. ' .

[Oòntimtou o jogo e o Carioca rasou
o "goal" do Palmeiras, 'empatando o
"íriatrih"; furou a bola (faltavam seis
minutes para acabar o "match". .Dez
.minutos depois vciu uma outra bola c
o Carioca nestes 6 minutos marcou
mais 3 "goals", ganhando o "martcli'

por 5x2. , . „ ,
iE' preciso notar que na equipe do

Palmeiras havia jogadores que tinham,
por um motivo particular, passado a
noite cm claro.

Agora v. s. poderá observar que se
o jogo fosse seguido, o resultado se-
ria outro, e que os grandes descansos
prejudicam imiiiensaiiionte.

Não quero comi catas laftirntaço-T-
empanar o brilho da victoria alcançada
neto "team" do Fluminense, que reputo

|de exeellente è que difficilmentc per-
derá o campeonato infantil.

Quanto ao resultado final do torneio
só tenho a vangloriar-me pela colloca-
cito obtida pelo meu '.team . isto e,
o "team" de que sou ínstructor c as-
sim como eu, estão todos os 'elementos

7° pareô
AMERICA

DESCOBERTA DA
.100 metros — Prc-

2:500$ c soo$ooo.
SULTÃO, m., ai., 4 a.,

Inglaterra, por Count
Schomberg e Pcrronct, do
sr. A. A. Araújo, Le Me-
ner, 52 kilos J*

Baltery, D. Vaz, 49
Picrrot, D. Suarez, 52
Campo Alegre, Michaels, 52

Ganho por meio corpo;
eguai distancia.

. . . 3°
. . .. 4°
.terceiro a

resultados visíveis.

Um discurso do sr. Ve-
nizelos

Londres. 12 (A. II.) -
publicam telegrammas de

- Os jorr.r.os
Athcnas di-

e João Miranda, aque
este do Palmeiras. .. . , .

Ouanto á modificação interior alvi-

trida pela 
"Tribuna", viria prejudicar

ò mci 
"Club. 

se acaso perdesse do Flu-
ininense. o favorecer muito o Fia-
: en?-. que de amemão ficaria deten-

íor de uma das taças, como suceedeu
com o fluminense. São os seguintes os termos da impor

I nninto -i fadiga do "team" do Pal: tanto carta cm que o distmcto c ve-
1 - ?,,'m a dizer a v. s. que foi terano Sportnmn sr. Edwin Ume se

uras, .tt,»0^(S*f^icgJç5cs apresen-, demittiu homem, perante o conselho da

do "team'7 c do club. ,.
Ouanto ao mais. nada tenho a dizer

— Moacyr de Paula Lobo .
* 9 *

\ RENUNCIA DO PRESIDENTE DA
LIGA METROPOLITANA

da

vcniicada

nos
Pátria, a primei
que se preza.¦Estou 'convencido que, se o povo lira-
sileiro mirar-se 110 exemplo da Amcri-
ca do Norte, nós seremos tuna pátria
forte. Essa Dafesa Nacional que abi
se adia cm formação não passa de alta
theoria em bonitos trechos de litera-
tura. Todo .mundo sabe que o princi-
pai elemento de defesa é o material
bellico. ou por outra, é 0.dinheiro para
sua atóqmisição. lEssc dinheiro deve
ser dado espontaneamente pelo povo, e
não cxtorquiido por meio de impostos
de toda natureza. Supprlmaiii-so^ dos
orçamentos da Marinha c da Guerra
as verbas para acquisição de material
do guerra e navios; supprimain-se os
impostos sobre vencimentos! subsídios,
diárias, etc., e faça-sc uni appello ao
povo, por meio de subscripções popu-
lares, sob a denominação "Para a De-
fesa da Pátria". Sejam os produetos
arrecadados por .gente honesta c giiar-
liados 110 Thesouro 'Federal, sOb a con-
dição principal de não se gastar senão
com a .Defesa da Pátria. Garanto que,
com o tostão do pobre c a generosida-
de do rico, a Nação terá muito dinhei-
ro para se armar. Sc todas as cias-
ses sociaes, 'civis c militares, fizerem
subscripções mensaes entre seus pares,
durante dois annos, podemos affirmar
que teremos fabricas de armamento,
munições c qurçá fundição para ca-
nitões, e cm pouco temno. Não tere-
mos grandes estaleiros para poderosos
couraçados, cm conseqüência da guerra
curopéa, mas poderemos concertar os
que temos e construir navios auxiliares.
Tudo isto poderemos fazer, sem syndi-
catos, sem política e sem ladrões de
casaca, porque são estes os que mais
arruinam as nações.

A guerra curopéa está nos mostran-
do o quanto pude unia Nação prapa-
rada para o ataque ou para a resis-
fencia, e o movimento militar na Ame-
rica do Norte é tim exemplo digno de
ser imitado.

Se o povo brasileiro olhar para a
Ücfesa da sua 'Pátria, deve eliminar os
máos elementos, e correr em auxilio da
sua defesa. Formae soldados e n-.ari-
nheiros, mas dae-lhes os meios de de-
tender a Pátria.

E' esta a essência do Patriotismo. —
Rio, 7-10-916. — Major Rodrigues.''

8" pareô — ANIMAÇÃO — 1.60»
metros — Prêmios: 1 :soo$ e 300$ooo

ARAGON, 111., c, 3 a.,
Inglaterra, por Cicero e
Fléte, de mme. A. P.
Ferreira, M. Ferreira, 50
kilos ¦ -.. >'

Trunfo. D. Suarez, 50 ...... 2°
Koyal Scotcb, E. Rodriguez, 49
Buenos Aires, Le Menere 49 . .
Helios, D. Ferreira, 51 , . . .¦

Ganho por cabeça; terceiro a
distancia.

Rateios: Aragon, 50^200 jdupla (23)
40S400.

Tempo: 103 115".
Movimento de apostas: 14 :oao$ooo,

¦ 1 m * —

-Um projecto a. estudar
Em-assembléa geral, realizada no dia

11 do corrente, na sede da Sociedade
União dos OÍIiciaeí de Parbeiros, fot
approvado o projecto abaixo, 'que tem
o razoável propósito de salvaguardar
os iuteresses da numerosa classe dof
barbeiros. Ao mesmo tempo, foi'nomea.
da uma coinmissfio, composta dos ast
sociados A. Vianna, Manoel F. Cor.
rêa Lopes, César Leitão, A. llent»,
Bélmiro A. de Moraes, Joaquim Moh.
teiro c Amadeu de Mattos Viegas,-para
solicitar da imprensa em geral u ne-
cessado apoio.

O teferido projecto está assim tedl.
gido:"Senhores officiaes de barbeiros. —
Impossibilitado por completo de expor
claramente todas as minhas aspira-
ções, hoje felizmente conhecidas por
muitos collegas, reconhecendo não pov
sttir o dom da palavra, essa que -faa

vibrar de enthusiasmo c enaltecer a
coragem cívica, procurei o coutactu
comvosco, esperando que assim cotiquls-
taremos o sonho que só por meio '-da

nossa solidariedade poderá ser um fa-
cto. Encetei uma campanha que 11:10
será iinproficua se todos vos reconhe
cendo c procurando eotnprcheudel-a, s»
dcsptizercm unicamente a collaborar
com uma parte do meu prçsügio da
vossa abnegação, do vosso dever, para

-que ella se -coucatene ao conhecimento
dos nossos intendentes municipaes, ua
grande elaboração coudisua do nosso
triumplio.

Meus illustres collegas, não pretendo
•ser um reformador, um dclapidador.
um preteucioso vulgar. Não,, senhores.
Levantar a nossa arte ao nível a que
tem direito é a nossa obrigação, por-
que é delia que tiramos o necessário
para o nosso sustento e o das nossas
famílias. Tampouco, não quero fazer
exposição de competência pretensa.
Jígualntcnte não busco ferir os iuter-

esses a não ser o -dos charlatões, da-
quclles que movidos pela avareza sem
escrúpulos, assombrando ás exigências,
exploram os incautos inipingindo-se-
lhes como officiaes como se imptngs
"gato por lebre". E' a esses senhores
que viso dcstruir-lhcs a liberdade, o
direito que têm de hypothccar a nossa
profissão, arrastando-nos á desolação
calamitosa, e quiçá aos autores da nit-

.seria. Não têm esses senhores 0. dl-
rcito de nos suffocar, de nos opptiiuir,
de nos fazer concorrência c ainda me-
nos de protestar contra a nossa de.
fesa 110 sentido dessa iniciativa. O di-
rcito c a consciência.

E consciência não é destruir, stihro-
gar os interesses de uma classe inteira,
arrancando as nossas posições, o nossa
direito, para impunemente affroiüan-
do a deficiência de nossas leis funda-
aieutacs, regulamentarcs, .promoverem
ignobilmentc a exploração ao nosso sa-
crificio. Protestamos unidos num sO
pensamento contra essa "blaguc , quo
otesce nos enxurros do cynismo I A
vossa lionra o exige c a vossa dignida-
de o approva!

Lcmbrae-vos que a fraqueza é «em-
pre aproveitada para abuso dos cobar-
des. E ainda é tempo de nos prevenir
para garantia do nosso futuro! Unamo-
nos para a conquista da nossa priori-
dadcl

Já não nos é dado despresar a dedi-
cação e a constância pela nossa arte,
mas antes torna-se necessário que esta-
beleçamos a tentativa de pos?c do nosso
inquestionável preconceito profissional.

Acceitcmos a inclinação definida dos
que promettem mas não sem abrir mão
do nosso protesto sempre que for pr.e-
ciso para castigar os abusos! A nossa
profissão í por todas despresada, desde
o governo, que deveria amparal-a, ate
ao mais desamparado dos homens...
mas nós não temos o direito de aban-
donal-a também!

Liberdade senhores collegas!
Liberdade! Vamos vencer o reeçio

com o testemunho da luta pela gloria!
A abdicação a ella é uma cubiça ma-
gnanima, um meio de apoio pela espe-
cie humana que representa una parte
do grande operariado I

"Vou, senhores, ler para vós o pro-
jeolo q;ue julgo merecedor da nossa
approvaçãq:

1", Ficam as sociedades autorizadas a
manter em local por ellas designado um
salão de barbeiro' com iodos os requi-
sitos e com 15 cadeiras para trabalho;

2", Um dos médicos da rlyjjicnc pro-
cederá diariamente á fiscalização da
mesmo;

3°, A commissão julgadora será elei-
ta por maioria de votos nas sociedades;
não podendo esta apresentar mais de uni
candidato eleito;

4o, A' commissão julgadora caberá ii
incumbência de enviar guias aos que
estiverem nas condições exigidas pela
lei;

S0, Para exercer a profissão de bar*
beiro é necessário: capacidade pbysica
e mental, trajar decentemente c provar
que tem mais de 13 annos;

6°, As guias serão fornecidas cxclit-
sivamènte aos pretendentes a officiaes
de barbeiro;

7", Todo aquellc que .se julgar habili-
lado, requererá á commissão o examo
profissional. Para não prejudicar a
marcha dos serviços os officiaes habili-
tados serão dispensados durante seis
mezes, a contar da promulgação da lei,
do exame do bom funccioiianieiito das
suas faculdades nientaes.

8", Depois de promulgada a lei é Icp
minantemente prohibido exercer a arte
de barbeiro sem ler recebido da com-
missão o diploma de habilitação soh
pena de multa de 2oo?ooo ou seis me-
zes de cadeia;

9", A commissão logo que julgue ha-
biíilado o official deve depois de tres
lias dispensai-o, entrcgando-lhe o seu
diploma;

10", O salão de barbeiro que acceitar
aprendiz ou official de barbeiro sem 03
precisos documentos, incorrerá na mes-
ma multa condiderada pelo n. 8;

11o, Os salões de barbeiro, sem dis-
tineção, não podem ter mais de nm
aprendiz ou meio official;

12°, O official que provar ter maia
de 40 annos de edade. e exercer a pro-
fissão ha mais de dez, ficará isento
do exame e receberá o seu diploma.

Eis em linhas geraes o que se nos
torna necessário para, a meu yér, o
restabelecimento total da profissão que
exercemos.

Sttbiiicttendo ft vossa apreciação o
•meu projecto, não o faço, devo contes-
sar, por espirito de maldade c ainda
menos de 111c tornar credor da vossa
gratidão. — A. Vianna."

*• 3'
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i, canal do Panamá

-DE —

Ernesto 5ouzo

GERVAO

AINIZ

Inappetencla,
Hii Hálito. His Digulêti,

Dôrii «1 Cabeça,
Fi]j4o Angmentado.

Urinas Turvas,
Ftyibfta ií toucu.

TÔNICO DO SYSTEHA
NERVOSO

BRUISUObU* de Março, W
KO CLUB NAVATj

Uma recepção ao presidente do
Paraná c no governador da

Santa Catliiiiiiiu
No dia 16, de 4 da tarde ás 7 da

noite, haverá recepção em honra do
presidente do 'Estado do Paraná e do
governador de Santa Catharina.

Os sócios terão pessoalmente ingres-
so sem convite. Os.que quizerein levar
pessoas de sua família pedirão convite
ao 2" vice-presidente. Nenhum convi-
le dará entrada a mais de um cava-
lheirn. As creanças não serão recebi-
das.

A' interrupção c as rcridaa
e despezas

A navegação pelo Canal do Panamá
ficou interrompida desde .0 dia 30 de
agosto passado pela queda de um
grande lblo'co de terra, que resvalou do
corte de Cucaraclm. Em data de 6 'de
setembro seguinte, o governador do
canal télegraiplhou ás autoridades, nos
Estados Unidos, communicanido a pos-
sihil dade de ter o canal desimpedido
mais ou menos em 7 de setembro. A
obstrucção que provocou a interrupção
nada tem que ver com a que se ve-
rificou no córte de Culebra.

O numero de navios de alto nuar que
atravessaram o canal no mez de julho
passado foi de 150, dos quaes 75 in-
glezes, 28 americanos c 11 jiiponezcs.
Até s de setembro a importância rc-
colhida ao Tihcsouro dos listados Uni-
dos das taxas 110 canal foi, desde 1 de
julho anterior, de 2.852:ooo$ooo, ou
seja, i.6oo:ooo?ooo menos do que em
egual período do anno antecedente. Os
gastos que se fizeram no canal, no
mesmo prazo de tempo, montaram á
cifra de 12.928:0005000.

•As taxas rccoHrdas nos primeiros
mezes após a abertura do canal, basca-
das em disposições especiaes, posterior^
mente foram consideradas illegaes atu
um certo limite pelo procurador geral
dos Estados Unidos.. Uni —ojecto ein
discussão 110 Congresso para a legal;-
zação das referidas disposições primi-
tivas não se tomou ainda em lei. As
autoridades declaram que, se as taxai
recolhidas até o anno fiscal, que termi-
liou em 30 de junho passado, tivessem
sido conforme as bases originaes. a
somma total recolhida'montaria <'i im-
pprtaircia de M.i-l4:ooo?rjoo. cm vez
de 9.580:ooo$ooo, importanc:a effecti-
vãmente recoljtida. ¦..._:¦«., • •
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UM MUNDO DE OURO

LIBRAS 4IO LIBRAS
Distribuídas pela casa VEADO aos fumantes dos seus claar-
«os por melo da Loteria Federal de 23 de Dezembro de 191».

41 PRÊMIO» constando cada premte dç
uma bolsa de prata contendo

J _-_ LIBRAS T <~_
EM OURO

Oue serio entregues a quem «presentur bilhetes fornecidos pei» ciscü
VEADO cora números eguacs tos primeiros 41 prêmios maiores da I/|»
teria Federal do NATAL de 1816.

CONDIÇÕES
A quem apresentar na casa Vendo a Rua da Assemhléa, 04-03 o Coupoií

aqui junto acompanhado de IO vales das nossas cartelrinhas de cigarros,,
recebera em troca um bilhete numerado cujo numero correspondendo
aos primeiros 41 prêmios maiores da Loteria Federal de 23 de Dezembro de-
lÕlfi ter,-! direito a uma bolsa de prata contendo dez libras cm ouro.

A troca dos bilhetes para o concurso terminará em 15 de Dezembro de
UHG. Serão attendidas as remessas pelo correio quando acompanhadas d:
mim scllo de 100 reis para o porte.uo uc iuu reis paru u puiiv.

Os preiios estão em exposição nas vitrines VEADCf

Corte çste coupoii,

junte-lhe IO vales

dos cigarros

B___f_jg_j__j_<_•¦__*«|__j__I; _
AI

e troque por um bilhete numerado da case,

oara so habilitar ao GRANDE CONCURSO do'

Ul MUNDO DE OURO
EM

k] |___ PB PRATA eco __ m\
[] O LIBRAS ESTERLItíAS

tl.nsiasou—. • fhtea «sa ts ata»
chtiscs: Bet£ (euas.ro musicoBws),
Li Gitauill* (rearoduecio clássica),
Um temo celebro (parodia), Gira il
mondo (canção hollandcza) e o Galo
preto (canção e dansas hespanholas).

O espectacuto <le hontem, que íoi
uma revelação do que promette ser a"Uuruée" de Fátima Miris no Kcpu-
blfca, terminou por uma verdadeira apo-
theose & celebre rainha do transfor.
ríitmo.

* « 9
RECLAMOS

Theatros

tonio Comes, ua fine çtrtcteriític» hnirinas. Romemn it hi rosa <d*<a u«s«a «ejttte da ueira-mar'. OKcmback). Barão tingaro. SatiiStO gtwrda-roupa i vistoso, cheio ío " .... ...

iis&aassisi

mIKIm li.

Ainda hoje, teremos, no Recreio,
a. fcbossuiu, comedia "O «na-rio", que eo vae conservando no
cartaz para eandio do publica c da
companhia Alexandre Azevedo, cata
por ver o -theatro procurado por aima
numerosa concorcncia, c aquelle por-
que assim tem uiu espectacuto co-
mico de primeira ordem

Os maiores factorc9 do extraordi-
rario agrado, desta, peça são além da
graça do original, o brilho da tra-
dicção., c o excellcnto desempenho
<iuc liie d'á toda a companhia.

*
Repete-se ainda hoje, no Paloicc-

Theatre, a interessante comedia —
O iflu-stre desconhecido", peça quetora o cnniláo de fazer rir desabada-

(lamente o publico.
São tres actos que muito divertem

o espectador, que os vê se desenrola-
rem com uniu cxccllcnlc disposição
dc auúno, provocada pelas engraça-
rjissimas «cenas cômicas da peça.

Foi um suecesso além dc Ioda o
cgpeetativa o que liontcm obteve a
formosa transformista Fátima Miris,
que Sc?, sua apparição no tbcatro
Republica.

A consagrada artista recebeu as
maifl estrondosas manifestações do
rjjblitco o.ue encheu o vasto theatro
da avenida; Gomca freire.

Hoje dará Fátima iltris o scu se-
gündo c^pcctacúlo;

0 ¦
A cxccTentc revivia "Maré de ro-

sas", (pie em boa hora a empresa da
eonipanuta do Eden-Tlicatro, de Lis*
boa, hçtuaimçntp traballiando no Car-
\<j3 Goüieá, .rtablvcu pòr em scena,
continua despertando o major ciithu-
sVismo e levando farta concorrência
ao theatro ria rua Luiz Gama,

Hoje, teremos ainda a apphudida
peça nas duas sessões noctuinas.

*
•Coroada dc' app';ausos, lá *c vae

estrada a fora a mimosa icviiãta —"O pistolão/', que Boje oecupa o
cartaz do popular theatro S. José,
Cheia dc nttractivo^ e cnscenada com
o hiais extraordinário brilho, a revís*
ta da I guiei tf Raposo c Rcstíer Ju-
nior, t;ão cedo não deixará o prosce-
m'o do theatro do Rocio.

O cspccl.aci.fo de hoje, no rhcnix,
é ein beneficio da sympatfrica actriz
Alice Pereira.

. O espectaçulo consta de um va-
rir.do e àttracnte* 'iirogranima, queestá asáirn organizado: *íRosad dc
todo atino"; delicada peça de Júlio
Dantas; um 'brilhante intermédio, no
qual tomaraif pa-rte conhecidos c op*
phl.lüdca artistas; "Kntre a cruz c
a cáldeirtnha", que tüo apreciada
tem sido.

originalidade, e os sccnariõs delicio.
sos -dc colorido, dc effeito c de "ima-
cinação, rendo de destacar a apatfcco.
se do i» teto, a A Alvorada, de Pi-
na, c Mãos á obra. o Arco da Atliati-
C«, e Soa Nova. dc Mergulhlo, 60-bretudo cite ultimo, uma «potiieose
clwia de delicadeza, de api&rato e dcmovimento,

Finalmente, a musica, dos niaes'tros
Alves Cuelbo e Wcncesláo Pinto, tem
alguns números felizes."

«
A COMPANHIA CARAMBA-

SCOQNAM1GLIO
. Quando o publico parece ai.Jar

arredio dos lheatrqs, ha unia empresa
que se abalanca a trazer ao Rio umacolossal companhia do opereta, comelenco de 114 f-curas e repertório
nquissimamonte posto em scena e
com mais de 40.qooretas postas em
scena. A empresa a que uos referi-
11103 é a dos srs. loão de Oliveira e
José Loureiro, que oara o Republica
contrataram a Caramba.ScoEnanúglio,
da qual damos abaixo o elenco c *o
repertório. Pala. simples leitura dcambos, se poderá avaliar da impor-
tancia da companhia, que vem de fa-
zer tuna excepcionalmente brilhante
temporada cni Buenos Aires, c o pu-hlico poderá avaliar se cila o foi ou
não, pelo êxito que a companhia tevu
ha annos. no l^yrico, a preços ele-
vados,

Eis o elenco: Maria Tvnnisi, Stefi
Csidag, Nelly Garrv. lafa Scletzka,
Anita Piisqilinli Mina Zanaroli. Adela
Baratcili. Amélia Consalvo Pia Sut-
ter, Mariarida Dorini. Bianca Sauri,
50 bailarinas c constas, uurico Yalle
(iu actor cômico e director). maes-
U'os Viccnzo Bellcza, Knrico Giusti
e. Carmine Ouarauta Walter Graut,
Giuseppe Pnsuuini, Romano Rasparo-
ni. IÍuírÍ Consalvo. Alberto Manti-
nelli, Gaetano Tozzi. Gianni Poder-
sai, Silvio Furlai, Cuido Mussi; etc.

Por, sua vez. o repertório c com.
pJetissImo et entre outras, inclue as
seguintes operetas, das quaes algumas
são de atisuluvi novidade /nara o
Brasil: Diiquesa do Bal Tabarin.
Addio Giovincsca, Rei do reclame. CV
nana Star Ijcs mcrveilleuses, Grão-
àiujuc l'tadomifó, Anonymã Potin,
Amor de Zinaaro. Bella Risette. Eva,
Amor de mascara, Gar°to do Paris,
Signorina do cÜicmalograplio, Las Go-

das ro'as. Prmctcn des tolltftt. ¦ Capi-
tío Francesa/. Castt Sumnriá.Filkmda
Stnhora Angot. A sereia TfJatbriict,
Viuva alegre, Príncipe bohemio.i Con-
de di Luxemburgo, laprieiio"antigo,
Creola, Emfim, *Ssl Le maschere.
nova opereta de Mascagnt e sou ulli-
ms grande suecesso, ete.

Destas operetas, as ia primeiras
formam ai oecas de assisnatura, que
com grande animação coulmú* aberta.

A companhia, estria. no fheatro Re-
publica," a 2S do «orrentt epm A
duquesa do Bal Tabarin. em primei-
ra de assiRaatura e desempenhando
Stefi CsiUag a parte de Fron-frou,
que conítitue um grande mito seu. '

9
A asslgnalura aberta para ia

prenderes da companhia Caramba-
ScognamigÜo continua muito animada,
fazendo prever o brilhantismo que vao
ter a futura temporada do Republica,
a qual a 25 do corrente 8e inaugura
com — A duqueza do Bal Tabarin,
em primeira recita, de assiirnatura.

4» A companhia tL,ucUia l*cres —
Leopoldo Frúes dará amanhã, 110 Pa-
lacc-Tlicatre, a deliciosa comedia de
Arthur Azevedo — "O dote", na
qual L-ucilia Pcres tem um bello tra-
balho. 1

,\ apreciada peça só será repetida,
depois de in manhã, em "inatinéc",

Jiorqtianto, 
á «loite. 110 cspcctaculo de

upcdiua da querida, "iroupe", sord
representada n comedia — **0 café
do KelLsbcrto",

? O actor J. Pcdroso fez entre-
ga á empresa Paschoal tíegreto, para
o S. José, da reviíta "Emquanto
Br,,z é tliesoureiro".

^ O actor Carlos Abreu cmhar-
cou para o Rio. Grande do Sul, onde
fei cm visita ú £>ua familia.

^ Seguiram nara o Rio Grande do
Sul, cm uni de cuios theatros vão
trabalhar, os artistas Olympio Neguei-
ra o Marianna boates.' + Tclegrainiwi da Agencia Ame-
ri cana:

S. Paulo, — Os empresários prs.
Faustino da Rosa c Walter Mocel.i,
declararam á imprensa, que em 1017,
trarão o tenor -Carüso c o maestro
Vincoiit d'Ind)-. director da Esel.o-
U Cahtorii';m, dc Paris, e provável-
mente' a cantora Marshall, o compo-
sitor Picí-ro Mascagni e actor André
lluité.

AERO-CWB

As aulas da Escola di
Ayiaçãc

No Aerodromo uos Afíonsos, reati-
zouje hmtem mais uma aula da Es-
cola de Aviação, anntxa ao Ae. C. B.

O tenente Bento Ribeiro, director
desse curso, em presença dos alumnos
uelle inscriptos, fez uma longa prele-
cção sobro a^sumptos que se prendem
a essa matéria.

Começou a orarão, mostrando aos
futuros aviadores os movimentos doa
lemes de direcção e de profundidade, e
terminou dando-lhes ensinamentos pra-
ticos das "atterrisages" dos diversos
typos dc aviões.

Em seguida, foram iniciados os vôos,
por parte dos alumnos.

O apparclho cscoiliiüo para essas t»ro-
vas foi um biolaiio 1-arman. de uo H.P.,
modelo c-3CoIa. Pilolou-o o discípulo
tenente Alzir Rodrigues Lima, qiie se
fez acomoanhar do aviador Darioli.

O aiipirelho elevou-se rapidamente a
200 uiutros do solo, c nessa altura cf-
fectuou uui laid sobre os quartéis da
Vilia Militar, e depois de trinta minu-
tos o avião voltou aos "Iiangars".

tíervindo-se do mesmo biphinn, o altt-
111110 Adhemar de Paiva executou
provas cRuaes ás do seu colle—*. que,
co-.no elle, constatou a sua habilidade,
para a arte de voar. ,Outras provas foram ainda eficctua-
das, c,' ás 10 horas, quando se retira-
iam os directores do Aero-Club, ter-
minaram os vôos.

¦¦ > 1—> * sw

Vuiòt
DE FI6ÂD0 DE BACÃLHAO

SEM ÓLEO

Gottas Virtuosas dt0 M&
Curam iiemorilioidcs, males do utero,
ov.-uin?, urinas e a própria Cystitc.

CARTAZ DO DIA
Theatros

CARLOS COMES — ".Maré de
r^.--.-!i" (revista) 1 A's 7 31-f c -j,.i!|.

l-AI.At-l-.-TIll-A-rlíl-; — "O V.his-
Ire desconhecido" (vaudeville). A's
S K 10.

REPUBLICA — Espcctaciilo du
transformista .l-atima Miris. A's S.ili.

RECREIO — "O canário" (come-
tii;i), A'3 il e 10.

I'll I-:\1X — Recita da aelrií Alice
1'ereira. A's S 3I.1.

S. JOSIv! -- "ti ivstolío" (revi-:-
t.i.i. A's S j! 1 c to i!-\

«s * «
Cinemas

AMERICANO ,— "Carmcn" (dra-
f'.\; "O cavalleiro do rancho (dia-
ma); "Amor selvagem" (comedia) •

AVENIDA — "Ksuiaçáb suprema"
f.h-ámà); "Universal Jornal" (da na-
iur.il)-;

C1NE vALAIS  "Senhores jura-dos !" (drama).
1 DLCAI^—iCiumes nÒ6thúmos¦' (dra-

ula)| "O el.ciuic falsu" (drama);'Borboletas, bezouros e abelhas" (dofuitural).
IlífS •— "Karval. o eFPiáo" (dra-

ma); "Us piratas sociaes" (drama);'."Krjjkri soninambulo'.' (comedia)';'índustriiVs iudigenas' (do natural).
ODICON — "Leda" ou "O culto dn

i-lhv.n" (drama); "Susncilas filial"
(drama); "Oaumont Journal" (do na-
111 ai).

1'ATIllT.' — "Ciúmes nnrthmnos"
(.Irnmii); "Pathé Journal" (do ua-
lural).

í: i» >y
Circos

SPINELLI -- Attrahente especta-
cttlo.

* * *
OS "GAIilRlTS"

Xão é dc Iiojc a sua existência.
Os gabirús existem desde que ha thea-
tro, c theatro com mulheres.

¦Nunca, porém, a espécie se desen-
volveu tanto como agora.

Aliás, a coisa é perfeitamente ex-
plicavei.

Na p.-csénte epoca, de conquista vi-
ctoriosa ilo llicatro por scrsücs, a or-
ganização dos elencos das companhias
i!e tal gênero soffrcu uma sensível
c radicai modificação : ncllcs prepoiu
dera o elemento feminino.

lístudandó todos os processos dc
explorar o agrado c a preferencia do
publico'; as empresas chegaram a esta
conclusão pratica : no valor do reper-
to rio era necessário juntar uni outro
ntlractivo, que consistia cm nugmcii-
I-ir o quadro artístico das mulheres,"palii, 

a ínnovação dos coros fcmini-
nos, substituindo moçoilas gcitosas, em
travesti, os marmanjos que cm outros
tempos faziam os figurantes, a com-
parsãria cffcctiva da Iroupe.

1', com essa novidade, o suecesso
ruigmentou. V„ correlativa e coíise-
qiientcnicttte, as hostes dos gabirús.
cresceram de um modo pavoroso.

Os íítííííníí pullulam cm todas as
classes, c 03 ha de todo gênero, uns
recatados, comedidos, intclligenteinen.
te simuladores. A maioria, no entanto,
í a dos escandalosos, dos que pro.
curam ostentar com espalhafato as
!-.!-i'.m.-."= ,i que se atiram.

Os gabiríts encontram-se n cada pas-
so : entro os habituas assíduos do
thcalro. entre os que sé fazem amigos
dos artistas do s.-<o barbudo para

se approximarcm d.is "eslrcll.is", da
/.•c.-,-;v e seus "salcllites"; de qual-
quer ',-grandcza", entrt autores de pe-
ças, e. mesmo, entre os que escrevem
coíías do theatro nos jornaes.

listes últimos não são dos menos
perigosos. .Fazem do exercício dc sua
pi 'viic, fcótn fagranté affcusa á
verdade pov meio de estratagemas nic
nos lieitos. instrumento apaixonado de
teus designios, ora usando o processo
do (e!.isio cx.-iggcr.ido o iinmerccidõ,
uru empregando a censura descortez,
injusta e socz, como uma ameaça pe-
reniic ao infeliz artista que c.iir na

-í:::i siitipailiia.
Os gabiriit são uma calamidade.
Sc se pudesse acabar com elles

MUSICA
;.t !,;

PRIMEIRAS
OS FILMS DE HONTEM

O suecesso estupendo obtido pelo
Odeon; e que excedeu to.ln a espe.
círi/iva, obrigou a Companhia Cinc.
mátogrãphica BrasUcira a não mu-
dar, com ¦ de costume, o scu prpgram-
ma. Assim ê que se conserva ainda
no cartnz o soberbo drama psycologico
de Anatolio Kíinicnsky —- "r.o!a" °u
**C\-'.\-i <!;t belieza*', rpninnce admirável
dc verdade c de criiòçãô, ein qúc so
npre :i:ta como protagonista a linda
n;-' ¦¦. rfjuhaimviii primeira bailarina
^;1 ''!' ;;. de I-aris, o que dominada
pelo ralto do bello, não teme desnu-
4if.se.

Mais «-ii film delicado, .le fina
contcstiira artisliea, offercce a.is sí--.is
innumcros "habitues'* o luxuoso Pa-
tlié. .V...EC film, figura como prota-
Rnnista a formosa e di.s'line'1.1 actriz dn
Con edia Franceza, Gabriclle Roliinne,
flue o nasso p-.ibüco tanto ápreeía."C-.m-.e» posthumos" í o «eu titulo.

Hão ei»:o actos de uma bella c emò-
cloniiiitc comedia de intensa acção, du-
raute «;i qúaes o publico verá os mais
ternos sentimentos expostos magistral-
mente fi seus olhos pelos artistas de
esecl dã casa Pathé Prúcs.

Operaudo a habitual mudança dc
programma,., o elegante Cine-Palais
cxliibo um drama altamente empolgan-
to, do assumpto completamente novo
e arrebatador. "Senhores jurados!? i
um fliin constituído por sele vigoroso.»
actos, dc suggcstivò o admirável entre-
clio, sete actos emocionantissimos, dc
maravilhosa "uiisc-en-scénc" desempe-
aliados por festejados artistas, á cuja
•fre-nte se destaca a oppláudidá actriz
Fabi de Fohrcgcs.

O publico que freqüenta o cõnfor-
lavei Avenida, vibrou da mais intensa
emoção ante o incomparavel film, cuja
cslréa se realizou liontcm — "Fspiação
suprema" — como se denomina essa
notável ohra cinematographica — c
uma extraordinária concepção daDT.u-
xo, trabalho de apurado gosto, era 5
delicados c encantadores actos, que se
desenvolvem cm vibraulu tlie.na tra-
gieo. lv' protagonista de.csc mònttmen-
tal trabalho a fascinado» artista Kelly
Cordoh. Rematando esse programma,
será ainda exhibido o ultimo numero
do — "Universal Jormil".

Duas peças thealrcs eminentemente
sensactoriaos foram estreadas no po-
pular cinema Ideal — "Ciúmes nos-
Unimos,1*, em 5 oslonteadores íietos, c
um vigoroso drama que tem como
principal interprete a accliuitnda ártis-
Ia mlle. Itobinuo. A outra fita a se-
guir-líic -~* "O cheque falso", repre-
senta o primeiro episódio dc uma nova
série dc aventuras poHciaes t';n 5 ele- jclriii.mtes partes, é na qual apparccc o í
arrojado detective Sexton Black-- o j
denominado "Homem dc 1'Vrro". K,
como se tudo não bastasse, correrá
ainda a interessante fita do natural
"ltorbóíeras, besouros o abelhas".

Ü querido cinema Íris organizou
um incomparavel programma quo deve
deliciar immcnsamnle os seus frequen-
tadores. O que é esse colossal pro-
gramma dil-o a simples enumeração dos
tiiagistracs films, cuja "premicre" será
ali dada. liil-a: — "Khrvol, o cs-
pião'', u n emocionante drama policial
da fabrica Aqttiln-Film, cm -i vigorosas
partes; "Os piratas sociaes" mais duas
séries do monumental film que tão
fundamente tem impressionado o nosso
público. K, por fim, "Kri-kri souinnm-
hu!o", fita cômica, e "Industrias iudl-
goiias", film instruetivo do natural.

í) conceituado cinema Americano,
estabelecido em Copacabana, offercce
ao publico infantil, que freqüenta os
seus salüf-i, uma encantadora "inãti-
uée", coiisíiluidu por films que muito
devem agradar á petizada, n quem se-
rão distribuídos "bonbons". O prograni-
ma novo que ai será estreado; consta
do seguinte: — ''Carmcn" vigoroso
drama, do acção chtcrnèccdora, pela
festejada aclriz Thcda Bara- "O cava-
llíciró do rancho", drama de scenas
arrebatadoras,

A F.STRÊA DE "FÁTIMA
MIRIS". MO REPUBLICA

Foi uni suecesso a cslréa. hontem,
no theatro Republica, da celebre trans.
formista Fátima Miris. que o publico
desta capital já applaiidiu com euiliu-
siasmo, roí outros tempos, no I/vrico
c no S. Pedro. Discípula de Pregou I
e riv.il de Aldo, outro artista muito
querido i!a plaléa carioca, Fátima Mi-;
rís conquistou fama mund;a' cobrindo-\
se dc louros cm suas "teurnérs,", Ou.iu- |
do, pela primeira vez, a cxtraonün.i-

Iria mulher re npr.csciilõu nesta cidado.
isso foi uo tyrico, ha alguns annos jo velho casarão da Guarda Vellia

encheu-sc á cunha, o a ferto d? cs-
pçctaculos dc Patima, continuada; dc-
pois no S. Pedro, eontitttiu um dos
mais bellos triumphòs que ós jornaes
registram em suns collccçüés.

Hontem, nò Republica, que naqucl-
le tempo não existia c nem estava cm
projecto, Patima Mjris logrou alcan-
çar o mesmo triumplio, apphudida com
calor por uma plaléa, numerosa,"

A's 8 ?V(, o maestro Prasinéssi á
frente dc uma disciplinada oreíicstra
Js. -i] professores, dos melhores que se
contam nn meio musical carioca, hz
or.ecutftr; ,-- symphonía do Gttaran* que
foi nppl,iudi-.lissin-.a, i- 1-..l-.-> em segui-
da rompeu a Marcha Fatiu-o, apresen.
tamlo-sc então, sr.l) uma f.a!va prolon-
ga.ia dc applausos, a rainha do trans-
formismo, i;ue veia a publico dizer;
com aquella graça que Jlio c 1 icuJiar,

monólogo de apresentação.
Seguiu-se "Uma festa -.n Toldo",

numero aitraentissimo, cm que l'ati-
ma se apresenta cm 105 transforma-
ç'„-c5, cni cada qual mais iuiercísanie,
e, o que é mai», hilariante.

N"a lição de transformismo, nutro .
numero de suecesso, Patima fui extra-!
ordinária, o a platéa, fazemla-Ihe jiis- j
liçn, dcdieou-lhe novos ,- prolongados:
applausos.

O outro numero dn sensacion ;I pro-
grammn de esti-éa fui o V Grande thea-J
tro de variedades'*. Rltíma é recebida |

rim p.ilmí.s, o cantou a popular Vai-!
Chárivce (canção de apache), c era i

seguida, na ordtni do projjn,n-.:na, en. |

CONCERTO DE PIANO
Realiza-se a 2$ do corrente, rio sa-

lão nobre do Jornal do Commercio. o
concerto dc piano da laureada artista
niniç. Iza de Queiroz Santos.

Discípula do iá consagrado profes-sor A. Bcvitacqtta sonhe capttvar-lhe
a primasia nelos estudos o esforços
que empreheiideu com superioridade c
competência.

O publico lhe fará justiça no con-
certo du 2S com que a novel pianista
nromettc accenluar o cyclo de uma
bella carteira.

Varias
A "MATINÉE" INFANTIL,

DO PHENIX
A companhia do Theatro Pequeno

ineiou honteiii a série de "matinées"
infantis que vae realizar, -aos dómin*
gus e dias dc festa nacional.

A festa inicial esteve liontcm bri-
llianlissima. Centenas dc -crcauças,
joviaes c |folffaaãst" enchiam as de-
pendências d'o elegante tbcatro Pile-
nix, dando um tom de cóminütiicati-
va alegria ao cspectacttlò, que cor-
ro:i por entre as mais eiuliiisinsticus
manifestações de encantadora alacit-
dado.

Foi representada a comedia —"Xoivo em apuros", que muito agra:
dou, havendo um acto de variedades,
tio qual tomaram parle artistas co*
micos, que fizeram as deliciai da pc*tirada, que os appluudiu com frcne-
si. ; nas expansões da mais intensa
sat-liáfação.

Distinctas fitmllias oecupavam as
friaas e camarotes, que estavam to*
dós; tomados.

lroi. cm stimínà, uma linda festa,
:i de hontem, no Phcnix, onde os di*
rcctdres do Theatro Pequeno cealí-
zarão, a seguir, òfa-tras idênticas; sem-
pre com .prògranimas cheios de at*
tra c ti vos e scducçues.

*
O TENOR WALTER

GRANT
O tenor V.. ..i-, orant constituo unia

das novidades que nos traz o iiingm-
tico elenco da irrande companhia Ca-
ramba.Scognamiglío. DisponMo de grau.rle voz f magnífica figura, fone elle
á banaliJade dos artistas de opereta,
não só neios seus excepciona cs 111 é-
ritos de actor e cantor, como ainda
pela sua brilhante figura alta e
desempciiadà.

extremamente sympathico de uma
naturalidade máxima, o tenor Walter
Orant c c verdadeiro typo da operotã
moderníi, intorpretando e cantando
como uma verdadeira creação. pois se
adapta sem esforço ao personagem,

Desprendido, no Conde de Luxem-
burgo, apaixonado no Octnvla, da./;;'o;
üegantissimo diplomata c bailarino dc-
licioso, na ífiura alegre, conquista o
publico, dominando por completo as si-
tuaçôes.

Trocando a tranquillidade da sua
vida abastada celas attrihulações dit
vitia artística Walter Orant deixou-se
seduzir pela "oiccola lírica", e entrou
nara o elenco da Caramba-Scognami-
frlio, accciiando a proposta que lhe foi
feita.

l-.m Uusnos Aires creou elle a fama
de Adottts </t: opereta, e toda a im-
prensa o victoriou cai -termos extraor-
dinaríamente elogiosos. Xo Rio de Ja-neiro, espera-o o_ mesmo acolhimento;
nóis a iiossa nlatéa, ás vezes fria, não
deixa <le vibrar, quando so trata dc
um artista dns reacs méritos de Witl-
ler Crant.

O THEATRO EM LISDOA
No dia t" dò corrente, devia ter

inaugurado sua temuorada dc inver-
no, no lltealt'0 Gynuiasío. a eompa-
nhia dramática dc mie è directora -'i
apphtudlda actriz Maria Mattos.

Como essa companhia deve vir ao
Brasil, no anno próximo, pareco-upsde interesse d.-,r o seu elenco, queficou assim constituído:

Maria Mattos, tmsaladora c dire-
etora di* scena; Celeste I.cilÜn, l'cpi--.;. de A'irL-1, que rcapparc-.-e no thta-
tro. estreando.se nó gênero de dc-
clan-.ação; Marietta Mariz. Bcmvinda
de Al-.r.-1 Virgínia tarrusca, JuliaSilva, l-.iniiia Leilão. Xila Oom c
Izilda de Vasconccücs; Mendonça tU
Carvalho _ Antônio lardoso. Silve--
Ire Aiegrim. _ Antônio Sarmento,] JoãoLopes, lóaquim Ahneidn, losé de* Al-
tucCda, loaquim Silva. Antônio Tal-
ma, .losé Azimíbuia, Ricardo Neves;
Prancisei) Mendonça ¦ fcontra-regra), e
Mário Tomlieiro ítíonto);

<> lí' do Sceuío, um des mais rc-
contes números, a- seuuinte noticia:"A ii- vi emortKa do líden-Theatro,
Nascimento, Mntta ü: C- abriu hon-
tem, com chave dc ouro, o? seus cs-
met.uuilos. levando á scena a nova
revista, em 2 actos c í> mtadros. 0
Novo Afundo, original de lírnosto
Rodrigues, Felix Üermudes e João
Uasto.-:.

Com ,*.i£eitó, o üubliéo, que encheu
coniplctãmeute, nas duas so-ísôcs, a
sabi sublinhou com apidausos os
muitos ditos e alUisoes liilariantcs t!c
q;ie é recheada, sobretudo 110 1" acto,
c. manifestou, nos finaes dos qua-
dros. com prolongadas ova^ões, o sou
agrada.

Quem dc uirrn revista anf.nns exigir
mie 'o faça r"r e lhe recreie ps olhos
encontra no Xavõ Mim-Jp ^unia revista
que inteiramente"- o satisic-. .O.uéín;
norein; nretender tirocururí intuitos no
.Vo:,-i Muiido. que, pelo titulo, parece
realmente conter Çi-uí rações novas,
perde o scu tempo, porque c? seus
autores tiveram anetias, como objeeti-
va. f.ver rir. e conscgniram;n'o, prin-
cionlmcntn no i° acío que é própria-
mente revístn. (1 secundo, o mais állc-
eorico, -dc fantasia, bonito pela trion.-
1.1 *;*it. _iaís do um symbtiÜs.mo pouco
elevai'o.

(í ílcsempitiho Patísfe^: por coainje-
ío, Kastimenío Fernandes- 110 Cá''J
Uiehhtk*) è n r.ctnr ínu^agavcl de
pí-mnre; Krrhrtl Marnucs. 110 Zé Ca-
ttltrU), epíreeto: !'síc'."ão Atanrante,
iiuiuà nhtihi. <i Canoa, foi esplendi-
do rvi-Jcncíaiido mais uma voz a
nialcnhilid:1'!** t!o seu temperamenií»;
Anttínio Ciornc? c cnssiad-^r da peçái
csplendi'•• tí)n?iirm >i:a mbnh. o ht-
»*>-(%>; Atuiria Pereira, :io Amadora,
foi a eiiítrac; da e iiitelÜgen!; nr:i*;í3
que lo.los conhecem: Irene Comes.
muito bem tr\ tolos es topeis, mas
não lhe» ncrdg^mns n falta de .cara-
.-•(.•¦¦'-/'•cã» na l-V/feiftfcji, em que t»o!|... jcrí_ t.-r dado, como seu pae; An-

gbgsaaaofeeoa^ ^' Segunda-feira
SENSACIONAL^ AUnOR,A

DA ^"PSTKIA 1S ACIONA ti

Vm Qlra quo pôde rivalisar cmn qualquor pvo-
ducçao perfeita ostringeira

Grande di-arna d.i vida modcrrui carioca —
t.diçao daGÜANAHAUA 1-'1L_

Autor- ÔU. OSCAR. LOPES
Interpretes: Mlle. Yolonutline, I.onpnldo Fróes,

Euricn Braga, Miss liosalie, Maria Heis e
Gabriella Montani

Bailados por mlle OAUTHIUBS
6 actoa-Acçãu no Rio

Operador—1*. BOTELHO
Posto cm scena por K. ile Burros
Vestidos da CASA NASCI-MEN TO

Moveis da RED-STAH
Serviço do cabaret do HALACE-CLUB^,_^â^

Sj6©^&3COSggg^^__?______

JmTmm'^'u!!íTít^^^^^^^\. w ' * '

PHENICADA
Um antiseptico valioso para Tendai,^ cortaduras, picadas de insecioi,
contusóci, e chagas. A "Vtieliu C/iestiragm" PhtnieAtl* i o
melhor mecS-smente- «pie se p«!« encontrar pira estes fira. O Ácido
Phcnico strw p»r» iaped» inféccòes; a "Vastlim Cktseimiíh"
acalma a dõr, limpa c cicatriza. Iralsttm «m receber • «Véstlint

Citielreug/i" Phtnicada.eom wjinalinenteacondicionailse veiam
cjuc tem o nome dt:

CEESEBROüCfl MFG. C9.
(CQ-.MUtD

__ icwmiK uhub rwniw.

A' VENDA EM TODAS AS WtOCAlUAa E PHARMAaAn

]D caso fla
Standard OU

KEUXIÕES DE CREDORES
Fallencia de .7. Alves & Andrade,

dia ío, á j hora.
Fallencia de A. Coelho 4 C, dia

ao, á i rora.
Fallencia de líniygdio Pereira de

Lemos, dia aj, a i hora^

VENDEM
POLVILHO E DEXTRINA

Glayton Olsburgh & G..
Rua da Alfândega 110

MARÍTIMAS
VAPORES ESP1-KADOS

Liverpool c escs., "Camoens". 13Portos do norte. "Maroim". . 15Kjo da ¦' Prata, "Samara". . , 15
Nova York e escs., "Kio dc Ja-«iciro" 16 .
Londres c rses., "Vircil" .¦ 18 JPortos do norte, "Olinda". . i3 iCalláo c escs., "OrTsía". . . 19Uordéos c ases. "Oaronnn". , eo
Portos do sul, "Uuy Uarbosa", 20
Rio da Trata, "Desna". , , 2^

Portos do sul, "Maynnk" . . Cl
Rio da Trata. »Lcon XIH". *3
Nova York e escs., "Vasarr. 24
Kio da Prata, "AraRuaya". . 24
K» da Trata, "Vauban ... . =4
Kio da Prata. "Hollandia". . 25
Liverpool e escs.. "Rombrant . 28
Inglaterra c escs.. "Orita". . 30
Noliolk e escs., "AroRiiarv" . 31
IngaUcrra c escs., "Drina'. . ., 31

VAPORES A SAIR
S. Fidcíis e escs. "S. JoJo da

Parra". . . . '3
Kio da Trata, "Sino" 13
Rio da Prata, "Estrella" . 14
Recite c escs.. "ltaüiba". ... ]4
Nova York e escs. "Cavour . 14
Nova York e escs., "Aracaty". 'S
Havre e escs., "Curupy". . . 15
P.ordcaux e escs., "bamara . . 15
Portos do sul. "Itamira" 5
Portos do sul. "Maroim . . f 17
Portos do Norte "Ceara". . ia
Aracaju' e escs., "Itapacy". . 1»

TUOIjO DE ARftAR
Rivalizando com o de proceden-

cia estrangeira. Preços excepcio-
naes. J. A. Gonçalves & C. bao
Pedro, 49, sob".

Notas da Caica, prata, nickel, le-
Iras do Thcsouro, compram-se, c ven-
dem-se, Casa Reis, Candelária, 33.

(.1 1203)

LIQUIDAÇÃO
Continua, com pleno suecesso, a

grande liquidação da CASA KOSMOS, á
Rua Gonçalves Dias, 4.

Aproveitem pois os que precisam de
fazer sortimento de roupa branca, pois
dificilmente encontrarão oceasião tão
própria. — Vendem-se os moveis e vitrines.

*xxvuí\*ue!F>aa

PACÜIiDADE I,IVRE DE
DIREITO

Visita ao Gabinete Medico-
Legal

O dr. Carlos Seidl, lente súhstt-
tuto em exercício, da cadeira dc Me*
dicitta Publica, irá, cotn a sua tur-
ina de alumnos do 5» anuo, visitar
t> Gabinete Medico Legal da Poli-
cia, 110 próximo sabbado 14 do cor*
rente, ás 10 horas da manhã, e nn
dia 17, ás mesmas "horas, visitarão-
o Museu de Hysricno da Dircctoria
Cerail de Satulc Publica. -

MOVIMENTO OPERÁRIO

Vnlão Ri-nsilclrn
Terá logar no dia 15, ás 7 horas

da noite, o asscmbléa geral extraordi-
naria,, na nova sede social, á rua do
Rosário „. 172, 2? audar, [«ira pres*tação dc conias( e outros a.sstunptoa
de interesse social.

Associação Gi-apliica do Rio
dc Junciro

Uealiza-se domingo, ás ia -horas, o
terceira aisembíca ucral ordinária,
para fl,prbsctitàçUo tle contas, eleição
da icommissão fiscal e dos cargos
vagos na dircctoria—a » «»-»<»-

O leilão de hoje na
Alfândega

Xos iirinazens 3, 4, 7 c S, do
Caca do Portn hrft-crá. hoje, leilão
dc mercadorias caídas cm com-
misso. havendo entre outras: vasos
dc adorno, envelòpncsj obras dc
ferro, estampas, vinhos, licor, bar-
ris vusius e 50 caixas de cebolas.

i«o«s»

Cíí* '• a1**-1*"'»<:*>>;*'.#'.•"»:-«"*-*) 8 -nc-..:»¦"•-*: •;-»
j;t.i#jér-«K'-#o»-tki*^rj-»_t-«cojo^oj»;f^»tti *'-V

|| FUMOS EM PACOTESl

ÍMARCA VEASOI
Il Excellctiles quaiida'ciês^|
Rs* Rccdsue as írâitaçõcslg

NO RIO (üiAXDE DO SUL
O Tii-o Bi-nsllcii-o ile Gavíbiildi

Porto Alegre. 1?. (A. A.) _ EmGarihnldi. (\ii fundada uma sociedade
denominaria Tiro Brasileiro, que conta
regular numero de sócios.

Massa de Tomate-- ^
n da Companhia Sláuufactprà de
Conservas Aliineuticias.

UM PROTlíSXO COXTRA O
HOSPITAL DA .MAIU-II-

lt.V-MAMOIOS'
Kscrcvc-iios do Porto Velho

frio Madeira,, o dr. Carlos Crcy:"Peco á v. ex., sr. rcilaclor, to-
tio o seu aj.oio para uma queixa,(|iie aculin dç dirigir ao dr. dire-
clòr.geral dc Saúde Publica, a ver
ío eile faz cessar -.1111 grande alui-
sp, que aqui se dá, c que è até um
crime, .içaute das nòssa.5 U-;s.

Quero referir-me ao c:;..-i-cioio'.'¦ cg.-tl da medicina, -uie como sa-
heis é punido jieio nosso Código
Penal, filiando o indivíduo que o
exerce não tem titulo lesai de uma
Faculdade , Brasileira, ou quandonão se sujeita a confirmal-ò, o quese f.iz com um simpücissimrj exar
me perante ;:s lviculdadcs lir.-isi-
leira. Nestas condições, .'. biujircss
nòrtc^inierican.-i listrada dc- i't-.-rr,
Madçtra-Mamoré, inaiilem aqui um
hospital, a titulo de ser para os
seus empregados, mas que rc.il-mente é uni concnrrei-.le dos me-ilicos brasileiros que tr.-ib:whani n.i
zona.

liste hospital, que cobra diárias
de 25$ e 3o?oon e que só adinittc
os doentes, niedianlc pagaiiientóadcaiitado, potidò-os na rua. sej.-.
qual fòr o seu estalo, quando si
.-ic.-ilia o dinheiro, faz por outro
lado, tuna desleal concorrência,
cobrando uma ninharia, nulas cpe-
rações cirurgicas, de modo que lis
liionopolizain, deixando sem traba-
Uio os niedicos -brasileiros, os uni-
cos que dçan.tc' das leis de seu
paiz têm o direito -le aqui clini-
car. Porque não entrega esta cmn-
pauhiã estrangeira a direcção do
hospital a médicos brasileiros,
como se faria cm qualquer pilisonde houvesse respeito peles i!;-
reitos ile seus filhos? Não parece
a y. rs. que sej.i porque clia nãn
nos queira recon-hecer competência
para- lal. Qiian Ia iim do-, doente:-,
que cila recolhe, pagando ajean-
lado a sua pensão morre, elles
cmbrulliani-iro cm um leucól c
mandam en-trc-gq.r o cadáver ú Nfu-
nicipalida.de. como de iiidigcttto.
para <|ue s-.-ja sepultado a expen-
sas des!.-., c do espólio nunca
pr-siam contas, liitas vergonhas
só se vêeni :;o Barsil, onde nó;
adniittinios, que o estrangeiro,
cupi.lo <- voraz venha, lios di-
tar a lei de seus interesses.

C-nn estas, informações já v. cr.
fará luii.-i idéu da grailde ti.in.ia-
llicira que aqui se pra'..-ca c po-
dera chamar o governa ao cu:iíjiri-
nienio de seus deveiVE,

Sem mais. queira v. ex". acceitar
as rcsi»eÍtosãs saudações do jjcii,
etc. — Dr. Carlos Giev."

Não se afflijam

Vtílbt
Dá saúde e cria força

COM A PREFEITURA

Um vendedor de flores
que reclama

liscrevcin-nos:"Defronte ao cemitério de São
Francisco Xavier, sr. redactor,
funccioham umas barracas para
venda de flores, semelhantes ás da
travessa Flora, e pertencentes a
Prefeitura.

O aluguel dc cada metro qua-
drado c de ifiõ$ooo mensaes. Ha
uma cláusula no contrato de ar-
rendamento cm que o arrendata-
rio se obriga a não annunciar en>
alta voz a sua mercadoria. Elle
lá fica, quedo e mudo como um
penedo, e paga e não bufa o ex-
cessivo aluguel ..

Isto -é lá com elle c 'a Prefei-
tura, c nós nada tentos que ver
com o caso. Mas o que nos pa-
recc irregular é que, em um bo-
tequini junto ás tacs barracas,
haja um negocio semelhante,, cujo
proprietário agarra o transeunte,
offerccendo-lhe os odorosos iion-
quets, e o que é mais grave, não
pagando licença ao -fisco, por que,
segundo nos informaram, é elle
amigo e correligionário do respe-
divo agente.

Assim, solicitamos do sr. Aze
vedo So.lré as providencias, que
são de mister, por ser de justiça
e contrario ao direito! "favorabi-
le ampliaiidã odiosa restringenda.-'—¦ •—¦ea**S>^r.í5x*>En ¦ 1

Diversas notícias do Mi-
nislerlo da Guerra

O tcnenic-coronel José Bazilio
da Gama Yiüas Boas Júnior e o
major Alfredo José Ribeiro, phar-
maccttiicos do Exercito; passaram
a servir respectivatriente, no La
tibratorio Phantiaccutf co Militar,
e no Hospital Central.

Retine-sc amanhã a, çommissão de promoção dos officiacs do
Exercito.

Foi exonerado, a pedido, do
logar de escrevente de 2* classe
do Laboratório Chimico Pharma
ceutico, o sr. Edgar de Vascon-
cellos Abrantes.

Como previamos, foi noinea
do instrticior da Escola do Estado-
Maior, o capitão José Felisbcrío
Dornellas.

-- 0 1° tenente do 58° de ca
çndòres, Fausto Ferraz d'Elly, fo,
nomeado comniandante da a" com-
pauhia de alumnos da Escola M1
litar, dcvcntlo, entretanto, o meu
mo official terminar 110 fiferirtti
corpo, o periodo dc manobras do
corrente anno.

O 1" tenente Salvador Oscai
Obinp foi nomeado ajudante de
or'ens do inspector da arma de
árttlheria,

*f Teve ordem de rocqlher-,s>
ao se-i corpo o capitão Albíno So-
lon Ribeiro, do ó" regimento dc
cavallnria,

Foi nomeado instritçtpr 'lo
tiro g;. da Confederação; o 1" le-
nenie Luiz Gonzaga Fcrnaiules.

— ¦¦¦»ii.trCS.O*<gi>*<Kafr''--« ' TT

AIDEAL
Movais e tapaçariss
KUA S. JOSÉ'

ás 8 horfis da manhã, cartas para o
interior até ás 8112, idein com porte
duplo c nara o exterior ate ás <).

Toscaua. para Dakar e Gênova, re-
cebendo impressos ate ás .1 horas da
tarde, cartas nara o exterior,até ás 4
c obiectos para registrar até ás a.

F.uclid, para Dakar, tas Palmas ,0
Liverpool. recebendo Impressos até as
8 horas da manhã o cartas para o
exterior até ás 5.

Amanhã:
Clenovehy. para C. Town. Monel

Bay, Eiist London. Tort Klisabcth,
Uurhan, iccebcudo impressos até ás, ti
horas dá manhã, cartas para o exterior
ate ás 7 c objectos nara registrar ate
ás 6 di tarde de hoic.

llagiba para Victoria, Halua, Mn:
cció e Recife, recebendo impressos até
ás 5 horas da manhã, cartas para o in-
terior até ás 5 i|a, idem com porte du-
pio até ás 6 o objectos para registrar
até ás 6 da tarde de hoje.

ESTADO DE S. PAULO
r.esumoda loteria do S. Paulo

realiünda om 10 de outubio
de 1910.
RF.MIOS DE 50:000$ A 50OJ00OJ
27S41 00:000500) I
34809 5:000Ji'n)0 .
1163 4i0O0SO0O 1
47384 2:00. S000 !
5274 1:0003-00
21*737 lHlOi.iSlltIO
25610 liOOOSOOO"361161 1:0*8.00

56">5 500.JOO)
8(170 50081)00
23SG0 500SOOO
3-U44 riOOSOOO
34413 BOOSO00
.19042 50IS000
57439 5O0SOO0
50016 503*000.

PRÊMIOS DE 200-.O00
40T0 4475 5802 9142 11652

17C.">7 17751 27814 33284 34103
34102 38308 393S9 43979 51594
5ÍU73 5ÍS71 57181 5S2i0 59088

APPnnxiMAÇÕES
27810 e 27812 C00«"00

34810 500*000
11264 300S000
47385 200SO0O

DEZENAS
27SãO  inngooo
3'iSlO 60 i.(i0
1127o OOíOOO
47390 B0S000

CENTENAS
27900 40S000
.14900 303000
11300 20W0
47-100 20J100

Todos os niinoros terminados
cm 41 tom H'SiH'0

Todos os numeros tonninndos
em 1 i&m 55000 excopuiando-se
os terminados em 41

O fiscal do governo — Dr. Jon-
qnirn ,1. da .silva Pinto.

Os concosionarlos, J. Azove-
do & C. ;

A autoridade -policial, Dr. Fran-
cisco Fontes dc Resende.

illl

34808 o
11262 e
473S3- e

27841 a
31801 a
11261 a
47381 a

27S01 a
34801 a
11201 a
47301 a

Tcleph. 332<t Ce ri IraiI

li «o, i-í dc outubro de iot6.
ASSBJIBTií5AS CONVOCADAS

Empresa Conotructora Rio Grande
do Sul, dia 14. :'is % Horas»

Companhia Predial, dia 14, a 1
hora.

Sociedade Anonynia Casa YVcllisch,
dia 151 ás 2 horas.

Companhia Brasileira rle Minas"íanta Mailiíldc", dia 16. ás 3 ho-
ras.

Manco ITypothccarlò do Brasil, dia
23. ;'n 2 horas.

riXTO, LQPBS & C. í
Rua Florinno l'ci.\oto, 174 —

Prestam as melhores contas de

UMA NOVA ACADEMIA,
EM S. PAI"LO

,S. Paulo 12. (A. A.) — Xo pro-xmin domingo, a Universidade de São1 aldo inausurará. com toda a soleuni-da-e, a Acadctnia das Sciciicias.
«-l?-C'-S_>--0*-;^-a-

Fluminense-Hotel
Rèíòrmcdo- sofa nova dirçcçSõAposentos para 200 pessoasO que mais convém aos passageirosdo interior -- Preços:

Quartos cem pensão 7$ c SSooo.diários. Quartos Fcm pensão^S c 58000 diários.
Praça da Republica 207 — Rio dctaaeiro. Em frente ao Campo deEa:il'A.-ina^ c ao lado da E. F. C.

KM PEÍ/OTAS

A recepção cio cônsul italiano
Porto Alegre, íz. (A. A.)—O con-sul da Itália, sr. Bcvcriui. teve bri-Iliatite recepção era Pelotas, onde cs-teve cm truüsiio para essa capital.mm

^¦ÇOJiRKIO -— Ksta repartição expe-
i.ra inalrs pelos seguintes paquetes:Hoic:

S.rio. nara Farues p.-r'.os do s-.d e
Mon-.evidéo, rect-bendò impressos até

coxcoiiüi-ixcrAs |
AXXCNCI.lDA.s!

ürig-ida Policia! tin Jtistricto lre- \dcr.i!, para o fornecimento dc 50 ca- >
vnllps creotilos, pclludos ou dê sun-
giie. dia i.|-,

listrada dc Perro Central do Ura-
sil, para o fornecimento de material
[.'i•¦• - r-.t. dia ,(, :,(J meiórdia,

Kstrada de l;erro Central do Brasil,
para o fornecimento dc diversos arti-
íí ¦'. uía i.> u-j meio dia,

t'U*rat!a de Ferro Central do Bra*
síí. ^ para o fornecimento de G.oúo
hárricas de cimento, dia 20, ao meio-
dia.

listrada de Ferro Central do Brasil,
para o fornecimento dc artípos díver-
sos, hcccss-uíos para a officina auto-
graphica da inteiidencia, dia si, ao
meio-dia;

, listrada de Ferro Central do Bra-
sÜ, .Jjara o fornecimento de óleos,
lubrificantes, estopa c ^•'¦'•^^j dia 23,
ao meio diu.

. Estrada dc Ferro Central do P.ih-
sil, pára o fornecimento de machinas jdiversas; t:dia'^24, ao meio-dia, i

Administração dos Correios do Ks- I'tado iio liio dc janeiro, para n forne- jcimento de material, dia 31, ás 4honis. \
\Aayd Brasileiro, pára n venda dos |cascos uos vapores Estrella c Orivn.

dia 3T, ás 2 horas. !

Caixa de Conversão j
P O R T O & C.

São quem melhor ágio paguni.— AVENIDA KIO BlUTÍÇü, 49.

PÜBLICAjjÕES A PEDIDO

STANDARD OIL
Se não houvesse a destacar

tuna circumstancia caracteristi-
ca, nem nos referiríamos ás
novas diligencias hontem feitas

por ordem do honrado juiz da
5" vara criminal para obter es-
ciarecimentos sobre .pontos rc-
ferentes ao ruidoso -caso da
Standard Oil. (Essas diligencias
tratam de saber approsimada-
mente a época cm que o em-
pregado infiel Wellcnkamp dei-
xott a sua firma registrada -no li-
vro de tabclliães; e ainda hon-
tem ficojt mais unia vez demon-
strado que no tabcllionato Gui-
tnarães a firma dc Wellcnkamp
foi deixada cm, data muito pos-
terior á .data cm que ella foi rc-
conhecida'.

.A circtuiiãlaticia, porém, a que
alludiinos c a que nos queremos
referir é ouira. O representante
do Ministério Publico que opi-
nott pela 

"irresponsabilidade" dc
Wellcnkanip, obrigou o juiz cri-
minai a "indeferir" um requeri-
mento -seu, qu« importaria 11a
cessação das diligencias ordena-
das ipclo austero juiz. Achou o
representante do -Ministério Pu-
blico que tacs diligencias deviam
ser feitas cm outra opportunida-
dc, c com assistência do Minis-
terio Publico e dos rcpresetitan-
tes da defesa. E' bem claro que
o honrado juiz da 5* vara criin.t-
nal não encampou a opinião cio
Ministério Publico, indeferiu o
scu requerimento c proscgtte nas
diligencias.

'Nem por isso, 'entretanto, fi-
cou sósiiilio o representante do
Ministério Publico nos seus es-
crtipulos iproccssuacs. S. ex. não
teve o apoio do juiz, mas tem o
apoio do advogado da defesa dc
Wellenkatn-p, por cuja "irrespon-

sabiiidade" opinou como repre-
sentàtítc do -Ministério Publico.
F/ uma circumstancia "a laterc".
não menos expressiva que a cir-
citmstància principal a que allu-
.limos.

(D',-1 iVoticia).

PROTESTO SERODIO
DETiEOÍQPJ DE

AltROMBAME-XTOS¦Lendo o protesto formulado
pelo dr. Joaquim Pinto Ramalho
Jr. com referencia ao apparclho
de, minha invenção, devidamente
privilegiado pelo governo do Bra-
sil, destinado a dar alarme effi-
caz 110 caso de arro-mbamentos c
assaltos e cuja experiência no
Club de Engenharia desta cidade
deu pleno resultado respondendo

a todas as hy,potliéses formuladas
pela douta, corporação de tcchni-

cos. não sei se admirei mais n in-
Senilidade ou a audácia do seu si-
gnat.-trio. As ameaças de "fazer
valer seus direitos, ele'', não pas-sa-m dc fumaça c o fado cm si é
simplicissimo; o abaixo assignado,
depois de longtiissimás c pacientes
esp.érjencias conseguiu apresentar

o seu auparelho para o respectivo
processo de privilegio cm 6 de
agosto de 1015 (attcr.dam bem ás
delas), Iim o de agoslo de 1915
foi-lhe concedido o privilegio so-
licitado, ficando seus direitos de
inventor assegurados ecun a prio-
ridade de 6 de agosto de 1915*. Em
ío dc agosto dc 1915 expunha eile
o scu apparclho completo e em
estado dc futiccionnr na conceitua-
da casa Bertholdo Waehucldt em
plena Avenida Central desta cida-
de, onde durante cerca de 4 me-
zes foi minuciosamente examina-
do por grande numero de curioso-,
entre, elles, segundo declaração
própria, o mesmo signatário da-
quelle serõdjo protesto. Pois bem,
esse illu-'rc clcclrirísta mecânico,
cuja presença assídua nnquella ex-
posição pareceria denotar o gran-
tle apreço pelo gênio .patrício, dc
uue fala cm seu protesto, pro- i
curava apenas o ovo dc Colombo •
na forma do meio pratico, infalli-
vel c econômico dc accionar tmi.
apparelho ci-.ic teria possivelmente
imaginado, mas... que não sabia i
como .lecionar. Somente depois dç
cerca de dois meses desse exame;
pessoa! do apparclho do abaixo as-!
signado é que apresentou a .rim |
invenção em 6 de ntüuhrc» dc 1
ioií ! I Da niesmia forma .procede
ngorá, pois tendo como diz o ívii |apparelho proiripto ha mexes, teve !
a genlileza dc aguardar a prova I
publica do "Detcctor dc arromba-
mentos" privilegio do abaixo assi-
gnado, para annunciar com grande
suf-f:cicn."ia a prox-ma expõsiçSò'

do sen, Tenha paciência o illtts-
tre clcclricista mecânico, mas des-
ta vez os direitos a fazer valer não
são os seus, muito problemáticos,
e sim os do verdadeiro INVBN-
TQR c clectri-cista pratico. ¦

José' Pereira Pát.ma
Edifício do Jornal do Commer-

cio, 1" andar, sala 14. CR 2512

STANDARD OU
Do como so pi-ovu a parcial!*

dado tio "O Imparcial"
Para demonstrarmos a parciali-dade do jornal da rua da Quitan-da, que afinal oarece-nos viver

mesmo de jornal, pensamos nada
mais ser preciso accrcscenlar aos
seus próprios artigos, uo Caso da
{standard Oil, pois que todo o pu-blico leitor está aualysando o «no-
do interesseiro e apaixonado com
que esse jornaleco vem discnlin-

do e defendendo os iuconfesaveis
interesses dessa aladroada compa-
nhia.

Mas nessa defesa, aliás, diffi-
ci!, o Imparcial já perdeu a li-
nha da compostura, não trepidan-
do em aggredir perfidamente uns
e insinuar .maldosamente outros¦magistrados brasileiros, aqtiellcs
por não terem, vindo ao encontre
dos seus desejos, preferindo ficar

com a .própria consciência e es«
les para que de .futuro acatem a?
suas opiniões, sob pena dc passa-rem pelas mesmas provações, C
repto está lançado, a provòcaçãcexiste, é evidente o desafio...

E nesse a-fan dc tudo provarsem provas o iliustrado jornaleccnão se peja -mesmo ein mentir cs-¦candalosamenle, adulterando o
factos, quando tem que noticiar
qualquer oceurrencia havida nr
processo da Standard Oil, nui-
verdadeiro escarneo aos seus lei-
tores, num .positivo desprezo ao
respeitável publico, que vae a es-
quina dar o scu toslão ,por um
jornal, para estar ao par dos fa-
ctos que se .passam, mas que têm
o direito dc exigir que esses factos
lhes sejam, transmittidos, fielmen-
te, verdadeiramente, sem paixão ou
interesse oeculto.

Como dissemos, é evidente o
partis-pris do O Imparcial no cc-
lebre processo da Standard Oil
como tudo se conclue mesmo do
seu arligo de hontem, relativo ás
diligencias levadas a t-ffeito pelohonrado juiz da 5' Vara Criminal,
onde se vê a mais acerba censura
ao digno i° Promotor Publico, porter esse magistrado requerido pe-ranle o, juiz e em nome da Lei e
da Justiça, o que entendeu a bem
do cumprimento de seu dever de
funecionario publico e até em be-
neficio, dn processo c para evitar
a nullidade do -mesmo, como alie-
gon, jíonto de direito que não dis-
eutiinos, mas que o Imparcial peloscu novel redactor forense, que, deriso amarello, lápis em punho, ac-cumulando já agora lambem essasfuneçoes, alem das de Accusador eAuditor, foi visto apanhando asnotas que lhe convièsse e adulte-
rando>-is_ a scu lalante.

Se não tivéssemos certeza de
que-o juiz julgador do processo crealmente portador de um nome
que vale por uma tradição de hon-radez e probidade, se não tives-semos a convicção de que elle jul-grá os accitsados, soberanamente
com as provas dos autos, nada li-
Bando a insinuações da imprensa
que aliás verdadeira ou mentirosa
como no, caso d'0 Imparcial, denada mais serve quc simp'esmente
deiboa ou má in formadora da opi-mão publica e se nessa mesma im-
prensa não houvesse, jornaes e
jornalistas independentes, colúmnas
que não se alugam e pennas quenão se vendem, seria então o casode recearem os aceusados que in-
justiças lhes fossem feitas.

Mas não é tudo...
A imparcialidade d'0 Imparcial

chegou ao ponto de recusar a pu-blicação na sua Sccção Livre ou
Scecão Paga, de um artigo ali le-
vado hontem, por um intere-'-sado
nesse, momentoso caso. dando bem
a idéa da acctisação sys-einaiica,
pois não admitte pelas suas colti-
ninas, mesmo as pagas, qualquerdefesa;-, porque pensa, isso viria
contrariar os sçus interesses "e cs-
qüccido de que a imprensa deve
ser livre para ser o expoente da
liberdade e que o jornal jn» com-
promisso não nega jamais espaço a
quem se quer defender, como ainda
ha pouco liamos 110 Estado de São
Paulo que pc'as suas Secçõcs pa-
gas acceitou ataques até contra o
seu próprio direelor o dr. Júliode Mesquita c nem por isso'esse
jornal, que pen.--ce á moderna im-
ptensa, tem caído no conceito dc
seus leitores, antes é o jornal de
maior tiragem no Brasil.

Tempos houve em que pelosApcdidos do Jornal do Commercio,
desta capital, se poderia escrever
contra a sua própria administração
e não sabemos mesmo se ainda
hoje se o poderá fara-r.

Mas O Imparcial não conhece
essas doutrinas liberaes. nem com

a lição do. Correio da Manhã que,
sendo radicalmente contra os pro-

ççssos da Standard Oil, nem porisso nega, a esta Companhia, as
suas secçõcs pagas para 

"que 
nellas

se defenda; com el'c é assim: 1111
ffllfirn como na guerra...

Seja rnmn for, O Imparcial é
a verdadeira antiihese do nome..;

Rio. 13 dc outubro dc 111G.
G.u-i.nis.

Mais ama importante di-
ligencia se realizou

Honlem* na qual o pro*
motor publico

assumia uma original
attitude

No ediiicio do l-orttm, á uma
hora da tarde, rcalizou-sc hon-
tem., cm presença das partes, a
diligencia que o integro juiz da

S" Vara Criminal, sr. dr. Ccsa-
rio Alvim, havia ordenado para
elucidação da verdade no caso
complicadissimo c momçnfoso da
"Standard Oil", na parte concer-
riente ao registro da firma de
W-ellenkamp nos livros dos car-
torios dos nolarios Tavora «
Iluascar Guimarães.

Foram ouvidos, entre outras
pessoas, os srs. Borges da Fou-
seca c dr. Santos Moreira.

tAmbos declararam categórica-
mente terem registrado suas
firm,as no tabellionavo Tavora, o
¦primeiro ha cerca -de 2 annos e
o segundo ha tres annos, mais ou
menos.

Prestou também declarações c
tabcllião Carneiro dc Mendonça.
Este senhor, com a rçsponsabir
lidado que lhe empresta o cargo
que oecupa, elucidou uni ponto
bem importante, sustentando, cm
todos os seus termos, suas dc-
clarações anteriores, relativas a
uma -publica-íórma feita cii'( seu
tabcllionato de uma nota promis-
soria de aeccite de Welleukaiitp,
na qualidade do procurador da
"Standard Oil", cm época cni
que já não desempenhava -ess*
mandato,

Seguiram-se aa declarações,
aliás de importância capital, do
sr. A. Carlos da Silva, o qual re-
gistrou sua firma no tábclliona-
to Guimarães, na mesmpi época
em que também a registrara c
sr. Dclsgard, já ouvido na ait-
diencia anterior c sobre cujas
declarações já nos referimos. O
sr. Silva precisou mathematica-
mente a época exactá tio regis-
tro de sua firma, íixatido-a de
fevereiro a março deste anno, e
accrcsccutatulo até que o livro
do tabcllionato foi levado ao cs-
criptorio cm que trabalha por
um empregado do notario Gui-
m,arãcs.

iEm face de tacs declarações,
ficou evidenciado que a firma de
Wellenkamp não podia ter sido
reconhecida pelo notario Cítiima-
rães na data dc 22 de julho úo
anuo passado, quando cila íoi rc-
gistrada depois das dos srs-
Delsgard e Carlos da Silva.

lEslc ponto ficou amplamente
esclarecido c assim mais uma vez
aparada uma das duvidas que
poderiam surgir na apreciação da
verdade.

A nota, porém, sensacional d»
diligencia foi, sem duvida, algu-
ma, a ostensiva attitude assumji-
da pela promotoria publica, ar-
vorando-se em órgão dc defesa
dos réos e chegando mesmo a
protestar, com grande .pasmo
dos presentes, contra o modo se-
reno, integro, escorreito e eleva-
do .por que -o illustre juiz está
conduzindo o feito c apreciando
as provas do processo.

O representante da justiça pu-
blica, a quem incumbe primitiva-
mente a defesa -da sociedade,
.pendeu a linha de imparcialida-
dc c investiu contra o dr. juiz da
5" Vara Criminal, affirnipndt
que o illustre moço magistrade
tinha violado a lei, creando, pois
nullidadcs no processo, pelo fa-
cto dc não ter admittido aos ad-
vogados da defesa a liberdade <lo
intervirem aggressivamicnte na
diligencia, reproduzindo um novo
summario, cheio das escândalo-
sas reperguntas de 20 a 30 horas
seguidas, _cstafantcs, arrepiántc?
c mortíferas.

E' que a promotoria lamenta-
velmcnto confundiu diligencia
com sumtnario e qttiz, armando
cfíeito com a sua falação, de-
struir as declarações espontâneas
que havia feito na audiência an-
terior, de que nada tinha a op-
pôr aos actos do jttis, com oj
ijtmes estam de pleno accordo..

Mais um doloroso recuo dt
joven promotor.

•Não contente com a sua pite-
n-ómenal defesa no parecer de
improuuncia, ainda investe con-
tra um juiz da estatura do dr,
Alvim, integro a toda a prova,
culto, independente, respeitador
da lei e indubitavelmente muito
acima da critica ou dos reparos
inconscientes de sua senhoria...

-Depois dessa tirada do prdmp-tor, só falia esperar a sua atli-
tttde descabclladamentc dcícnsi-
va no plenário, alijando os de-
feusores c assumindo só as nr-
duas funeções de procurador do,
réos.

(D'0 Imparcial).

AXTIGAL DO DR. MACHADO
E ,0 melhor remédio, por viagástrica, para curar a syphilis

i- , ,g,ost? a8radave! e não temmeta. Vende-se em qualquerpliar-macia. '

FiCHET-
Continua a encrenca: mas nrldam muito errados, porque aea.barão provocando uni escândalocolossal, do qual se salvará quempuder.

.Saraiva Roxo & CAXTtMMA
(Do Jornal do Commercio"' — 

_ 
— 016.) ff ,,6,

r^-a-a—rir— - ' ¦*
Aconselhar o uso da "Eimtísão

dç Scott é uni dever que li-m norfim o bem estar dos que estão f-a-cos do organismo. "Atu -, ,.'*0lenho emprçg-do com grande exi-to na minha clinica civil a "Emul-
sao de Se-ott" principalmente noscasos de lymphadsmo, tuberculose,escrophulose, emfim em toda aíaffccçoes dystropliicas do organis-"'o, aífirnu, sob a fé do meu grão1>K. REt.VAr.no Ramos Cr.--.T\

Bahia"'.
1-Oí:MTC!!).\ mehixq

O único exterminador dasinigãs. Mc-rino & Mãti
Oi i.lr.I- mor n. 1C.1.

tin
for-

ds

¦4

MI-I.r.E. MATTOS
MA.VICU-HE

Para si nhoras e cavalhciroí —1
Quitanda, k+.

:SL*_- . áS5Ííá£cÈr_il .'«i.;..-tí»» :t*id
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A STANDARD OU
Uma successão de «bluffs»

OS DOCUMENTOS FURTADOS
Além <la carta dc Lake Lake

que hontem transcrevermos, mais
tres documentos foram publica-
dos num dos órgãos àt nossa
imprensa, com o mesmo intuito
de fazer escândalo em torno dos
nossos homens pubKcos, contra
os quaes o bando de assaltadorcs
quer agora, em desespero dc cau-
ta, fazer convergir as vistas da

platéa.
A audácia nio se qualifica.
Os documentos em questão,

além de nada poderem, provar a
favor da defesa que os juntou
ao processo, são, ao contrario, o

attestado flagrante de mais uma
violação do nosso Código Penal

por parto dos aceusados.
iDe facto, a primeira coiüi que;

salta logo aos olhos do publico
— interessado pela sorte do pro-
cesso neste caso escandaloso do
assalto aos cofres da conceitua-
da companhia americana — é

que esses documentos não podiam
pertencer a nenhum dos aceusa-
dos.

Do confronto que finemos das
suas datas com a data cm que o
sr. Wellenkamp foi despedido da
Standard, verificámos, come-^ de
certo, verificou todo o ipublico.

que os documentos foram furta-
dos do archivo da companhia.

Wellenkamp foi demittido da
Standard a i de setembro de
I9'S-

¦Os documentos, a que nos re-
ferimos, que são em numero de
tres, tem respectivamente as da-
tas de 30 de setembro c 4 e 5 de
outubro daquelle anno.

Os í" c 2" *ão confirmações
de telegraminas de F. D. Asche,
director da Standard em Nova
York, dirigidas ao sr. A. E.
WoHmann, gcrentc-geral em São
Paulo.

O a" é também uma confirma-
ção de telegramma de Woltmann
para .Asche.

'Não eram, porlanto, docuinen-
tos particulares de Wellenkamp.

* nem podiam legitimamente estar
em poder deste, uma vez que nas
datas referidas — 30 de setem-
bro e 4 c 5 de outubro — elle,
'Wellenkamp, já não pertencia á
companhia.

Como, portanto, esses do
cumentos foram parar ás suas
mãos?

A explicação é simples — bas-
ta rememorar os factos cotejan-
do os jornaes.

Quando foi decretada a fallen-
cia da Standard, um dos credo-
res fantásticos desta companhia,
Lino Rodrigues, pequeno com-

' merciante de fumos, sócio de
um seu cunhado, numa socieda-
de cujo capital é apenas de
4:000$, sendo de 2:000$ a parte
dc cada sócio, Lino Rodrigues,
dizemos, appareceu como porta-
dor dc duas letras contra a com-
panhia, no valor total de
ioo:ooo$ooo, c pediu que o no-
meassem syndico'.

Attcndido nessa modesta pre-
tensão, Lino embarcou para São
Paulo, afin* da arrecadar na
sede da Standard a massa
fallida.

E arrecadou, de facto, muita
iltassa; massa c mais alguma
coisa.

— Invadiu o archivo da Stan-
dartl, esmcrilhou documentos, vio-
lou correspondências e... voltou
para o Rio trazendo comsigo até
cartas intimas, cartas de familia,
de um dos principaes membros
da direeção da Standard no Bra-
sil.

Ivntre tacs papeis trouxe o sr.
Lino 03 documentos estampados
ha poucos dias em um dos nos-
sos jornaes, documentos a que
nos temos referido, e que muito
admira terem sido offerecidos
como prova dc defesa do ac-'
cusailo Wellenkamp.

Onde a imprescindível autort-
zaçào dos seus legítimos donos,
para que Wellenkamp delles pu-
desse utilizar-se?

Pois então o nosso Código Pe-
nal já é letra morta?

Não pretendemos aqui quaiifi-
car o delido, missão que de certo
não nos pertence, meros jorna is-
tas que somos, sem outro alvo a
attingtr que o de bem e honesta-
mente informar o publico •:.
oricntal-o na apreciação dos ca-
sos scnsaciònacs,

iNciii o processo crime do caso
da Standard precisa de auxílios
nossos, entregue como está á re-
conhecida competência c elevado
critério do integro dr. Ciísariò
Al vim, nome de grande brilho na
nossa magistratura; c quo i a
maior segurança dc justiça oue,
para honra deste -paiz, poderia
ajrttjcjar uma empiesa cstrr.i-
getra.

iComtudo. como falamos para o
piiblicò; nãii será de mais salien-
larmos aqtii que aijuelles do-
cuiiicntòs çxhibidos num proces-'
so, sem a devida autorização dos j
legitimes donos, é o flagrante de
um crime contra o exliibidõr,
çoiivmdo notar que o nosso Co-;
dijjo Penal; no ar:i;,o 195, esta-
belecc: ''As cartas obtidas por!
irieios criminosos não serão
iidrniitidas cm juizo".

ii único asnec

Ministério Publico, quo _ ainda
hontem, por oceasião da diligen-
cia ordenada peto juiz para es-
clarecer alguns pontos, taes como
as datas* em que nos cartórios
dos tabelliãcs foi abonada a fir-
ma de Wellcncamp, inverteu as
funeções do cargo, protestando
contra o facto do dr. Alvim não
ter permittido que os advogado»
da defesa interrogassem as p-Ji-
soas que o juiz intimou a irem
depor em juizo.

Não se tratava de depoimentos
de testemunhas, mas única e ex-
clusivamente de esclarecimentos,
que o juiz stimmariamente quiz
obter, de modo a poder tirar a
limpo ponlos duvidosos, que, a
seu ver, farão muita luz sobre a
verificação da verdade.

Na audiência anterior, o pro-
motor Fontatnhaj conformou-se
com a decisão do juiz, achando
quo era legal; hontem, porém,
mudou dc opinião e iulerveiti fa-
zeudo uma" preleeção em defesa
dos réos que denunciou c que
agora procura a todo o transe
despronunciar.

¦Não nos cansaremos de solici-
tar do illustre dr. Moraes Sar-
mento, chefe do Ministério Pu-
blico, que preste á máxima atten-
ção ao modo como neste proces-
so tein agido o promotor Fontai-
nha, pois s. ex. tem o dever de
zelar pelos interesses sociaes que
estão a cargo da instituição que
s. ex. superintende.

¦¦.'.'.- 1-'' - ;"7^.v'__lrV3P!WW»í
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0 CASO DA
STANDARD 01L

Devemos mais algumas pala-
vras aos nossos illustres collegas
do Correio da Manhã nas que-
stões que se prendem) á Standard
Oil; devcmol-as antes de tudo

cela deferencia que nos merecem
os nossos illustres collegas, quan-
do as não devêssemos pelas que-
stões cm si mesmas. O Correio
as está discutindo sob o aspecto
relevante de moralidade politica
e administrativa, dada a hypothe-
se de uma acção corruptora da
Standard; nós a temos discutido
sob o aspecto do. contuio feito
contra bens c haveres de Compa-
nhia aggredida preliminarmente
!por uma ac.ção de fallcncia, ab-
surda cm suas origens c conse
quentenvente absurda cm seus in-
cidentes. Um e outro desses as-
.pcctüs, conjugando-se, concor-
rem para legitimar a attitude que
temos tido; embora não hesitas-
semos um instante em acompa-
nhar na -sua integralidade as
observações do nosso illustre col-
lega sobre a deliqucsccncia de ca-
racter que, só ella, póde^ abrir
campo ás sementes deletérias da
corrupção, se fosse só este o as-

pecto do caso, e se essa cor-
rupção fosse realmente um fa-
cto.

Os nossos illustres collegas
acham que não podemos 

"dar á
Standard a vantagem desta du-

trás despesas feitas para a cor-
rupção", já hontem dissemos,
a-ppareceram attribuidas a depu-
tados, a officiaes dc secretaria,
a officiaes de gabinete; appare-
ceram para ser immiediátatrvente
esmagadas na tribuna parlamen-
tar, para provocarem inquéritos,

pedidos espontaneamente pelos
funecionarios, e que acabam de
ser archivados pela justiça pu-
blica, ficando inteiramente a sal-
vo, por falta de qualquer prova,
3 honorabilidade do nosso fun-
ccionalismo.

Em taes condições, será possi-
vel dar credito a essa articulada
"corrupção''?! Será possível
dar-lhe credito, e oontra nós mes-
mos quando é notória a vida de
estardalhante dissipação que le-
vava esse empregado - infiel, vida
'incompatível com os rendimen-
tos do seu emprego, por opulcn-
tos que fossem?! Mas, admit-
lindo mesmo que Wellenkamp
tivesse tido a iniciativa da cor-
rupção; admittindo que elle a ti-
vesse combinado; admittmdo que
taes títulos de credito se des-
tinassem ao pagamento da com-
binação feita; ainda assim, não
c evidente que o Wellenkam,p te-
ria, a par da responsabilidade
dos' corrompidos, a responsabili-
dade de autor da corrupção?! E
agora tomaremos a liberdade de

1 OAIXA ECONÔMICA DO WO
1)K ÍANEIBO

(Secçíol ii * empréstimos sobre.
-,-«-1 ,(pç.ahorM)

Prescripção de toldos da venda ie
ifcí ******

ConviJí-si?. aos ara, mutuários
a virem, receber os saldos da ven-
da .de penhores constantes da re-
laçâò abaixo;; effectuada em »••
lões de 10,' ii, 14 e 30 de outu-
bro de 19".

Estes .saldos, recolhidos á_ Caixa
Econômica, estão á disposição dos
mumaritjs desde 19'ri'i e de confor-
midade com os decretos 2.692, de
14 de novembro de 1860, e 11.820,
de ís de dezembro de 1915, Pre-
screverão' em favor deste estabele-
cimento no corrente mez, se não
forem reclamados antes das se-
guintes datas:

Dia 11 de outubro de 1916 —
Cautelas' da casa Rocha & Far-
rulia, ns.: 9210, 18148, 19612,
20374, 23096, 21231, 23267, 23*t74,
**335o, 23411, 23475, 23500, 23543,
23595, 23683, 23694, 24029, 24102,
24138, 24210, 24417, 24475, 24738.

•Dia ib de outubro de 1916 --
Cautelas, da casa E. Samuel Hoff-
mann,. iis.: 34474, 34545, 34627,
34628, 34636, 34777, 34783, 34790,
34794, 34800, 34967, 35o8o, 35240,
35382, 35384, 35394, 35396, 35415.
35S27, .Í5742, 35831, 35896, 35929.
35915, 36018, 36034, 36047, 36067,
36184, 36192, 36193, 36260, 36273.

Dia 14 de outubro de 1916 —
Cautelas.'da casa Raul Cerqucira,
ns.: 11928, 12733, 12957, 13052,
13183, ''3335, '3373, '3437, 13573,
13580, 13589, 13516, 13615, '36.14,
«3672, I37I9, 13738, 13832, 13861,
13884, Í3893, 14007, 14027.

Dia 20 de outubro de 1916 —
Cautelasi da tnsa L. Gonthier, ns.:
40776, 46994, 41337, 41380, 41432,
42066, 4Í3607, 28128.

Dia 14 de outubro de 1916 —
Cautelas, da casa Guimarães & San-
severino, ns.: 33842, 34006, 34524,
34755, 34799, 34869.

Rio dè Janeiro, 6 de outubro de
1916. — O gerente, <f<*. Horacio
Ribeiro da Silva.

TINTURARIA RIO BRANCO
29 — AVENIDA MEM DE SA' — 29
Attende immediatamente aos chamados pelo'telephone —

Central 4934, para buscar roupa nas residências — Limpa o
terno por 3$óoo, lava por s$ooo; tinge a roupa sem desbotar —
Especialidade em trabalhos em roupa de senhora

PREÇOS MÓDICOS

BANCO LOTERIGO
R. Rosar/o 74 e R. Ouvidor 76"O PONTO"

130 — R. OUVIDOR — 130
São as casas que offerecem as

maiores vantagens e garan-
tias ao publico

vida", que os documentos pubü-! pcrgUntar á consciência moral e

ili este
se deve examinar
documentos.

O i'ia:s não tem

por que
referidos

importância
lia tinta coisa que fundaisto e,

jiuT.to impressiona á primeira
vista e que devemos salientar: é
a sua tradiicção descuidada, fet-
ta por um traduetor publico qtte,
em juizo. já deu provas sobejas
de pouco zelo com qtie faz ''.'
¦jtias traducçües do inglcz.

•lias tudo isso são nugas, cm,

presença da attitude realmente
feipu dente do representante do

A DILIGENCIA DE HONTEM

Continuou hontem a diligencia
decretada pelo dr. Cesario Al-
vim, honrado juiz da 5* vara cri-
minai, que actualtwntc preside
ao processo do caso da Standard,

'Ao meio-dia, presentes o juiz,
o promotor, o advogado da com-
ipanhia, os aceusados e os advo-
gados destes, começaram a ser
ouvidas 'as pessoas intimadas
para elucidarem o caso do regis-
tro da firma dc Wellenkamp nos
livros dos tabclliãea Tavora e
Huascar Guimarães.

IA primeira dessas pessoas, Cli-
merio Borges da Fonseca, c a
quarta, dr. Octavio de Souza
Santos Moreira, fizeram declara-
ções relativas ao registro das
firmas no Kvro do cartório Ta-
vora, affirmando não se recorda-
rem das datas em que fizeram,
taes registros, mas suppondo te-
rem-n'os feito, uma de um para
dois annos, e outra de dois para
tres.

A terceira ipessoa a prestar de-
claraçSes foi q tabellião coronel
Eduardo Carneiro de Mendonça,
que elucidou e confirmou decla-
rações anteriores sobre uma pu-
blica-fórma feita em seu cartório
de uma nota promissória acceita
por WellenkaniiP, como procura-
dor da companhia, cm data em
que já o não era.

A segunda pessoa ouvida pelo
dr. juiz foi a que fez declara-
ções mais importantes — foi o
sr. Arthur Carlos da Silva, que
havia registrado a sua firma no
cartório Huascar Guimarães, ao
mesmo tempo que o sr. Delsgard,
que já havia sido ouvido na au-
diencia anterior. O sr. Arthur
Carlos da Silva approximou mais
ainda a época do registro, affir-
mando que o mesmo havia sido
feito entre fevereiro e março
deste anno, tendo sido o respe-
ctivo livro levado á casa em que
trabalha por um próprio empre-
gado do cartório.

A firma do Wellenkamp, rc-
gistrada depois da do sr. Deis-
gard e da do sr. 'Arthur Carlos
da Silva, não podia, portanto, ter
sido, como o foi, reconhecida
pelo tabellião Guimarães na data
de 22 de julho do anno passado.

Mas, na diligencia de hontem.
houve uma nota immensamente
curiosa: — foi a attitude assu-
mida pelo originalíssimo promo-
tor Fontainlia, que, tendo deco-
rado um artigo que, pela manhã,
havia sido publicado nos "a pe-
didos" do nosso collega Jornal do
Commcrcio pelo advogado dr.
Isaias, achou conveniente repro-
duzil-o na audiência, oralmente,
com grande espanto para os que
o ouviam-

E em grandes brados, o dr.
Fontainha, de dedo espetado no
ar, affirmava que o digno juiz.
o honrado dr. Cenário Alvim,

, violava a lei, creava nullidades

| 110 processo, porque não permit-
tia que os advogados da defesa
transformassem a diligencia num
novo stimmario em que se gas-
tassèm doze ou vinte horas na
rapergunta dc cada testemunha.

¦Esquecia-se o promotor de que
as pessoas ouvidas na diligencia
não depunham sobre a denuncia.
mas sim sobre um ponto de elu-
cidação especial de quo elle já-
mais quizera cogitar.

E esquecia-se, ainda, de que a
diligencia de liontcm fora egttal
á anterior, da qual era mesmo
uma continuação, e nesta, ouvi-
do sobre 11111 protesto idêntico por
parle da defesa, havia declarado
nãn concor.lar com o mesmo,
porque reconhecia que — o nobre
ju'z estava doutro da lei.

Hontem, no entanto, mais uma
vez, o dr. Fontainlia desvairou.
Cor.i o seu protesto, ou requeri-
monto, como elle queria que fos-
se chamado, veiu mais uma vez
demonstrar a sua parcialidade a
favor i\oi aceusados, acálorando-
se na sua defesa c solicitando ao
juiz concessões absurdas que mal

cados, e a que homem, nos refe
rimos, transcrevendo-os com leal-
dade em seus pontos essenciaes,
c o documento que hoje jiubli-
cam, "liquidam essa questão de
um modo peremptório". E o do-
cumento assim transcripto é uma
carta do gerente Lake Lake, pe-
dindo uma entrevista a Wellen-
kamp, para tratar de "negócios

referentes á nossa recusa insis-
tente em. não pagar as letras da
Companhia", pois que o sr. Asche,
de New-York, "só desejava effc-
ctuar os pagamentos aos vários
senadores e deputados c outros
políticos, para a obtenção da con-
cessão geral, depois que ficasse
tratada cora o ministro a que-
stão da garantia ou deposito".

Ora, esta carta, como os do-
cumentos de hontem, não con-
stitue prova de que a corrupção
"fosse levada a effeito", por
conclusão ou por combinação, o

que seria aliás a mesma coisa: o

que esses documentos provam, to-
dos elles, é que alguém havia ai
legado que corrompera "senado-

res, deputados e outros políticos"'
Quem. era esse alguém? Esse
alguém era evidentemente Wel
lenkamp, no exercício das fun-
cções de gerente. A carta de hoje
fala mesmo em "grandes quan-
tias já despendidas pela Compa-
nhia", assim como fala em "le-

trás da Companhia" tudo isso
ipara a famosa corrupção etigen-
drada por Wellenkamp. Mas cs-
tas letras, uma das quaes serviu
de base para a acção de fallen-
cia, forami reconhecidas falsas,
.por sentença, tanto que a Corte
mandou trancar a acção; não
podiam ter sido o instrumento
oorruptor; estavam cm mãos no-
toriamente incapazes de as pos-
suirem, em mãos dos syndicos,
um dos quaes — o que se apre-
sentava como credor de
100:000$, era negociante fallido,,
que liquidara a fallencia pagan-
do S T e que depois se consti-
tuiu negociante com o capital de
4:000$, de sociedade e parceria
com um» parente contra quem elle
próprio levantara em inquérito
policial a presumpção de ser o
falsificador de notas promisso-
rias. Evidentemente taes titulos
não estavam cobrindo responsa-
bilidades assumidas realmente
pela Companhia. Quanto a ou-

jurídica dos nossos eminentes
collegas, que hoje apoiaram com
o valor da sua autoridade a pro-
moção do representante d.o Mi-
nisterio Publico, mandando ar-
chivar o inquérito cm que se
apuravam as responsabilidades
criminaes do bando que assaltou
o patrimônio da Standard Oil:
não é-estranhave!, digamos ape-
nas estranhavel, essa promioção,
quando já a falsidade das letras
foi decretada em sentença de
superior instância?! E se essa
sentença 'não bastasse — podia
não bastar — para formar con'
vicção da promotoria publica,
não é estranhavel, digamos ape-
nas estranhavel, que o represen-
tante da justiça publica, agindo
cm nome da ordem social, nesse
nobilissimo exercício de suas fun-
cções, se tivesse limitado a man-
dar archivar um inquérito, em
vez de fazer desse inquérito a
base de diligencias em que o seu
espirito pudesse firmar a convi-
cção que temk ou modifiçal-a,
não tentando subtrair dc culpa
e pena um falsário reconhecido
como tal, fazendo de sua irre-
sponsabilidade, a base de respon-
sabilidade, como venaes e cor-
rompidos, de senadores, de depu*
tados e dc políticos nossos patri-
cios?! E note-se bem que esta

própria responsabilidade fica no
ar, na fôrma vaga e imprecisa
que por não attingir a ninguém
attinge a todes...

Uma ultima questão. Aos nos-
sos eminentes collegas parece que
commettemos un-, equivoco di'
zendo que Wellenkamp deixou de
ser empregado da Light em se-
tembro do anno passado, pois
que em fevereiro deste anno ain-
da lhe era dirigida a carta de
Lake Lake, a que acima nos re-
ferimos. Pedimos licença para
esclarecer que o que dissemos íoi
que Wellenkamp, tendo tido os
seus poderes de procurador cas-
sados em setembro, não poderia
assighar titulos da Companhia,
depois dessa data, senão ante-
datarido-os como o fez. Quanto
á carta escripta em fevereiro a
-Wellenkamp, não foi escripta a
um "empregado"; nenhum ge-
rente precisa pedir 

"entrevistas"

a seus "empregados".

(DVi Noticia, de 9 do cor-
rente.)

ASSOCIAÇÃO DOS RMPRE-
GADOS NO COMMERCIO
DO RIO DE JANEIRO

CA4XA DE PECÚLIOS
Pagamento dc Rs. 5 :ooo$ooo

Recebi da Caixa de Pecúlios da
Associação dos Empregados no
Commer.cio do Rio de Janeiro, na
fôrma do art. i° do Regulamento,
a, quantia de cinco contos de réis,
pela liquidação do titulo n. 107,
instituído .por meu finado marido
Frederico Alfredo Krussmann cm
meu beneficio, de cuja importância
dou plena c geral quitação á dita
Caixa.

Rio de Janeiro, u de auutbro
de 1916. — Joaguina Viégas de
Carvalho Krusmann.

Testemunhas: — E. Fonseca e
José Ignacio Coelho.

MMNIM

!A0 MONOPÓLIO
DA FELICIDADE;

BILHETES DE LOTERIA j
Rometteiu-se bilhetes pa-1

ra o interior mediante o]
porte do Correio 1

FRANCISCO & O. !
14 — Rua Sachet — 14;

106—RUA DO OUVIDOR-106
Filial 4 praç» n de Junho 51—Riode Janeiro

COMMISSÕES E DESCONTOS
Bilhetes de Loterias

Aviso: — Os prêmios sio pagos
no mesmo dia da extracçio.
FERNANDES & C

Tel. 3051, Norte

BÊN.í; LOJ.:. GANO.:. DO
RIO

Hoje,- sessão econômica. E. Pi"
nheiro, Secr:. (J *!46r

OR.:. OAP.I. DOS COAV.:.
NOACH.:.

Hoje, sessão ordinária, ás horas
c no logar do costume. Ordem Jo
dia: — Eleição para o cargo de
MiMetnbr:. BEff:. O Gr:. Ser:.
Ger:. da Ord:. Daemon", (J 2458

CONGRESSO BENEFICENTE
CAMPOS SALLES

RUA LUIZ DE CAMÕES .36
Sessão do conselho admjnistra-

tivo, boje, ás 7 horas da noite.
Rio, 13 de outubro de 1916 —

José Fernandes dos Santos, secre-
tario.

ANNÜNCIOS

IUT.ÍTJ.

^^jyy HL* M)L 3 m*^^*Aw

SITIO
Em S. Gonçalo, vende-se um

sitio com grande terreno plano e
uma pequena capoeira, muitas ar-
vore9 frutíferas e uma bella casa
prestes a concluir. Tem bonde á
porta da Tramway Rural Fluml-
nense, passando próximo luz ele-
ctrica e o encanamento gorai das
águas. Ver c tratar, rua Nilo Pe-
çanha, 34 A, com o proprietário
Antônio Soares, cm S. Gonçalo
de Nicthero". ' J 6253

PÍLULAS
VIRTUOSAS

Curam cm poucos dias as moles-
tias do estômago, figado ou intes-
tino.

Estas pílulas além de tônicas,
são indicadas nas dyspepsias, pri-
soes de ventre, moléstias do figa-
do, bexiga, rins, náuseas, flatulen-
cias, mão estar, etc. São um po-
deroso digestivo e regularizado-
das secreções gastro-intestinaes. A'
venda em todas as pharmacias. De-
posito: Drogaria Rodrigues, rua
G. Dias, jjQ;. Vidro i?5oo, pclo
Correio mais 300 réis. (A 1304

Pensão Abrantes
Tem bons conimodos desoecupa-

dos. Rua Marquei de Abrantes,
«6, Teleplione Sul 151. (D 8gg

CAUTELAS
Compram-se as do Monte de Soe-

corro e dos casa» de pcnlioros, 11a
mais antiga casa Avenida Passos n.
ag (antiga rua do Sacramento).

C. MORAES & COMP.

BOA RENDA

5$ooo

5$ooo
iofooo' S?°oo

DR. SILVINO MATTOS
Laureado com Grandes Pro

mios o medalhas do ouro cm
Exposições Universaes, Inter*
nutlonaes o Nacionaes.

Extracçõcs de dentes, sem
dor, 

Dentaduras de vulcanite,
cada dente 

Obturaçôes, de 5$ a. . .
Limpeza de dentes a . .
Concertos cm dentaduras

quebradas, feitos em
quatro boras, cada con-
certo io$ooo
E assim, nesta proporção de

pregos razoáveis, são feitos os de-
mais trabalbos cirurgico-dentarios,
no consultório clectro-dentario da

RUA URUGUAYANA, 3,
esquina da rua da Carioca e em
frente ao largo da Carioca; das
7 horas da manhã ás 5 da tarde,
todos os dias.

Teleplione.—1555—Contraí
(R2509)

POR PEQUE-
NO CAPITAL

Vende-se unia avenida com 16
casas, algumas acabadas de con-
struir, dando renda actual de
7oo?ooo mensaes, a 35 minutos
pelo bonde de Cascadura e a 20
pela Linha Auxiliar. Trata-se no

1 Tabellião Roquetc, á rua do Ro-
sario, das 11 ás 3 horas, (1320 J

Casa em Copacabana
Aluga-se uma excellente casa

com luz elcctrica, fogão a gaz, etc,
á rua da Igrejinha n. 52; as chaves
estão no armazcin da esquina.

(A 167O

DERBY
Prog-ramnia da 19' corrida a realisar.se do*

mlngo 15 cie Outubro de lOltt
GRANDE PR1SMIO

DESCOBERTA Dü AMERICA
i° pareô - 6 DE MARÇO —

1.500 metros — Animaes nado-
naes — Handicap — Prêmios:
1 :ooo$, 200$ e 3o$ooo.1 Le Voilá 47 Ivilos

3 Conquistadora. ... $1 "
Herodes. ...... ji "

*' Espoleta 51 "
Donau 48 "

Pitangueiras 53 "
2» pareô — VELOCIDADE —

1.500 metros — Animaes de
qualquer paiz — Handicap —
Frcmios: 1 :ooo$, 200$ e 3o$ooo.

.45 kilosIloulevard ,

Buenos Aires.%
(3

( s Majestic. .

( 6 Vanguarda,

Pislachio. .

Palmeira,
Naida.

Pirque. .

52

52
51

53

50

53

50

5° pareô — 17 DE SETEMBRO
— 1.700 metros — Animaes d«
qualquer paiz — Handicap —
Prcmios: 1:300$, 260$ e 39$ooo.
Guido Spano .... 53 kilos
Monte Christo. ... 53 "
Paraná. ...... 53 "
Flamengo ...... 5>

6** pareô — DR. FRÒNTIN —
1.700 metros — Animaes de
qualquer paiz —' Handicap —
Prcmios: 1 :soo$, 300$ c 45?oot

Marvcllous S* kjjoi
Atlas • • S3

Volupté Chaste . . . ja
Mogy Guassu'. ... 5» „
Buckless ...... 53

7° pareô — GRANDB PRÊMIO
DESCOBERTA DA AMERICA

 2.000 metros —> Animaes de
qualquer paiz — Handicap —
Prcmios: 3:000?, 600$ e no$ooo. •

1 FIDALGO: 49 kilos

{?
4 )

( 8 Zelle
3o pareô — PROGRESSO. — 1.609

metros — Animaes nacionaes —
Handicap — Prêmios: 1:200$,
240$ c 36$ooo.

Samaritano 52 kilo9
Ganay 49 „

Cangussu' 55 _
Estillete 49 „
Cascalho 50

4o pareô — ITAMARATY -' 1.700
metros — Animaes de qualquer
paiz — Handicap — Prcmios:
1:2oo$, 240$ e 36$ooo.

1 Goytacaz 52 kilos
3 Trunfo S* „

Vesuvienn* ...... S*
Boulanger 5o
Voltaire S*

' 
( 2 BATTERY. . . . S3 Z

a 3 PIERROT. ... .35 
"

( 4 PÉGASO .... 49 "

( 
5 SULTÃO .... si "

6 CAMPO ALUGRU 53
8° pareô - SUPPI.EMIÍNTAR —

1.609 metros — Animaes de
qualquer paiz — Handicap —
Prcmios: 1:200$, 240$ e 36$ooo.

1 Hyl 50 kijos
3 Imagc 4o .

David 50 
"

" Belle Angevine . . • 53 „
Helios  • 49 -

Saint Ulpian. .... 53
O 1° pareô será realizado áti

13 e 45 da tarde. — Maneai
Valladâo, 2° secretarie.

(J 2476)

RODA DA FORTUNA

3705 5386"7Õ5 
;'..¦. _J?86"05 86"

%[ l/R »WW

Aos Srs. Dentistas
Aluga-se um optimo consultório,

tres vezes, por semana, ás 2"s~
4"s c 6"s todo o dia. Rua Gonçal-
ves Dias, 78, com o sr. Gasião
Reis. IR 2483

PREDIO
Vende-se o predio de constrit-

cção moderna á rua Dr. Lins de
Vasconcellos n. 206, com supeno-
res dormitórios, banheiros e mais
dependências, próprio' para fami-
lia de -tratamento. Para. mais in-
formações com o. sr. Maia, rua da
Assembléa, 65. (J 2008

Casal de portuguezes
Offercce-sc para qualquer ser-

viço aqui ou 110 interior, dando
fiança e as melhores informações.
Indicações na rua 7 de Setembro
n. 115. sob. Teleph. Central 4224.

(S 2527)

PALAGETE
Aluga-se por contrato grande e

esplendido palacete em . centro d»
grande jardim e chácara, perto do
largo da Segunda-feira. Trata-se
na confeitaria do mesmo largo.

R 54

SALA
e quarto, luxuosamente mobilados,
alugam-se a casal ou pessoa de
tratamento em fanrilia franiecza,
casa rodeada de jardim. Rua D.
Luiza, 99. (J 1729

QUARTOS
Por preços modiojos, para sul-

teiros e casaes, com todo coníor-
to e superior comida — BANHuS
DE MAR — á rua Bitarquc de
Macedo; 44, «elcph. C. 5572-

(S 1213

Casa na Avenida Atlântica
Aluga-se, por prazo determina»

do, boa casa mobilada para fami-
lia de tratamento. Informações
na rua N. S. dc Copacabana nu-
meto 1.057, das 14 ás 17 horas.

CASA

1718 5951

J7_ 18 
*—* -- 

754
18 54

Banco SportiYO
Cumprae bilhetes nesta casa, e

tereis o futuro garantido. t'orte
:erta, pagamento immcdiato. Rua
da Alfândega. 42, esquina da rua
da Quitanda. J. DUTRA Sf C.
Teleph. 412. N.

Aviso Importante
Pôde v. ex. ler este aviso, col-

locando-o na distancia de 14 polle-
gadas ? Se nSb pôde é porque seus
olhos estão fracos "e 

precisam de
lentes; Queira dirigir-se á rua da
Assembléa, 56 CASA UUCHA,
que examina a vista grátis e ven-
de óculos baratos. (J 182:

5331
531_31~~

6966
966~66~

Diabéticos! Tomao
fifrin da

Melguuoiim!
K. S.

Club Gymiinstico Portuguez
Grande baile em 31 de outubro

corrente, commeinorativo do 4S''
annivcrsario.

Acha-se aberta a inscripção pa-
ra convites até 20 do corrente,
não se attendendo a pedidos dc-
pois desta data.

A entrada dos srs. sócios será
com o cartão fornecido pela Sc-
crclaria, mediante a apresentação
do recibo do mez de outuliro.

Chama-se a attenção para o avi-
so collocado na sede do Club.

Traje de rigor. — Humberto
Taborda. 1" secretario.

CKXTRC) HUMILDE UNIÃO
ESPIRITA FRANCISCO

DE PAULA
RUA MARIO NÃZÀRETH 55.

Piedade
Este centro coinmciiiora. a 14 do

corrente o 11o annivcrsario de sua
fun.lação. ás 18 lioras da noite.

Rio, 12 dc outuliro dc iql6. —
O secretario, Moreira da Silva.

S 2167

PREVIDÊNCIA
CAIXA PAULISTA DE

PENSÕES
Sccção de Pecúlios

Tendo fallccido em Santos, Es-
tado de São Paulo, o mulualista
Antônio Affonso Cosia, c em Rio
Grande, no Estado do Rio Gran-
dc do Sul, o nititualista Antônio
Fernandes do Nascimento, inseri-
ptos no. Pecúlio Popular, rogamos
aos sócios pertencentes ao mesmo
pcculio realizarem a entrada das
quotas no valor dc RS. 20$ooo,
até o dia 14 de outubro próximovindouro,

Rio de Janeiro, 20 de setembro
de 1516. — A Direetoria.

iW"i ¦¦ 1 11 'iiwi H-t-f ii 111 un imimi mi' mu

l«0 QUADRO^
I Resultado dc hontem:
i Antigo. . Cabra: Moderno Porco

Rio Gallo
j-' Salteado. Elephante

Variantes
02— 10-52-45-G2

Rio, 12 -10- 0t6 II 2514

PREVIDÊNCIA
CAIXA PAULISTA DE

PENSÕES
Secção de Pecúlios

Tendo fallccido em Varginlia.
E='a:lo de Minas Gcracs, a sócia
d. Maria Kalil "Jacob Bechara, e
em S. Paulo o sócio Antônio Ju-
lio dn Conceição Uastos, inseri-
r.los 110 Pecúlio Geral, rosamos
aos sócios pertencentes ao mes-
mo pecúlio realizarem a entrada
da quota no valor dc RS. 60S000,
¦até o dia 14 de outubro próximo
vindouro.

Rio dc Janeiro, 20 de setembro
de 1916. — A Direetoria.

PREVIDENCÍA
CAIXA PAULISTA DE

PEXSOES
Sccção ••V* Pecúlios

T"tido fallccido cai Rio Gran-
, dc. no Estado do Rio Grande do

se comprchenderam na boca du | Sul, « mutiialista Arthur Fernau-
advogado de Wellenkamp.

'Que dirá a tudo isto o illttãtre
dr. Moraes Sarmento, digno che-
fc do Ministério Publico?

{Transcripeão).

des do Nascimento, inscripto no
Piculio Especial, rogamos aos so-
cios pertencentes ao mesmo pe-
cuMo realizarem a entrada da quo-
ta de RS. 505000. até o dia 1*,
de outubro vindouro.

Rio dc Janeiro, 29 dc setembro
de I9i5. — A Direetoria.

ASSOCIAÇÃO DOS EMPRE-
(iADOS NO COMMERCIO
DO RIO DE JANEIRO

Reunião extraordinária da
Assembléa Deliberativa
2a Convocarão

De ordem do sr. presidente,
convido os srs, membros da vAs-sembléa Deliberativa a rctinircnt-
se, em iessão, extraordinária, sex-
ta-íeira, dia 13 do corrente, ás
8 ija da noite.

ORDEM DO DIA
I

Deliberar sobre um requerimen-
to de vários sócios, propondo uma
homenagem á memória do sócio
grande bem feitor, Armando Perei-
ra de Figueiredo.

II
Tomar conhecimento da funda-

ção. do Instituto Brasileiro de Con-
labilidade e approvar o respectivo
regulamento.

III
Tomar conhecimento da creação

de Linha de Tiro para a insiru-
cção militar dos associados.

IV
Autorizar a convocarão do i°

Congresso de Empregados no Com-
mèrcio, que deverá reunir-se nes-
ta capital, cm .1917.Rio de Janeiro, 5 de outubro de
19 ifi. — Pedro Xavier de Almci-
da, 1" secretario.

SOCIEDADE TJNTAÒ PRO-
TKCTORA DOS RETALH1S-
TAS DE CARNES VERDES
RUA LUIZ DE CAMÕES jfi
Sessão do conselho administra-

tivo, hoje, ás 7 i|j lioras da noite.
Rio. 13 de outubro de igifi. —

/. Monteiro Guedes, secretario.
REAL E RENEMERITA CAI-

XA DE SOCCORROS
D. PEDRO V

São convidadas as pessoas que
rcniiereram vestuários para or-
phfios a comparecerem na secreta-
ria afim dc receberem os cartões,
para as creanças que foram sor-
teadas.

Rio de Janeiro, 11 de outubro
de I«i6. — A direetoria

O LÕPÉS
é quem da a fortuna mais rapi-
da nas loterias c offerece mai-
ores vantagens ao publico.

Casa matriz. Ouvidor 151;
Ouitanda 79, esquina da Ouvi-
dor; i° de Março 53. largo da
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.

Vias Urinarias
Sypliilis c moléstias do

senhoras

DR. CAETANO MINE
Formado pela Faculdade de

Medicina Oe Nápoles c habi-
liiado por titulos da do Rio
de Janeiro

Cura especial e rápida de
estreitamentos urethraes (sem
operação), gonorrhcas chroni-
cas, cystites, hydrocelcs, tu-
mores, impotência. Consultas

das 9 ás 11 e das 2 ás 5 —
Largo da Carioca, 10, sob.

Compra-se ate 6 :ooo$ooo, uma
casa, nas ruas traversaes da rua
do Riacliuelo, Caltcte, Botafogo,
Laranjeiras, Jardim Botânico e
Gávea. Cartas a D. C, rua do Ou-
vidor 163 (Casa Merino). J 1549

Cinema—Vende-se
Um projector Tatlié em perfet»

to estado.
Dois motores inglezes a keroze.

ne de 10 H. P. dc força.
Um dynamo.
Um motor pequeno para corren.

te continua.
Um transformador de ar para

corrente alternada.
Uma caldeira com bomba c ou-

tros artigos. Informações coin
Goulart, á rua Treze dc Maio, 25,
Agencia Cinematngrapliica "Uni-
versai". Cartas á rua Barão dc
Guaratiba 155." ¦¦ 

DENTADURAS

Grande Armazém no Largo da Lapa
Aluga-se este vasto armazém situado na rua Visconde de

Maranguape n. 5, próprio para restaurant, bar, botequim, con-
feitaria, cinema ou outro negocio limpo. Trata-se na Compa-
nhia Cervejaria Brahma, rua Visconde de iSapucahy n. 200.
,  , , -—— 1—— %

Cura da Tuberculose | ATERMECIDJ.
DR; A. DANTAS DE QUEIROZ ^Z'.tl^to^AtModernos methodos de tratamen- preparado incumbe-se de mandar
to medico e cirúrgico, conforme a fazer a cxtincçüo do referido in-
melhor indicação. Cons. Das 8 ás secto, em prédios, embarcações ou11 da manhã. Rua Uruguayana, 43. moveis. Carta para a rua Ernesto

<B 32S01 Ribeiro 31 B. Nicthcroy. (1936 J

Tratamento rápido, radical, racionai e scientiflco

Feridas
A SANTOSINA (pomada sec cativa) é o remédio aconselhado

para o tratamento rápido, radical, racional, c scientifico de qualquerferida nova ou antiga.
A SANTOSINA desfaz as carnes esponjosas, amadurece e fai

rebentar os bubões venereos, os panaricios, os unheiros, os anthra-
ses e 03 tumores de qualquer espe cie, sem ser preciso rasgal-os a
ferro, impede-os de gangrenar e ei catriza-os radicalmente.

Cura as chagas ou ulceras, os golpes e as cortaduras.
Desincha as inchações, taes como as crysipelas, as pernas incha»

das, restituindo-as ao seu natural.
Cura as empigens com bolhas e vermcllidâo, 03 darthros c as

sarnas. ,„. n.. .
A comichão dcsapparcce em poucas hbras coni a applicaçüo.des-

ta pomada.
Cura as bemorrhoidcs externas; allivia como por encanto o pruirido ou comichão desesperada no ânus e desfaz completamente os tu-

mores hemorrlioidarios ou mamillos. Cura as queimaduras.Esta pomada é muito fresca, não exige resguardo e deixa tra-
balhar. _^^^^^_________

Preço da lata 2$5oo, pclo Correio 3$5oo.

Liga dos Proprietários
Grande assembléa, a 14 do cor-

rente, sabbado, ás 3 boras, rua. do
Ouvidor n. 73. Pede-se o rompa-
reciincnto dc todos os propricta-
rios, .pois vae tratar-ss dc a33'iin-
ptos, importantes. Rio 12 de d'.i-
tubro, 96. A Direetoria (J 246!

CAFÉ TI

Encontra-se n'A GARRAFA GRANDE
66 H.TT.A. Tjrexja-xJA.-srjaLivÁ se

PERESTRELLO & FILHO
«3 á -A-veniclai Passo» IOO

(A u8í

Puro e saboroso, á venda em
toda parte. Torrefação e moagem.
Praça 'firadentes 56. J 7IM

I. IMBnCUU
094

MO-12-10--91 R 2315

Ã Garantia Federa!
68©

Hio- 12-01- 916

O Novo Quadro
Antigo 22
Moderno. . . , 2
Rio  7
Salteado. ... 21

G 2533

Bom Armazém e Sitio
Vende-se cm ponto superior dc

Copa, um armazém, único no lo-
gar, vendendo. Tres contos a di-
nheiro por mez, com grande situa-
ção, pastos, horta, criação, ani-
mães, arreios, etc.

Armação de i" ordem, paganda
diminuto aluguel, depende de pau-
co capital, em uni do3 sitios mais
bonitos de Jacarépaguá, livie t
desembaraçado, nãa deve nada a
praça, só compra : vende; a di-
nheiro, ou acceita um socio-gercn-
te para tomar conta, a razão é
ter o seu proprietário, outros m-
gocios a trata; informa-se na rua
Jcquitinhonha n. 7, líio Comprido
com Costa Fernand-.s e Duarte.

(R 2507

A confecção moderna de dentaduras
obedeee a um PROCESSO INTEI-
RAMENTE NOVO, de forma a ha-
ver perfeita imitação dos dentes na-
tur.ics. atem da be!le:a. foliilez e
garantia do trabalho. ESTE NOVO
PROCESSO concorre para que a
pronuncia das palavras seja clara e
a mastigação completa. No consulto-
rio do ESPECIALISTA DR. SIL-
VINO MATTOS, ha uma bella e
custosa exposição de trabalho» den-
terios, cujas explicações são dadas na
oceasião sem nenhum compromisso
para o visitante, pois nSo se cobram
consultas. Pede se. portanto, a todo
aquelle que desejar trabalhos de tal
natureza, o favor de. primeiramentevir examinar o SEU SYSTEMA
NOVO DE DENTADURAS, cujos
preços estão ao alcance dc toda a
bolsa e cujo effeito é deveras agra-
daveel.

3, RUA URUGUAYANA, 3
Canto da rna da Carioca

(R2510)

PELLE DE ONÇA
Vende-se uma, muito grande c

perfeita, já preparada em tapete,
que ainda não serviu, È' muito
linda e raramente se encontra
egual. Preço de oceasião. Para
ver e tratar, por favor, na casa
Cunha Pinto, á rua de S. Josénumero 9. (J 2002

V.Ex, não quer mobilar sua
casa sem gastar dinheiro?

E' o que pódc conseguir fácil-
mente, por altisuel mensal e modi-
co, todos 03 moveis; rua do Ria-

cluielo n. 7, Casa Progresso.
ROULEVARI) S. CHRISTOVÃO N. 10 ^

Aluga-se este predio com toda3 as dependências, comple-
tamente reformado, em logar de grande movimento, para bo-
tequim, bar ou restaurant. Trata-se na Cia. Cervejaria Bra-
hma, rua Visconde de Sapucahy n. 200.

FAZENDA
Compra-sc uma 110 Estado do

Rio ou Espirito Santo. Offertas
com todas as informações, princi-
palmente o preço, condições dc nc-
gocio, distancia da estação da es-
trada dc ferro mais próxima, etc,
ele., à Caixa Postal S84, Rio de
Janeiro. 2012 J

tsaEiiBÉBiiBiaiiaiSiiaiiiiiii

li CÜIU DA I
SIPHÍL1S1

Ensina a todos um meio j*j
de saber se tem sypliilis padquirida 011 hereditária, in- g
terna 011 externa e como gj
podem cural-a facilmente, gffl em todas as ' manifestações ge períodos. Escrever: .Cal- jgjj
xa Correio, 16SC enviando m
sello para resposta. B=

aislafiiHrilisiiiiEiigiíiíãfaGiEíiíaiiiiBa

GQNORWAS
cura infallivel em 3 dias,
sem ardor, usando "Gúnor-
rhol". Garante-se a cura
completa com um só frasco.
Vidro, 3$ooo, pelo Correio
5$.*oo. Deposito geral 1

15 Pharmacia Tavares, praça! Tiradentes, 62 — Rio dc
Janeiro.

Cachorros dinamarqúszes
Vendem-se com um mez; para

ver e tratar no largo da Batalha
n, r, armazém. 2143

Caixa d3 Conversão
Compram-se notas a preço sem

competência. Roberto, Tassano
& C, avenida Central 105. j68a J

Banco Mercantil do Rio k Janeiro
67, Rua Primeiro de P-Tarço» 67

Presidente— João Ribeiro de Oliveira Souza
Director —Agenor Barbosa

Banco de Deposito* e Descontos
FAZ TODAS AS OPERAÇÕES BANCARIAS

AVISOS MARÍT1

PREDIO

Propaganda
311

Rio -12-10-016. a 2516

Oura pajáseal
I)u GO.\'OIÍJ*n-*:A CU110X1-

O.í ou BEGBXXE, em poucos
dias, por processos modernos, sen:
dôr, garante-se o tratamento. Tra-
lamento da sypliilis. App. 606 e
914. Vaccinas de Wright. Assem
blén -i. das 8 ás 11 c 12 ás iR.
SEKVIÇO NOOXURXO, 8 ás
10. — Dr. Pedro MagalLáes.

(U 3=43

Vcndeni-se 2 em Nictheróv, São
Gonçalo. Preço 5:soo$ooo; infor-

ma-se á rua Cameriiio n. 142,
loja. (R 234'

DENTADURAS
Compram-se dentaduras velhas,

liara o aproveitamento da p'atina
existente nos dentes artificiacs;
tia rua Uruguayana, 3, sobrado,
co 1110 sr, Antônio. (R2511)

GRANDE HOTEL
— LARGO DA LAPA —

Casa para famílias e cavalheiros
le tratamento. Optimos aposen-'.os ricamente mobilados dc novo.
Aecessores, ventiladores c cozinha
de 1* ordem.

End. Telcgr. "Grandliotel**.

ALUGA-SE
Aluga-se uma boa casa, em Io-

gar muito saudável, nova, toda ro-
deada de janellas e portas, ei-
mentada em toda a volta da casa,
com varanda, com grande terreno
nos fundos, tendo 2 salas. 4 quar-tos c mais necessários. Vale 200$
e aluga-se por i40$ooo. Acha-se
aberta, tendo unia pessoa paramostrar; na rua São Luiz Gon-
zaga n. 356 (Pcdregulho), e para
tratar 11a rua General Pedra 423.
com Soares. (A 1678)

II iipvíi DPAQiiNRn IllllUlU Dliftililittl 1
PRAÇA DAS MMINiâS

(ENTRE OUVIDOR K ROSÁRIO)

SYPHILIS
Essência depurariva coiiocn-

trada de caroba miúda
(Formula dc Brito)

Approvada e premiada com me-
dallia de ouro. Cura: emjHgcs,
botinas, sarnas, doenças do nariz
e dos ouvidos, borbulhas, comi-

chõe9 darthros, -panaos eezeinas,
erysipela, sypliilis c riieumatisnío
antigo e -recente. Preço 2$soo.

DepoíJtoí 1 Drogarias Pacheco,
rua dos Andradas 45; Carvalho,
rua 1° de Março io; rua Sete deSetembro 81 e 99 e á rua da As-sembléa 14. Fabrica: Pharmaoia
Santos Silva, rua Dr. Aristides
Lobo 229. Tel. 1.400. Villa.

LIXUA DO NORTE
O paquete

CEARA'
Sairá quarta-feira, 18 do

corrente, ás 12 lioras, paraVictoria, Bahia, Maceió, Re-
cife, Cabedello, Natal, Ceará,
Maranhão, Pará, Santarém,
ObHop, Itacoatiára e Manáos.
LIIIUA ÀMEiaOANA

D paquete

10 ni

Sairá no dia 4 de novembro,
is 14 horas, para Nova York,
escalando cm Bahia, Recife,
Pará c San Juan.

I È^!2Sr:25-MB2S^SS:5!£SSS

lt

L13HA Di: LACUNA
O paquete

Sairá terça-feira, 31 do cor-
rente, ás 21 horas, par.a Doij
Rios, Angra dos Seis, Paraty,
Ubaltibà; Carágtiataííiba, Villa
Ilella, S. Sebastião, Santo»,
Cananéa, Iguapc, Paraniigiiá,
S. Francisco, Itájaliy; Floria-
ncpc-lis e Laguna.
LINHA D!l RRÍtGI]'?I0

Alini"jiiií
Sairá quinta-ícirá, 2l3 dn cor-

rente, ás 16 horas, para CaboFrio. Victoria, Caravcllas, P.Areia, Uhéos, Bahia, Aracaju',Penedo, Maceió n Recife
AVISO — As pessoas quequeiram ir a bordo dos paqv.e-tes levar ou receber pãssagci-ros.^ deverão solicitar cariõe;. ,..fle ingresso, na Secção do tra- Sfego. j^

i3ii ^¦áaSii I 1 Mm 1
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PEQUENOS ANNUNCIOS
PENHORES

! LEILÃO DE PENHORES
fim 14 do outubro do 19IQ

JOSÉ' CAHEN
RUA SILVA iTARWM—7

Tendo de fazer leilão em U de
outubro, de todos os penhores ven-
cidos, previne aos srs. mutuários que
as sua» cautelas podem ter reforma-
das até á hora do leilão.

P„ECISA-SE 
dc um bom marce-

neiro para trabalhos, dc precisão,
e meios officiaes; rua Uraclmelo 139.

(=387 D) R

PRECISA-SE 
de um menino bran-

co, para vender doces finos i a
Avenida Kio Branco n. 151, sobrada,
sfíila 3, com o sr. Henrique.

IJUECISA-SE 
de perfeita copeira e

. arrumadeira. Prefere-se poriugue-
za; boulevard I-snbel de Pinho n, ai.
Voluntários da Pátria. (2x74C) S

IMPLORANDO A CARIDADE
AMANCIA, viuva, «ora 68 annos

de edade, quasi cégn.
ANNA DO AMARAL, viuva, cega

e alem disso doente e sem ninguém,
jura sua companhia, recolhida a um
quarto;

ANGELA PECORARO, viuva, com
81Í annos de edade, complctauieiitc
cega e piíràlytica;

ANNA EMILIA ROSA, pobre ve-
Iliiulia, com 70 annos dc edade;

CARLOTA, pobre velbiulia sem re-
C,ELVIRA 

DE CARVALHO, pobre
cega c -sem amparo Ua família;

ENTREVADA, na Senhor de Mat-
Iql.irthos 34,—doonte inilios-sitiilitada
de trabalhar, tendo duas filhas, sendo
cima tubcrcolnsaj _„..__,_--'

FRANCISCA DA CONCEIÇÃO
UARROS, cega de ambos olhos e
"'jOAQUIM 

FERREIRA CHAVES,
eiitrcvado sem recursos;

LUIZA, viuva, com oito filhos
menores; .

SOARES, viuva, velha 8em poder

MARIA EUGENIA, polire velha
«cin o menor recurso pa»a a sua sub-
sísiencia; -_ ,

SANTOS, viuva, com £8 annos de
edade, gravemente doente de moléstias
incuráveis;

THEREZA, pobre cisuinha sem
auxilio de ninguém.

AMASJECCAS E DE LEITE
PRECISA-SE 

de uma mqça .para
ama .seeca c mais serviços lc-

ves; á rua Barão de S. Fclix 41. 111.
(1077 A) R

PRECISA-SE 
de uma mocinha para

ama sceca c serviços leves, para
nua dc um casal; ã rua Oliveira
1'austo 11. 6, em Botafogo. (2142A)J

PRECISA-SE 
de tuna «ma de lei-

te; estrada Nova da Tijuca riu-
mero 33. («498 A) M

IjKECISAíSE 
de. uma ama secea,

séria e de toda confiança; tia
rua Marciucz de Abrantes 11. aie. -

T1840 A) J

Cozinheiros e cozinlieiras
JJUECISA-Sli 

de uma cozinheira;
lavadeíraj rua Garibaldi n. 56—

Tijuca. (2439 II') K

1JRECISA-SE 
de uma creada para

cozinhar c lavar, que durma no
emprego; rua D. Maria n. 45 —
Aldeia Canipista.' (1498 B) R

1)liECISA-SE 
dc uma -creada que

seja boa cozinheira dc forno c
fogão; rua do Mattoso u. 9O.

Í>KE_ISA_E 
dc uma creada para

lavar e cozinhar; rua Garibaldi
11. 56 — Tijucn. (2344 H) It

PRECISA-E 
de uma , empreitada

¦liara cozinhar e mais serviços
domésticos, no boulevard S. Cbristo-
vT.o 11. 4C, sobrado. (2307 B) R

I)K1'.CISA-SE 
de unia creada para

cozinhar c mais serviços; quer-se
jicssoa séria, á travessa da Gloria n.
ri—Doca do Matto _ Meycr.

(2378 I» M

AOS DOENTES
OURA RADICAL da gono-

rrliéa dironica ou recente,
estreitamento do urethra, em
poucos dia», por processos mo.
demos, sem dor. Garante-so
o tratamento, impotência, sy.
philis e moléstias da pelle,
appl. «00 e 004. Vacclnas
autigonococeica. Pagamento
em prestações. Consultas dia-
rins, das 8 ás 12 c do 2 ás
10 da noite. T. C. 5981. Ave-
nida Mem de Sá, 115.

Poderoso ^JÊÊk^ Talisntan
Para vencer diíiicuhiacics pn.vs-.e ca e moraes, dominar vossos inimi-

gos, destruir invejas -c malefícios, g anlu.r dinheiro cm negócios, ser fe-
liz cm amizades e .gosar saude c bem-estar, compre já um CASAL das lc-
gitimas 1'EDRAS DE CEVAR, poderoso talisman recebido da índia Ori-
ental — Rcmmetto, GRÁTIS, informações minuciosas c interessantes a
rtuem enviar 300 réis em sellos novos do Correio, dentro de carta -»
ARISTÓTELES ITÁLIA—RUA SENHOR DOS PASSOS, 98, sobrado.
CAIXA POSTAL, 604 _ Rio. (J 1787)

ALUGA-SE 
um bom quarto a em-

pregados do connnercirj ou cava-
llieiros decentes, com ou sem pensão.
Kua do Ilospicio, z andai.

(23,-7 £) M

Casas e oommodos, centro
ALUGA-SE. 

com pensão, a, moços
sérios, em casa dc família, um

cxcellente coimnodo, amplo c arcjndo.
Também so fornece pensões avulsas.
Rua Silva Manoel n. 58. K

AILUGA-SE 
uma boa cata para fa-

milia, na ladeira do Oastello 48,
Villa Rosa. a cinco minutos da ave*
nida Central, com panorama deslum-
branlc, para a Guanabara. (2157E)-

ALUGA-SE 
uri, bom quarto, com

ou sem pensão, á rua da Alfttn-
•decra 11. 120. 2" andar. (2397 lí)'M

AI,UO.A-SE 
o loja da rua Thcophi-

lo Ottoni n. iot. As chaves por
favor no 103 c trata-se na Secretaria
da Penitencia, largo da Carioca 7. (E

ALUGA-SE 
um bom quarto cm ca-

sa <le pequena família allcuia, a
11111 senhor do cõtnmercio; na rua do
Rezende 150, baixos. (2071E) J

A 
LUGAM-SE bons quartos, a mo-
ços solteiros; na travessa das

Jiullns-Artes n. 5; telephone 4021,Norte, (2427 V,)
A LUGA-SE uma casa, com boas

——accommodacões para pequena fami-
lia, na avenida ú rua Visconde de
Itauna n. io.t (só se aluíra ú fami-
lia); as chaves estão na casa n. t,
onde se informa, .(2071 Ii)M

ALUGA-SE, 
na rua Senador Dan.

tas 03. em casa dc familia, um
bom quarto, com luz clcctrica,

(2420 E) M

AiLUG.VSE 
o i° andar do prédio

da rua da Carioca n. 65, pro>
.prio para pensão, officina de costura
ou alfaiate. Trata-se na loja.

(1101 E) J

WtimÜ
Tira os calielloi supérfluos do ro»

to, collo e braços. Encontra-se lias
casas : JJazin, Ilerwaiiy o Cirio.

ALUGA-SE 
em casa de tratamento,

um auarto mobilado, com pensão,a dois rapazes do comcmrcio; aluguel
120$ cada um: na rua do Rincliue-
Io 161. (19:3 "1

ALUGA-SE próximo ao Mercado
Novo, um .1" andar com bons com-

modos; trata-se ua rua D. 'Manoel
n. 33. <E)

ALUGA-SE 
a casa da-rua Menezes

Vieira 11. oo, com bons coírímòÜos
para família, preço 162$; a chave no
armazém da esquina e trata-se na rua
D. -Manoel 33. (1501 li) J

IMÍ!:iÍ!!i:i_:li!«ili:l_!:i:íili!ll:l_illllilli:iI!!i;lil
1 AO DEITAR... m
I TOMAE VM CAL1X DE §
^Guaranesia 1
H!?«;lilMliMli!MlflCllll«BlliMIMf
t iminr,***!*v?*vtm «Êmmmm n > ?-^-g^-«__M__M___M|

GREADQS E CREMAS

ALUGAM-SE, 
a cavalheiros do com-

nicreio, boas salas com luz clc-
c.rica, crendo para fazer limpeza, com
sacadas uara a praça 15 de Novembro,
a 3?$, 4"5. 455. 50$ c Oo$; rua Clapp
n. 1. Ofioti I!)

ÂI,l 
O :\ SE uma loja, com moradia,

.por 1511S; ua i'.ua General Ca-
mara 11. 17U. (2473 E) J

AL'UG4,-SE 
uma moça estrangeira,

para casa de familia, para arruma-
dcíra.t copeira on dama dc creanças;
rua Evarisio da Veiea 11. 14S. casa 2.
_.  (1824 E) S

AILUÒAM-SE 
dois bons quartos, a

mocos de tratamento; na rua de
Santa Luzia n. ei2, sob. (2345 E) J

ALUGA-SE 
uma sala de frente, cm

.casa de íamilia, cor 50?; na, rua
do Riachitelo 10. (2349 IO J

AITAI-A.SE 
um bom quarto, mobi-

lado, cont ou sem pensão, á rua
dc Santa Luzia n. -00, sobrado. _

. (2170 E) -R

ALUGA-SE 
o prédio á rua General

Câmara 11. 395. '4,'rata-so como
dr. • -Manoel Pinto, i -avenida Kio
Branco 125. (2148 E) J

AILUGAM-SE 
dois quartos juntos,

em cosa de familia; na rua do Se-
nado u .194, sobrado. Preço, _6b$.

(2193 E) K

ALUGAM-SE 
uma sala de frente e

quarto, em casa dc pequena fa-
milia ou a um casal; na rua do La-
vradio n. 13. sobrado. (2321 E) J

ALUGAM-SE 
a3 casaa da rua da

Gloria ns. 6 c 12; aa cliavei estão
no n. 8. Trata-se na rua da Üuitan-
da n. 151. (K_)

ALUGA-SE 
uma casa, i rua Arau-

jo Lima n. 12; cbavej no i4.
Trata-se ua rua da Quitanda 151 ¦

AtAIGA-SE 
uma casa, i rua Cons.

.Pereira da Silva 124. Chave» 110
armazém ao lado e trata-se na tua
da Quitanda 151 (_j

Evi-
ta-se
usan-GRAVIDEZ

do os velas antisepticas. Suo
inofíensivasi commodns e de cf-
feito seguro .Caixa com as ve-
Ias 5$ooo. Pelo Correio msia 600
róis. Depositário: praça Tiraden-
tes n. 62, pharniacia Aavarcs.

(IS°4)

ALUGA-SE 
para íamilia o sobrado

do prédio n. 16 da travessa das
Partilhas; as chaves ter|5o na rua

,'d!arão de S. Fclix o. 80 c trata-se
na rua de S. José n. ai, com Tci-
xeira. (1734 E) J

«IO MOURA Ul
(NOME REGISTRADO)

Cura a inflammaçâo e pui«-
gaçdes dos olhos

Em todas as _pl_.arr__L.aL
cilas e droga.rla.s

ALUGA-SE 
uma porta com arma-

ção, própria para qualquer nego-
cio; na rua Voluntários da Pátria
n. 3C1. C1S13 C) J

ALUGAM-SE casinhas na
^MiTcaiiItt da Gloria, rua do
Cuttetc 183. As chaves na ca-
sa 15. Trata-se cora' Paulo
Passos & Comii., rua Santa
Luzia u. 202. G

AI,UGA'M-SE 
bons comomdos de

freute, com mobília, a iiinços sol-
teiros, empresados 110 coiiuncrcio; na
rua D. Luiza 11. 31. Gloria.

(1453 O) R

AI.UGA-SE 
-uma casa, própria para

pequena familia de tratamento, á
rua de S. Clemente n. 4Í0. l*rc-
ço. 180$; trata-se 110 n. 4";. _

(1491 G) R

A LUOA-SE, nor 112$, uma casa,
Ana Villa lacjlú, á rua redro Ame-
rico 84; as chaves no 11. loe, e traia-
sc ua rua Buenos Aires 144.. 1° andar.

(1.155 C-) M

ALUGA-SE. 
por 91$. uma casa, na

Villa Jacvló, á rua Pedro Ame-
rico 84; as chaves no n. 100. o trata-
se na rua Buenos Aires n. 144. 1°
andar. (I.15S G)M

ALUGAM-SE, 
por príço razoável,

as bonitas casas da rua Jardim
Botânico 78. è I e III, com entrada
pelo 84; as chaves no local; trata-se
na rua do Hospício 144. i". andar.

('1,135 t») M

ALUGA-SE 
por 120$ o .predio da

rua Real Grandeza a.- 332,- do
lado do túnel, tendo tres jiuartos, 2
salas, cozinha, fogão a gaz, clcctrici-
clade, etc. As chaves por favor no
n. 330. Tratar na . rua. General Po.
lydoro 11. 272, com Uuipos Silva
& Comp. (i=3<> Ç)S

AfLUGA-SK 
a moços de, tratamen-

to, um esplendido quarto, perto
dos banhos de mar; na rua Ferreira
Vianna 11. 20. (18870) J

ALUGA-SE 
na rua General Poly-

doro n. 20, avenida; uma Casa
com dois quartos, duas salas, cozinha,
clectricidade, etc; trata-se na rua da
,Passagem «. 28. ('943 G) R

ALUGA-SE 
a confortável casa 93.

loja da praça da Republica, pin-
tada de novo, com c.-cccllcntes uccom-
modações para familia de tratamento.
As chaves estão no n. 91, loja e tra-
ta-se na rua da Candelária n. 32,
com Paulo Alvares dc Souza.

(1783 E) J

ALUGA-SE. 
por 110$ o brcclio, pa-

ra negocio á rua General Pedra
134; chaves 110 local; trata se na Com-
nanhia de Administração Garantida,
Quitanda 68. (476 E) J

ALUGA-SE 
por so$,o predio a rua

General Pedra 132-I; chaves no
local; trata-so ua Companhia dc Ad-
¦iniiiistração Garantida,. Quitanda 68.

(477 E) J

A1AIGA-SE 
um bom quarto com

duas janellas. luz clcctrica, a mo-
íços do comnicrcio ou casal sem filhou.
Dá-se pensão. Kua Buenos Aires 169.
sobrado. ' (S0C1 E) J

ALUGA-SE 
o magnífico palácio da

n\« l'"ii-anc|sco Murator-i n. 42,
com ojitiinas accommodaçücs para fa-
milia de tratamento; trata-se na rua
General Câmara n. 35, sob.

(1772 E) J

ALUGA-SE 
uma casa na rua Ba-

rão de "Mesquita 11. 924! as chaves
no n. 922. Trata-se na rua da Qiu-
tandu 151. U?)

ALUGA-Stv 
um esplendido predio

com dois andarei o loja, a rua
Acre 64. Trata-so na rua da Quitan-
da nh _•<)

A-LUGA.SE 
por 142$ a "»» «"»

da ladeira do Ascurra 11. 130,
Águas Férrea* com jardim, _a<uo
nascente * pomar; o chave esta com
o vigia da casa em obras, ao lado.

(1045 <5) R

ALUGA-SE 
por 60$ a casa da rua

•D. Carolina 11. 32-1; trata-se na
rua da Alfândega n. 12;' Peixoto
& C. (1720 G) J

ALUGA-SE 
a ensa assobradada, da

rua D. Marciana 67. cm Botafogo,
pintada dc novo; as chaves no n. 65.

(2061 G) S

ALUGA-SE 
uma casa, a rua Leo-

poldo 11. 14 (avenida); chaves no
11. 16; trata-se na rua da Quitanda
11. 131. (K)

ALUGA-SE 
uma linda sala, bem

mobilada c indcpcnddntc em ca-
sa de familia; travessa Muratori 22.

(2451 K)

ALUGA-SE 
o primeiro andar, com

tres quartos, duas salas, cozinha,
para familia ou escriptori-j. Rua da
Assembléa 39. (2370 li) M
«M»iaf-a_u_«M--HMBM.Nn____M

LAPA E SANTA THEREZA
ALUGA-SE 

um commodo. bem mo-
biladu. para homem solteiro, ú rua

da Lapa 11. 91. sobrado; preço 70$.
(2410 F) «

¦w—u— ¦¦¦imiininiiiii-wiim nu iwiiw^-rwiiaigCTttaxv,1"^

TÔNICO {JtMimi
Cura radicalmente a queda do cabello, deslróc

a caspa, evita o cmbranquocimetito e faz nascer
novos cabellos - VIDRO 4S000.

Vchde-so nas Perfumarias o Drogarias. —
Em São Paulo: Casa Lebre, e Baruel & C.

ALUGA-SE 
por 100$ o andar ter^

reo á rua Tlieopliilo Ottoni 166"
para pequena íamilia ou deposito.

(2081 E) S

ALUGÀ-SE 
uma lavadeira _ c en-

Romiiiadcira, dormindo fora <Io
aluguel, daii-lo boas informações;, rua
Camerino 11. 64. (2517 C) K

PR10CISA-SE 
de trnia menor 011

mora de confiança, para servi-
cos leves dc um casal sem filhos; á
mm Kiachuelo 11. 2S9 (2530.CM S

PRECISA-SE 
de uma menina do

1.; a 14 annos, para -11:11 casal;
i|aa do Senado n. 85. (2,!49 C) U

1>R15CISA-SE 
dc ur.1.1 creada para

íamilia de tratamento; á aveni-
da Mem dc Sá 11. 123 A. (2075 (') S

1)RECISA-SE 
de lima creada para

todos serviços; rua do Riacliuelo
11. 155. (ifioS 1)1 J

IJRECISA-SE 
de uma orçada para

. tudo serviço; trav. Muratori nu-
mero 35. (171? 1J) J

FERIDAS , .
dartliros, cczcinas, sardas,
pantios, comichões, ele, cies-
alppnrcccm irapidanienlc tisan-
do Poniada Luzilana. Caixa
i$ooo. Deposito: Pharmacia
Tavares. Praça Tira.crues
n. 62 (Largo do Rocio.

A 40JO

r_r
EMPREGOS DIVERSOS

' 4 LÍ>CiA-Sl? uma perfeita arruma-
-rXUcira, com pratica dc coslura; iu
rua Alice sí?. casa 9. liarnujpiras,

(-'122 Cl S

VTAJGA-SE 
uma maça branca para

arrtiiiiaclcira ou orna secca; na rua
iSchniidt Vasroncellos li. 2, ca?a C.
lAguas Ec-irc.-is. (1716 ('.) .1

\ I,pGA*Slí uma costureira par.t fa-
XjLniUla; ua rua D. Márianna ti. 11,
casa 3 .Ltotafogo, (-101 D) K

AILUGA-SE uma perfeita lavadeira
-ÍXc cngòmiiiadcira; iia rua l';irani
n. 20. (;iS.' C)R

OFFEUECE-SE 
uma aprendiz de

costurai escrever paríi a rro do
il.avratlio n, 1S5, com as iniciacs—
-i. Vieira. USÍ3 L'> S

picECISA-SE de um homem portu-1 niicz. para trabalhar cm um si-
uo, ttn ^Kcalciigo, de contlucta íifiau-
catlaj dá-se casa, comida c metade<l» ii'*.e sc vender do dito sitio. In*
forma-se no largo de Cascaduivi n.
.-uj. i-l-i.rmaei.-i.  C--I90 1)1 M
"OUECISA-SE de boas corpinhclrns
X com pratica do officina; paeja-su'em; rua S. 1'edro 8|, (j.;;,2 l>) S
"DK-EOISA-S-B 

<1o um inpuz
J- imrii ciirrcgar iiinrniitns o
n.itulitr na cozinha; na r. São
Clemente 44, sob. (SlS-lS)l)

(>IíK(*ISA-SIO 
de perteitas cnrpt*

nheiras no atelier Mino. Ji*.It;iKcys. Paga-se liem c não ha ícrõc.-í.
' invidòr 105, r- andar. (.cltr. D) S

ALUGA-SE, 
em casa de familia, bom

commodo de frente, a moços docommcrcio. lio 1° andur da rua Acre
122, esquina Marechal Fluriauo.

(2?4<i E) S

ALUGA.SI5 
uma sala de fronte, mo.

biliida com ou sem iiciisão na ave-
nida Gomes Freire 1.10-A, entrada pela1\ dos Governadores. (-5-iS li) S
AI,UG\-SU um nuarto dc frente, por_"\.i;f, com direito á cozinha, sala dc

jantar, banheiro; rua do Rosário 24,
2" andar (2550 15) S

AIAKiA-.SK, por preço módico, tim
espaçoso quarto, ú rua Primeiro de

Março n. 20, 2" andar. (2336 E) S

A&lXiAM-SH, por preçc? módico?,
superiores comniodos, com cozinha,

tanque c Brande áre:,. a famílias c a
rapazes solteiros, próprios uara pcvjue-an5 officinas de alfaiates, sapateiro,
etc; rua Senados rompeu n. 1.1, ave-
nida. (2,í,i9 15) S

A J.l.'tíA-SIí uma sala, própria paraxVcüiisilltotio, com salas de espera,
mobilado c tolephonc; rua Sete de
Setembro n. 133. {25.22 K) N

\ LUGA-SK uni bom quarto, lie:
-tVnrcjhdo, cõm pensão, cm casa ...
íamilia; rua Júlio Ccsar C.í, 2" andar,
junto á rua Ouvidor. (iS.u E)S

de

AlIAJCíA-Slí 
um bom sobrado, ti

t pessoas de trato, com duas sabs,
doii tiuartosi cozinba, um pccpieiiolerr.iç-j. nulo claro, líua -General L'a-mara 315. Aluguel. 140$. (_3-íílC)M

ALUGA-SE 
uma magnífica sa'a de

frente, com tres janellas de sa-
cada, Uluminada a luz electriea, com
frente para a avenida 'Mem dc Sa;
na rua dos Inválidos 11. 172, sqbrãiloj
casa de familia. (2101 E) 4>

AI.UGA.SE 
cm casa de familia,

um quarlo dc frente, mobilado c
com pensão, a rapaz solteiro; na tra-
vessa de S. Francisco ti. 6, 2" and,;
esquina da rua dn Carioca. (2099E)-

A LUGA-SE o in andar do predio
Ada rua da Quitanda n. 178, cs-
quina de Visconde de Inhaúma, com
muito boa cozinha; trata-se 110 café.

(2094 E) h

AI.ÜGA-SE 
uma sala de frente,

mobilada, com janellas, luz ele-
ctrica e entrada independente; na rua
do Rezende 11. 87. (11)33 K) J

ALUGA-SE, 
junto boa sala dc

frente e um quarto a, empregados
do conunercio ou pessoa séria: avenida
Gomes Freire 129. sobrado. (ifJ72lí)A

ALUGA-SE 
' pe-r iGo$ o espaçoso

armazém da rua da Lapa.n. 47,a chave encontra-se no sobrado c tra-
ta-se na rua Acre 3O. (2173 F) K

A 
LUGA-SK com todo o conforto c
hyfricne, uma bclla sala de fren-

tc, completamente UncViípcndentc, no
predio novo, apalacetado dn rua doKczcmlc 19J. (2130 F) K

ALUOtcSE 
a boa casa da Aveni-

da Salvador de Sá 11. 203, com-
plctaiuente limpa; tr.ita-sc na mosraa.

(2510 F) H
A I.UGA-SIS, a familia de estimação,

_C*.o_ oavimento nsosbradado, uo da
oveulad Cpnieà Freire, lado da som-
bra; S nuartos, tíaz. olcctricidadc e
Brande ouinlal. (24113 F) II

A LUGA-SE. cm S.-inla Tlioreza, uma
xVcasa com 3 quartos. 2 salas, \\\?.
clcctrica, própria para familia dc» tra-
lamento; informa-se 11a rua Moura
11. 84. (23 so F) R

ALUGA-SE 
-a casa da rua Joaquim¦Silva n. 92, I(apa, com boas ac-

comiuodaçôc?, lu.t electriea o gaz;
trata-ie com o si. Valeutim, na
mesma rim 11. S_, venda. (J33úF)U

^Extractos OpofS_e-*ag_icos^
Bem s°It»Si còhipiiiriUlós o para Injecçõos liypodcrnilcns jj

ALI 
CiA-SE uma sala de fronte,

para rapazc.-i snlleiros nu para es-eriptorio; r. i|-.-s Audrõdas; 123. sob.
(244.! li) M

ALUC.A.M-SI-; 
duas lio.is salas dcfrente c independentes, por 7c-S-catlá unia, a casal sem filhos ou 11mocos; na rua UriiRiiavaiia 07. snb.

(2402 
'!¦) 

K

ALUGA.SM 
unia boa sala p-ira c-s-eriptorio ou cifíicina 110 1" nridnrdo nii'110 ciei S. Francisco de lV-.ila 44.
 ¦ (248.1 li) lt

A LUGA-SE osnlendiila casa. na la--—.Uclrn do Cástellò 36, rom 3 nuar-tus. 2 subis, banheiro o bom terraço;tem vista uara o mar e instalaçãoclcctrica; :is chaves estão 110 sobrado;informações 11:1 rua do Carmo 11. 17,com o sr. Vinagre. (12011 E) S

B H.vlracto II01111I, Corno Aniarello do Ovario, Kxtracto Es- A
fi lilcnieo, Tliyimis, Exti-iu-to pulmonar, Tonsillar, Knnçrun- A
W tii-o, (ílitiitlulii Jfiimai-la, Ovtu-iano, Cerebral, Thyroltlia- VÁ
A 110, Hj-popliise, Orchitlco, Uo 5

á * Laboratório Paulista de Eiolofria * á
1IUA QL1XTIX0 150C.Wl.VA S4 — S. PAULO R

S líua (Ia Assembléa 7, sobrado — IMO 1)E JANEIRO K
S Eucontrum-si! nus prlucip.ies pliarmacias, drogarias o ca- k

sus de artigos do cirurgia. g

ALUGA-SE, 
em cisa de familia

estrangeira, uma sela independeu-
te, muito bem mobilada, a cavalheiro
de tratamento ou casal que trabalhe
fura, 4 rua Barão de Guaratiba^ 29,
Cattcte. (245-J G) J

ALUGA-SE 
uma sr.Ia confortável,

para descanso, cm casa do senhora
só; rua Gloria 102, sob. (IS40G) S

A LUGA-SE um mafrnifico quarto,
4.—muito ai ciado, na rua D. Carlos 1
n. Oi-A, casa ni III («44 p) S

ALUGA 
SE" uma coziulieira do tri-

vial, de <:ôr branca; dorme uo alu-
Kueli rua Pedro Américo 11. 74. „

(2321 G) R

ALUGAM-SE 
casas confortáveis,

para familia, a 30$. 40$ c t>"?;
rua Cardoso I.unior n. ;?7. Laran-
jeiras. (2500..G) 1<

ALUGA-SE 
uma casa, rua Bento

.Lisboa n. 103 itratar, rua Cattate
305. loja. (2i2o O) l<

A LUGAM-SE as boas casas da rua
__.Fcrrcira Vianua u. 46. e rua Ge-
neral 1'olvdoro 107. Í2-IS6 G) K

A LUGAM-SE aposentos com
Apeusüo n cavalheiros de
trataraeuto; na rim IScnjaiiiin
Oonstnnt 00 Gloria, (3452) G

ALUGA-SE 
por 4-J$ uu bom quar-

lo' independente, com luz cleçtri-
ca c telephone. cm casa dc foiuiua.
Eon-le á porta c perto dos banhos
<le mar. 1'cdro. Américo, So (Uit
tete). (2037C.) M

ALUGA-SE por 40ÜS0OO um
•íi-quarto, perto do mar c
mu outro do frente, mobilado
com electricidade, cm casa
do familia franceza; rna Cor-
lêa üutra 78^ (2438) G

A 
LUGA-SK um quarto rara moços
nu casal sem filhos. Freto, 30$.

á rua do Cattcle 357- (2140G) J

CAMISARIA FRAKCEZÂ
133-AVENIDA RIO BRANC0--133

(13_s_-c;__ii«-t_=i_____.)
Todos os artig-os desta oasa sfio vantajosamente

conheoidos uão somente pela sua superioridade como
petos seus preços, que desefiam toda concorrência.

Roupas branoas parasenhoras e homens»
Roupas de cama, mesa,
oamlsas Dertholet e
outras*
Especialidade em
meias francesas*
Unho, cretone, atoa-
lhado.
Punhos e collarlnhos,
etc, etc.

ALUGA-SE 
i rua General Seve-

riano n, 100, boas casas, grandesacconimotlaçôcs a 90$; inforinaçãn na
mesma rua 108. (2013 G) J

ALUGA-SE 
o predio assobradado da

rua Nery Ferreira n. rS. pintadoe forraa_ tle novo, com 5 quartos, s
salas, cozinha, banheiro e mais de-
pendeneiac, jardim c quintal, com
insinuação electriea; as chaves estão
na mesma rua. na nadaria defonte;
trata-se com o sr. Mario Bastos; á
rua dc S. Pedro n. • 35; tel., norte.
3918. (6483 G) J

ALUGA-SE 
a casal sem filhos ou

a moços do coiniiiercio, uma es-
plcndida sala, perto dos banhos dc
mar. Ferreira Vianna ao.

(2304 G) R

ALUGA-SE. 
por 323$. o predio a

rua D. Márianna 124; chaves no
armazém da esquina; trata-se na Com-
panhia de Administração Garantida, á
rua da Quitanda 68, (478 G) J

A LUGA-SE por 132$. o predio á
Xima Hiunaytá 60-X; chaves nos
fundos; trata-se na Companhia de Ad.
miuistração Garantida, Quitanda CS,

(47í G) J

ALUGA-SE por >ioo$ooo mensaes a
- optiina casa da rua José de

Alencar 11. Cp, Caoimíby. Tem luz
electriea. As cliaves «*t5o no arin.v
zcui da rua Elcouc dc Almeida c&.
Trata-se no boulevard São Cbristo-
vão ti. 46, sobrado. (2306 J) R

ALUGA-SE 
por 130$ o casa da rua

Dr. Aristidcs Lobo n. 181, tem
trc3 quartos, mais dependências, jar-
dim c quintal; os apparclhos estão
guardados c an chaves estão no 185;
trata-sc na rua Ua -Misericórdia a,
sob., praça Quinze. Tel. 333 Cl.

(205S J) J

ALUGA-SE 
por Go$ uma casa com

dois quartos, uma sala c mais de-
pendências; na rua Amaral n. 56.
AiiJiraliy. (2308 J) K
-4.ILUGA.SE uma lioa casa nova,

-Xna rua Visconde de Sapucahy 323,
perto <h avenida Salvador de Sá.
Trata-se na rua do Kosario 60. Alu-
suei. i32$ooo. (2021 J) J

A LUGA-SE. por 152$. o oreclin á
-—.rua Aristidcs Lobo 140.IV; chaves
no n. 124; trata-se na Companhia de
Administração Garantida, á rua da
Quitauda C8. (481 J) J

___ salvação doa Bezerros
A "FONTE LIMPA"

E' o único remédio veterinário quecura a diarrhéa deites, e desinfecta os
intestinos do gado vaceum. — Deposita-
rios no Rio: Alfredo de Carvalho & C.
R. x" de Março, 10.

m WJnjffi*__-,

BEM gmlSgJaSil __r_l__l

ALUi.A-SE 
uma boa casa na rua

da Assumnção n. 64, com ç quar-tos, a salas, bom auarto de banho com
banheira, boa despensa. cozinha, quin-tal c i.irdim na frente; trata-se na
mesma rua 11. 2;. (1201 G) S

ALUGAM-SE 
ns boas casas da rua

Gsneral I'olydoro i6ú e 172, com
dois quartos, duas salas c mais ac-còmmoclaçõcs, grande quintal e 'fartu-
ra d'agua. Aluguel baratissimo.

(887 G) R

¦niiiiiiiniiiiBiBiiainiiEini
¦ A'S REFEIÇÕES... §

um calix nnm
j Giiaranesia |
Iini!;!iiiiiiiiiiiiisisiii9!i!iin:iíii_l

ALUGA-SE. por 223$. o predio à
rua Visconde Silva 81; chaves ú

rua Conde Irajá ijoj trata-se na
Companhia de Administração Garanti-
da. a rua <ia Quitanda 68. (483 G)J

A LUGA-SE á rua dc S. Clemente
--.124 ;"Villa Celorien dc Bastos", ascasas X e XIII, com tres quarto3,duas salas, luz e'ectrica, quintal e
demais accommodaçücs para familia..
Locar preferido pelas famílias. Alu-
Riiel_i2o$ooo. (88a C) li

A'LUGAM-SE 
as boas casas da- rua

Delphim 109 c 115. casas I, II
e VI. Alugueis baratissimos comoptiinas accommodacões para pequenasfamílias. (888C) 1{

ALUGA-SE 
um commodo, com ou

Sem pensão, a uni casal, cm casa
da familia deceute; na rua Malvino
Heis n. S9. (2031 J) J

ALUGAM-SE 
boas pequenas casas,com n11int.1l e muita anua; na ruaViscoudc Sapucahy 310. (826 j) M

ALUGA-SE 
uma boa casa para fa-unha. na rua dc S. Luiz n. 62

<Ustacio>. (ia,., j) j

ALUGAM-SE 
boas casa som Ca-tumbv; trata-se á rua Magalhães»;;>"• (16O0 .1) R

h I,UG\-SE uma boa casa. com qua-Xllro,quartos, duas salas, bom quin.tal c lardim ao lado e na frente, árua Barão dc fctropolis 11. 113, RioComprido; trata-se ua mesma.
(2120 J) S

ALUGA-SE 
uma boa casinha, den-tro de. uma chácara, ocra quarto,sala de jantar, coriuhn, com águanascente; na trav„sa do Navarro n.25 antifro; informações na mesma tra-vessi n. Si, venda, por favor.

(271 J) J

ALUGA-SE 
uma casinha com sala,

quarto e cozinha, na rua Eallcte11. 28; oara informações, na venda.
_„_. (270 J) S

AT.UGA-SE por 110$ mensaes a
, ciisa assobradada da rua Dr.tampos da Paz 11. 121, com luz ele-cinca, pintada c forrada de novo.As chaves no armazém da esquina.

Trata.se 11a rua General Câmara 115,¦obrado. (1771 J)-j

AT.UGA-SE 
itinii casa pequena, por

50$, ua rua Lopes Souza 14. São
Christovão, (2460 L) J

AI(UGA-SK 
um quarto, em casa< c!c

familia, a uma senhora; rua I'Ínto
Figueiredo 6$ (casa 8), Andarahy.

(240.fi L) It

ÀLUGA-SE 
um bini armazém, no

Campo de S. Christovão vi'. 16, es.
quina da rua cia Erirciiiiha. t25.15I.lS

ALUGAM-SE. 
2 comiiindos com co-

zinli ao mais commodidutlcs, com
etitraad iiidepenilctite. a casal sem fi-
lhos ou senhoras sós. á rua 1'nrahy-
ba 59. -iraça da Ilanedira. (2518 L)K

ALUGA-SE 
unia boa casa. na rua

.Francisco KuRcnio n. 47. casa 4;trata-se na rua -de S. Francisco Xa-
vier 105, 011 na avenida Rio Branco
45, Casa Opel. (1047 L) lt

ALUGA-SE 
a boa casa da rua Soa-

rca n. fio, S, Christovão; as
chaves estão na mesma rua ti. 64 c
trata-se ua rua Gonçalves Dias ií. 44.

(114- 1.) S

A IjUGAM-S10 as cnsns da rua
•Aj). Maria 71 (Aldciti Caiu-
pista), transversal » rua Pe-
reira Xuues, novus, com dois
quartos, 2 solos, cozinliii, ba-
nheiro o timquo de lavagem,
todos os commodos illnmina-
dus ú luz clcctrica. As chaves
110 local. Trata-se na rua Con-
çalvcs Dias 31, próximo da ei-
dode, n poucos passos dos
bondes de Aldeia Campistu,
cuja passngem em duas se-
ecões 6 üe 200 rs. Alugueis

v_00$ c 110$000. L

ALUGAM-SI-V 
casas oor So$, com

dois quartos e duas salas, na ave-
nida S. Christovão ti. 623. ponto dos
bondes de 100 rs. (1735 L) J

ALUGA-SE. 
por íoS. na rim JorgeHu-lge n. 182, avenida, uma casi-

nha, 2 quartos, 2 s—as c cozinha.
(1939 W R

ALUGAM-SE 
duas casas na rua

Chaves Paria 112; aluguel 100$ e
45$; as chaves no n, 118, onde se
trata, Qofio L) R

ALUGA-SIÍ 
o oredio á rua Bclla

dc S. João n. 05. com 4 quar-tos, 2 salas boas, etc, bom quintal,água com fartura, luz clcctrica, toda
reformada e bonde á porta por 180$
mensaes; as chaves estão na casa, e
trata-se ra ma do Ko.arh 11. 70,com dr Ataliba. (2020 L) ]

ALUGA-SE 
a casa da rua Jochey-

Club n. 269, em centro cie iar-
dim, tendo Brande varanda, duas
grandes salas, tres quartos, copa, co-
zinliu o quarto dc banho, com tudo
que c necessário í família dc trata-
mento, e em baixo. Rrandr, salão de
ciigommar banheiro com W^-C. e la-
vatorio; trata-se na rua Jocfcey-Club
n. .1Õ2, o depois das o horas, na rua
dc S. José n. 93. i° andar. tgorDJ

A 
LUGA-SK, por .15$, a cisa daavenida da rua S. Luiz Gonzaga

5S-V1. S. Christovão. (17-3 J,ij11 k¥ Ê\hkf " 6omsRB.A
min I/111 ot* »-».!«.-...^ i_- .1 '"'

MARCA REGISTRADA

bu qualquer corriraento <la' urethra, cura radical
em 4 dias! Com a maravilhosa injecção seccativa
e cápsulas "404". 

Quando tudo falhar, este ex-
.„-. „«-'"• mi , t. traordinario preparado sempre triumpliará. O«tico aUivto da moctdade! 

^per.mentae 
e vereis o effeito assombroso! Não l.a .oriorrhéa queresista a esta prochgtosa descoberta Fcndc-se m Drogaria Granado, . Rita l> dc Março 14i 11c nas 

^nncipacs pharmacias c drogarias desta cidade e de todo o Brasil.

A 
LUGA-SK a casa da rua Soares
.Cabral n. 11, Laranjeiras, com

quatro espaçosos quartos, grande cozi-
ilha com dois fogões, a gaz c cokc,
etc clectricidade. As chaves estão
110 n. 9, onde sc trata. (2183G) K

ALUGA-SE por 122$. o predio â
rua D. Márianna no$; chaves aolado; trata-se na Companhia cie Ad-nunistrar-ão Garantida, á rua da flui-

landa GS. (480 _) J
mimmwitmamtmmmsKmaummmmijmmmmm

Leme Copacabana e Leblon

ALUGAM-SIi 
raagr.ificL-s çonuno-.los,

a cavalheiros c moçps dó cònr.mer-
cio ria confortável avenida Çonim-er?
cio; na rua Christovào Ciiloinbci ,iS,
próximo ao largo do Machado; Ira-
Ia-se com o encarregado, n qualquer
hora.  _i2In t',) ¦*

AI.UGÁ-SE 
o segitnilo pavimento

do predio 11. píi, á rua Tavares
Bastos, com tres quartos e duas sa-
Ias, e o predio á mesma rua 122, com
duos salas, dois quartos, um gran-
tle salão c mtíiis cdiumodldacs _para
íamilia. Estão abertos das u ás 4
da tarde; trata-se -na egreja de São
lV-dro; a rua Tavares llasios priu-
cipia ua rna Jíento Uslioi, uo Cal-
tetc. (2110 G) J

ALUGA-SE 
na rua 1). Maria An-

gellca, boas casai a 8o$( tres
Ciuãrtòs; tluas Silas, uni armazém,
100$; trata-se no 11. 9, casa VII.

(2020 II) J

A IiUGA-Slil n boa c liyglenl-
i -^iinri casi» da rua X. S. do Co-
: pncabuna 1089, pnra familia

de tratamento, por 350$ meu-
saes, fazendo abatimento com
contrato; trata-se no largo da
Carioca 13, com o sr. Duar

ALUGA-SE 
o prctlio á rua Salva-

dor Corroa n. 42, Leme; trata-
se no mesmo. U3-1 *•"') J

AiLUGAiSIJ 
um bom sobrado, na

avenida Henrique Vallndarcs 4b
esquina da rua Prefeito liarata.

(1,-29 I-.) J

AT.UGA-SE 
um bom quarto por

25S para casai; na rua l''rei -Ca-
neca 11. 251. ('/.í.i *v J

AII.UGA-SU 
um esplendido arma-

zcm ejiu sobrado, á rua General
Câmara ti. 9$; ns cliavei estão nu
bnic-l defronte. Trata-se na 111.1 da
Quitanda 151. (E)

AlyUCAM-SK 
cxccllcnies commodos

para solteiros e casal som filhos,
co 111 todas as commodidadòs; rua das
Marrecas 11. ig. (2400 V) M

AIíU.GASÍ-SJí 
esplendidos quartos e

salas, còni c sem moliilia, á rua
Visconde dc JlaraiiKiiapc 28, Lara.

(2117 !•') S

ALUGA-SE 
uma esplendida sa 1110-

.bilada. com lodo o conforto, e
pensão, a um casal de tratamento, na
rua do Riacliuelo 161, ' (1022 !•')

ALUGA-Sli 
o bom predio da rua

General Sevcriann n, i.)3, Botu-
fogo, tem _ cvccllcntcs accomnioduçües
1>ara familia, boa installae.u) dc l>a*
nlios, luz tlectrica, etc. As chaves
cstiio r.o r;. 9t. rom o sr. Machado;
trata-se na rua D, Márianna n. í>3.

(2024 G) J

AILUGA-SE 
a casinha n. 17 da rua

.S. Manoel, cm ltotafogo, illumi*
nada a luz clcctrica e com accommo-
ilações para úm casal; cs chaves na
rua General Poly doro in i4 c traia-
se na rua dos Ourives 11. 60.

(2029 C) J
ALUGA-SE umn cisa por :,¦_$, na

-bjLrua do Cattete n. £í.y, com n"'i*
tro quartos, duas salas, grande (|;;in-
tal r outra por 122$; ria rna 'Tícnto
(Lisboa n. 89, com dois quartos,
duas salas, grande área c nutra por'SrS, o outra por 61$, tem grande
quintal. (2.124 G) J

ALUGA-SE 
uma casa por SS$; na

rua do Cattcte ti; 21^, tem grau-
de quintal. (2325 G) J

1 ooooooooooooo(KXK)oec)eoooooeeooooooooooeooo^
O DEPURAT1VO E ANTI-RHEUMATÍCO I

SY1'HILIS,
U-CERAS,
FERIDAS,
DORES,
EJIPIGÈXS,

h RIIEUMA-ISMO,

j| ARTICULAR,

j| JIUSCULAR,
?! o CEREBRAIi,

ARTHRITISJIO,

:£ MOLÉSTIAS

J| DA PELLE,
í\ DARTHROS,

ECZEMA9,
ERUPÇÕES,

-A.LUGA-SE uma casa, pnra peque.XXna família, próximo ao largo doivs.acio dc ia; informa.se 110 arma.«em 11. 27 da rua S. Christovão. onde
çslao os chaves, e trata-se na rua Saoxeclri) n. Cq armazém. (,s.t5 J)R

ALUGA-SE por iot$. o predio árua Ur. Carmo Kclio 21S.A, loja;«•"aves, a.o.lacb; trala-se na Companhiacie .Administração Garantida, á rua daQuitanda 6S. (47c j) j

ALUGA 
SE a casa nova di rua D.Cearia n. 2;, Kio Comprido, comquatro quartos c todas as uemais de-pendências de conforto, jardim e

Quintal; trata-se no 11. 29. (j4Ú6J)J

ALUGA-SE 
o pavimento tetreo dop.-cdio n. 304 da rua Dr. Carmo^ctlo, Cidade Nova.' (2-;oj }) U

to Fclix. II
HADDOCH LOBO E TIJUCA

ALUGA-SE 
uma cscellentí casa

com lu.-. electriea, fogão u gaz.
etc., á rua da ligrcjinha 11. 52; as
cliavei estão no armazém' di cs>
quina. (1S71 IO A

A LUGA-SE. cm Copacabana, essa g
_t_Lospa«;o;;a c reformada; preço uio- —
díco; á rua General Gomes Carneiro
13S: as chaves ua nadaria, ponlo dos
bondes, cm Ipanema; trata-se á rua _
Kosario 159, 2" andar. (1211 II) {

ALUGA-SE 
a 140$ mensaes o pre-

dio assobradado da rua de Santa
Clara (Copacabana) 11. 63. As cha-
ves 110 Padaria Santa Clara; tratar
na rua Christovão Colombo n-. 44.
Cattcle. ibs 17 ás 19 horas, ou ua
Junta Coninicrcial, com o sr. Maça-
ihães. das 12 ás 13 lioras. (i99611).I

ALUGA-SE 
o confortável . predio

recentemente assobradado; na rua
dc Santa Clara 11. 148, esquina dc
Tonclciros. Copacabana. tip.iilQR

ALUGA-SE 
por 250$ a casa da rua

Silva Tellcs n. 65. Copacabana,
com boas accommodaçõas para fnmi-
lia de tratamento: traía-se na rua da
Alfândega 11. 12, Peixoto & C.

(1722 II) J

ALUGA-SE 
uma casa muito bem

mobilada, para familia de trata-
mento: contrato verão; trata-se na
rua Üriifiuayana "5. 1' andar.

(H 8n) J

ALUGA-SE por 100$ cxcellente ca-
__"__.sa com tres quartos, duas salas,
ftazi elcctricMade c mais dependeu-
cias; na rua Pereira Passosu. 3S. Co-
i)#acabana. IuformaçGea á avenida
Atlautien 702. (1793 II) K

DE S. JOÃO DA BARRA
<• tem qualquer moléstia ilo fundo cscrophiiloso, herpt-tipo c s.viiltilitico o uso cio- ''TVÍÚÍA' do S JoüoDuna" 6 seinjii-o rantiijpso; Sim ncçiio favorece o regnlar funccionameiito do ESTÔMAGO, FIO \1)() BVCOc'1'ESTIA'QS.—- A' ventla om qualquer iiliarmacia e drogaria. ARAÚJO FREITAS & C. i!:~- RIO DE ,Í\XI-'|]

OKECISA-SE de um xarqueador
t (mestre) para uma xnrqucada<in Minas; cidade do Pomba. Infor-
inações com o sr. Lauro de Sá.
l'".r.-ão Mineira, avenida Rio _irnn-• • ii. 15, sobrado. (1923 D) }
Drl.líClSÀ'9E de um aprendiz des rclojoelro; rua S. Christovão 11.'-•¦ (17.12 li) .1
OUECISA-SE ile unia vendedor deJ t doces, aíiançaíío, para casa par:íTcníar; rua 1'olyxcna tu 17 — Ho-'•¦'«.';'• doss U) 3

Í^RKCISA-SE do uma empregada• para lodo serviço, na rua "lia-
rechal I lori.-uio Peixoto n. 4C. 1"«nclar. Preicrc-se hespanhola.

(íijo C)J5
"JJRECISA-SE 

de uma pequena deX 13 a 16 annos, para iodo servi.co ,;.- pequena familia; rua Goncaí.
Its '" 6d- 2° "«dar- (L>)

pRECISA-SE de costureiras eX aj rendizes, na ma Ruciios Aires
J- S49. sobrado. Trali-se de i ás 6fil tarde, com mme. Rosinba.

06í» D) A

da
IX-
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ALLCÍAM-SK '"
NA

SECOÃO DE PROPRIEDADES

A LU.GA-SIÍ o 2» andar da rua de-VS. Veilro Í8. com í quartos, 2
srdas. quarto de banho, boa cozinha c
terraço; trata-se na officina.

 (1202 V.) S

A LUGA-SE, cm casa de familia deivioílo o rc-r_iio, m rua da Quitan-c.c 24, 2" andar, um bom auarto, com
pensão, a uma senhora sò ou a ca-valliriro de tratainciilo. (1212 E) S

ALUGA-SE 
unia rurta para pequeno negocio; ' '

n. C-.|.
rua dos Amlradas

(2104 E) S
A LUCtA-SIi o bom armazém dá rua

XlLS. Vedro n. 2t\ traía-se á ruar- de Março n. 22. (2047 R) S

\LUGA-SE 
um quarto, na ladeiraún Senado 85, próximo í» rua 1_?_

do Alencar; aluguel 35Ç, com luz.
(2067 1-1 S

A LUGA-SE 11111:1 porto para-^Aitini ppqiiono varejo, t-m
ponto muito transitado; tra-
ta-se com o sr. Duarte Folt.v,
largo dn Carioca 13. E

A UT.A-Si: uma sala a empregados
XV:; i commcrcio; na nu õa Carioca
n. 4H) trata*se na loja. (2.J40IÕ S

A J,l'í"..\-St; uma espaçosa sala de-i\ i :x-11 í v c i quartos, com ou esm
mobília, Iodas as comntòdiílade.j rua
da Lapa oj. (2497 F) N

ALUGAM-SE 
esplendido» comnio-

dos com e sem mobília, cm casa

"SUL AMERICA"
Rua do Ouvidor 80

Os secrtiintes prédios:
As_ chaves iioü mesmos ou confor-

111c indicação nos respectivos carta-
ÜCS.

Para tratar das 8 ás 6 da tarde,
S. qiKISTCIVAO — Rua Gene-

ral Josc Clirístino, .).,, com magnltt*
c-s accommodacões para familia dc
tratamento, porão babilsvel, luz c!e-
cliica, grande quintal, etc. Alugue!
30O$Q0O,

MATTOSO — Uua Campo Alegren._ 89, com magníficas accommoda-
ções para família dc tratanienló^ po* ]rão habitavcl, lua electriea, grande
quintal, cie.

ALTO I)A BOA VISTA — Tra-
vessa da lioa Vista 20. com 4 quar-dos. 2 salas, luz electriej, ele.

LARANJEIRAS — Una das La-
ranjclras 11. 433. com magníficas ac-
commoílacôç- para íamilia dç (rala-
¦incuto, quintal, cíc.; íij cliavei 113
mesma rna n. 410. Aluguel 100S000.SANTA , THEREZA — Itua de
Pr.n'.a Clirístína, Í04, com hoas oc-
cqmmodaçõcs p-ra grande família de
tratamento, porio, qisntal, etc.

dc todo nsseio,
MaraiiRtiape n.

ã rua Visconde de
2i. Lapa. (203610 J

ALUGA-SE 
um bom quarto com

duas janellas, clectricidade, a mo-
cos do commcrcio ou a casal som fi-lhos. com ou som pensão; na rua
liuciios Aires n. icíg, 1" andar, au-liga _do Ilospicio. (2.173 E) M

ALUGA-SE 
um bom quarlo, tendo

iodas as coinmodidades, telephone,
cm casa dc familia

36, Gloria
na rua 15. I.ui-

(2023 1T) J

Catíeie, Laranjeiras,
Botafogo e Gávea

A LUGA-SE
_-ri^.-a 46

¦nlirado da rua Ca-
(Jl24 K) S

ALUGA-SE 
a

tratamento, um
pcfjuena familia .lc

. _.ma boa casa, á rua
Hctiro da GuanáUira n. *i;, \"illa
Alie.. Trcço, 100$ mensaes,

(2081 OJ
A í/UGA-Slí um commodo com o?-

xXscio. e luz, independente: na rua
do Cattcto n. 83, csq. Guaratiba.

1-'J03 C) M
AL-UCA-Slv optima sala de frente,

-—.independente, mobilada ou não,com clectricidade. cm ca^i de família;rua Voluntários da Pátria 420.
(«428 G) M

ALUGA-SE 
o esplendido sobr;

da rua do Cattcte 11. qa. pro
rado

própriopara pensão; as chaves estão 110 88,
onde se traia. (2060 G) XI

XVLUGA-SK por 40?, cm casa dc
-ÍXÍnmilia, um quarlo de frente. íiíb-
bilado. com km e ronp.i U, canta. Rua
D. Carlos 1 11. 94, Cattete.

(IMS G) R

ALUGA-SE 
cm avenida distineta e

socegatía, casa nova, cinco quar-tos, duas salas, optimo banheiro, qticn-tc e frio e dependências. Voluntários8.1. onde s; traia. (1747 G) R

Saude, Praia Formosa
e Mangue

ALUGA-SE, 
por 81S. a casa da rua

ila Harmonia 46: trata-se na rua
do llosnicio 144. i" andar. (2078 1)S

A LUGA-SE por preço barato, boa
X-Lcasa com dois quartos, duas salas
Cardoso Marinho n, 7, c3críptorio,
1'raia Formosa. (1726 I) J

ALUGA-SE 
por preço barato, boa1

casa com dois quartos, uma sala
c bom quintal. Informa-se á rua Car-
doso Marinho n. 7, cícriptorio, Traia
Formosa. (1727 I) J

,ALUGA-SE cavalheiro de trata-
IX-mcnlo. uma sala bem mobilada,
com luz clcctrica, banhos quentes, cmcaía dc familia de respeito, jiwximoaos banhos de mar; na rua N'cryFerreira ti. 14. Cattete. (1741CI Ú

A LUGAM-SE. a so$. vS c új?.X3.U0.13 cjsinli.is para famílias, com 2
Quartos, 1 sala cada uma: tem luz elo-ctrica. quintal c ngua para lavai; ruaI'errara \i.-u111a 11. 56. Cattete

(1OC.1 G) R
A LUGAM-SE dois bellos qu-irlns,—Xdéceiitcmcnte mobiladns: rua Ta-vares Bastos 11. 30 (òiitign 2), Cal-
teto. (149 G) S

ALUGA-SE 
uma

tc, bem ventila

chado de Assis.

boa sala dc fren*
da, com on sem

pensão, a rapazes cie: tratamento; narua do Cattcte n. 323, e-quiua Ma-
(1990 G) J

AT.UGA-SE 
por 80$ a cisa da rua

da Gamboa n. _6„; trata-se na rua
da Alfândega n. i-\ Peixoto &• C.

007a d j

Gatinsby, Estacio
e Rio Comprido

A 1.UGAM-SE boas casinhas, pinta-
-í-tdaa c forradas de novo, ossobra-
dadas, bondes dc cem réis, próprias
para família regular; na rua Frei Ca-
nuca n. 23.?: trata-se na avenida Sal-
vador do S.i 114. Catumby.

(2338 J) J
A LUGA-SE a magniiica casa á r.rn

X5_íVÍ5conde de Sapucahy, n. 3^1
com duas salas, tres quarto1; c mais
depcndeiicta3, clectricidade c grande
quintal; trata-se na mesma, do meio-
dia ãi 3. (20S4 J) J

A LUGA-SE p?r 8:$ a casa da rua
X-LXavarro n. 11:, Catumby, com
duas salas, dois quartos, cozinha c
quintal; tis cltares no n. no e trata-
s. na rua Uara o de S. Felix. 120.

(«¦45 J) J

ALUGA-SE. por .100$, o crnndesobrado da rua Conde de Bomfinia|o (entre Eabrica e Aragão), casacom muitos commodos c todo o con-«"'?• (16-18 K) A

ALUGA-SE-a 
casa III da avenida11. 41'7-A do Uonlcvard 23 de Sc-lembro; aluguel 75$; as chaves napadaria n. 417. (2184 I.) S

A LUGA-SE a boa casa da rua Leo--_ii&Iilo M33 (Andr-rahv) i as cha-ves estno na venda no lado; trata-so"a rua do Rosário 103, 1". 2184DJ

MOVEIS a PRESTAÇÕES
72 - Quitanda - 72
— A. PIJíTO & C. —

ALUGA-SE. 
por 220S mensaes, a

.casa nova, de sobrado, á rua 8de Dezembro n. Sr. tendo. 110 pavi-mento superior, 4 bons quartos, bom
quarto dc banho com banheira servi-da por dBiia quente e fria. lavatorlo c«.-L., >: 110 inferior salas do visitasc de jantar, copa, cozinha despensa,W.-L. c 11111 ouarto: para informações,a mesma rua 11. 110, o trata-se i ruallicoplulo Ottoni n. 45. sobrado.

' (1244 D S
SI! líllilBIiülBül»

Coração
normal

i

VMS.

CW A CURA DA
EMBRIAGUEZ

i rápida e radical com oSALVINI8 e as 
q^

de Saude, 'T1^
Cruz, cora 16 annos de lira-tiea dessa especialidade. Ven-
,.e,n,'.'.sS„ms droíarias: PA-CHECO, rua dos Amlradas' 45 — Ido. c liarucl & C.',rua Direita n. r — SãoPaulo. ia, _.lgl)iHiiBiaiaiBinaiinKiKOBiiiiiiuiiQiniiiíiiiaiiaiiiH

¦nii

an
ALLGAM-SE. 

com pensão, magni-
fiens e arejados quartos na rua

Iladdock Lobo c-G; o predio fica 110
lado da sombra; muito agradável 110
verão. (2065 K) J

ALUGA-SE 
uma rasa na E. Nova

da Tijuca 159; quintal tanque,
independente, banheiro, etc; aluguel
40$; as chaves com d. Albina 110 1O7.

(2144 K) B

ALUGA-SE 
a casa da rua Alzira

Brandão n. 104, transversal á rua
Conde de Bom fim, com 3 nuartos, a
saias, copa. banheiro cozinha despen-
sa e jardim ao lado; para ver o tra7
tar. na mesma; aluguel iS_$; está
habitada ba i anno. (iq.'s K) 1?

ALUGA-SE. 
por .103$, n predio á

rua Salgado Zenlia 27; chaves 110
armazém próximo; trata-se na Com-
panhia de Administração Garantida.
Ouitandj GS. (474 K) S

ALUGA-SE, por 140$ mensaes ctaxa. a casa 2 da rua 8 de Dezem-tiro n. 7o, com duas salas, cinco quar-tos e mais dependências. prest.-mdo-«epura duas famílias, com duas entradas:para informações, á mesma rua n.110., c irala.se á rua Theophilo Ot-tom 11. 4;. sobrado. (i..j. r) g

ALUGA-SE. por 80$ mensaes, acasa 6 da villa á rua 8 de Dc-zembro 11. 85-A, com sala cie visita quetambém pode servir de quarto, por serindependente, sala de jantar, dois
quartos, cozinha, W.-C. e banheirocom communicacSo interna, tanque pa-ra vabucr.i, luz electriea e quintal;
para informações á mesma rua n. 110,e trata-so á rua Theophilo Ottoni 11.
4.Í. sobrado. (124.1 L) S

A L'Fc»A-?'?' "ma casa na rua Dr.XXSilva riulo 122; aluKiicl 1110$; aschaves na padaria di esquina, cm Vil-'a Isabel.  (K8i L) R

dirija-so ií caixn do Correio
1.047 — Kio cie Janeiro —

Enviando o nome, rcsiileitrln e o sello para resposta.——
OÜUA RÁPIDA E GARANTIDA — GRÁTIS.

A LUGA-SE o predio da rua Conde
__.de llomfim 701. com 1 quartos c
bom porão; chaves no acoiicue. c tra-
ta-se na rua Moura -rito iq.

(16G4 TO J

ALUGAM-SE 
casas, de 100$ a

120$; na rua Condo dc Boiníim
200; as chaves na mesma rua 220.

(2160 K) R

S. Christovão, Andarahy
e Villa Isabel

A LUGA-SE, P"r río$ o esplendi-
X3_.de» nrcdlo. uara prande familia. da
ma Francisco Kugenio 67; chaves
no d. (2410 L)M

A MJGA-Sfi o oredio de constru-
XVcçSo moderna, com poião habita-
vel. á rua Teixeira Júnior qo. São
Christòvío. (241G D R

ALUGA.SU 
o novo prrdio da rua

General Aicollo n. 2.1,1. com tres
quartos, duas salas, clectricidade. boa
cozinha e quintal; alugue! iro$; as
chaves no portân, janto ao n. 2-„;
para ver: iratar, praça da Republica
n. 221. (20G1 L) M

ALUGA-Slv 
a casinha IV da ave-nida n. 61 da rua Francisco Eu-Remo; chaves 110 6.t. (2411 L) M

ALUGA-St o sobrado do Boulevard¦tl.2í> de setembro 11. 31.1. completa-mente novo. com quatro quartos, duasFalas c mais denendencias precisas,com quintal; os chaves estão na 1-jja.
(20Ó1 L) M

A-LUGA-SE a casa á rua S. Chris-xilovao 155, pro::inia á praça da-andeira; t,ata-sc na mesma.
_, (206Í L) J

AT.UCA-SK 
um bom predio asso-bradado, novo. com entrada p.tolado. 2 salas e 3 quartos espaçosos;cozinha, banheiro, porão, clectricida-cie, c terreno, por 101S; na'rua SãoLm.! Gonzaga 557; chaves no 55.7, ca-

_ V_ (217i L) S

ALUGA5I-SE 
os ontimos armazénsilo B.julcvard 28 cie Selcrabro 407c 490. e faz-se contrato, nucrendo;as chaves estão no n. 417, (2i8.iL)J

ALUGA-SE 
a casa da rua Eseob-r

11. 65; 2 salas, 2 qu.ir.--s, cozinha.
quintal: chave ni mesma rna 10; alu-
riipI 66$; bonde á porta. (2153 t)J

ALUGA-Sl-, o prodio novo, de so.hradj. com ouatro quarto». Jardimna frente e entrada ao lado no pro.longamente da rua Mariz c Itarrea517, fim da rua Barão do Amazonas!as chaves cslão no =14, onde se trata.
_^ (2327 I,).l

* Lir.A Si; um bem armazém, na-_.rua Mlmiel de F-ius n. 261 tra!-.-se ua rua de S. Frnncisca Xavier 105,"ii na avenida Rio Branco 4;, Ca;a°",ti- (i»47 1_ R

ALUGA-Sl'.. por 130$. uma casa,
_ com Ires quartos, na rua Senadollurtado 109; trata-se na 11. qq .

(iqqu I.) J

ALUGA-SE 
uma casa, ua rua ür.

Silva Tinto n. fiS' aliiRiiel 55$: achave ua padaria pesado, cm Villa
Isabel. (H.-8J I.) R

ALUGA-SE 
uma casinha com sala

e quarto, boa cozinha c bom quin-tal; na rua Bclla de S. João 11. 343,nor soÇüoo. (-•uqli I.) S
ALUGAM-SE casas oor Ko$, com

— —.dois quartos e duas salas, na
avenida S. Christovão 11. 623. pontodos bondes dc 100 reis. (1824 L)j

ALUGA-SE. 
por 200$, uni» casa no-

va, ua rua Barão de ItapaRÍpe,
porto dos bondes Bispo e Itapaiçipc,
com 3 amplos quartos, 2 salas, a
quartos, banheira cou todas as instai-laçôes hyKicnicas pira familia dc tra-
lamente, fouiío a gaz c peciueno jar-duu; tiala-sc uo 222, fundos.

(1S34 D J

ALUGAM-I-, 
as boas casas da rua

Ur. Maciel ns. u8-A e 2S-U. São
Çliristovão. com quatro bons comnio.do» c mais dependências, com instai-
Lição eltclricu; alusuel razoável; as
chaves no 11. 2S.C. casa 111. (1354DJ

ALUGA-SE 
o prédio n. 84 da rua

Conde de Baepc-ndy; trata-se 110
11. 36 da mesma r.u, onde estão es
chaves. (183C L) J

A_yUGA-5l5 
um bom predio. por1048 ua rua Gouzaira Bastos n.

150; ns chaves estão no iqi; Aldeia
Canipista. (i8.iq L) J

ALUGA. 
»E a boa casa assobradada,

com duas salas, tres ciuartos, ba-
nheiro. ricspêiisa c mais dependências,
*ra família de Iratamcn-c, toda pin-tada o forrada de novo; tem luz cie-
ctrica com bondes á porta; na tua Du-
mie dc Caxias 11. 7-1, Villa Isabel; M
chaves .na mesma; tratar, na nin Ri-
Ltiro Guinvirães 11. 3, crquV.a da rua
Poss.lo. A. Campisti 11340 I.) A

ALLGA-SE 
a casa da praia dc S.

Chri-tuvão u, 16.1; a chave uo n*
161. o trata-se na rua do Hospício
n. 144., 1" andar. (1355 L) H

ALUGAM-SE. por 112$, boas casas
com Ires quartos, duas salas, etc,

bonde de cem réis S. Luiz Durão, ás
ruas Mourãn do Valle c S. Januário;
as chaves no praia de S. Christovão
i_i, c trata.se ia rua do Hospício
144. 1° andar. (1354 L) M

ALUGA-SE 
por qo$ o pequeno nr-

niazcin da praia do S. Christovão
i/7I as-chaves no n. 161, e trata-se
na rua Buenos Aires n. 441, 1" anil.

(MSI D M

ALUGA-SE. por Si$. uma casi. nu
avçutda. Atina, rua B. dc Mesqiit-

ta 12;; as chaves no XV: traia-sc na
rua Buenos Airos 144. i° andar.

(13-14 D M

ALUGA-SE 
n espaçoso ariuiizcni da

rua B. de Mesquita 120. completa-
mciile novo; as chaves no XV da ave-
nida Anna, c irata-se ua rua Buenos
Aires ii;-. r- andar. (1334 L) M

ALUGAAI-SE 
os pequenos armazéns

da rua B. dc Mesquita 133 e 143;
ns chaves no XV da avenida Anna,
c trata-se tu rua Buenos Aires 144,
Io andar. (1354 D M

AIUGAM-SE 
duas casas, com boas

açeonimodaç-cs tara moradia de
familia, com luz electriea, (ia* * bas-
tante anua. á rua General Silva Tel-
les ns. 5s c 57; alugueis módicos; as
chaves estão no n. 31 da mesma ma,
onde se trata. (150-1 L) R

ALUGA-SE 
um esplendido terreno,

com 15XS0, piopiio para csiaue.ia
de lenha, garaqe, cie., etc; preço
excepcional; á rua Coronel Ktijucira
de Mello 164; Irata-se 110 local.

ALUGA-SE 
1 predio novo, com lo-

do conforto, A familia de trata-
mento; rua da Alegria ífí.í: n_ cha-
ves estão no 167, S; Christovãoi
preço 150$; inforuia.se i\ rua do Uo-
sario 105. (1380 L) J

A JiUGAM-SB casas «a VIII»
-^ilKosa, á rua Bclla do São
João 259; as chaves mi qui-
tiimlii n. 257; trata-se na rua
do llosnlclo 91, sobrado.

(J 2021) L

ALUGA-SE 
o predio da rua Ru-

fino do Almeida n. 5<>i aí cha-
ves no 54 e trata-se na rua da (Jui-
tancla 13-1. (2383 I.) R

ALUGA-SE 
um firmarem novo. com

moradia para familia; na rua Pc-
reira dc Almeida 11. Si; trata-se nu
n. 68, Mattoso. (2093 1.) S

A LUGA-SE. por ifio$. o sobrado do
— -.predio á rua S. Christovão 197;
chaves no Boulevard S. Christovão Súi
trata-se na Companhia de Administra-
ção Garantida, Quitanda f-S. (427DJ

ALUGA-SE 
por 81$. o predio &

rua Cosia Pereira 53: chaves 110
11. ;t8; trata-se na Companhia do Ad-
mini st ração Garantida, á rua da Qui-
landa 68. (482 L) /

ALUGA-SE. 
por 200$, a loia do

predio á rua S. Christovão 197;
chaves no Boulveard de S. Christovão
80; trata-so na Companhia de Admi-
nistracfio Garantida, Quitanda 08.

(473 L) J
ALUGAM-SE lindos quartos, muito

.-—.arejados e claros; na rua Luiu d«
Camões u. lio, a moços solteiros.

(2445 D -M

SUBÚRBIOS
A TiUC.A-SK bom predio de

•^¦'S pnvimcntns, 2 salas, 5
quartos, banheiro, varanda,
jardim, dependências, luz ele-
ctrica, etc; na rua Alice do
Figueiredo 53, por 220$.

(It 2192) M

ALUGAAI-SE 
cnsis 45$ por nicz!

trata-se rua Henrique aclieiil .n.
7. E. cie Dentro. (2421 M)M

ALUCAM-SE 
as casas, com doiJ

quartos, duas salas, quintal, etc,
sitas ás ruas Miguel 1'crnaudcs 31, t
Angclica 86, no Meycr; a primeira
por 71$ c a segunda por qi$: trata-
so á rui Figueiredo 26, uo mesmo
arrabalde. (2353 M) J

A1YUCA-SK 
um botn quarto, em

casa de unia senhora viuva, dc
edade, muito séria, a uma outra nas
mesmas condições; rua 2.1 dc Maio
53, estação do Rocha. (2164 M)R

ALUGA-SE. 
por.70$, uma casa. de

bonita anoarencia, com 2 quartos,
2 salas, cozinha, luz clcctrica, esgoto
e grande terreno, cm Cascadura, á
rua da lislação 190; chaves no 186.

(2Í60 M) J

AkUGA-SKi 
por CoS, casa cm cen-

tro de terreno arborizado, com
luz electriea, cct.; rua Miguel Ângelo
4C8; Meycr. (2024 M) J

A LUGAM-SE, grande reducção de
-—preços, cm vista da crise, casas
que eram de iio$. estão a Or,?. 65$,
70$ e 7,sS, e iS lino; aproveitem; é
na paraiso dos subúrbios. Villa Sa.
vana, estação Mangueira. (2315 M)R

A LUGA-SE. muito barato o gran.-___.de c esplendido nredio da rua Ali-
cc, nas Laranjeiras: trala-se no mes-
mo. qnc está aberto, ou na rua Dr.
Rodrigo dos Santos 7O, cm Machado
Coelho. T2313 M)R

A I*UGA'M-SK duas casas novas, na
-"—rua D. Mincrvina ns. 55 o s?.
Estacio. (3371 -M) y

ALUGA-SE por 71S a casa II d»
rua Imperial n. 271, Meycr, com

duas salas, dois quartos, grande quin-tal, luz electricn. As chaves estão na
casa I, Trata-so na rua do S. Pc
dro 207, dias úteis. (2338M) R

A I#UC\-SE uma boa casa com a
-LAnuarios 2 salas, cozinha, jardim»
quintal, luz, perto da estarão Ó. Rn-
cavttva; rua Rroiibli.ia q.i: aluguel.
Ci$; trr.ta.se na mesma. (2450 M)

A-LUGA-SE por ioo$ boa cisa.
xl.com 3 salas, S quarto*, tuz ele-
ctrica e foeüo a g^z; á rua S- ('-a-
brlcl n. e-T, Mcvcr, (1JI1M) i

A 'LUG.VSK .1 casa d.i rm lflac4
-ttLu, i.íSk própria para iSn.üia gran-
do e de tratamento:. Trata-so «a, r;:,*
\'inte c Õualro ds -Maio 22;!-..

(n.51 M) S
4 T,l*OA-SK a casa dr» rua Pernann

-t_Lbuco Éti8, com tres nuartos . iu
Iaç, çozrnbo.' etcctrrçidadc, jardim i,
quintaU as chaves np armarem; iratiu
K i. nu Çatumbv n.i aluguel. oo|-

¦;Ü'..:-' .*__.....»-. J--í

»"
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• CORREIO DA MANHÃ — Sèfcla-feira, 13 üe Outubro de 19i«

1 k LUGAM-SE casas noTOS.. na rua
ASraul.o Cordeiro n. 6o. próximo
í parada Heredia de Sá e aos bondes
de Cascadura, por preços muito «b
roaveis; trata-se no n. 7«. (»S?*?s

ALUGA-SE em casa de família um
Aíuarto com pensão, a um casal
de tratamento; na rua Dr. Dias da
Cruz 237. Meycr. («oimia

ALUGAM-SE 
confortáveis easas.de

41$ » 6i$; trata-so .com Alberto
Rocia? rua cindido BenieIo,502. Ja-
caréoaguá. Ç""1 M) '.

LUCA-SK uma boa. caia,. para_ mo-
rua

Pedras, ..».-— — - „
cano Novo. rua V n. 7. «M^P*
AraduTnà' r'üa" M"*"^1™ Vrl5- j.e Puras: trata-se no **£'•
46, Hlo 

"d«s 
Pedras; trata-se

(1500 M) J

i
reira.

| A JJUGÃM-Slii em
X\r'

Cascadura,
^AruaHarlrnsa ns. 7>. 77 e 8.3Í os

VTmíiòs ..ovo, com todas «s coirnuo-
didadcs para .fatm ha, a 50$, Murai
nados a eleclnciuade. 0gj2_ J

ALUC.AM-Sl! 
os predios da ma

Conselheiro Job.m 10 e 27. «om
bons coniinodosi quintal 6 jardim; as
chaves estão na rua liarão Bom Re-
.im na. onde se trata, i Qosa M)_A.

ALÜGAM-SE 
predios. .-. com hons

coniiuoilos. na rua Barão Hom kç-
tiro. entre os ns. 11.1 e 119. casas ns.
.-2; aluguel 91$; tratar, na mesma
rua 11.1. t'Q5a »"*

V1,UC.A-SE, 
na estação de Ramos,

mesmo cm frente áT _estaçao. w
Avenida Plorinda, rua Joan Ron.ar.z

VINHO
lodo-phosphaíadp

de Weraeck
Poderoso medicamento no tratamento da

TTvitoeirctilose,
Esci»opfa.ulo«fe»_

jXettra.sthenia>
consecutiva a excesso de trabalho

intellectual, etc.
E' diariamente prescripto pelos Srs. clínicos nos

casosde racüitisino, lymphatiBmo, anemia e
depauperamento geral de qualquer origem; as-
sim nas moléstias ligadas ao crescimento do indivíduo.

VBNDE-SI! 
na estação do,Rio das

Pedras, um predio completamente
novo, 3 janellas de frente, .varanda

Jo 
lado, tendo uma outra, caz.nha na

arte dos fundos, distante da estação
6 minutos, égua, installação electrica,
mostra-se a photograpbia do~niesino.
Predio este que ficou quasi por 11
conto» de réis e acceitam-se offertas,
negócio unjente, devido o -dono ter

?ue 
*e retlwr delta capital. 130, At-

andega, 130, i* «ndar, 2 as 6.r;
(1334 N) S

ViENOE-SE 
na estação de Ramos,

1 minutos distante, um predio em
centro de terreno, platibanda e
construcçao excellente, 4:soo$ooo, 130,
Alfandeja, »• andar, das, 2 k» o.

(ia35 N) S

Canlisas e Ceroulas
- Portuguezas

3 camisas por ic$. I7$ãoo e io$soo
— 3 cerojlas por WÍ500 o 16$—Ame-
dunas camisas, 3 Por 10$ i4$50J> e
16» _ Ceroulas. 3 por ioSooo. Pira
liquidar e acabar n CASAKiv. 1*1-
UMPHAÍ — 56, rua do Ouvidor, 56.

VSNDK-SB 
«m logar ealubcrnmo,

á rualoVAlto, -Engenho de Den-
tro, um lom terreno, cora 9.ms ao
frente pon «m de fundos. Trata-se^a
rua AquâíMfl
Matto.

163. Boca do
O847N) S

VEND&SB 
(grande pechincha) so-

lido predio no Riachuclo, bonde i
porta, por 41700$. parta a prestações;
rua Flack n. 10, dal i',«„3. com
o dono. (1848 N) S

11. 24. Loas casas para famílias, ten-
ilo 1 sala. 2 quartos, cozinha; trata-
se na mesma avenida, casa n. 10.

(1975 ml K

AI,UGAM-SE 
cxccllentes casas, no-

vási por 65$ e 70$, cora a salas,
2 quartos, terreço, lavator.o. comnna,
W.-C. c chuveiro, hom quintal, -2 en-
tradas em cada casa; serve para .luas
pequenas famílias; a. rua Silva Reco
35. Riachuclo. oroxitno ao largo do
Jacaré; bonde Cascadura. a4»7 *•) I

AI.UGA.SE 
uma cosa, & rua 24

de Maio 47, Avenida Enulia; alu-
guel 81$; trata-se na mesma rua 15.

(»474 M) J

ALUGA-SE 
a casa n. 53 da roa

Paim Pamplona. por 70$; as cha-
ves no n. 68; trata-se na rua Souza
Barros 80. (»4°» M) J

AIAJGA-SÉ. 
por «,o$.„o P""""!

casa da rua so de,Março,ü3, a
chave esta no n. III da avenida ao
lado; trata-se na rua Dias da Cruz 28.

(2481 M) K

AMIGA-SE 
boas casas, de 40$ »

65$; oara ver e tratar, rua Syv10
n. 95, «.tacão de Ramos. (2604 M)K

A""" 
MIGA-SE a boa casa n. 65 da
rua Tenente Costa (Moyer). con

nuiiital; a «chaves estão ua venda da
esquina. (2540 

M)i>

BOTAFOGO 
— Vende-se ou alu-

ga-sc o bom predio da travessa
Sorocaba n. 78, em centro de ter-
reno; trata-se no mesmo, das 9 ás
11 da manha. (174a N) R

¦+-

COMPRAM-SE 
duae casas peque-

nas, que sejam situadas ua rua
S. Francisco Xavier, boulevard 28 de
Setembro, Santa I.uiza, D. Zutmira,
Barão Bom Retiro, Visconde Santa
Isabel, Mariz e Barros, trata-se na
rua Visconde de Abade n. 133 —•
Villa Isabel. (2190 N) R

COMPRA-SE 
uma «asa até 15 con-

tos, em centro de terreno, com
quatro quartos e outras dependeu-
cias, construcçao moderna; cartas a
caixa 1964 ©u á rua da Alfândega,
com Rocha. (2501 N) R

COMPRA-SE 
um predio em Bota-

fogo, com cinco 011 mais quartos,
carta no Jornal do Commercio, a —
A. Z. (143 N) J

AMJGA.SE 
uma pequena casa para

negocio: rua José dos Reis 30. r.n-
Keulio 

'de 
Dentro. (2534 M) b

A"-MJCA-sT; 
a casa da rua D. Anna

Nerv n. 3>8, com duas .salas, dois
quartos, «ozinha, etc; estação do ko-
cha (7Q$ooo)_. (aS37 M) b

ALUGA-SE 
a boa casa n. 4< da rua

tucídlo 1-ago (Mcvõr); com grande
quintal; as chaves estão no n, 81 lar-
iiiazcm). (2541 M) S

l.UGA-SE uma casa. rua Sophia
40, fstaçüo Riaihuelo; as chaves

no 11. 508 da rua D. Anna Nery.

(ig.U 
M) __

AI.UCA-SE 
a boa casa da rua Con-

scll.eiro Agostinho 79. com 3 quar-
tos, 3 salas, luz electrica etc, por
71$; trata.se na rua S. Braz 24.,!°;
dos os Santos. ("93 *>) J

ALUGA-SE 
uma casa. & rua Paim

ramolona n. 50; dois quartos e
iltins sahis. e mais dependências; toda
reformada; tem bom quintal; aluguel
;o$; Sampaio. 0949 M> R

AMJGWM.SE 
as casas da rua Dez-

ezetc de Fevereiro ns. 9 e n, em
Bomsueccsso, eom grandes terrenos e
todas as coiniiio.lidadcs precisas; trata-
se 4 rua 29 de Junho n, 37. (.232ADJ

COMPRA-SE 
«ms cisa atã j:ooo$,

com todos os requisitos da hy-
giene, sendo 2:000$ i vista, e o res-
to a prestaçGea, conforme se combj-
nar, nio sendo muito longe da ei-
dade; trata-ae com Eduardo, i rua
Visconde de Sapuealiy n 285.

(1894 N) R

OHAPÉOS DB FELTRO, CAS-
TOB B LBBBB, LINDOS B

MODERNOS FEITIOS
A 5$, 7». 9$, e liloqo!

Para terminação de negocio da

Casa Rio Triumphal
56-RUA DO OUVIDOR-50

ViEfíDE-SE 
.por 7:500$, renda 255$

um correr de casas no Eng. de
Dentro. Com o sr. Affonso. Rua do
Carmo, 66. ..Ia 4, ta 3 

jffig.^ j

VENDE-SE, 
por 2:500$. um terre-

no, 7x9? e orompto para con.
Btruir, no melhor logar da rua Itapl-
tu', livre e desembaraçado; para tra-
tar. di»rlora«nte, mo do wvradio 155,
procurar quarto aa. W4Q Si)

\rENDE-SE em Jacarépagua
V uma casa inteiramente no-

va, em logar alto, com 2 salas,
saleta, 4 quartos, coalnba,
W. O., água encanada, arvores

ViENDBM-SE 
como pechincha, 2 ex-

ccllentes lotes de terrenos jun-
tos ou separados, tendo 7,50 metros
de frente cada um, por 35 de fundos,
situados na Boca do Matto (Mcyer),
próximo .1 3 linhas de bondes local en-
xuto e promptos a construir, Alfan-
dega, 130, i» andar, 2 as 6. Preço
,oo$ooo cad. um. (.236 N) D&SE 

^ 3:8o0$ d| n,e de

VENOE-SE 
distante 10 minutos da * Mesquita 15 minutos E. P. C. do

estação do díncantodo, um magol- Brasil uma boa casa de tijolo, co-
'-  herta de zinco com uma sala, dois

quartos, còzlnlia e forno, um carro de
bois, umai vacca. a vitellas, 1 touro,

VENDE-SE 
em prestações ou a dl-

nheiro, uma pequena casa na es-
tação Bento Ribeiro; trata-si na rua
IDanlel Carneiro n. 5«. Engenho de
Dentro. (¦253» N) S

fico predio completamente novo, esty.
to japonez, o que ha de chie situado
em centro de terreno que mede de
frente 14 metros, construcçao excel-
lente, paredes dobradas e tem um
Panorama admirável o dito predio,
nunca foi habitado, negocio urgente
5:4so$ooo. Alfândega, 130, 1' andar,
2 ás 6. (1237 N) S

VJvNDE-SE 
a chácara da rua Ma-

gdalcna n, 41, estação de Ramos,
com 33 metros de frente por 50 de
fundos. (J 934) N

VT1EN'DE.SÊ, çom urgência, um ma-
gnifico predio <m , construcçao;

S. Domingos,
trata-se á rua José fôonifacio n. 45.(R 1350) N

VÍENDE-9E 
um .terreno com, 12X38,

na rua Visconde de S. Vicente,
quasi a esquina da rua Barão de Mes-
quita, lote n. 20. Preço único 3!0oo$;
trata-se no Bazar Elias, largo do Es-
tacio. O n8o) N

YENDE-9B 
por 15:000$ um lindo

predio para familia de tratamento,
na rua Major Fonseca n., ai, ponto
dos bondes de S. Januário. Vale a

Sena 
ver; «rata.se na rua. S. Miiz

lonzíga n. 3<4. (J >5o?) N

\7"BN'DE-SE um chalet próprio pa-

trada Real de Santa Cruz n. 2,562.
trata-se no mesmo. (R 392) N

COMPRA-SE 
bem perto da esta-

ção do Meyer, em logar oito,
uma casa de boa construcçao, em
bom estado de conservação, com 3
a 4 quartos de dormir e outras de-
p dencios, em centro de regular
terreno, até o preço de 10 contos de
réis. Pagamento: 4 conto3 á vista
e compromicío de 2 contos de reis
annuaes (no mínimo). Offertas a E.
Dezonne. Altos da Confeitaria Ja-
pão — Meyer. (1959 N> R

CASA 
— Compra-se uma que te-

uha tres quartos de dormir e de-
mais dependências, de 5 a 6 contos,
sendo metade á vista e o resto em
prestações de 100$ mensaes, nos bair-
ros de Andarahy até Engenho Novo.
Offcrtaa á rua Coronel Pedro Alves
n. 136, com Alfredo. (215a N) J

VilíNDiEM-SE 
por 18:000$ liejuidos

dois prédios novíssimos, distan-
tes 2o minutos do centro: um oc
eupado por negocio e outro .por fa-
niilia, que rendem 2<io$ooo por ,con-
trato; informações á rua da M.seri-
cordia 2 sob. Praça 15. («2057) J

frutíferas, por 6:500f, tendo V râ' hãphalão" de"fãmiiiaí com jar-
22 metros de frente por 75 dim na frente je caixa d'agua, Es-

de fundos, na praça Secca, a

300 metros do bonde, ponto
de 100 róis. Tratar com Jaca

do Rio, Estrada da Fregnc

zla n. 825. (U 1944) N

"Pó de arroz DORA"
"Medicinal, adherente e
perfumado. Lata, ajooo.

Pelo Correio afsoo
Perfumaria .

ORLANDO RANGEL

VIEXOG-SE, «m Jacarépagua, por
? 7:000$, uma boa casa .com duas

salas, quatro quartos, cozinha, retretc,
banheiro, etc, muita abundância de
água; a casa cítl em cwitro ue ter-
reno e todo arborizado, medindo 22
metros de frente poç>io4 de fundos;
um outro lote pegadorde egual tatna-
nho, com duas casinhas que rendem
30$ mensaes, se vende por 2:000$;
vende-se tudo iunto ou separado; para
ver e tratar, a qualquer hora, na rua
Dr. Beruardino n. 75, JacarepaguJ,
ponto do 100 réis. 0957 ") "

ViBNDEM-SíO 
barato 4 lotes de ter-

renos, na P. de S. Slathíiis. E.
E. Neiv*,- 01 -tetrenos dão fundos
para a (filtrada; trata-se 4 ma Vis-
conde Itauna,-74. com Albino.

(1221 JW J

Forçada e urgente
LIQUIDAÇÃO FINAL

do barâtelrõ estabelecimento de AI.-
1'AIATARlAi fazendas. ROUPAS
FEITAS, chapéus e de outros artigos
para HOMENS; RAPAZES e MEN1-
^•üs

O Rio Triumphal
Tudo liquida a qualquer preço,, in-

clulndo nriuações e todos os utensílios.
5fi—RUA DO OUVIDOR-56

ALUC.A-SE 
a casa da rua Maga-

Uiács Couto 50 (Mcyer Boca do
Matto); trata-se á rua da Quitan-
ila 68. (1967 M) J

OS INVISÍVEIS
S.'« P»'t **".•• de envia,'

rá, livre de oitalq-tcr retribuição, os meios de cttrar-sc. EN-

VIEM PELO 
"CORREIO, 

em carta fechada — nome, morada,
«ymptomas ou manifestações da moléstia,— c eello para a re-

sposta, que receberão na volta do Correio. Cartas aos INVI-

S1VEIS — Caixa do Correio, 1125.

A todos
03 que sof-

f r e m de
qualquer
inolestia es-
ta socisda-
d e envia

porcos, gallinhas, etc, terreno de 70
de frentej por 

'50 de fundos; tratar e
mais informações na rua de S.. Luiz
Gonzaga n. a6. (1841 D S

VENDE-SE 
por grande necess.da-

de, por--*2 coiifor. 6 predios em
frente a uma estação dos subúrbios,
rendem 300$ mensaes, estão em boas
condiçõcs.i Tratar, á rua Sacliet 14,
i« andar. Rio. (=«9 *>) 1
'ITENDEM-SEt 

uma casinha a pres-
t taçúes mensaes d» 60$, sendo a

primeira prestação de 800$. em Ma-
dureira; uma casa a prestações men-
laes de 90$, sendo a primeira presta-
ção de joo$, em Bomsuccesso; tratar
çom. o Quirino, á rua da Prainha 7.

('2479 N) R

A CUüA DA 8YPHLII8
Adquirida ou hereditária, intrrna ou externa Çm 

to-
das as manifcstaçSw: Rlieunutismo, Eczemos, Ulceras,
Tumores, .Escrofulas, Dores musculares e ósseas, uo-
res de cabeça nocturnas, üleeras do Estômago, etc,
se consegue com o

JLUKTYJL.
Poderoso antisjf-'tihilitico. Elirai-

nador das irapu-
rezas e micróbios
do -Sangue. Cura
•jpliilií, tanto ex-
tema tpelle, etc.)
como interna (dos

' Pulmões, Coração,
etc.) Peçam prós-
pectos. Vende-se
nas boas pharma-
cias. Preço, 5$.
Deposito Geral:
Avenida G o m e a
Freire. 99. TV
120a C.

PERDEU-SE 
» -- - ---„,-

da casa R. Cerqucira; nia^Lu.^
de Camões n. 54.

cautela n. 63.835'a; rua Luiz
(.98O, Q) R

Collarinhos e punhos de
! linho portuguezes
Em todos os niais modernos feitios

A MAIOR ESPECIALIDADE
DESTA CAPITAL

Os Extras da ofamada Fabrica Ra-

feiro I-íio * C'*' de LUb0a

Vendem-se a preços baratissimos,

para liquidar c acabar «om o

O Rio Triumphal
56 - SUA no ouvido* - S«

VENDEM-SE 
os seguintes moveis

de famiila que se retira: 1 guarda-
casaca, eom espelho bisaute: 1 guarda-
roupa, 1 lama de casado. 1 toitette com
mármore e espelho bisaute. 1 mesa de
cabaceira, 1 oysiché. tudo de peroba
amarella; 1 cabide de centro, uma ca-
ma de ferro e cortinado pata creança,
mobília de lila de visitas, com 10 pe-
ças, do canella, com desconto de
30 ;|° sobre o custo-, rua Carioca 49.
2o andar. (1817 S) S

VENDE-SE 
um pande predio para

grande, familia, recentemente re-
construído,1 por 14 contos; na rua da
America, bondes de Praia Formosa a

Çirta; 
tratar com o Cuirino; rua da

rainha 7T (2480 N) R

RfUNDR-SE nm guardo-prata de
V canella, um guarda-vestidos, e uma

commoda de vlnliatico; rua Chichorro
d. 11 (Citumby). (2490 O) R

VENDEM-SE 
terrano» em Copaca-

bana, nas ruas N. S. de Copaca-
bana, Constante Ramos, Domingos
Ferreira e outras; trata-se na rua D.
Manoel o. 28. (J 923) N

T^ENiDE-SE, em Jscarípaguá, uma
V chácara com casa «ova, tendo 3

quarto», 2 salas, cozinha, despensa e
muito terreno todo plantado, perto do
ponto d* 100 reis, praça Secca; .para
ver e tratar na mesma, rua Ivmilia
n. 1 D. (R WÍN

VENDE.SE 
um magnífico lote de

terreno medindo 10x40, com
água. luz electrica, orompto a edifiear;
rua Rio Branco, junto ao n. 102, ondp
se trata, estação de Ramos. sr. Mo-
raes. ("61 W S

VENDEM-SE lotes de terre-
V nos de 10 por 50 c 10 por

67, por 350$ e 400$, a pres-
tações de 10$ por mez, na es-
tação de Vigário Geral, Estra-
da do Ferro Leopoldina; tem
agna do rio d'Onro canalizada,
35 minutos do viagem, sendo
as passagens de ida o volta
300 rs. No locai tom pessoa
quo mostre os terrenos para
tratar das 4 as 7 horas da tar-
de, na rua 8. Januário 80,
com o proprietário. (it'80)N

VENDE-SE- 
«ma rcaidencia com um

terrend do 11X56, por 1:500$; ver
e tratar is 11 horas e das 5 em dean-
te; rua Gomes Serpa n. gi,.(Lopes.
Piedade. (2491 N) R

VENDE-SE 
um sitio na estação

da Paciência, tendo 51 kilonie-
tros de comprimento, do lado direito
da estação. Tem 2.000 pés de hu»n-
jeiras seleetas e peras e muito cam-
po, para .criação de animaes. Vende-
se tambem uma boa feitoría. Tem
uma boa casa no centro do terreno.
Trata-se no mesmo logar. (2502N) It

T7ENDE-SE uma boa casa com dois' T bons quartos, duas salas, cozi-
nha, agita encanada, tanque, latrina
c esgoto, tudo em condições hygicni-
cas; ver « tratar na rua Maria Ben-
jamin n. 39, 'ferra Nova.

(1830 N) S

Paletots de Alpaca
a 9$ e nfooo

Paletots de Reps
• 3$3°»

Pyjamas diversos
a jljoo, Ifjoo • 9$3oo

Costumes de brim
branco

• pardo, de Dolman ou Paletots
a rol, ia$ e >4$ooo

Todos os outros artigos deste ramo
de negocio serão liquidados a preços
baratissimos, nara terminação de ne-
tocio. até 31 do corrente mu, na casa
Rio Triumphal.

na Casa Rio Triumphal
56-RUA DO OUVIDOR-56

VDXDE-SE 
uma espingarda nova,

própria .para caça, calibre js;
preço 50J000; rua Salvador Pires 40,
Estação de Todos os Santos.

(S2149) as

TENDO 
desapparecido da t. da

Penha n. 1333, eaía de Aroldo
Rego, 1 burro cor de rato, com 1

Srocuso 
no joelho direito e 1 signal

e ftmíéhfaçãb no quarto esquerdo,
pede-sc q quem o encontrou, leval-ci
que será gratificado. (2161 Q) R

PERDEU-SE 
1 caderneta da Caixa

Econômica n. 3S8.09.:, da 3* se-
rie. (24'5 Q) M

PERDEU-SE 
• caderneta da íCaira

Econômica j.-o.3ifi, da 3'
(1651 Q) A

MOLÉSTIAS II IKfflli
Cura rapidr com a

INJECÇÃO MARINHO
Rua 7 de Setembro, 180

DIVERSOS
ALUCAM-SE 

terno» de casaca, so-
brecasaoo, smockings e c»K«;

rua Visconde Rio Branco, 36, sob.
Teleph. C. 4415. (5UJ S) S

BICYCLETAS 
ou trlcyeles — Não

mandem concertar, pintar ou re-
montar, sem primeiro ver os preços
de casa Brasil, rua do Cattete 105.
Teleph. 1734, Central. (2310 S)R

¦T«»»n«»«t»«««t««»miniiMiiilTl»ltlílllTl

UNIFORMES MILITARES
Cosa Azevedo Alves

RÜA JÜLIO CÉSAR N. 53 — #— RIO DE JANEIRO

Fabrica uniformes para o Exeneito, Marinha, Policia, Guarda
11 Nacional, ohauffeurs e Linhas de Tiro, Sociedades de Musica e
n Bandeiras. Tambem vende a matéria prima para a confecção dos
! mesmos. — Telephone .1111, Central.3iiiii«iii»«i»«««iiin»ixiimimnmiiiiA,

TVINHEIRO/quèm precisar 10b hy I PQ* $£ ARflQZ F °
Mj pothecas, sã negócios sérios; rua
Buenos Aires n, 199, antiga rua do .
Hospício. (111 S.) S ,

DENTISTA 
— Compra-se qualquer

objecto mesmo iiabinctcs com-
plctos; rua Senhor dos Passos .8.

(1.40 S) S

DINHEIRO 
a prestações mensaes,

sob alugueis de prédios, empres-
ta-se na rua Cauieriuo 99, de 1 as 4.

(957 S) J

DA'-SE 
casa de graça a um casal

sen» filhos, para tomar conta de
uma chácara; quem não estiver nas
condições, n5o se apresente; infor*
mace na rua Marques de Pombal
n. 9. (2505 S) R

DINHEIRO 
sob liypotheco —Em-

presta-se, de 3:000$ para cima,
na cidade e subúrbios a juros mui-
to favoráveis e pessoa de toda con-
fiança; rua do Rosaria n, ir-', uiti-
ma sala, com o sr. Júlio. (130S S) J

Chapéos de palha
italianos

Formatos diversos e lindos modelos
3J500. 4$, 5$ e 8$ooo

NA ULTIMA LIQUIDAÇÃO

da Casa Rio Triumphal
56 RUA DO OUVIDOR — 56

TV NHEIRO sob liypotliecas de pre-
XJ dios e terrenos, juros módicos.
Empréstimos sobre inventários a lier-
delros. Descontos de juros ile «poli-
ces, acções e alugueis mesma de
menores 011 usofruto. Com E. Fer-
reira, rua do Rosário n. 114, tabel-
lito. (MSS S) R

DINHEIRO 
— Qualquer quantia,

a juros módicos, para hypotlic-
cas, anticbresis, cauções e descontos;
compra e venda de predio*. terrenos,
sítios e farendas; coin J. Pinto, rua
do Rosário, 134, tabclliío. (1965 S)J

DA'-SE 
2:ooo$ooo a quem arranjar

um emprego publico municipal.
Cartas para Luiz Araújo, á rua Pra*
do 11. 32; Villa Isabel. (19*4 S) R

DINHEIRO 
sob Jiypothecas, juros

de 8°|» a ia»!"; Cartas cara
M. A., neste jornal. (2027 S)J

DINHEIRO 
— Dá-se sob hypothc-

ca, moveis, notas promissórias,
caução e a oííiciaes do Exercito, Po-
lieis, Bombeiros; Rosário u, i?2.—
Seixas k Fernandes. (S)

\ I.UGA-SE uma casa, com duas sa-
.Alas, dois quartos, bom ouintal, bas:
tante agita; aluguel 52$; á rua José
Domingi.es 47, encantado; a cliavo es-
ti na easa 3- (19OS M) J

4 LUGA-SE a casa. com 1 quarto,
.Asala c cozinha, 50$. rua Sant Anna
52, casa 3; ns chaves no 2 ;trata.so 110
armarinho Azevedo, E. do Meyer.

(1030 M) M

AI.UGAM-SE 
os prédios á rua An-

na Ncry 430 e 4.12 em 'rente a
E. da Rocha; trata.se General (ama-
ra fg. (1927 M) R

ViENDE-SE 
o predio d» rua Barão

de Itapagipe n. «S, nunto perto
da rua do Mattoso, iE' logar enxuto
e um dos melhores pontos desta rua;
trata-se com o próprio ta mesma rua
n. .91.  (Jf2o64) J

VENDESI-SE lotes do terre
V nos de 12X50, a 100$, em

prestações, próprios para si-
tios, tendo nm com casa o 6
lotes por um conto, éscrlpto-
rio em írento á estação do Sao
Mathctts, Linha Anxlllar, pas.
sagem ida o volta 300 rúls.

(J 2061) N

' A l.UGA-SE, por qo$, o prclio da
iímia Thercza i>8. com a salas,, 4
quartos, cozinha, rm etc. e I10111 quin-
tsl cercado; trata-se & rua Piauhy 76;
Todos os Santos. (M)

AI.UCA-SE 
um bom armazém, com

tres portas do aço, tendo boas
accommodaçõcs para familia. luz ele-
ctriea, entrada ao lado; na rua Dr.
Leal 11. 84; trata-se no 86, Engenho
do Dentro. (1667 M)J

ALUGAiSH 
a casa da rua da Boa

Vista 37; as chaves no 39i para
ir.itnr, com Araújo Freitas, rua dos
Ourives t'8. ("38 M) S

A LUGí\-SE, preço módico, predio
aViiiivo; rua Condessa Belmonte ti.
io.t-11. Knecnlio Novo; 3 quartos, a
Palas c mais dependências, eleetncido-
du, nuintal, jarilim na frente; as cha-
ves á mesma rua 10c; trnat-se rua 13
de Maio 42, armazém, em frente ao
Ivrioo. (12.10 lt)b

ALUGA-SE 
uma easa, á rna Vinte

o Quatro ile Maio .1. 483, Sant-
paio. Tem ootimos commodos, porão
Iiabitavcl. jardim, rie. Trata-se na rua
Figueira 130 — Koclia. t213S.Nl)

\ 
LUGAM-SE ns casas da rua Mo.
reira 16. 2S c 32, EiiRçnlio de Den-

tro. com dois nnartòs duas salas e
mais dcuendéncias; chaves na Estrada
Kcal do Santa Cruz n. 225S. eon. o
sr. Ferreira; alutiuel di$. (ii44M)S

Ã LUGA-SE por :0$. o nredio á rua
¦XXTetlciitc Costa 107: chaves no 11.
100: trata-se na Companhia ile Adnn-
nistração Garantida. Quitanda 68.

(471 M) J

Collarinhos e Punhos
de Linho

Collarinhos. dúzia. ?$6oo e. . tiSCoo
Punhos, dúzia „ Míooo

Para liouidar urgentemente

a CASA RIO TRIUMPHAL
Sd-RUÁ DO OüVIDOR-56

VENDE-9E 
»or 9 contos esplendido

predio ¦com tres quartos, duas sa-
Ias, etc,, a rua Barão do Bom Rcüro,
junto ao Jardim Zoológico; á novo;
ver o tratar com o sr. Pierre, à rua
Barão de Cotegípe n. ao, dos 8 ís
10 da manhã, e com o mesmo, a rua
dos Ourives n. 13, das 12 as 14 lis.
Tem Ires linhas de bondes. U986.N)J

Ternos de Roupa
de superiores casomiras inglczas. pretas,
azues c de cor, pura lã, a 30$. 35*.
40$. 50$ e 35$. Ternos de brim de
linho branco, pardo c de cor ou de stt-
perior tussor. a iS$. 20S. 22?, 24»,
26$, 28$ o 3o$ooo. Ternos de casaca,
sobrecasacn, fraque ou sniocking, a
'I30S. .00$, 90$ e 8o$ooo Costumes
de brim branco e pardo, de dolman ou
paletot a 10$, ia$ c h$ooo. Para ler-
minar com seu negocio a

Casa Rio Triumphal
5G-RUA DO OUVIDOR-56

TOSSE
Tome PEITO B AL SI A-

RINHO '
Rna 7 do Setembro 186

VEXDiE-SE 
um predio chie n» rua

(Barão de Mesquita, rcceyitemen-
te construído, cstylo moderno, ainda
nüo 'habitado, en. centro de terreno
con. Jardim na frente c dos lados,
com dois pavlmentos, tendo cm bai-
xo sUa', «aletinho, sala do jantar, dis-
•pensa, banheiro, \V. C, cozinha, ms-
talações electricas cm cima, (res dor-
oiitorios, corredor c lavntono e W.
C. Ilom quintal, todo fechado; para
vêr, rua Rosário 161, sobrado.; Mon-
ráo. 'Bonde Andarahy Grande á por-
ta. Preço 2-'iooo$ooo, (XjiGú) R

VENDBM.SE 
pintos de raça; na

rua Desembargador Isidro n. 81.
Fabrica das Chitas. (O) A

VEXDE-SE 
um,terreno de iox46,

e todo material, por i:6oo$ooo;
já tem alicerce; rua Páo Ferro; in-
forma.se no 11. 21, Inhaúma. Bon-
des no 'Meyer. (N1618) J

VENDE-SE 
um lote de terreno com

arvores de frutas, de 10X35, tem
na ruai água c luz, pela quantia de
7oo$noo distante do bonde de Cas-
cvlura, 5 minutos; na rua Alves de
Azevedo n. 44, Jacaré. (1232 K)S

KNDK-SK uma casa, oor 400$; rua
oão Macieira n. ii.lv éoos-,1. CClara,

dois minutos da estação. (1862 N)S

T^ENDE-SE um sitio, pela metadt
V do casto, nlentailo de laranjeiras,

casa de zinco, água encanada do rio
d'Òuro, à a minutos «a estaçio An-
drade Anúio, Linha Auxiliar; trota-
se no domingo, na armazém com o
sr. Manoel Lago. (1818 N) o

\PEN'DIC*SE 
um bom predio no Le-

' me, com 6 quartos, 2 salas, des-
pensa, cozinha, copa, etc. Informa-
ções á rua Uuarque 46 ('Leme).

(N 2072) J

VilvXiDE-SllS 
uma casa assobradada,

com quatro quartos, duas grau-
dei salas, com entrada por duas ruas,
etc., na riü Senador iKiizeluo 368-

(N 23G8) .1

VElvPK-Slv 
terreno murado entre

as ruas S. Francisco Xavier e
Derbv Club, nxCo. Informa-se na
rua ila Candelária 00, 2» andar, Va-
ria . Telephone N. 4133. OSZ052)J

VENDE-SE 
muito barata .1 casa da

rua Itaqinty 128, Cascadura,
com boas aecoininoilaçõcs c grande
terreno; para vir e tratar na mesma,
das 10 lioras da manhã ás 5 da tar.
de. Não se acecitam intermediários.

(N 20S>) J

ViENDE-SE 
uma chácara com tres

casas, uma grande para moradia
e duas rendendo, tudo muito barato;
rua Baroncza, csquiria da rua Olaran-
gá, n. 371, jacarépagua. (1948 ,\) K

T^EXDEM-SE terrenos de 400$ a
Y 600$ de 11X50. com água e luz, a

rua Luiz Vargas 11. 55j trata-se a
rua Goyaz n. 430. Piedade.

(1194 X) J

TTirjXDE-SB um bom terreno com
\ 32 ms., de frente por 100 de nm-

dos, na estação de Anchieta, preço
65o$ooo; trata-se á rua da Urugyaya-
na. 7, casa Cysnc. (1964 N) J

Constipação
Tomo

PEITORAL MARINHO
Rua 7 tle Setembro, 186

\7!EX'0íSM-SiE dois lotes de terre-
V no de 10x5a; com frente para a

Av. Meridional c rua Prudente de
Moraes. Informações com Mario Ri-
beiro, na rua do .Rosário 142, 1" an-
dar. Telep. 305Ü Norte, das 12 as
17 horas. (X 1SI1) J

VÉXÕÉ-SE 
por 1710005000 o pre-

dio em centro de terreno arbo-
rizado, com duas salas, quatro quar-
tos, dispensa, banheiro, cozinha, va-.
randa, quarto fora c jardim, á rua
Alegre ... 7 (Aldeia Campista).

(N 2lf>$) -K

VENDEM-SE 
seis casas de sobrado

e loja,. por preço .de 22 contos,
¦podem render <oo$ mensaes. EstSo-
se fazendo reconstrucçüo nas mesmas,
•pcrtissiino da estaçio, rua Prudente
de 'Moraes ns, 133 a 143, estaçüo Dr.
Fronlin, com grande quintal, preço 22

.contes, podendo 'ficar to capital a
prato longo, com Juros; para ver-nas
mesmas; trafai a. rua • Frei Caneca
n'.'ti3. -.. *j (A i6oo)N

SENHOR
Qtte tsftevo atacado por uma

forte tubercubae e de extrema
gravidad'e, offielrelde-sc ipara lánldi-
car grattiitamenllc a todoí que
soffrem de enfermidades respira-
torias, assim como tosse9, bron-
chiles, tosse, convulsa, astlinia, tu-
beroulose, pneumonia, etc., um rc-
médio que o curou convpletamien-
te. Esta indicação para o bem da
huntanidaxle, é conseqüência de
um voto. Dinigár-se por carta ao
sr. Eugênio Avellar. Caixa do
Correio, 1682.

VEXDE-SE 
uma machina photo-

graphica, Goerz Anchuzt. 13X18,
objectiva «nastigraato serie, III IJagor
F. 180 mim, com dois chasis, duplos e
mala. Preço iso$ooo. Rua Dr. Mal-
tos Rodrigues n. 5a (antiga Leste),
casa de cima. (2103 o)

AACÇAO 
entre amigos de uma

colcha fina, fica transferida
para o dia 5 de novembro.

(1183 S) J

A' 
RUA Assenibléa, 70, s°, junto

a Avenida, ha prof. de portug.j
franc., aritl.m., álgebra, etc. Não i
curso. (2093 S)J

ALUGA-SE 
um bom piano; tratar,

rua Vise. Tocantins 11. 21, Todos
os Santos. (1669 D) J

A LUGA-SE, quer dizer nüo façam
•4V suas compras sem primeiro, sa-
ber o preço nos Armazéns "Ao For-
te Lusitano"—Cattete n. 1,

VBN'DE-S&*o 
grande e. conforta-

; V«trfredjo da.ru» Br. Campos
SMle* II7-A çH.iddock Lobo); trata-
se no mesma'. Preço, 56iooo$ooo.

(K 2028) J

VEí.DE^SE 
em "lEngenhciro Nei-

va", por 50$ e too$, lotes de ter-
renos com 12,50 metros de frente por
50 c 100' de íundos, assim como os
caídos enr cdmmlssío; por falta de. p.i-
gamento das prestações mensaes.

(-970 N) R

V'KX'DE-SE 
unia casinha por reis

1:200$, com hom terreno e água
encanada, 110 Caminho de Catumby
n. -,d, .Estação da Piedade. Bonde
Cascadura. Salta 11. 2294. (N:i99)lt

yiEXni!-9E 
um bonito predio 11a

rua Conde do Bonifim; preço 3»
contos; trata-se na rua do Ouvidor
10S, sala 3, com o sr. Cândido.

(N 234?) J

VLUGAM-SE 
os fuiidns da casa. a

travessa Ccrqueira Lima 31, Ria.
chuelo. com 1 quarto 1 sala, cozinha,
quintal tanque c entrada, tudo inde-
ueuiicntc. '

\ 
LUGA-SE .una easa. nova, com
lua ouartos. iluas fidas cleetnci-

«lade. í.ikjo a pnz. jardim; a rua h.
João iis Cachambv. Meyer; chaves
n.i mesnia rua n. iu;. (1940 M) K

ViE.XDE-SIÍ 
um lote de terreno com

it ms., em Todos os Santos; tra-
ta-se; na rua Uranos, 156. Ran'05'„

(2073 N) S

ATENDE-SE, 
por 25 contos, o moder-

' no predio da rua Barão de Amazo-
nas; traat.se i rua Thcoi.lnlo Ottoni
%\. 1» andar. HiJ'1JlL^

\rENDE-SEi 
por 65iooo$.o o ma-

' 
gnifi;i predio d orna General Ar-

gollo; tarta-so á rua Thcophilo Oito-
Si 63, 1» andar, ('&=' M b

\ri''X'DH-S'E 
na rua Aquidahan Bo-

' ca do Matto, 'Meycr, um superior
lote de terrano de esquina, frente
para duas ruas. tendo r;o metros
quadrados. Acceitam-se offcrta;, ra-
zoaveis, 130, Alfândega, 1° andar, 2
as 6. (,333 M =>

X7.EXD.!vM-«E a 500$ !?.'.« de ter-
V renos, promptos a editar, logar

seceo e nivelado, a dinheiro a vista,
ou em prestações, na travessa a.ou-
rlnda, lado esquerdo, de quem entra
na niesmr" na" B. de Rainos, para
tratur, rua Fagundes Varelln, uo-
E. da Piedade. ('-'3' M g

VENDE-SE 
um predio novo. mo-

demo, con. varanda ao lado, luz
electrica, etc., na rua Minas n. H3>
Sampaio; trata-se no inesaio.

YENDEM9SE 
oito predios; sendo

uma chácara com 16 casas, na rua
Cunha 'Uarhosa n. 59, uni predio na
rua General Canabarro 93, outro na
rua Paula Mattos 107, outro na rua
Paula Mattos 105, outro na rua Pau-
Ia Mattos, 103, outro na ladeira
do Senado 26, outro na rua Mccha-
do Coelho 142, outro na rua Machado
Coelho. 144! trata-se com o dr, Ri-
beiro Nunes, da 1 ás 5 da tarde; rua
do Rosário 172, sobrado. (2465 N)

VENDE-SE 
em Aldeia Campista

um botequim com um bilha», a
rua Pereira Nunes n. i43-A, esqui-
na da rua D. Maria, fazendo bom
negocio, logar do futuro; trata-se na
rua Voluntários da Patna n. 265.
Açougue, (1844O) S

VS. 
tem difficuldades com seus

cabellos? Escreva sem demora
to especialista norte americano.
Cair» do Correio 1907, Rio.de Ja-
neiro, para informações gratuitas.' '• -. (1379 S) J
"f TüNDBM-SE lindos . enxertos de
-y laranjeiras a 1S500 o pé; limoei-
ros a i$ooo o pé e^outras arvores
frutífera» de díVetsos preços: rua
Salvador Pires 40, Estação de Todos
os Santos. (S2149) B

VENDEM-SE 
duas canárias bel-

gas por 20$ooo; rua Salvador
Pires 40, Tístaçüo de Tod« os San-
tos. (S 2149) B

VENDUi-SE 
uma vacca dando mui.

to leite, com uma cria de seis
dias; a rua José Bonifácio n. 162,
Todos os Santos. (O 2028) J

\flENDE-SE 
uma copa por 80$, per-'

feita, e alguns-vasos de marnio-
rc, rara cemitério, jardim, etc. Rua
Ignacio Goulart a. 122. Sampaio
(casa de familia). -.(O 2370) M

ALUGA-SE. 
queio dizer, um ou

dois moços, disnoinlj mesmo de
pouco capital, poderão ganhar dinhei-
ro, mesmo na prcseíite crise, empre-
gando-o na compra de «ma officina,
montada com machinas á electricida-
de, a qual se vende porque n dono
precisa retirar-se. As obras fabrica-
das se vendem nesta praça 

"c 110 inte-
rior, onde têm boa acccltação e a
dinheiro a vista; por isso o ganho é
certíssimo. Sc o i.retendentc não ti-
ver pratica do negocio, a ganhará em
monos de 30 dias. Tambem se admit-
tira como sócio, com a condição de
ficar á testa do negocio. aPra escla-
recimentos por especial favor, o sr,
Villaça presta-se dar. á rua Frei Ca-
neca 11. 126, basar. (2.59 S) R

Evitar a gravidez *?„£
dicamento», nem operações, leiam o
"Pharal da 1'elicidude", que se, ven-
de a 1$, no engraxate do Caie Cri-
terium, na avenida Tassos, junto á
praça Tiradentes, e em todos os ven-
dcíorcs e agencias de jor.naes.

(2482 S) R

EiM 
casa do familia de todo res-

peito, aluga-se uma bem niobi-
lado sala a casal ou 2 rapazes, com
pensão; preço módico; rua Riachue-
Io n. 158 (1845 S) S

Ufly jhóreníu
é o,m a i í
caro, Adi
li è rc nt»j
medieinai

, ¦ *-. e m 11 i t o
perfumado. Caixa 2$5oo, pela
Correio 3S20Ó. Vende-se em \o\
das as Perfuuiarias. Bhaijnaciaa
e Drogarias e no Deposito: iVr«
fumaria Lopes, rua Ufiigtmyaiiaj
4+ — Rio. Modiãntié 100 réis dei
sello enviamos o catalogo de Coih
selhos de Belleza. (7891 A)

PENSÃO ..— Fonicccse em caíi
de família brasileira, á mesa 014

« domicilio. Máximo a=seio- ruaí
Larga n. 71, 1» andar. (2062.fj) S

PENSÃO 
MONTEIRO - fe' í

melhor no gênero e lanibcin fnr.
nece -a DOMICILIO; llosàrí, IT1» andar. <>.6q S) B

QUEM 
TEM CABELLOS IM»

FICEIB DE SE PENTEAR >
O "Maciol" alisa, faz crescer c |ier-fuma. Snbstitue com vantagem qual-
fliier biilhantina; 2$ooo, pelo correio-
3$; 119, rua Marechal 1'loriano.

(816 S) M.

RELÓGIOS 
e despertadores. c>m-

pram-se e conet-rtam-se a $500,
2$, 3$, etc, na casa de gramoplio-
iics á rna Uruguayana ...5, òfficitia.'
de relojociro. ('744 S) It

faa economia quem comprar
m.intiiiicntos de t* qualidade, que

se vendem noa Dois Mares; largo d..
Estacio de Sá n. 70. (4955 S) It

O n

SALA 
com ou sem mobília c com-

pletamentc Independente, aluga-
se a senhor de tratamento 011 casal
que trabalhe fora, cm casa de outru
casal; travessa Sapitcahy n. 6, pro-
ximo ú avenida Salvador <lc Sá.

(116a S) S

SENHORA 
activa e com alguma

instrtacção, tendo sua casa e unia
pequena quantia, deseja encontrar pes-
soa mie a encaminho cin negocia
que dè alguns lucros; cartas a Olfs."Correio da Manha". (ao6j 8jj

SALA 
e quarto — Alugam-se es.

plendildos, Mcad* de janeUtv.
e de um grande jardim amplos e are-
jados, a casal ou pequena familia :<
em casa de iamilia de todo respeito
e seriedade; rua Mariz c Burros 11.i
200. (1S2IÍ S) Si

TTM ex-negociante desta praça, da
\J do as memores Informações <

sua condueta e fiador, offerece.se
para fazer cobranças de alugueis de
casas, contas no Thcsouro e Pretei-
tura. Carta, nesta redacçâo, a' C. A.

(2231 S) A

UMA 
senhora, senhor ou casal sem'

filhos, encontrará, casa ampla e
confortável, para morar, por preço
modieo. Dirigir-se & rua Ernesto de
Souza n. 29. Bondes de Andarahv
ou Uniguay. Tel. 3066, Villa. olí
11 i|a e das 3 i|a is 7 da tarde.

(1971S S

1

ENSINA-SE 
a tocar em pouco tem-

po, qualquer instrumento de so-
pro, por musica, a 5$ por mez; rua
Porteila 276—Madurcira. (2384 S) J

EM 
casa de senliora so, de trata-

mento, aluga-se .um nppartamcii-
to, muito bem mobilado a pessoa de
tratamento, para descansar; casa com-
pletamente nova e de muito socego.
^jstante da cidade oito minutos. Car-
tas nesta rcdaeçãí, para A. A.

(2096 S) J

BOM 
dia — Já usa em sua« retei-

ções os deliciosos vinhos, de mesa
da Parreira do Minho c Doiiro ? De-
posito á rua do llospicio 11. 198.

(109 S) S

Gonorrhéa
cura-sc em 3 dias com

Rua 7 tio Setombro, 186

I^SCOLA 
de corte — Acceitam-se

J iilumnas, preços módicos; á rua
General Câmara 133, i" andar.

(1204 S) S

RESTLMOS _ Fazem-se sob
inventários, heranças, liypotl.e-

cas, alugueis de predios, juros e cau-
ção de apólices. Pazemee obras c
pagom-sc impostos em atrazo. Com-
prr.m-se terrenos e predios cm qual;
quer arrabalde, com o sr. Carmo, a
rua do Rosário n. 99, 60b., u as 5.

(1779 S) J

ÊMRRinv

GATO 
de estimação — Vende-se

um, raça franceza; rua do Acre
n. 104, sobrado. (1674 S) A

BOA 
NOITE — Já adquiriu uma

modesta casa para sua residência,
por módico preço ? Rua Buenos Ai-
res n. 198. Tel. 5575. (no S) S

BANHEIRA 
de ferro esmaltado —

Compra-se cm boas condições;
dua Haiídock Lobo, 197. (S)

VENDA DIVERSAS

\fiKX.»l-;-SE 
uma boa casa nova,

com tres jancllas de frente.;
tem dois quartos, duas srdas, .cozi-
nha, varanda 00 ladoj grande quintal;
trata-se na mesma; negocio c preço
de occasiío; rua Ada 11. ,5, Campo
da iBotlia; Piedade, 10 niinittos do
bonde de Cascadura. (X2147) B

\TENDE-SE 
um l»m tcrrtuo de

esquina, logar alto, na .Estação
de Inl.arajá. medindo ' 22x50. Trata-
se i rua Alegria 187, casa 18.

(N 1843) J

V 
LUGA-SE uma granja chácara,
com grande terreno com fruteiras

lie todas as nualidades, casa com , 4
quartos, J salas, despensa, banheiro
com ianque. W.-C, cozinha, etc; a
rua Miíitcl Ângelo ... 575 (Meyer);
csi.i còiiiplctainente reformada; com
luz electrica; presta-sc para horta ç
orr.icâo .'e gallinhas; preço 120$; cn»
;<l'cri,i para ser u>u; trala-se nos dias
úteis. 1111 rua do Hospício ... 4". so-
hrndo, com o sr. Paschoali e nos do-
mingas ; .'criados, á rua Dr. I.mo
Teixeira 1S4, Riachuclo, (ui4M)J

TOSSE - BRONCHITES - ASTHMA
O WEiTORATj D13 JUnUANdo Alfredo do Carvalho, c\-

clnslvamento vogetal.ô o que maior numero reúne do eu-

ra". Innumcros attestados médicos e de pessoas curadas o

af firmam. — A' venda nns pharmacias o drogarias.do Rio

e dos Ksiados — Depositários: Alfredo de Carvalho & C.

Rua Primeiro de Marco n. 10. ^^

VJÍNJ)E-SE 
um esplendido sitio,

com 16x98 metros, com grande
pomar, água, ele; por 6:000$; tra a-
'e 

na Estrada da Banca \elha 43.
jacarepasua. (X-34&JJ

1 l.UGA-SE a casa da Estrada Rc.il
.iAHc» Santa Cruz n. -'oSi, com boas
nccominótiaçôcs. bom terreno, bondes
Ã nor In. c preço razoável; as chaves
rst.".i com o sr. Braça, no 11. 20-7. '.'¦"',',"' /t nani). 7*
proximoi e trata-se 111 rua S. Pedro AuchiCtn. (J mOVO) «

n. 60. armazém. (1S47 M) R

\rEXl)EM-SH lotos de terre-
V nos de 12X50, a 100$, em

prcstüeõcs; legar alto, suudn-

vel e de grande futuro; Infor-

inações na Pharmaeia Roma-

rio,' cm írento á estação do

\rEXDS-8K 
na rua Conde de Eom-' 

fim, terreno a 6o"Soco o metro
<lc frente, 130, Alfândega, 1° andar,
das 2 ás 6. ("Jl •",'. |

ViENOE-SE 
na lEstação da Penha

um terreno com 22 metros ,/de
íreníe, por Oo de ítvidòs, na Viba
Ilrasa, rua lfcrrcira Braga, J. C
Tendo uma chácara dsndo fruta;
irata-se do meio dia em diante no
mesmo. (X1021) J

VEXDE-SE 
por h$, em qualquer

Pharmacia ou drogaria, um iras-
co de AXTIGAL, do dr. Machado,
o melhor remédio da actualidadc pa-
ra curar a sj-phiüs e o rlieuniatismo.

O

VKX-DR.M-SE, 
para desoecupar lo-

car, bons dormitórios, repostei-
ros c demais objecto»; Cencral Ca-
mura 190. (O 2073) J

VEXD1I4.SE 
um magnífico piano

allcmía, cordas cruzadas, raiz de
nogueira, baratissimo, de particular,
na rua da Alfândega 147.

(O 2196) R

VKNiDKM-SlS 
pintos lègltorns e

plym.iuth carijó; travessa Ayres
(Pinto 5, São Christovfio. (0-'i73)S

ITONDE-SE uma boa parelha de
V imtares e uma carrociíiha pro-

pria para entrega de mercadorias;
vêr e tratar na rua Haddock Lobo
11, 96, Padaria. (O 2406) M

VtEXDE-SE 
um bom plano Plcyel.

4 bis, o melhor formato, perfei-
to; trocase, concerta-se e ofiiia-se.
Ao Piano de Ouro do GuimarSes;
rua Riachuclo 4»3. «ob. (Oao7i)M

VRNiDEM-SE 
duas bicycletas para

homem-e duas ipara menino, in-
glezas e com pouco uso. Por preço
de pechincha, «ua do Cattete n. 105,
loja. (O 2?Q3> R

IflíXOK-SE barato, até 17 do cor-
v rente, um supérfluo violino. Rua

São Francisco Xavier 84, Villa Zi-
zinlia, casa a. (02185) R

\rivXiDÉ-SE 
no Meycr uni elialet a

' tres minutos do trem e bonde
próximo; á rna Joaquim Meyer;
,|i500$ooo; trat.-.-sc a rua Rosário
11, i4;, com Pimenta. U2027)

VilJNDE-SE 
ou aluga-se o predio

moderno da rua Alliaiiça 28,
Laranjeiras; trata-se 110 ri. 26.

(N 2023) .1

Tf-EXülí-SE um bom nrc.lio para
\ moradia própria, pela sua boa

cbliòcação; á rna Pedro Américo 103;
trata-se eo:n Üsorio, a rna !l-rci Ca-
(ieca 533.  <N 23M) R

i LUGA-SE mu Rrandc terreno, com
â.bastaute c.iniin. entre ss estações
Dr. rro-.-.tin e Cascadura. nroprio para
um' -i umais estabutos; infornia.se na
rua S. 1'edro .1. 69. armazém;
¦¦¦¦¦¦¦nBnansViaaiavaMMHa

NICTHEROY
t LtUlA-SK o predio di rua Marli

a\c Barrou n, syt, Icarãhy: trata.se
n rua 1. Cnnstitiiição ... 21;. Ni-
ctheroy. <M4" T) R

K LUGA-SE. en. S. Doniingos, Ni-
jt\.clberov «ma casa nova. eom Iodas
as eoiinnodidades, nerto de Ju.-s iinúas
de banhos: trata-se na Cisa Guuna-
raes. Kosario ,"t. (X)

' 4 LUGA-SE a casa da rua B0.1 \'ia-
XArciii ... 54, com 12 quartos, qua-
tro «Ias. InV. cie., banhos de m;,r
nos Kindcs da Rránde limeira. r.ira

rÊ 00 governador"
4 1 UGA-SE unia esplendida morada,

JtXcom i >ala?- 6 ouartos. fogão eco-
íoriilcb. 2 W.-C, altos e baixos Ih-.Io
terreno tbdo cercado, mobília ne..-}-
ria. muito perto da DOntev na praia
Ja Frcsucaa, cxccllentes banhos^ de
¦ar. Tnta.se na Drogaria Granado. 1

de Março n. 14. ja3-° ?' ]

IMPOTÊNCIA
Esterilidade,

XenrastliPiila,
EspcrinatorrliÊa.

Ciira certa, radical ciaiiiiln
Clinica clcctvo-iuiiiliv.il. espe-
ciai do

Dr. Caetano Jovine
das Faculdades de Medicina
de Nanoles e P.io tle Janeiro.
Das o ás 11 e das 2 ás 5 •

Largo du Carioca n. 10
sobrado

^^;.NDli-SI•;, 
por o contos o moder-

no oredio da rua rua Chaves Fa-
ria; 3 quarlos. 3 salas, entrada ao ai-
do. Iam quintal, etc; trata-se a rua
Tbeophilo Ottoni Sj, i° andar.

(1820 X) o

^TlBXDF.tSE 'por 200:0.10$ ;bptimo
f cii-.prcfn de capital, rjasiiifiCa pro-

prisdaik e:n íorma de avenida, com
10 casas novas recem-açabadas, tle
cafuíruir, const.-ucçüo solida, com to-
dos os requisitos da hygiene agna çm
nbu.id.vicia. I112 electrica. estão todas
alugadas, lendcm actualmcnte 33:0000
annuscs, podem render muito mais,
negocio, livre e desembaraçado, dire;
cto com o proprietário; informa-se a
travessa S. Francisco de Paula, .38,
cisa de calçado ou carta ao sr. bra-
ga. (>6'it X) J

\rF,X'DE^.R 
em VHIa Ir-anenia, a

rua Prudente de.Moraes, 11111 ter-
ren, 10X50; bara-tinUo, '!*• São
'Francisco 

'de 
Paula. 20, das 11 ás s

horas. 12030 X) ?

¦\71-IXDE-Sli um bom prclio acaba-
do de construir, construcçao

moderna de platibaiida; tendo iiniila
abundância de água, distante dois
minutos da estação de Ramos; trata-
se á rua Audrc Pinto 6;. Preço de
oceasião. (N3031) J

TXF,X'bi;-SE um bom barracão de
madeiras àc lei, tendo bom ter-

reno e água encanada, iUstr/ite dois
minutos da cststão de Ramos; trata-
se d rua André Pinto 11. 65.

(X 2030) J

rjjJJXiDiIÍM-SE. ipara !i<J-.iidar, por
preço módico, pintos, frangas,

frangos, fiallinlias e um gallo orpir.-
gtons nmarellos; á rua Gregorio Ne-
ves Ci, 'Emenho .Novo. (J2020)

ATEXDB^SB tudo que possa
interessar a quem precise

do comprar lw.rato, installa-
ções completas 

"do 
botequins,

hotéis, barbearias e outro

TTlvXDBM-SIO telhas a 80$ c 90$
V o milheiro, portas, janelas, ripas,

caibros e assoalhos, forros, e tudo, por
qualquer preço para dessoecupar lo-
gar; na rua A. n. 81, em frente »
estação da Penha. (1074 *<) J

CARAMANCHAO, 
servindo para

viveiro  Vendcse um na rua
Haddock Lobo. 107. (S)

COMPRAM-SE 
livros usados; a rua

do Núncio u. 144 A, Livraria
Americana, (2058 S) M

/¦1RAM0PII0NES e chapas — Iro-
\1( cam-se de $500 a 2$. Vendem-se
de $500 a 3$. Compram-se usadas.
Concertam-se graniophones e vendem-
se a 20$ c 25$. Compram-se; r. Uru-
guaynna 135- (1584 S)-u

YPOTHECAS de predio e terie-
nos, juros 10 o i2°|°, na cida-

de, sutorbios c Nictheroy, Dcscon-
tos de Juro3 de apólices, cauçues de
valores, alugueis de predios mesmo
de menores ou usofruto. Empréstimos
a herdeiros sobre inventários. Tratar
com o sr. Ferreira, rua do Hospício
11. 38, 6obrado. (2055 S) M

TTMA
\J pari

senliora franceza, offerecese
, ra governante de uma casa de

familia de tratamento. Cartas nesta,
redacçâo, a A. F. (1280 S) J

TTM senhor vindo <lo interior, ten-
«J do usado um medicamento ve-

gctal para cura rápida da impofcii-
cio, ncurasthenia e fraqueza, indica
grátis a todos que precisarem, en-
viando nm cnveloppa cum a dire*
cção e sello de $100, á Caixa Po*--
tal 914, com as iniciacs R. F.

(2311 S) R

ITMA 
senhora A. R. M, tem car-

) ta neste jornal, ' 
"' ~

(2554 S) S

TTM senhor viuvo com cinco filhos.
U ja creados, deseja cncontrnn

uma moça sdrio, para viver sol. a
sua protccçúo'; trata«c ú rua Aliuci-
da Bastos n. ií  Engenho de Den-
tro, das' 5 horas da tarde cm deante.

(2500 S) R

VESTIDOS 
e costumes no rigor

da moda, a ts$, 20$, 25$ e 30Ç.
rim da Carioca n. 54, sobrado. Tel;
Central. 3568. (.9.9 S) .f

THAJANTE _ conhecendo Minas,
v Estado do Rio c parte do Nor-

te, offcrcce os «eus serviços, danda,
de si as melhores referencias. Car-
tas a Daniel. (2077 S) S

ÚLTIMOS ANNUNCIOS

HYPOTHECAS 
— Capitalista pre-

cisa collocar 80 coutos, diver-
sao hypotl.ecas. Informa por favor, o
sr. Chaves, na rna do Rosário 147.
sobrado. ('820 S) J

H' 
YPOTHECAS desde S°|», cou-

forme localidade c garantia; J.-
O; Dart; rua da l}uitanda fi.t, lei'
toria. (2390 S) R

INFORMAÇÕES, 
syndicancios. pro-

pagandas, cobranças, professores
de magnetismo, poesia,
do Correio 11. 1S27.

etc. Caixa
(3S0S) J

T AVANDERIA Modelo, ha só uma,

CONSTRUCÇOES, 
reformas, peque-

nos reparos c pinturas de prédios
a preços módicos e pagamentos, cm

Fcitações, 
com o constrnclòr Michi-

ski, na rua Uruguayana n. 8; tcl.
533C. (M44 S) R

.._ e é a única que lava c engom.
má toda a raspa, tanto do homem
como de senhora c casa, com espe-
eiolidade ¦ de luxo, com a inaxinm
porfclçao, sem. o períso de çontiç"'. ' .'  - ,...-- .. doiin.-il:

(239SS) M

MAGNÍFICOS 
aposentos, em casa

de senhora estrangeira, mobila-
dos c «cm moliilia, com pensão, a
preços módicos; travessa Marqucz de
Paraná li, 3—Botaiogo. (24.12 S)M

COI.LETES 
DE SENHORA SOB i máiida buscar e levar a ioniicílio.

MEDIDA o is? — Mme. Marie | Telephone Sul 570
Lemos, colleteira diplomada pela Aca-
demia de Paris c com casa cm Pa*
ris, montou seu atelier á. rua da As-
serabléa 35, i° andar. (105 S) J

ALUGA.SE 
esplendida sala de fren-

te, mobilada ou não. en. casa du
familia franecaa; rua Voluntários dn
Pátria 429. (íSio G) a

\LUGAM-SE 
ouartos c salas, are-

jados, do frentes, tendo maiiiiifieai
vista para o mar; telephone Sul 2194,'
á praia de Botafogo 11. 186. (i86iG)SI

ALUGA.SE 
um dormitório de pero-(

ba, na rua S." José 52. .-.'• andar, j
(iS6q E) S I

ALUGAM-SE 
bons commodos, . «J

moços solteiros, á rua Silveira
Martins n. 164, Pensão Jahna;

(186C G) S1

ALUGA-SE 
« easa da rua Aguiar.

il. 31; as chaves estão, por favor,.
110 11. 33 da mesma rua, onde se in-J
forma. C18G5 G) S)

ALUGA-SE 
uma boa sala do frente,

muito independen.c .10 centro, .en.
casa de senhora; cartas nara esle joi-
nal, para I.uiza. (1864 S) S

PRECISA(SE 
de uma..creada para

serviços de pequena familia; rua
Macliado Coelho n. 117, sobrado.

(25C0 C)

-1TF.TH0D0
Ai

Commentos
Curam-sc cm 'ò dias com

Rna 7 de Setembro] 180

 "Valeníort" _ Para
JL dar e conhecer ao publico ca-
rioca meu melhòdo, tio caluinmado
por alguns interessados, darei pes-
soãlmcute lições gratuitas de iuglez,
franecz, allemão e hespaiihol, etc.,
iodos os dias, de 5 i|a ás Ci|2. P.-
Mi,'ti rua Clapp 11. I, em frente a
estação das Barcas. Aprovcitoe a
occaaiSo ! Todos cordialmente convt*
dados — Daniel V. Vaienlort.

(2033 S) S

MÉDICOS

TRASPASSES
flTRASPASSA-SE um armazm de
í seccos c molhados, foiendo bom
nesocio. Ver e tratar, ã ma Dona
ZuSinira n. 5<—Maracanã. (1704 P)A

Traspassa-se "» |« sne!
1 tembro; completamente mobilado _e
i dividido cm escriptorio?, que es.ão

qualquer ramo conuncrcinl. | iodos alugados, dando os nluéueis
Orando quantidade tle moveis I para, pagar a renda do mesmo, f.can-
. „, ¦ . ,,,, , do de graça para o alugatano, sala
familiares, mobílias coniplc- ^ s '

tas, csiielhos do todos os -ta-

iiiiiiilins, cofres, ínucliiniis rc-

gistrndorátfi polias, utoiicncs,
eorrêas. etc. I.ouea e crystnes

para todos os preços. \ão com-

prem sem verificar os preços
dcsi4i casa encycloiietlioa. Rua
Ki-el Caneca nos. 7, » e 11.
Telephone 5082, Central.

\TiE*N'DE:SE 
um cavallo arrcia:lo no-

vo c ile bons andares; na R. '1K

Anna Guimarães, 07. :K. do Rocha.
(1940 X) R

f rÊXWí-SE o magnífico terreno <!o
V Boulevard -'S de Setembro, es-

quina -ia rua Duque de Caxia3, pon-
to central; traiar direelamente com
o proprietário, á rua Ribeiro _Cnima-
rães 11. 3, esquina da rua Possob,
Aldeia Campista. . (X 20S0) M

TMIXDK-SK barato, jnr.tn á Esta-
T ção do Kngeuiio Novo, com trens

e bondes .1 poria, uma grande área
dc terreno, íendo 42 lotes, confor-
me a planta; tr.it.i-se à rua Anna
Uarhosa 24, Mcyer. CM21S6) R

\J 
EXÍ) E-SiE, por preço de oceasião.
á rua Haddock Lobo 11. 41*. u:n

Cramophonc Víctor, n. 5« e respecti-
vo armário, cora grande iiuniero de
discos. (R 1452)0

COMMODO 
— Aluga-se em casa

de senhora discreta, para descan-
10 de um casal, á rua Frei Caneca;

3uem 
de*sejar, deixe carta nesta re-

acção, com as iniciacs A. R.
(978 S) J

CARTOMANTE 
scicntiíica dá con-

siiítas á rua Senador Enzebio n.
538, commodo 8. (1659 S) A

COMPRAM-SE 
livros c hibliotlie-

eas. Cartas a S. P. Leite; rua
Ilapim' n. >fi3 ÇsGGS S) J

,.„ ,.- graça twra . .
de espera, quarto, sala de jantar, co-
pa, cozinha, dispensa c área. A sala
de jantar 6 espaçosa podendo servir
para pensão. Vendem-se algumas ma-
chinas e accessorios de massagens e
eir.bollczamento do rosto, cns.nanilo-se
a trabalhar com as machina; e outros
n-.istcrcs deste gênero. Motiva este
trastiass-e o dono retirar-se desta ca-
pilai. Cartas a Estrolla. neste «cri-
ptor',0. (o'6" f> *

r|^RASPASSA-SB um bom . bo.ç-
X qilim, fazendo bom negocio, li-

vre c descnilKiracadu; negocio de oc-
rasião; o motivo é o dono achar-se
doente; trata-se na rua Visconde de
Itauna u. 74. (1220 P) J

RASPASSA-SE um bom nrniazem

CASA 
de iamilia fornece pensão a

mesa e a domicilio: na rua Ser-
gipe 11 31; praça da Bandeira.

(1958 S) R

MME. 
GICI, carto-.nanle, diz tudo

com clareza que se deseja sa-
ber, realiza qualquer trabalho por
mais diíiicil que seja.amigavelmente;
ua sua nova residência, i rua Ini-a-
lidos 11. 30, sob. (2095 S))

Com-
prs-se, paga-se bem Underwood,

Continental e Remington; rua da
Alfândega 137, (2119 S) S

XrACHINA de ê.-crcve

TlfODISTAS — Vestidos pelos ul-
ÍTA timos modelos, acceitam-se cn-
Cpmmcndas; preços módicos; a rua
General Câmara 11. 133. '" andar.

(1205 S) S

MASSAGISTA, 
diplomada na Eu-

ropa. Todas as massagens, tra-
lamento especial para emagrecer —
Copacabana, rua Hilário Gouvêa 85.
Tel. 2229, Sul. (4953 S) R

T

TTiEXDE-SE papel pintado á rua .do
V Hospício :3o, a? compras são fei-

tas a vista e tiada deve por esse mo-
tivo vende mais barato; ver para crer
casa Araújo silva. (1321 O) J

\7MvXtVE-SG bom predio quasi novo,
V bem construído, tem duas sa*

Ias, 2 quartos, cozinha, latrina, t.-,ii-
que, quintal, etc,; tem luz electrica,
boa installação de a;ni com todas as
commodidades, na r.-.i Leandro 431
trata-se no n. 44. Venda, Olaria.
Preço 4:500$. i.X--.Í5)H

X7EJÍDEM-SE terrenos r. prestações
>' mensaes de 2$;oo, loies de 12 U

por 50, ao preço de 25$ cada lote.
'terrenos enxutos, meias colinas e pia-

no«, próprios para agricultura, flori-
cuitura o avicultura. cr.i '.saliibcrrimas
terras do. subúrbios servidos nor duas
estradas ne ferro, cor.) oassafplns dç
$100 e Sc.-o. ila c voha: no local
oi.Je se vende nassará a ntrada de
automóveis do Rio a Petrcpoüs; in. >r.EX'JK:SE um predio

"fHvXnK-SK á rua dos Araujos por
V 33 cintos, confortável prclio: in-

formes e tratos á rua Ünçnos Aires.
.98.. (.735 X) b
"ITEXfMv-SiE lindo rreòio moderno,

V perto do Boulevard, 28 <!e Setem-
oro; inl"onu23 c tratos, rua lllheíios Ai-
res. :o8. (1733 X) a

TTKXrní-rMv á rua liarão de Mesqui-
> ta. un: terreno de 33 por 11C; tra-

t»vse .'1 r::u Buenos Aires. 3g3.
¦¦¦¦.'•. (1733 XI J>

TTIEXDE-SE 
por 221000$ 1 s.-,'jr2d.i

n.i rua da AsSitmpçJo, por 2o:..o,-^
1 palacete, no Andarahy, por 701000$,
uma avenida, nova vende-se 1:200?,
e.-i S. Christovão: trata-se uirecta-
mente, na rua do Carmo ?(. das 2
ás 4. (1724 X.) J

fo.-nia-sc co:n o Quirino, rn.. da Prai-
nha 7: telciíhocc. Korlí, .icSS.

(247S X) R

TfENDE-SE á r.n
1 r.a Fabrica d;*! ;

silva CuiraarScs

com

vel pred
rc) 198.

trata-se na r.

V nos, j-.intos ou separado*, tudo pjr
6:oõoÇ, lendo o predio do?5 quartos,
duas saia-, cozinha, tcliniro t nabin-
que. tudo com installação electrica,
con: bonde de Cascadura a 2 ni.au-

'. c-.nío.u- [ tos: para ver <• tratar na rua Vista
lltvmos Ai- 1 Alegre n. ío. E. de Dentro, 0.1 rua

\7'1-:XI)K-SE 
um cachorro de raça,' 

todo bronco. Rua .5. Christovão..
3:9, casa 4. (1240 O) S

\TEXiDti;SE um bom piano allemão.
V perfeito e garantido; rua. de

SsíU*Anna u, 120, «rasi *!e família.
(O 2070) M

"ITEXÕE-SE um necocio, seccos e
y uiííihados, bom pínlo. por 8oo$òõo;

fita aberto, oir.otivo é ti dono ter
outro; tratar á rua Cândido Beni-
cio, .13. Cascadura. (l9.!2 iX) .1

\TENDEM-SE 2; ira-Fs de
\ Rio Grande, nor òSooo. ^

vir.lio
j$ooo. Mel de

Florianópolis, garía. líono. Cattete
n. 1 — "Forte Lusitano".

-y
TTilíívDK-Sív um cavallo boa estam-

T pn. mci.53 e bo:n mrirchador. Kua
Lia Barbosa, 31, em frente a 'K. do
Meyer. (,-iSi X) J

(1254 X) S

VEXDE-SE 
á rua Moura Brito,

grandt! predio para numerosa fa-
r.-.ilia: trata-se na rua Buenos Aires
e. :98, ':-;) X) S

da Aifanttepa n. T5S.

ffTKNDE^SE um prclio moderno, á
V rua Dezoito de Outubro, na 'Mu-

dá da Tijuca: Informe, c tratos na
rua Buenos Aires ij.4 (12=4 X)S

¦tTKXDEM-SE 
á r, Haddock Lobo

V n. 4:7, c.-safí de canários pronv
pto; para reproducíão c cães "Pose-
Terricrs", puro sangue. (1 3o-) O

vantajoso contrato
Osório, i rua Frei

trata-se eom
Caneca ri. 533.

(2201 P) R

lira
Miçuel Braga, eípsciahsta cm ex-

tracção de callos e unhas encravadas,
<em dúr, etc., r. Ouvidor 165, sob.
T. X. 1505. Aos dor.-.i.:sros attende
chamados ã domicilio. Tcl. Xortí
2659-

ACHADOS E PERDIDOS

CATARRHQ DOS
Cnraranidacnni o

PEITO UAL MA IN1IO
Una 7 do Setembro, 180

¦jl.TME. 
Clara Cimderc — Manicura,

ItJ, pedicura, massagista diplomada;
ru» S. Clemente ti. 105, Tel. 12-9,
Sul. Vae a domicilio. Só X senho-
ra». (2613 S) S

CONSULTAS 
espiritas — Mme.

Maric I.ouise só acceita grati-
ficação depois da pessoa conseguir o
que deseja — Maitoso 33. (2132 S)

C--MPKA-SE, 
11'icr dizer vendem-

se gêneros alimcnlicioS a pie-
ços baratissimos. (Ao Forte Lusita-
no)—Cattete ti. 1,

C10MPRA-SE 
qualquer quantidade

J de jóias vcUias, com ou sem pe-
dra« de qualquer valor e camelas do
Monte de Soecorro; pasrp.-íc bem;
na rua Gonçalves Dias 11.37, Toaütc.
ria Valentim. Teleph, 994, Central.

(5104 S) S

pAMPELLO & O; rua Luiz ue
\J Camões n. }(>. Perdeu-se a cau-
tela n. 54.818, desta casa; as pro-
videncias" estão dadas. (2.120 O) T

HEXRV 
&- ARMANDO; rua Luiz

de Camõ-s ns. 45 e 47- Per-
deu se a cautela n. 133.107, desta
casa. U9Í'2 Q) K

TOSE
U 11.

CAJ1F.X; rua Silva Jardim
. Perdeú-se a cautela de n.

105,283, de*tn «sa. (1810 Q) J

CONSERVE 
suas roupas limpas.—"BF.XZIN'A TITUS", sem rival

para tirar manclus dos vestido», ta*
petea, sedas, luvas, etc, Veudc-ic em
todas as pharmaciaí. Preco i$ooo.

(1379 S) .1

CARTOMANTE 
mnie. Concepclon

—Rua Frei Caneca 11. 196, so-
brado. 1'rcço a$ooo; (&3iiS)U

Chá de Saude, <°Z£ ã
Ire habitual, dor d» cabeça, ligado
e estômago; rua Ui'.'.£.iay.-,n.i ns. 37
e 91 e avenida Passos, ro6; caixa
j$5»o; pelo correio 3$. (2313 S) R

(10MER 
hem o ífcoo ? só

J Muram Peiiáion: ninic. S
Io:Rnonos Aires 15

á mesa CiS; ió:a

110 TC':-
tinge;

)j:.; assigwvutes
?. (iSitS)S

MACHINA 
de escrever _ 1'crfei-

ta c quasi nova. Vende-se uma
com todos os melhoramenlps, por
preço de oceasião; rua do Cattete
11. 105, loja. (2309 S) R

DR. ALVINO AGUIAR
MOLÉSTIAS IXTERXAS
ESTÔMAGO — FÍGADO —

INTESTINOS — RINS — PUL-
MOES, etc. Consultório: rua Ro-
drigo Silva n. 5. Teleph. 2.271,
cia: travessa Torres 11. 17. Tcl.
Ccnt. Das 2 ás 4 lioras. Residen-
4.265, Central, (J 8592)

para o dingnosti-
co e tratamento

das doenças do es-
tomago, intestino?,
fígado, pulmões,

coração, rins. ossos, etc, pelo.
DR. RENATO DE SOUZA LO-
PES. Preços módicos. Rua SSo,
José, 39, das 2 ás .1 (menos ás
quartas-feiras). A 203

BAIOS X

DENTISTAS

NAO 
QUERO DINHEIRO — Tu

tens dinheiro e não doimcí ! K
nor ter medo dos ladrões e do togo,
Pois faz de- ficarei trajiquillo, com.
prando uni Cofre Americano de G.
F. S., que facilita o pagamento;, a
tua do Rosário .74 e breve á rua S.
Pedro 1S0, armazém. C245S S)

D melhor remédio contra lombrigasT
oxyurcs e solitárias i o

AMBROSIL
Vidro i?500 — Dep. Andradas, 43

e S. José, 51.

PRECISA-SE 
de sala e quarto, in-

dependente, tia praia de Santa
Luzia ou inímediações; para rapazes
do eommcrcio. Resposja para A.
Oliveira, rua Vise. deMiihaumo 00-

ti66o S) R

PEXSAO 
— FoiT.co.c-se farta e va-

liada, cozinha á Mineira e com
multo asseio, á mesa 60$; para túra
de 70$ para cima; rua Riuchuelo
n. 15a. (tPjG S) S

PIAXOS 
— Aíinatn.sé por 6$ c con-

certam-sc por ilrcços Ü.iiatissi-
mos; recebe chamados á rua do lios-
picio nV 169, laja, pa.pelnria Teixei*
ra, próximo ã rua tios Andradas.

(2405 S) R

armações, balcões, co-TWSDESr-SE
y pas atsas para hotequls c uti

1Í03 para todos o sntgocÍ03, assim
coxo sc :'az qualquer armação, a gos-
to do frcguei e a preoç ««« com-
r^íiior: ca-rua Senhor dos Passos, 4?^

(SO153) O

J ! T\IN'HEIRp -- Empresta-se soh¦* 
| XJ hypothccas m prédios nieâmo

e i que prcciíem de onr^?, pagar íiv.poi-
PERDURAM 

?E cinco opnlicçs d
um conto de réis cada uma, t!e j toj, iob íimgris ttitsmò em usoiruto,

us. 33.947 a .130JI, uniformisadas,, dotal, heranças, apólice», etc; jures
de juros de 5 °I° fio nr.no. pertenceu-1 c condiçúci^; tratam-se das 9 ás 5;
tes ao menor Armando, iilho da li-irua Thc^pliÜo Ullo;1: ::. Si. i° íin-
nada Judith de Magalhães Godoy e | dar. (if;2 S) S
de Armando Ajítü-io de Oodoy
Rio de Janeiro, 3 de outuhro de T\EXTISTA — Vende-se uma

Io Augusto de Go- X/ ri«cir.i de fonte; r1916 _ Armando
doí. .(0) I Setembro % íoj,

na rua 7 de
(um í) R

PRECISA-SE 
de tinia«tciihora bran-

ca, sem compromissos, pita la-
vàr a roupa de um senhor sú; car-
Ms á rua Senador rompeu n. 6 —
apelaria. (S)

DENTISTA
R. Baldas Von Planukcnstein

Esp em obturações a ouro, pia-
tina, esmalte e extracçfíes com-
"' tameule sem dôr; colloca deu-
tes com ou sem chapas, a preços
reduzidos. Garante todo e qual-
quer trabalho e acceita pagàineh-
tos parcellados. Das S da manhã,
ás 6 da noite. Aos domingos só
ali ás 3 horas. Rua Marechal Fio-
riano Peixoto n. 41 (sobrado),
próximo á rua Urusuayína.

DEXT1STA 
a 2$ooo mensaes p;.r«

obtitração a granito, platina,
curativos desde o primeiro dia. Tra-
balhos de chapa; coroas, pivot, etc.
por preços mínimos e trabalhos gr,
rántiuos,, na Auxiliadora Medica, na
rua dos Andradas n. 85. sobrado*
esquina da rua General Câmara, te-
lepiione, Xorte 3137. tijSi S) J

PARTEIRAS
PARTOS

ÍJENSAO 
— Eortieçe-sc pensão

. abundante c variada, á mesa 6i'S
c a domicilio 7u$ e Soí; rua i° de
Março 11. 23, a» and. (21?? S) 1!

IJfORQUE 
tendes vossas cabellos

crespos, quando podeis tornatos
Usos instantaneamente; na rua de
SanCAnno n. 12. (232S SI .1

POMBOS 
capuchinhos, compram-sé,

aununcie, .(1603 S) J

moléstias
de mulher, o

AXDRADA cura corri.nentos. herao.
rhagias e suspensões; de modo sim-
pies. evita a gravidez nos casos indi-
cados, fazendo appareccr o íucommo,
do sem urovoear hemorroaeia. tenie
como enfermeira mme. IOSEPHIXACAIjIilNDO, partoira do Húsrits1
Clinico de Barcelona; consultas dia-
nas. grátis aos pobres. Acceita clien
tes pa pensão. Consultório e rf;
dençia: rua du tavradio 11. m, s^
hrado. (Su )'¦

PARTEIRA -pA«
—Com longa pratica, trata de mole»'
tias de senhoras c suspensão, por í>.t.
processo rápido e garantido, Açcei! -
partu ri entes em sua residência, á '
C&nierino Tel, 44? (1

Partos. Mo-
lesiias das I

Tratamento .
dos abortos e I
suas conse-

quenejas, dos \
corrimentos,

das eólicas utord-ovarianas o d is rep* *
irregulares e nrolonçadns- Asseis \**.
'¦i, das ií ás 1$. Serviço du Ir. Pt*"'
Magalhães. Trisp. 1009, Cent. (Kí^v.

mm

cê

vèi&. .,- •j-.í-..
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Mme.
Francrsca

iKci», diplo-

{fdSc"M?ÍARTEIRA"
dor
IIO

1, ""--""aê io"dos, sem o menor
iU*™L » saude j trata dc doen-

•"•"Bl:P«a™rorm General Cimara
cas Io «"pi'- , ,68 Norte, próximo

. -'-•,^1'£enUl.,Consul.r sra-
tÍ3;_ ——

Parteira Mme. Bar-
„nen _. Com pratica da Ma-
rU3U -*"" terntd-dc, trata das
moléstias do utero e evita a gra-
videz. Aeceiía pa-rturientes em
pensão e attende a «h»TM««*
nualqucr hora. Rua Frei Caneca
íio, sobrado. „.ií7i? i
grátis. _y89_si_5

Mme. Marl»
j.isrnlia, di-
plomada pela

Fãictildüde de 
"Medicina de Madrid,

írata 
° 

todw as doenças das senho.

B,l."s grátis. Em Crente ao'theatro
Kepnblica. ____;

Moléstias das Senhoras
—Dr. Octavio de Andrade, com pra-
lica dos hospitacs da Europa, çy:»'
n gravidez por indicação «cientuica,
sem . prejudicar o orgainsmc,.-; I emor

^Si,eda1sí3..Í5cên.ral.derUnl,li

CnTO-
nicas

t re-
tenta.

Oucreisficar radicalmente curado em poucos
dias ? "Procurae informações tom o
sr. Peijo, que gratuitamente as of-
ferece, nio conhecendo caso nenhum
negativo; rua Tüeophilo Ottoni, 167.

<BÍ S) /

Embriaguez —

PARTEIRA

|VBjMHBH_b_P_S_H____H__Bb»_í

Professores e professoras
- . „.

IPRANOSZ thearico 
« pratico.

Vçõcs-l:cm casa do alunino, Para
informações, dirigir cartas a Motta
U.iia.i, neíta redacçâo. IS307 ») J

FRANCEZ c PORTU-'UEZ, pelos professores! Kodger
llcnri (inclhòdo Berlitz); preço

módico; rua da, Alfândega n. i«.
sobrado. (34o S) M

pratico, Mr..
Ptter garan.
te ensinar

c.n seis meies. Largo de S. Francis-
co 36 c rua da Carioca 52, 1° andar.
Vae a domicilio, por preços módicos.

(M3i _) J

LATIM 
— Mçõcs particulares, 5?

pur hora .Curso; 15$ a 30$ meu-
ea». Informações, largo da Sc n. 32-
2» andar. (579 5) S>

ING1.EZ,(ir-

1NGLEZ

•Cura-se
este ter-

riveü vicio, eem dar ramadios fará
beber. Dão-se provas das curas
realizadas. Travessa da Luz, n. 4,
sobrado, Haddook Lobo. Attende-
se gratuitamente, segundas, quar-
tas e sejttas-feiras, das 8 ás d da
tarde. Casa d!e familia respeitável.

(331*0 S) R

Creme de Amêndoas —
O' legitimo está rciistrado sob o n.
10.011, e traz impre-so o nome do
¦fabricante phartnaccutico Santos Sil-
¦va, etc. •

índisocnsavel Tia toilcttc das tramas
clesantes. Emlicllcn o rosto, tiran-
lo-IIies as rugas c as manchas. Pote
_$ooo. Vende-se no deposito. Droga*
iia Pacheco; á Tua dos Andradas 45,

PÍ^Ã^DÊVENTRÊ
—Doenças de fígado, estômago e in-
testinos, Citram-se com as Pílulas de
Iiolio Coir.posus. do pharmaceutico
Santos Silva. Vidro 5$ooo. Deposito:
Drogaria Pacheco, á rua dos Andra*
das n. 45. (J >4**t)

Alugam-te bons «. confortáveis
quartos a rapazes _o commercio,
cavalheiros e casoes sem filhos, a
5$ooo, 6$ooo e 7^000 diários, com
ou sem pensão. Bons ba-h-erros,
água quente e fria, deericWade,
teleplione « todo o conforto, ma
do Cxtícte a.- 104.

Telephone 5853, Central

GELO

Veterinário K, Cardoso Ju-
nior, do tnstitn-

to Paste ¦" csprcíaüsta nas moléstias
dos cães. Consultas e chamados, rua
£i>. Hospício H4. Tcl, 1958, Norte.

Cachorrinhos-^v_rD_es
de Itnto, Destruidor da sarna, car-
rapatos e pujgas. vende-se tias ruas
Hospício n4, Gonçalves Dias 38,
Ouvidor 63, 7 dc Setembro ns, 3
c 131, Cattcte 91, T.» José dc Alcn-
car n. 3. (1335 S) A

PROFESSORA 
— Ensina portu-

giiea desde primeiras letras, de-
tenho, pintura c trabalhos de agulha,
~o$ooo. farta para d. Olga, 110 es-
crlptorio desta redacçâo. (3374 S) M

bandolim —Pro-
Cartas por favor, nes-

para MOSTEBELLO.
(10S5S) R

IJ1AN0, 
violino

íessor — "
1a redacçâo,

1>R01"iESS0R 
trará o

fcrcce-sc. I-cc
interior, of-

fcrcce-sc. Lécciòna portuguez»
grannnatica, historia, gcographia, an-
tlunctlea; s>-«tetna-inctrtco, geometria'
botânica, aerieiiltura c desenho. Res-
posta a llelilo; largo do Rosário 14.

(1953 S) R

TUrnVCTQ A COLCHOARIA
urhios, a casa que maior sortimento
tem de moveis novos t usados, col-
cliões c almofadas. n5o tem competi-
dor cm preços, por que fabrica era
suas officinas; lambem se encarreea
de Tcforniar os meninos; á rua 34 de
Maio n. 505. 1'eleph. Villa i;8s, —
Sampaio. _^ (819 S) M

Dr. Ed. Mereilles-
Doenças internas, creanças. Vias «ri-
narias — Apnnrclios microscópicos,
olcctricos, de tIluminação para exa<
mes e tratamento das doenças; ure-
ttira, bexiga, rins. recto, intestinos,
estômago etc. — Trat. rápido d» co-
norrhea, sypliilis, liydrocele. Appl.:
Caí c 914 — R. Sete de Setembro
96, das 3 ás €—Had. Lobo 458, TeL
1194, Villa.

MME. VIEITAS ain-
da mora na rua Maré-
chal Floriano Peixoto
n. 117, sob. ü 4,J)

de Armazéns Fe*igopifieos — Cáes do Porto
Avenida Lauro Muiler n. 431 — Teiephone, Norte, 1355

Entrega diária a domicilio
de 1|3'pedra ou ia kilos. . . .

» 1 |:» ou 25 » . . . .
1|2'•'"» ou 12 » . . . .

1 » ou 25 » « . . .:¦'¦;'.
tonelada.... 

> 759. 809. 9O9000e.

128000
, 208000

98000
158000
328000

1008000

por moa

conformo

Assignaturas mensaes
¦» ..... «.

» ¦ semesti-aes *»
» ?> »Assignaturas por coupons 1

5
> consumo diário.

A empresa faz saber ao publico c nos.sons clientes qne acaba de tomar providencias qne lhe perniittem ga-
rantir um perfeito serviço «lc distribuição de gelo, podendo attender a qualquer pedido qne lhe seja feito.

A empresa dispõe ta ubeai áo espaço bm suas câmaras frigoríficas, com temperaturas adaptáveis a cada
mercadoria, podendo portanto recebei' qualquer quantidade do feijão, cebolas, batatas, frutos, pellcs, queijos,
manteiga, conservas o quacsqner outros gêneros sujeitos a deterioração pelo calor, assumindo responsabilidade
pela sua conservação, dc accordo com a seguinte tabeliã:

TABELLA D£ PREÇOS PARA ARMAZENAGENS

Taxas por volumes

LEM» Eli TOCOS
PÀIU

FObfies Econômicos
Encommenctas

RUA CáRKlCA, 19
CASA TORRES
Telephone Villa 709

MERCADORIAS PESO Taxa
30 dias

Frutas verdes. .

Frotas seccas. .

Castanhas, etc..

CATARATA...

llOSncas Cura garantida.
flg" a rmiida iio

garganta oz_3ivT-*a_
nariz (fetidoz do ruiriz)

OUVidOS processo inteira-
bOCa mento novo.

Dr, Ilurico do l,cmos
professor livre dossn espneia-
lidftde n;i PaculdiidédèMedi-
cinn do Hiii.de Janeiro. Gon-
sullprio rua da Carioca 13,
sobrado, das 12 ás Gdu turde.

Õ__4St)
Cura da

ca t a r a t a
por processo operatono se-
gnro, qualquer que seja a
cdade dn doeíite, pr-lo Dr. Ne-
ves da Rocha, oculista com
longa pralica de sua espe-
ciálidáde no .paiz c nos lios-
pi Ia cs de Berlim, Vinnna,
Paris e Londres; medico
dc diversos liospitaes desta
cidado. Avenida Kio Branco,
00, das 12 ás 4 horas, tlò-
norarins moderados. Dispõe
de aposentos pura hospe-
dar doentes que queiram
estar sob sua completa di-
rucção. A 1305

COENCAS 03 imiDII 01-
6ESTIVQ E QB SYSTEMA HEB-
BflM OR, RENATOl«»« DE SOUZA LO-
PES, dooente na Fa-
cuidado. Exames pa-
Ios ralos X, do esto»
mago, Intestinos, co-
saç&o, pulmões, etc.
Cura da asthma. —
Rua S. José 39, de 2
às4, (menos ás quartas-
feiras). Grátis aos po-
br as ás 12 horas, (awi

Sxn.João Aiuisto de Souza
licsidcacia: Pernambuco — Gra-

fatn.
Curado com o Eli.virde Nogitci-

rn do J'lico. Çlicõ. João da bilva
Silveira, de gunorrhéu o cancro
duro.

Ajcncu Cosmos - Ilio

Ccreaes.

Batatas.

• • • •

• • • •

Qniijos. ....

Manteiga. » . .

Bacalháo. ....

Camarão secco..

Carnes Salgadas

Toucinho.....

Presnntos. ...

Banha. .....

01
Ia)a
-¦

í*>

«té 25 ks.

86 35 "

36 45 "

46 65 "

66 A
86 a

85
105

106 a 115
116 a 125

126 a 135

rPara 1.000 volume»

[.Desconto de 10 %)

*40o
'4500
•i.-l .
$600

*T00

«800

1ÍÒ00

18500

28000

28500

Taxas por l_.ilo

MERCADORIAS TAXA PRAZO

Carno rerdo. ,.i ui ,.: ;.i m i.i r»-

Pcixo fresco. v h v iu w ii m r,

{Rcstr...Coiigcl.

fResfr...

tiLCongel.

Peixe salgado, i.i 1,1 r.i r.' r« r.i r.- i.

Oaliinaccos.,
TResfr...

wiiiw r.i i.i r.i i». ->
LCongel,

Ovos. ..

Cebolas.

Couros.

'•' r«" 't' 0U '•'. Tf i«j '•' F8* '•'¦ t*' <• ¦•'

.- », i.i li t» w i.i '•' '•' w r»* if -.

• • 'ai t#: 0i ta.: i* £ti 'ü '•

Pellcs confeccionadas. '•1 'V '•' !•' *•" fi"

Tabacos. • • •) •' '•! 'V m {•; '•' W r#l •#

Legumes >' • #¦•¦•• <», * •: w i«* i*~ r_t w f

Leito o cremo — Litro. . •»

Ccryeja — Barris 25 litros.

Flores. . . 

I.' '.' r.l '»: •

ta* W r«i 'fí n.

$030

$050

$030

$050

$050

$030

$050

$020

$080

1$000

$100

$030

$030

$100

Semana

30 dias

^Semana

I r.l V V !,•

30 dias

ACTOS FÚNEBRES
ANTONIA GALDINA OOS

PASSOS MACEDO

I Seus filhos, filhas, gen-
ros, nf.ras, netos e irmã
partirlpani nos seus pa>
rentes' e pessoas dc sua
amizade, o fallccimcnto

de sua idolatrada mãe, soçra,
avó o irmã, ANTO.YIA GAIÍ-
DIVA DOS PASSOS MACKDO,
o convidain para acompanhar
o seu enterro, que scrú effe-
ctuado hoje, sexta-feira, ás 9
horas, saindo o ferotro da rua
lladilock Lobo n. 420, para o
cemitério da Ordem do Car-
mo, e desde já ficam agrade-
cidos. (R 2508)

Fallecimento
Falleceu liontcm, és 14

horas cm sua residência, á
rua do Pau n. 123, o sr.
JACLNTHO XAVIER DA
CUNHA, de onde sairá o

íeretro, hoje, sexta-feira, 13 do
corrente, ás 17 lioras, para São
loão Baptista. (S as.u,. temam

Fernando Raymundo
Tourinho

I

í

Semana

I-lCtiri.lUaUC e c^cerlüTde
força e luz. Attende qualquer chama*
do; II. Teixeira. Telephone Central,
5535. 1'ctlro Américo 11. 80, Cnttetc.

(93 S) S

massagens, etc. In-
stituto Physititliera-
pico do dr. Gustavo
Annbrust. Docente da

Faculdade. Doenças do estômago
c intestino, ncurasthcnia, arthri-
tismo, obesidade, diabete, etc. De
7 ás 11 da ínanhã. Hua Senador

Electricidade

Duchas
Dantas, 4 S. (S 1133

Advogado ~£T\^™:
missoritia, fnltcncías, concordatas, re-
yistro t!e marcas dc fabrica e dc
commcrcio, privilégios, inventários,
flespejòs, pcnlioras, minutas (dc con-
tratos e diftractos divórcios, etc.
Com o dr. l'dncio Leal, rua da Qiil-
l.-iiul.-i. 50. snla 6. CiS-11 S) J

asam t r ata-se
com bre-
v i d a dc,
mes 111 o

sem certidões, civil, 25$, c reli-
í:ío:;<\ 20$, em 24 iio-as na forma
da lei, inventários e justificações,
o;c., cnm llruuo Sclicgue, á ma
Visconde ilo Kio flranco, 32, so.
lirailo. Todos os dias, domingou
e feriados-. Attendeni-sc a chama-
dos a qualquer hora. Teleplione..
11. 4..-.12, Central. —N, 15. Os
noivos <|tic tratarem dc seus pa-
peis nesta casa não '.'.-fio o in-
conimodo de ir á policia; não se
cOiifuiidani — 32. (S 1232

PROFESSORA
Uma senhora de fina educação,

lendo tempo disponível, offcrecc-se
para lcccionar em casas .oarticnla-
res, poriimueü, france-;, iiiano, geo-
graphia, bisioria, trabalhos de águ-
lha e fado que completa uma boa
educação; quem precisar queira dl-
rigir-se n mine. Missicl;, rua do
Theatro n. 3, para informações.

(R 16.17

GRAVIDEZ

ki

i.i Silva.

2?$ no ei-
vil e 2o5
rei iílios-j;
c o ei ou
sem cer.tirtiics c cm -vi lioras, totlos ns dia.»,

pata provar quanto esta casa. i: scrú;so í>tii::m dc|ois doa papeis prom-ptos; Irala-se á rua 1'nrbara ile Al-varenga n._ 2^, cm frente á 2a l'rc-
próximo ao Tlicsouro, com Ca-

(726SS) J

O uso rnn.
stante do He-
ntátògénol do

Alfredo lio Carvalho, cm um caiu
:ís refeições, cm cuja composição cn-
Iram a quina, kolo, coca, iacto-plio!.
tihato dc cal, i«psina paticrealina
dinstasc e glyccriua & a melhor ca-
rantin á vida do feio c da mulher
grávido, pois o Ilcmatogenol,' alem
do poderoso tônico é digestivo, ven.
de-se em todas as pliarmaeias e dro-
garias do Kio c dou listados, üepo.
«to: 10, Rua Primeira de Março.

Pensão Mineira
15—AV. KIO BRANCO—15

 SOr.IíADO —
Conipíçtnnuinto rcfoi'inníln,

ciispõc cio 40 (iiuulos elegaii»
tònicutc moliiliitlos pura funil-
lias c cavalheiros Ue trntitincn-
to. Ilhnliòs filos o quentes.

15oii cozinha, bom tra(mncii<
to; finnso O peixe totlos os
dias; almoço ou jantai- 1-S500
—Diárias do _$, 5» o 6S000.

(S 35-15)

CABELLOS BRANCOS
Usae brilhantina "Triuinphos

para acastanhal-os. Frasco 3$ooo.
Vende-se nas seguintes perfuma-
rias: Bazin, Nunes, Casa Postal,
Garrafa Grande, Cirio, Hermainy
e Granado & C c cm Nicthcroy,
drogarias Barcellos e Mixta.

Elixir Gastilbo
Poderoso especifico em moles-

tias syphilili-cas, o mais enérgico
até hoje descoberto, cura com se-
garanta, ' Afíoccõcs sypliilitócas
rltcuiualtismo,, g-or.prrliéasi ffina,
bexiga, figa-Jo, corriniento dos 011-
vidos, finateonw, todas as 1110-
lestias, provenientes do sangue.
Eticòníra-se nas principass pliar-
•macias, e drogarias. . Pharnuicia
Cardoso. Cásêaditra1,- Rua São Pedro ti. 12S; Andra-
das, 43; líruguayaiia, gi. Vende-
se na rua do Areai, 1. (4S13 J)

Mme. VAGUIMAR LAfiZONY
participa ás suas amigas e fregue-
ias que mora na rua D. Lanra dc
Araújo n. 71. Attcnção: trabalhos
cm costuras com perfeição.

R 2.T"

13, SENADOR EÜZEBIO, 13
Onde vende moveis a presta-

cjts e em boas condições por pre-
çoj baratos; entrega iva 1" presta-
cão sem fiador. Telephone 4113
Norte. ¦ . (S 1231

ri
Flores brancas
. (leueorrlica)

Curamsc radicalmente em
poucos d as com o XAROPE
1* AS PlI.lilAS DE M.vrr-
CO ÍERUUGINOSO;

Vende-se unicamente na
píiarniacia BRAGAXTIXA,
rua da Uruguayana n. io.í.""Tinturas 

de cabeltos
Mtric. Ribeiro particuíarmente

tinge cabellos com um preparado
vewtal inoflensivo, de sua_ pro-
priedade, á rua de S. José. c7.
sob. Próximo á Avenida. Telepho-
11c 591S C. (S 2129

FI

OS RflELHOElES ClSâRROS
_DE3

R U IVB O TU R C O

A'
PREÇO 1$000

a par
Fabricante de papel

Precisa-se dc um com hons at-
testados para uma. fabrica do inte-
rior, a oito horas desta capital.
Trata-se a rua dos Ourives SS,
sobrado. J 2351

AUTOMÓVEL
Vende-se. 11111 Ijrandi, de 30 IIP.

com pneus novos c gótico uso; ue-
gocio para particular, Ver o tra-
lar á rua Pedro Américo n- 7o-

! 
' 

J =354

Um parto mobilado
Aluga-se cm casa de familia sé-

ria, em logar socegado; na rua
Marqucz de Abrantes 52] H.

J 235G

PHARMACIA
Um pratico habilitado deseja

«oílotar-se; informações á rua
Coroml Figueira dc Mello, 307 —
Telephone 160 Villa. (S 1213

A'S SENHORAS E SENHORITAS CARIOCAS I
Fareis grnndo economia o nmlarcis sempre elegan-

tes si aprenderdes a cort ir o 11 fazer, vós mesmas, tos-
sos' vestidos o vossos chiii-óos. tínrantimos qne ficareis
linbilitadas cm 3 MEXES, e só pagarcls os 2 PRIMEI-
IÍOS, sendo o 3° gratuito para a pratica. Mandae pedir
prospectos ú Avenida llio ISraneo, 10G • 2° nudur, fi
directora do Curso dc Prendas Femininas.

Mactiina de escrever
Oliver, vende-sc unia, em estado

novo, por 25o$ooo; no deposito
dos cofres americanos, á,ma Ca-
ílicrino 11, 104. '.,, R '= IS5

LÂMINAS GILLETTE
Legitimas lâminas Gillette, cm

caixinhas de nickcl, dúzia 4$So<-,
rua da Carioca n. 28, Irmão»
Acosta.

VIDALON — Conlra n m;'iu hálito.
VtlDAl-ON — Contra dyspcpsias.

VIDALON- Trmicri forlicante.
VIDA LiO NT — Contra a impotência."VIDALON — Tônico estomacal.
VIDALON" — Tônico dos nervos.

VIDALON - Faz boa digesião.
VIDALON— Faz bom apppüto.

Encontra-se em todas ns plmrmacins o drogarias desta ca-
pitai e 1I03 Estados do Norte o Sul do Brasil

HSWWI
Djanyra Cardoso

João Thoinaz Cardoso, fi-
Ihos, e demais parentes con-
vidam seus amigos .para as-
sistir á missa que auandam
celebrar, amanhã, sabbado,

14 do corrente, ás 91I2 horas, na
egreja do Carmo, pelo .primeiro
annivcrsario da morte de sua fi-
lha DJANYRA CARDOSO.

(S_Í2S__

I

i
CISCO

(PERNANDINiHO)
José Maria Touriiilia g

sua senhora Maria Vielora
F. Tourinho, profuiiJamen-
te penliorados agradecem a
todos os |>_reutes c aunges

<]ttc acompanliaram á sua ultima
morada o satidosissimo e riuito
niterido e asnado fillii ilio I'liR-
NANDÍNHO, e novamente os
convidam para assistir ã r.ilõsa dc
sétimo dia que por seu eterno re-
pouso, inandj 11 celebrar ani.iniiã,
sabbado, 14 do corrente, á? 10 ho-
ras, no altar mór da cgtèjã dt
S. l?raiic:sco de Pan's an -• J.in-
do seus sinceros agradeci n-i^os a
todos que comparecerei a eifií
acto de nossa santa relináo.

ÍT 247*1

Antônio da Costa
Moreira

rRBfT5ir>0 SA.Rrr_.V-TO DA
BRIGADA 1'Oí.lCiv.iv

A familia Pa'fa U Ri*
ros, íaz rc?ar hoje, sexta-
feira, 1,1 do cos ren:e, á)
Oi U lioras na egreja de
S. Francisco de Paula, iri-

p.cssimo dia do fallcviitciits do
icti saudoso n.iiiro AN!!' A'ÍO DA
COSTA MOllRIRA, 11111.1 mis.*»
pelo repouso ttcrnj de sua alma." :-.-64

i

Viuva Adelaide Mas
sonnat

Sua família manda rezar
«ma missa de trigesimo dia
de seu fallecimento, ama-
nhã, sabbado, 14 do corren-
te, na egreja de São Fran-
de Paula, ás 9 horas, pelo

que 8c confessa eternamente fira-
.1.1, wtmmmmmÊ/aamã

Adelaide Teixeira
Loureiro

(DADA')
Carlos de Abreu Lourel-

to e seus filhos, agradecem
a todos que acompanharam
os restos mortaes de sua
«sposa e mãe, á ultima 1110-
c de novo convidam para

assistir á missa que, pelo eterno
descanso de sua alma, mandam
rezar hoje, sexta-feira, 13 do cor-
rente, ás 9 horas, an egreja de
S. Francisco de Paula, confes.
sando-se desde já agradecidos.

ÍR 218S)

t
rada,

ANTONIA GALDINA DOS
PS» MACEDO

t 

Macedo & Irmão parti-
cipam aos seus parentes
o ás pessoas de sua anil-
zado o falleciniento do
sua saudosa mãe, ANTO-

MA GALDINA DOS PASSOS
MACEDO, o convidam para
acompanhar o ferotro, qne
sairá da rua Haddock Lobo
n. 420, para o cemitério da
Ordem do Carmo, hoje, sexta-
feira, 13 do corrente, ás 9 ho-
ras, e desde já ficam mm-
niamcnte gratos. (R 2508)

Maria Ludovinai Leite
de Araújo

Mnurilio Leite de Araújo,
sua esposa e filha, convidain
os seus parentes e amfeos
a assistir á missa de seti-' «no dia, que por alma de

stia idolatrada mãe, sogra e avó,
MARIA LUDOVINA IJ2JTE DE
ARAÚJO (fallccida em S; Pau-
Io), mandam rezar amanhã, sab-
bado, 14 do corrente, ás 9 horas,
no altar mór da matriz da Gloria
(Largo do Machado); por este acto

de religião e caridade se confes-
swn agradecidos. (R 24881 ninai—1 jwHpimi w-wm
Gentil Raul de Oliveira

Costa
Viuva Oliveira Costa, Zai-

ra Costa, tenente coronel
Innoccncio Pederneiras, se-
nhora e filhos, major Fer-
reira de Oliveira, senhora c

filhas, Alzira C. Medeiros e fi-
lhos, convidain seus parentes e
amigos para assistir á missa de
sétimo dia do passamento dc seu
riiierido filho, irmão, cunhado e lio
GRNTIL RAUL DK OLIVTIRA
COSTA, que será celebrada ama-
nhã, sabbado, 14 do corrente, ás
911- horas, na matriz da Gloria
(Largo do Machado). Confessam-
cp a-tn-fulorulos. (R 24

1

+

t

Adelaide Teixeira
Loureiro

(DADA')
Antônio Xavier Alhadas

e sua familia, Oscar Xavier
Alhadas e sua familia, <
Guillierinina Alhadas Men-
des e sua familia, gratos i

memória de sua bóa amiga ADE-
IÍAIDE TEIXEIRA .LOUREIRO,
mandam rezar uma tn ssa pelo
eterno repouso de sua alma, hoje,
íexta-feira, 13 do corrente, ás
9 horas, na egreja dc S. Fran-
cisco de Paula, para cujo actt
convidam I01I03 os seus parentes
c pessoas de suas • relações, con.
fessando-sc desde já muito gra-
tos. (R 2i8o>

COROAS DE BRONZE
BUSTOS, MEDAL115BS, Llí.

TRÁS enttriimtos fitnc-lires
para monumentos

FUNDIÇlíO 1NIHGKNA
150, rua Camcrino — RIO

Manoel Pinto de
CarvalhoI Abilio José de Carvalho,

sua esposa c filhos convi-
dam os parentes c amigos
do seu idolatrado f:llio c
irmão MANOEL PINTO

DE CARVALHO, a. assistir á mis-
sa dc trigosiiuo dia do seu fa 11 c-
cimento, qne por sua ainu. ¦-
dam rejar na egreja S. Francisco
de Paula, hoje, sexta-feira, 13 do
coircntc, ás 9 horas; pclo que se
confessam agradecidos. (J 2367

amam

PREDIO
Aluga-00 um novo, na rua Fran-

eisco Mtiratory n. 75, para fami-
lia de tratamento, tem tres salas,
quatro quartos c demais dependeu-
cias; trata-sc 110 mesmo. R 2181

BARATINHA
Vende-se uma, Opel, 4 eylin-

dros, 16 II, P., typo torpedo,
com 4 logarcs. Ver tratar na
rua Mariz c Uarros n. 205, das
o ás 11 1I2. (J 2017

maw-iw m •^•a-_____0E nmnuTYi __mv nram

|ÍÍS Í8S OUVilES
Traúimento polo rip, Noves

ria Iludia, com oxito soguro,
dos ziimbicins dos ouv.dos,
pela ihassüRom vilSratoria,
pelas corrontos continuas c
polas corrontos do alta fro-
qhiMiciu. Os zumbidos dimi-
imcm logo na primnira iip-
plicação c acabam dosnppa-
rooe 11 do completamente.
Consultas de primcim cias-
se da l as 4 lioras da tardo ;
consultas do segunda classe
das 10 ás 12 da manhã. —
Avenida JKio íiiauco 90

A i3fjy

Peroliria Esmalte ~^°
que adquire e conserva n bclleza da
V, .,' ápjirovado pelo Insiiinio deJleljeza i!c Paris, premiado na Kx-
posição de Miliino. 1'teeo j$rioi PO«E ARROZ PEROI.INA. suave ccrabcllczador. Preço 4$. lixijam cs-tes preparados, á venda cm M.'.i5 as
licrfumarias e no deposito ilcstc c< ¦.' outros preparados, ú rua Sete deSetembro n. ioo, eob. (5Ç9 S) A

cor.se-
1. Cura
itijccçGeâ
í.i incute

~«zzr..-?z-x.T,mi*xr?vn IMDOLORES,<ie etu liieparação. Appl, 6oG e 914.AçtífmíiU; 11. 5). ci.is u às iS Io*
ns. Serviço do í)r. PEDRO MAGA-1.1 ía:.:s. Teleplione io -, (.'.

CR 9:1.1)

Xarope Peitoral de Deses-
sartz e flicairão tia

Noruega
FÓRMULA DK BRITO_

Approvado pela Inspectoria dc
Tlygiciic e premiado com medalha
dc ouro na Exposição Nacional de
1908, Este maravilhoso peitoral
cura radicalmente broncliites, ca-
tarrlios chronícos, cociucluche, as-
china, toss;, ti«ica pulmonar, dórc3
de peito, pneumonias, tosse nervo-
sas, constipuções, rouquidão, suífo.
cações, doenças de garganta, 'a-
rynge, dcfluxo asthmntico, etc.
Vidro, i'f.íoo. — Depósitos: Dio-
párias Pacheco, r'.:a dos Andradas
n. 45; Carvalho, á rua Primeiro
dc-Março, 10 e 31; á rua Pele dr
Setembro, Si c 9-1. e á rtta da As-
sembléa 11. 31. Fabrica: Pliarma-
ela Santos Silva, rua Dr, Arisli-
des l.obo n. 2-9, tclcphone 1.400,
Villa.

VENDEDOR
Precisa-se de um com conheci-

mentos c relações no ramo de con-
stnicções. Dirigir-se por_ caria,
dando informações, etc, á pra a
do Caiu 68, Vellou, Morelli & C.

(J 23")

SIfItído |
ffl Uma única flppHcaçâo do KRA.- j

001. (PO') basta para fazer ;
dcsapparcccr I.'N'STANTAi\F.A-
MKNTK E 1'OR qoMlM.K-
TO lodo o n.mlqner suor íó |B, tido do corpo (péi, axii'..-i5, n
etc.) A' venda na perfumaria W

A NOIVA, rua »¦ 1 HFn|Bl|Rodrigo Silva
11. 36, c em to-
das a« drbfííirias

; e perfumaria?.1 Caixa z$, i'c!o

H'ij>mu,j'.mu»iu„.«winmiui>iuwi_nmi""i. 1'¦¦¦¦'' imi.iiiiiiw.-m.nwwiu^iwiiiimym-

{Sua do S&nodo li. SS — E.psia da do Isvrsdio
Aluga-se a grande loja deste predio, completamente

reformado, com insíallação própria para bar, café, res-
taurant. — Trata-sc na Cia. Cervejaria Brahma. rua
Visconde Sapucahy numero 200. — Telephone Central,
in.

pnn__^-'i h vii"4__ki «i^t*» --*^^T*7__f

Gladstone Oldemburg

f

wsssotnmttSi Sf- -xn * iuni3ira_si •*•

Correio 2?5f>o.

Praia, brilhantes,
Monte de Soccorro,
na praça Tiradcutcs

I Garcia.

ÍSES

cautelas do
comprani-se;

6.1, Oiío

«0M11P5

:gloeínã
Bina
«o'!),;)
liro

Tintura ideal!
* garantida, para jd ca-buHo ri sua còr, ori-

a ou castanha. — Pre-
. reio C'>rr(io. mais rS.
gtra! rua 7 de Setem-
¦ r. R. KAXITZ.

yiüieig s,.
faci
BE
Ven
do

darthros, cinpiu-
eezeinas,

s. sarnas,
Urotoejas, etc,
1! e s a p pareceme completamente com oRMICURA. (Xão é pomada).',;,l'.*° em !CKÍ:!S c,i drogaria»

Kio c Nictlieroy. Deposito ge-ral: 1'hármacia Acre, rua Acrei>. 38. Tel, Norte, 3^65. Prcçóií»». ...

Fabrica de calçado
Precisa-se de officiaes Luiz XV

c enfeitadeiras; na rua da Alfan
dega " 194. S 691"ÍTÜR11 

DE CÃBELLQS
M.MP.._ OLIVEIRA Unge cabel-

Ios iparticiilarinenle, só a tenho-
ras, com Ilennê. Actualtucnte ga-
ráhbe a maior iperfekão 110 seu
trabalho. Duração: quaíro meses.
Cornpktamcrltie irroffensívo. Piv-
parados recebiílos da Kuropa ¦;)•'-
íos ulliinos vapores. Avenida Go-
mes Freire 11. icS, sobrado'. To-
lcpiionc 11. s.Soi'., Central.

(4.106 .1)

^®Ti10!r&,1i?.!DáSS ¦
c ¦sua? comntioftcõcs. Cura radical por
processos -sejóiroa e rapiclos. Dr.
JOÃO ABREU, Das 6 Ss 11 c daa
i> ás iS horas; 6-j, rua dc S. Pe-
dro, (1.

Pomada de R, L, do Brito
(AXTI-MKKPKTlCA)

Approvada e premiada com meda-
lha de ouro

Infallivcl nas enipigcns, dar-
thros, espinhas, írieiras, sarnas,
lepra, coniicluíes, eezemas, pannos,
retidas v totlas as luolcstias du
pelle. Lata 1J500. Deposito: Dro-
garia Pacheco, nn dos Andradas

GOüOGIDlNA
Cura radicalmente o corri

icr.io <í:í5 senhoras c a gonor-
:hèa aguda un chronica,
>l\0 PRODUZ DOR K15SI

ESTREITAMENTO
A' vcr.da cal toda a parte.

)cD0sitarids: Granado & Pilho;
11— HUA URüCUaYAXí', -O'.

ii_BB_ga__*ai___*_a___8-^^ ^Mj-__-___-a

Curso do preparatórios
MKXSAUDADI! 25 $00 o

Professores do Pedro II — Kua
Sele de Setembro 11. íoi, 1° an-
dar. (J 2oo.|

automóvel ma
Vende-se 11:11 cm perfeito estado,

doublc-phacton 14-30 IIP, Trata-
se á avenida Mein dc Sá 64.

'& 2303

F.' CALVO QUEM 0U15IÍ.
IMíKDK CABELLOS QUEM OüIüTl.
TEM UAIUJA FALHADA OUESI QUER.TEM OASPA QUEM QUEIt.
porque o

PILOGENIO
faz nascer noves cabellos, impede a sua queria e extingue completamente
a ca«pa c mtaesníier onfnsitís da ca bc.;.i, barba c sobrailtclllns. A' venda
n.-.s boas pliarraacias. drocarias e perfumarias c 110 detiosito: DROGARIA
GIFTONI: KUA PRIMEIRO DE MARÇO N 17, antigo 11. 9. RIO UE
JANEIRO.

APOSENTOS

„^^ 1111111 llllli 11 1

Mm. OSppiã
Participa qtie se mudou ria rua da 

|[¦-rioj-. n. u. p'11'*1 a ru:! "?¦' ; a
llâ"iiiPO n. VtMattoioKjS UJ9) I |

PERFUM.STAS
Fabricamos etiquetas finas, cm

metal, papel, ouro fino, alumínio,
celulóide, etc, cm alio relevo c
timbragcin a cores c arcographia-
das; trabalho perfeito.

t lixecutamos cÜcliés, msrens, ca-
riinhos, moldes para sabonetes c
vidros de fantasia; vendem-se ba-
lances para loilae applicaçõcs.

_ Rua 1" de Março, S7, 2", teleph.
Xorte 4o;2. R ^.^93

Mme. Sé, massagista
Diplomada peto Instituto de

Portugal, líapecialisla em massa-
gens manual c clectrica,
o tratamento c
pelle, 3Ç000. Extracção des pellos
do rosto por electrioidad.:; garan-
te que não voíta. Penteados .p.tra
senhoras. Attende-se chamados a
domicilio particularmente para se-
nhoras. Rua S. José, 67, sob.
Telephone sqiS C. (B 2127

bem mobilados e hygienicos, alu-
gaiii-se a pessoas de tratamento.
Cartas a Olga, para esta folha.

(J 1991

Lulú da Fomeranla
Vendem-se 3 cachorrinhas Icgi-

limas. Travessa dos Aratijos nu-
meio 14. Fabrica das Chitas.

(R io**--'

(np^ Enei'gil -poderoso tônico
frg»! Novo antiThefl matico*gr_j Enorgil depurativo agradável
j^t_} F-^ei dos laxativos
g_j Grratide remédio da mulher
m Integra a força d-o homem
f"* Licor o mais saboroso

£.' vencia nas droegarõas J. iDS. Pacheco
Granado Ã C. e Atraitjo F^eSías & C,

emu|itòán.e?itoa,dac e ^oã^s sís boas pha^tnacias 3 59,

¦^¦wBfrfeéas
ruram-st! r ipiiVunenio, som

pròoistir irijecçfi'. co:n o us» da

deposito: PIIAMACIA 1U1AS
IVua do Espirit

PruXimo
Gomas

Siinlo 11. 21
io theatro Carlos

M bIS

ÉS55»

Para expcllir as
saboroso XAROPE
preferido, porque :

i° — K' muito

loinhrigas e outros vermes do corpo humano, o
VERMIPUGO DK PERESTRELLO, deve ser

tanto a??itn nttc é preciso

a. 45, e Sete de Setembro 81.
1109 J

Serraria _8 tenha á vapor
Vende-se a dinheiro lenha de

superior qualidade cv.i toros dc
metro e em iútes: r.a estação Mu-
ri-.itiv Ramal d.' Mangaratiba. Não
acceitando reclamações; os cotn-
pradores, querendo, assistirão ao
embarque, S 1041

agradável ao paladar,
guardar ò frasco sempre bem acautclado, para qttc as creanças não
tomem, suppondo que é alguma cal Ia de doce,

2" — Além de não irritar os intestinos couto acoritecci-cbin muitos
outros vcrniilugos, é dado em doses multo diminutas. .*'

3" — Não priva as creanças dc set.-» brinquedos, nem ide suas co-
midas, nem cie sua saude.

4o —- Tem propriedade Iaxaliva, c por is;o não é necessário,
após o seu uso tomar nenhum pur gativo.

Applicado tanto para creanças como para adultos. —i Vidro .1$.
Remcltc-sc pelo Correio 1 vidro por .iSuoo; C vidros, por 1EÍ500,

e 12 vidros, por 35$O0O*
1 ff* a- •*¦VEMDE-SE U

RUA URUGUAYANA, 66
KeÉSmÉilOí íllifl AYcnida Passos 106

CHAPEOS
Últimos modelos

lha, velludo, a 1*;$,
cm sida, pa-
iS$ e 25$ooo;

Ouro a i$8so a grammá
PLATINA, A 8$ooo

prata, brilhantes c notas da Caixa
tingem-se c reforniam-se a :$cC$. | de Conversão, compra-se üiialqucr
Mme. Cos, á rua da Carioca, it> quantidade. Avenida Central 105,
acceita-se alimtnos. J 2oSj Roberto, Tassano & C. J :33o

Carlos Frederico Oldem-
burg. er.posa e fühos, Licti-
ela Vieira Oldcmhitrg e fi-

lhos, convidam ¦ as pessoas
dc sua amisade, a assistir á mis-
sa dc trigessiino dia do passa-
mento de' GLADSTONE OLDBM-
BURG, a ef.tcctuar-se na matriz

do Engenho Novo, ás 9 horas,
amanhã, sabbado, 14 do corrente.

(g _j8smmmammsmsssm wmmm
Maria Clara da Silveira

Pinto
Antônio da fiilvi Cyriírão

sua mulher e Plh.i, Jpsephi-
na Pires c filo, Port't-'ito
José da Silveira, sua mulher
e filhos, agradecem a iodas

as .pessoas que acompanharam o
cn fo de s iv idoi.itrad.i sog-.i,
u.ã« e avó MABÍA CLARA DA
DA SILVEIRA PINTO, c dc novo
convidam os parentes e amigos
.para assistir á missa dc sétimo
dia quo mandam rezar, por s"a
alma, amanhã, sabbado, 14 do cor-
rente, ás 9 horas, na matriz da
Piedade, na estação do mesmo
nome. por cujo acto de caridade c
rclig!ão 'ficam desde já eterna-
mente agradecidos; (R 2477

Zulmira Machado
Adolpho Machado Gucr-

rão e sua familia, p.irtici-
pam a todos os parentes c
amigos que mandam _ ceie-
brar, hoje, sexta-feira, 13

do corrente uma missa commcmo-
rando o trigesimo dia do fallcci-
mento do sua idolatrada filha
ZULMIRA MACHADO, na cfrrcja
do Sagrado Coração dc Jesus.
Meyer. (S 2547

Cuidada com os infrujões
08 proprietários dn Cns»
tias Fazendas Pretas; ten-
di) subido fine continua a
exploração do credito do
nome do son estabeleci-
mento nor parte Ue intli-
vidims suspeitos, iivisnm
no publico <lo oue 11 Cas»
das FnzeiidiiH Pretas nãc»
te.íi naeiites de liitos o não
inunda seus cinprvcndos a
domicilio — sem receber

pedido pura tul fim.
Meras exploradoras o taro»
oem suspeitas são lUiiiclins
que so apresentam como
ani liras coiitra-niestrns d»
Casa das Fazendas Pretas.risnno s. oukuioz

il IliMÂO
Tel. C. 101.

FINADOS!
A data ím que se devem inau-

Eiirar nes jazigos dos nossos mor-
tos, ns suas photographias sobre
esmalte.
.listes retratos são vitrificados a
fogo e duram eternamente. Pcdit
catalogo á Foto-Urasil, rua 7 d«
Setembro 11. 115. Telephone Cen-
trai n. 4.224. (S 2524)

EDMUNDO URICH
es-socio da casa "Assembléa", par-
ticipa aos seus amigos e freguezes,
que se encontra actualmeiite na rua

Sete dc Setembro n. 41, com nego-
cio de salames, mortadetlas e frios-
de toda a especie de Barbacena,
c Petropolis. Chqpp da Brahma a
300 rs., eaudwiches e comida!
frias. (S 2097J

uris 1 Ciilal Feirai
Companhia de Loterias Maoloaae« _o Brasil

Eittactfj3sp?iMlc&3 sob a ttscalizaça» do governefederal és 2 U2 e aos sabbados
ás 3 boras, á

Rua Visconde âe líaíioraSiy 145
_E_CO_T2_3

I
311 - 39' "OIOtTES

0
Por Sgi800 cm inteiros

mÊÈÊÊSÈÈÊfãÈÊÊÈÊÊ 1 o o•¦¦:¦: ¦¦-.l,.:-,'..-ti- ..l.'...,'_A* :-V.¦..-'¦¦¦> ^______g__á^__ia_S_a_a ¦*-• >*-*' Vi7

A's .'5 Iiorns da tarde——310—31°

:©00§
- Por S$00p, cm decimoa

A's 3 lioras <la ttjrtíe—3C0 — 34
®&mt&,m%®

CAMISEIRO
Offcrcce-se um cortador com

limita pratica c hoas referencias,
¦para diriedr fabrica ou ofíicina,
na Capital Ou íios Estados: car-
las i caixa postal 1.1S4, para J. S.

_ (J 2-170).

CHMETE PAULISTA
Vende-se uma linda charrete

•para duaj 011 quatro pessoas, em
perfeito estado de conservação.
Para ver e tratar no Poulevard
sü A, Setembro 210. Villa Isabel

oooSooo
r*or SSOOO, om décimos

03 podidos de bilhetes do interior devem ser «compa-nhados de mais 700 rs. para o porte do Correio o dirigidos
aos agentes Rcrnes XAZAHÜXJI éí C, RUA 1)0 OUVÍDOlt
N. OJ, CAIXA N. 817. Teicg. I1TJSVEI1, e na casa F. GUI-
MA1UFS, KUA DO KOSAttIO 71. esquina do beco das Caa-

(^19:5)' cejlu^—> Cai\a do Correio n, 1.27ÍÍ
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li CORRETO DA MANHA-—SMtta-feira, 13 de Outubro de, 191«\

BOCA DO MATTO
Vende-se ou aluga-se' a easa •

chácara da rua Lins de Vascon-
Cellos n. 374, construcçlo moder-
¦a, tres quartos grandes, 2 salas,
•aleta, cozinha, banheira, etc.;
bonde de Lins. Trata-se á rua
Conde de Bomfim 436, das 9 ás
11 da manhã. (J2019)

TANQUE
Vende-se um de ferro galvanl-

fado, chapas de i|z pollegada, her-
meticamente fechado, com a capa-
cidade de 6.000 litros. Para ver e
tratar á rua Bclla S. João n. 382,
com o sr. Ferreira, estância de
lenha. J 2357

SÍJOR FÉÜ
dos pés e dos sovacos, c.itinga, fri-
«iras coiniehões, cie., desappare-
cem rapidamente com o uso do"Suorol . Preço 2$, pelo Correio
2$5oo. Vende-se cm todas as dro-
garias, pcrfuniari.ís, thariuacias c
á rua Uruguayana 11. I>6. Peres-
treüo & Filho o Avenida Passos,
106. (A 16a.»

FRATERIA ANTIGA
DB PERU' 

"X BOLÍVIA
Vendem-se a colleccionadores

objectos de prata antiga indígena
do Peru e Bolívia — bombas para
mate, adornos de índios, topes.
Direcção: de 15 a 17 horas, rua
da Gloria n. a, quairto n, 53.

|R 2180

Lustre para engommados
O "Brilho Mágico" communica

um extraordinário lustre a camisa,
punhos, collarinhos e a qualquer
peça de roupa, Endurece e prolon-
ga a duração dos tecidos.

Vidro i$ooo. Pelo Correio j$ooo.
Na "A Garrafa Grande", rua Urtt-
guayana, 66 e Avenida Pasos, 106,

(A 1643

Em Simlo Pereira, município de
Juiz de Fora, vende-se uma ou di-
se sociedade, capita) atosofooo
pelo .balanço inclusive vasilhame
geral; optima localidade,tendo me-
dicos e cooperativa. Quem preten-
der queira, dirigir-se ao proprieta-
rio, sr. Quintanilha, na referida
localidade. L_5°~~Panellas 

de Pedra"Mineiras"
Deliciosa comida

Obtem-se, cozinhando-a nas afa-
madas panellas de pedra "Minei-
ras". Depo.rto: BazarVillaça, 126,
rua Frei Caneca.

Louças e trens de cozinha por
menos 20 "l" que nas outras casas.

S USS

Ouro a 15800 a gramma
PLATINA A 89500

brilhantes, prata, dentes usados,
compram-se aos melhores preços
da praça qualquer quantidade, na
rua Uruguayana 77, 'oja de ou-
rives. ("S1842)

CASA DE COMMODOS
Traspassa-se uma grande casa

sita á rua Luiz de Camões 8a, com
S salas, 9 quartos, quintal,, água
com abundância e electricidade;
informações na mesma, pagando
pouco aluguel. (S 2529)

Ml LA"
.. Brilhantina concreta, com petre-
leo, deliciosamente perfumada com

Senetrante 
e escolhida essência, di

rilho e firma a cdr do cabello. ao
contrario das demais brühantmas
que tonam os cabellos russos. Vi-,
dro, 3$ooo. Pelo Correio, 4$ooo.
Na "A' Garrafa Grande", ma Uru-
guayana, 66 e Avenida Passos, 106.

(A 164a

CHAffltElTE
Vende-se' para' desoectipar lo-

gar, .uma chie e original, rodas e
varaes de metal amarello polido.
E' um ôbjecto de gosto. Ver na
rua Adalgísa, 50 — Piedade; tra-
tar á rua Sachet, 14, i" andar —
Rio. (J 2009

Ouro a i$8oo a gramma
PLATINA, 8$ooo

Prata 30 a 60 réis a gramma,
brilhantes, cautelas do Monte de
Soccorro e de casas de penhores,compram-se á rua 4o Hospício
n. 216, boje Buenos Aires, única
casa que melhor paga. R 2393

ENSINA-SE
Tnglez, francês, allemlo, porto-

tnez, e todos trabalhos de agulha,
pyrogrsvura,apor preços módicos;
aa rua do Livramento 203, vae
também a domicilio. Acceita en-
commendas de qualquer bordado.

R 2197

HYPN5.MA0NETISM0
Curso do Professor KADIR,

na rua Maria e Barro», 87.
Com 8 UçeeS Já podeis lnflu-
enclar e damlnar outras pos-
soas. Attende todos os dias.
Hypnotismo, Magnetismo, Te-
lepathia, Somnambnllsmo.

(R 2163)

(PERFUMADA)
Artigo especial para barbeiros.

Em latas de i|a Icilo.
Preço de cada lata  e?3oo

iRua Uruguayana, 208 — Sena-
dor Euzebio, 95 — Senador Fur-
tado, 16. (J 2032

CAPIM MELLADO
Vende-se a rua dos Ourives, 54.

(J 9««

SATOSIN
é um' remédio único pela sua
effieacia curativa em todas as
affeeçSes pulmonares;

SATOSIN
cura os catarrhos agudos e
chronicos dos bronchios e, dos
pulmões nos diversos períodos
da moléstia;

SATOSIN
no tratamento da tuberculose
comprovada exerce effeitos re;
troactlvos sobre a infecção ate
•um limite tal que paralysa o
desenvolvimento dos bacillos
d« Koch até supprimil-os com
o emprego prolongado;

SATOSIN
é recommendado por surhmldá-
des médicas brasileiras e cs-
trangeiras.

¦A' venda em todas as boas phar-
macias e drogarias do Brasil.

Marca ^AfT Registrada

GARAGE AVENIDA
Reputada a t« deita capital

Auto de luxo (ira casamento» e
paueioi

ESCRIPTORIO
Avenida Rio Branco, 161

Te!. 474, Central
GARAGE E OFFICINAS

Rua Relaçfto, 16el8
Tel. 2464 Central

RIO DB JANEIRO

9, Largo da Carioca, 9
(Grande a.-mazem junto ao portão

da Ordem)
Moveis a prestações, capas para

mobília, 9 peças, 60Í000; oleado
de 0,60 e 0,70, a 34.00 e 4$ooo o
metro; dito para mesas de 3 a
5 taboas, 60I000 e no$ooo; capa-
chos de im e im.io a 8$ooo e
9$ooo.

Souza Báptista & C

que nos mandarem o seu endere-
ço, acompanhado de um sello de
100 réis, para resposta, indicare-
mos gratuitamente, o único mero
para obterem uma oura vendadeá-
ra è radical. Cartas á redação
A'A Abelha, Villa Nepomuceno,
Minas,

Registradoras e cofres
Cofres á prova de fogo, machi-

nas registradoras, machinas de es-
crever, prensas de copiar, obje-
ctos para escriptorios, diversos ta-
manhos e fabricantes, novos e
usados, compram-se, vendem-se e
trocam-se; faz-se qualquer trans-
acção. Rua Frei Caneca ns. " a
11, Teleph. 5092 Central — Casa
Encyclopedica. (M 819

20 
lliniD CENTRO
MIMIl COMMtâRCflAL

Aluga-se o a» andar da rua da

guinda, 
123, entre Alfândega e

eneral Câmara, com duas salas,
-tres quartos, cozinha com fogão a
gaz, banheiro com aquecedor a
gaz, próprio para família de tra-
tamento. Aluguel, 23o$ooo. Pro-,
prio também para grande escri-
ptorio. (J 2029

(IM CAVALHEIRO
que durante 18 annos soffrett iíbronehite asthmatica, tendo-se
curado na Europa com a receita d«
um medico allemão, envia gratui-tamente a copia da receita a quema pedir por escripto, remettendo
enveloppe com endereço para re-
sposta. Dirigir' carta a Américo
Silveira, a rua da Relação n. 3.Rio. (S 583

O SENHOR PRECISA
de um auxilio para angmcnuir sim»
entradas t Combinação licita, fruto ilo
estudos mathematlcos, pòde-lhe f.-zer
ganhar alguns contos atimiacs 'ícni
ucrificlo. Dirijj.se a MATHEMÀTI-
CO. Caixa 1.308, enviando sellõ ,,,-,
resposta. NAO CONTRSTA-Sl*. AOSANONYMOS. (J ,8,?j

PREDIO NOVO
PAIRA PEQUENA FABRICA
Vende-se a dinheiro ou a pre».

tações, um predio novo á rua]
Sant'Anna, próximo á Frei Ca-
neca. Trata-se com Estacio, das *
ás 4 da tarde, á rua da Alfande,
ga 25, sobrado, sala da frente.

A 138Í
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LEDA
_3CO JE3 - Em 5- dia continua o suecesso de -HOJE

ou O CULTO DA
BELLEZA

Drama psyclioiogiòo em 3 partos Itomanco ndm'rnvcl do verdade e de sensação UeANATOMO IÇAMIíN-SKY

Já ii publico, peln rama quo corre s.'bro o valor deste film, sabe qiia so trata do um «8-
fido psveoliislci cm que, som rhnldado, sem m ilida, o -saiu lmmj,'..i..i,i,l>. sa cxhibo um,
corpo dó mulher — O drama e lindo, o assumpto soberbo 3 « seu íuí-^cju tem «uo o-ntais-
frlsttnte. ;

Ornmplemeiito do programnia t

Suspeita Filial T\t^ Ü»í IGaumont-JóurnalnSo
 ámmnrmsaa^ —.

IO"» próxima SliJ »:-*¦¦ í-X2SJ33Jâ*.-^,E3I.I-7.-aa,

r1 5í

í
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I Interprete -A linda Mlle. TROUHANOVA p||| g|g{g? :;|

tfí
l1.0
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MISS CYCLONE
E OS SETE PECGÃDOS MORTAES

6 aotos de um Mm que o o mnls mnderno - O mas delhado -TmtiVr inovluientada — O
mais original — O mais divertido — O mnls dramático'— O mais .vw.or "tico — O mais inte-
ressatitQ — O mais commovente — O mais excêntrico — O mais admirável e luxuoso.
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íNTEnPRETE — A bellissima estrella do THEATRO DüS CAPUG1NES

Mlle. BUZANNE dARMELLE
Mias Cyclonc é uma pequena e linda americHna quo vao a Paris cm pro-

cura de casamento — Nào vao só; ac»mpanham-n'a os SETE. .. pecendos
mortaes — Quereis conhccel-a, cm suas cxcetitricidadoa ? Quereis travar conhe-
cimento com os Seto... millionarios que a adoram ? Quereis ter os momentos
mais divertidos de vossa vida? Vinde vôr a MISS CYCLONE.

o cinema niiin DAI A10 0CINm|

HOJE- SOIRÊ'E ROSE -HOJE }
Mai« uma du grandiosas obras cinenutograpliicas da grande sério V,

Cine-Theatral pnoraeniiV, vtío PALAIS Â

SENHORES JURADOS! \

Eupolgante, arrehatador o mo vtmonuidissimo cine-drama da vt/a
real, desempenhado por uma p leiade de grandes artistas, tendo á
frente a encantadora e apreciada actriz FABIENNE FABREGES

Romance de amor Insensato, de fascinação diabólica, de lerri-
vels effeitos. Quantas conseqüências, quantos males pôde produzir
o olhar vivo e fascinante de uma mulher de gênio altivo c impe-
rioso ?... Eis o grande them<t deste film.

Para este trabalho extra, chamamos a attençjo dos nossos In-
números "habitues", nâo só o ara a 'urdidura do scu entrecho fino
e inédito, de extraordinário desempenho artístico, como para a msra-
viUiosa photogr.iphla e o= mae'iifico9 effeitos de luz, formando o
conjunto riquíssima "mlse-en-sscéne".

O AMOK — A ,»i>oi.iosaJ — O esplendor do Paraíso artifl-
ciai — O Mysterio da casa dos "SONHOS" — A traição — O
crime e o Julgamento, «ão ns susgestivos títulos das sete partes
deste exemplificador drama, trabalho de grande mérito e de incon-
testavel valor — EDIÇÃO DA CORONA-FILMS.

BREVEMENTE — Outro film extra — ALÉM DA
VIDA, ALÉM DA MORTE I em seis sublimes actos,
tendo como) protagonista a gr.irule creaciora de "Paixão
de Tzigana", DIAN A KARENNE, coadjuvaik pelo in-

signe CAPOSI.

CREADA
Precisa-se de uma para cozi-

Miar c lavar, para casa de um ca-
sal dc tratamento: prefere-se por-
tugueza e exigem-se boas infor-
mações. Trata-se na rua General
Câmara n. 3, saía 21, de 1 hora
ás 3 da tarde, com Montenegro.

(J 2092

Elixir de Pepsina
Composto

(CamontiUa. Rhulbarbo. Calumba
* Pepsina) Fórmula dc Brito
Approvado e premiado com me-

dalha de ouro. Effícaz nas diges-
tfles mal elaboradas', dyspesias, vo-
mitos, eólicas do figado e intes-
tiriaes, inappetencias dores de oa-
ueça e vertigens," Vidro 2$ooo.

í>eposültlo9: Drogarias tPacheoo,
rua dvs Andradas, .45; Carvalho,
i" de Março, 10; Sete de Setem-
bro ns: 81 e 89 e Asscmbléa. 14
Fabrica: Phairmacia Santos Silva,
rua Dr. Aristides Lobo n, 229.
Telephone n." 1.400, Villa.

(3°°7 )

AUTOMÓVEL
Vendem-se .dois. de afsmado

fabricante italiano, em perfeito
estado de conservação, um delles
licenciado, motor - 20x30 H. P.
Podem ser examinados na rua
Barão de Mesquita 918; encontra-
rio quem mostre. Preço de admi-
rar. (A 1638

MACHINAS DE
COSTURA

A prestações de io$ooo men-
saes c a dinheiro, com direito a
vinte lições de bordados; tratar
com o agente Patilino, rua do Hos-
picio n. 220, sobrado; attenJe-se
a chamados, pelo- telephone nume-
ro 3746 Norte. (S 1214

SINGER

AUTOMÓVEIS
Compram-se "limousines" RE-

NAULT, assim como chassis só,
mas que estejam em bom estado.
Escrever dando detalhes e preços
para AUTO-GERAt, — Caixa Pos-
tal, 284 — Rua Barão de Itapeti-
ninga, 17 — São Paulo. (R1961
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SuprettsSo
da

Espera li dfib « H sES
Amplo

Arejado
Confortável

HOJE — ^g damas e senhorifas Cariocas
tcrSo mais uma vez ensejo <1» applaóillr

o seu tlnlo de eloganola
A Deusa, da Belleza

MLLE. GABBIELLE ROBINNE
"de Ia Comedlo Françalse"

que interpretitrá com a maostria e sobriedaao no
gesto que lhe â peculiar, a fina, subtil o inegun-
lavei arie Francezti, atrnvcs do drama em 5 actos

editados por PATHi;' FItE'Ui:s

Jaloux de Dcmain
(CIÚMES POSTHUMOS)

Letr» de mASI KL RI HIO do 1'Ao.ulemle
dnprôs MAR .MARIO

O titulo é bastante significativo
O a-flumpto é tSo (leiloado qn5o a saa

gr •cio*».'» protMffonlsta
Sem qUMliflcitlvos retumbantes

Hem espalhafatosos reclamos
um aecreselmo do programma interessante e do aurulo de todos

O PATHE' JORNAL- W^SUSST"
Destacando-se: Portugal: &R^ét9^S*° °os exor*
W DAI TIMHDC Partida do famoso submarino commsrelal «Deuts»

DMU I llvlwnc ¦¦ ehland* comboiadi por dois «destroyers».
E... mais uma palpitante e documentaria acttiulidade nacional — O desembarque
em Manáos do fcxm. Sr, Dr. Oene .il Th .umatnrgo de Azeredo

^H WL9\ " ' *T_T*_B

Mais.

¦*-*¦ AlitSt-#a ftflMIMriil . A,ém d0 progranima t O Pathó ,Tt
7IVI5O ¦" DUtVlItlüU ItOUINNi: nccroico itaroin.s. Só

ornnle
nt,nte

na matinée o film que tanto snooesso euu«ou que tan o agmd 11 pela hiu»
orijiln iii In 10 e felçíí LOUCURAS DA MOCIDADE da Pux-Filin.
— Notae qno o nrogramnia da m itln e ron tara de 11 a -tos fnrm.iti<lo um
o pec aeulo sem •rgiiul o unia garantia de uma tarde doml *lc.il, digna d •
um i»rcmio á leirUo d«s pequeno*» aiuiguinhos do Pathé que bem se com-
purt.ram dnrante a aetnan. leetlva.

#?????????????????? »»»»»»»»»»»»»»»^»»-»»^

20:000$000
"AUGUSTO LEWIN"

ICASA DE MACHINAS A' RUA

Precisa-se de um socio.com esta | V & GBRARDO N. S4
quantia, pa,ra exploração de uma Vende seu grande sortimento de
matta próxima da capital, com machinas para Industria e Lavou-
madeiras de lei e lenha cm grande ra, por preços sem competidores,
quantidade. Negocio urgente e Motores electricos de 1 a 150
vantajoso."Quem estiver em con- cavallos, ditos a kerozene, gazo-
dições dirija cartas a G. S., na re- Hna e óleo bruto, de 2 a 20 ca-
daccão deste jornal. 1623 J vallosj ¦machinas.-a vapor, dc 2 a

——  200 cavallos; caldeiras, idem de
|2 a 400 cavalla*;, tlynamos de 15

a 200 ampéresj dito conjugado
j com motor a vapor, de 35 kwatts J

machinas para serrarias e marce-
narias; ditas para officinas meca-

I nicas; - descascadoics de café e
arroz; bombas de todos os syste-

Qalnci . na Mia Ouvidor raas* até '5 Pollecadas; locomoti-baias — na rua wuviuur vas trlih09 e wngoneltc9. ferr0
Alugam-se para médicos ou den- cm chapas, vergalhões c barras;

tistas. Ver e tratar no J33, *° — eixos, polias, riiancaes c correias;
De 12 ás 18 horas. J 1844 cantonciras, vigas e columnas.

Etc, etc, etc. R 1487

PALACE-THEATRE
Grande Companhia I-ucilla Peres - Leo-

poldo Ifróea

-MALAS
Artigo solido, elegante e hara-

tissimo, só na A Mala Chinesa.
Rua Lavradio, 61.

TACHOS DE COBRE
Compram-se usados de 200 a 7°o

litros. Informar Avenida 15. com
P. R. (R1970)

Professéur de français
Mme. Anna, on désire lui parler.

R. 7 de Setembro 115, t°.
(S 25=5)

3ECOa7_<3 . £CO*TEI
Ultimas representações da comediu em

•'1 ant»s

O ILLUSTRE
DESCONHECIDO

Brilhantn creação do Leopoldo Fróos
Lindo trabalho dc LucUia Peres o toda a j

companhia j
Amanhã — Primeiras representações do O DOTE!

Íem 

3 actos de ARTHUR AZEVEDO. |
Domingo-Decpedida da Companliía |

lenttHeHtltmHHMNtMI

Cinema Theatro §. José
EMIMíES.V PASCIIO.VL SlfiGRETO

Companhia Nacional, fundada cm i de jtóíio lie 11111  Dirccgão .<:••
nica do actor Eduardo Vieira — Maestro ,1c orehcstr.i, José 'Nunes

A maior viçtoria do Ibentro popular
HOJE 13 de Outubro dc"l916 HOJE

3 sessões - A's 7, 8 3/4 o 101/2
A. REVISTA

fO PISTOLÃO
iMlse-en-scéne deeslutnbriinto

A maior novidade theatral du aotualldatln
_— °

brilhantes apothcoses: Gloria n Bjlaç e A's Musas
0 espeçtaculo começa pe!a exliibição do «illrns» cino

matogntphicos.

Em ensaios: a peça burlesca O Carimbinubn,
A seguir: a revista À' rédea solta. J 2555

i——ot———>•*»*»•#••«

SÇLNEIVSAKA Í\ ftAm. 4—*\ lli« **»*•«'

film que projectamos.

TA O centro do grandrâ Flores, Luzes,
MOTT? — Programma art -.tico :
*x^Ja orrebatador se pó le

film que pr
ULTIMO N-IMERO DO

p XJnlverraal Jornal
O mala hem informa-do dos ei e-jomaea americano». Leve, attraen*
tu e variado »;is mais patpit n'« c sejisaeiouacs novidades do

Â\/ÍnÍKA \ \ Theatro Repuisücal ol^__To_
.^!MfclJJM_l{ ]; ho lE-As 8 3T4—HOJli:momie earioca B \ \ «^v^J a_i«^_ s c» %-»i.-^ ..,h„,A

BlQiíanola 8 ' ' Orohostra do 24 professores sob a regcnela de Arimiro
Jiixofiauw*» p,.a9„ne8l

1 T".vdo quanto de sumptuoso cjj11 — "¦¦¦¦'mm »«._ _-.4f->4«
iieel-cr. foi transportado para o E ' EXÜO dS CelaPrB aFIÊSta

e suisaeiouaes
mundo inteiro.

íExpiação Suprema

t7m plioiodroma sens^cionalissinnv da DM.UXO — Apresenta-
ç.-o ao rniblico do Rio. de umi artista celfhrc, KITY GORDON,
cujas espailuas estlo seguras por lo.otio dollars — As mnls do,um-
brantes toilettcs que ji foram projectad.is r.a tsla — O maginfico
trabalho que o Avenidí oíferece i daquelle» que raramente conse-
guiram os nossos cinemas obter — EXPIACAO SUPREMA foi
projectndft 300 noites num dos ormcipaes cstaoclecimentos 00 pene-
ro em Nova York. EXPIAÇAÓ SUPREMA, por Kily Gordon,
constilitirá o film da senuna, o C1.0U dos programmr.8 cmematc-
graphicoí. c a lorniAs-i ni-!«'.i á altura (to se--» renome, paçsara

a se- n actriz americana pred lectn do publico carioca, tal a sua
linha, bcUezft e naturaãíliuC.
DOMINGO — Interessante "matinée" infantil, com films ia trott-

pc dc niLUE RITCHE.

Segunda feira -
«sc prescr

- 5" c 6" series des PIRATAS SOCIAES, cm que
::a o roubo do famoso quadro da Gioconda.

(-'557)

I
1
!

FÁTIMA MIRIS
(Ralnlia do tranuformlsmo)

400 tra '«forma õos nnniu só n l'o!il
1* parle : Uniu festa «hí Toklo !— 105 Intusfor-

mações ! Riquis.-imo guarda-roupa 1 Desliiml)'anlos
•acenarios 1 — 2-parte : Licito de transformiHtn»
— ITÁLIA : Canto dos bpis;islieres—ü- parto : Grau-
de theatro do variedades.

PREÇOs-TCamarotes e frizns, li'*
oiidcirus de V, li; balcões, 3$ e :
ontratla geral, IS0»0.

lognrés (lislliiotns, 33:
g.iíorias nüinerailns e

S 2551

CIRCO SPINELLI

(••••••o«)e*'»t?5i9008ao»oe98sa««e»«9«P98«9»®«se*«

Grande companhia eqüestre nacional
da Capita! federal

Empresa Affonso Spinelli — Compa-
nhia Éenjamin de Oliveira

HOJE - HOJE
VARIAWSSIMO ESPECTACULiO

Suecesso — Suecesso
Seri rcprCEcnlada a grande pau-

tomimn

OS GUARANYS
No decorrer da peça será executa-

da toda a opera uo immortal inacs-
tro CARLOS COMES.

Rigorosa niisc-en-scéne de Dcnja-
min dc Oliveira.

IYcçcs e horas do costume,
Ein ensaios — O GAtLO DA

TORRE e OS MYSTERIOS DE
NEW-YORK.

Aman'râ — MARAVILHOSO ES-
PECTACULO. Todos. hoje. ao Cir-
co Spinelli. (S 2317)

;A^vw"/^JV^^vv\^w^fVVrW^"AWJvyv .va»-í THEATRO CARLOS GOMES
Companhia de spssões, do Eden-Theatro, de Lisboa

Einpre a Teixeira Marques — Gerencia de A. Gorjâo
2 sessões 2 II fi ir 2 ssssQss 2

A'S 7 3|4 e O 3f4 HUÜU A's 7 i»|4 e 0 3i4
da noite da noite

DOIS laiTOXEXTES ESPECTACÜLOS
con a celebro, qucridii e popular revista-fantasia, cm!

dois actos e nove quadros

1 MâBS' PI ROSAS
O maior

SCompères^S,,..
t-xito desta tonrnée

CARLOS LEAL
: .. LUI/ BRAVO

TOMA PARE TODA A COMPANHIA
Smuptuosos üconarios — l,nxno«o snurda-roupa —

Api'arnton> 
"ml e-en-sceno"

Aniânhà-Marií de Rosas-Domingo Grandiosa matinée

THEATRO LYRICO
Recitas de despedida da Grande Companhia Lyrica"'

e da DIVA MUNDIAL.

MARIA BARRIENTOSa*: la mmu
A mais genial pfpiiçftu da mais celebre CRntora do mundo*. Hli»A-«:rtA«HK'
Pr)rrniRECT?.^ DE °FHE3TRA XAVIER LEROUXIKECOS: — 1-rizas, iso$i camarotes, no$j pr.ltronnsid.eiras, 15$ j ualenos i» fila, 7$; di,.-,s dc a» fila1 na Casa Artiuir Napoleão, Avcnido Rio Brancotia tarde. _

DOMINGlT

cadê
vcniiti
líoras

 - Tarsr-ifc»ide -• (ila, 6?r,oo. Büli-.-tei

ÚNICA
MATINÉE TOSCA

Freçf>3 pára a "niaünee" — bYizas; Hi
e varanda?, 12$; cadeira* ,8$; galerioa i" iíln

As galerias á venda na bilheteria do íhcaí
tarde.

Festa artística do celebre
tènor— TITO SCHIPA —

Protagonista
.G.ILDA DALLARIZ2A

Scarpiai ARMANDO CRABBE»'nirc.-tor: XAVIER LEROUX
camarotes; so$j poltrona», 7?i [btas 2» fila ó$ooi>.ro das 10 i|2 4s s it

(-550)

t&aatwewtVSKwnfQaHsc&w-fjaK^^

casino ?mi
TIliíÀTJtOJT-EQÜENO

Único theatro por sess('ie3
que funcciona nu Avenida

IlOIÊ, t.i He outubro 1HT1910. HOJK
Recita da actriz .-Mi.-e Pereira

A's8 i|í—KSPKCTACULO COM-
PI.I-TO

A eiicani.viora neça de TtiHò Dantas

ROSAS CE TODO
O AHNO

Suzanna, Alice ¦ Pereira: Soror
Igncz, Belmira d*Almeida; Uma
leigí, KncarnaçÜo Catalan,

Epocn — Século XVII
Grande intermédio em nue to-

mam parte obseauiosaniente; D.
Htclvina Serra, João Barbosa; Sal-
les Ribriri), Anteri Vieira, Kd-
mundo Maia e o violinista Cardoso
dc Meiiçzes.

Tonninarà n esucctnculo coni a
n'»*ra dc erande e-rr—¦<•-

ENT.ltM X CltTJZ E A
flALDl". IHIMIA

AM-WHa, matinée. a> .1 li"ras.
íoiríü ás 8 c 10 horas—ENTRE
A CRUZ E A CALDüIUINHA;

$ Empresa .1 Cru;: Júnior — Run da C trinca ns. •W e 51 R
Íhoje! - Em matinal e soirds - i^ojss

3 II1 ms q 10 viil.o 11 3 iirojinviii na-,— S trab >lhos
scnsacioniies — G uiii-» ua» fllin rte valor

1 OS PIRATAS SOCIAES I
ContinuaçiEo das ayéntuiras dc MOXA e MAIUA_ — Elias vencem R

o; obstáculos c castigam os mãos. ê?
O PARASITA (3" episódio) Â

A 
GUERIÍA DOS KSPIRITOS (41 episódio). U

Um bello film
inodiiot

Dois episódios cheios de aventuras, de lutas, de emoção Ji

KARVAL~o Espião í
tetos soberbos ilo AOIILA-FILM g

(

tt Drama policial — -1
\ heroina é tinia mulher — Eüa
tr-idur fez mor-er — Klla se '•'• ama, cila t?íír<Ic-.i o

uri. mas precisa luta
pae quecòm ostucia :

í^nSat9; O tramboihão do conda
ÇEngractida comedi > cm 3 punes, du L-KO du Universal.

^Segunda-feira-??:: ____g; nu Culto da Bslleza \
é O "nú" artístico — O "níí" inovai —- O "níi"' soberbo È
é — em um film qnc pôde ser visto por todos. (2558) w.

Machina Photogra-
phica

Vende-se apparc!ho completo,
iRX?4, com 3 chassis duplos, tripé

e objectiva, em perfeito estado —
Rua 7 de Setembro 115, -sobrado.

(S25a6)

A PRAÇA
Traspassa-se a metade de um

botequim de primeira classe. 0
negocio c bom. 0 motivo se dirá
ao pretendente. Para informações,
por favor, com o sr. Pinto Cal-
choeiro, na rua Senador Euzebio
n. 15a. (S2542)

Linhas de Tiro
Potainas typo regulamcn-

tar . . .' io$5oo
Cinturão typo regulanien-
tar  4?5°o

Xa grande fabrica de equipam en-
tos militares, dc Lemos & Sion-
teiro.

RUA DA CONSTITUIÇÃO, 34
(Ri3")

THEATRO RECREIO
Companhia Alexandre Azevedo — Tournúe Cremiloa <l'01tveira
HOJE HOJE

A's 8 horas e ás 10 horas

ÍO CANÁRIO |
Brilhante creação do Cremildu do Oliveira

KlHíTnillco trabalho de Alcxnndro Azevedo no
pintor Gcrarrio.

Amanha—ás8clOhoras O CWÁRIO.
DOMINGO— MATIXÈE

Empresa Palmeira—Copucubima—O maior do Rio—Quasi ao ar livro ; não tem ventiladores
OliCIIKSTltA l»K Pltl-UfintA OltOUV — ST..MPIIR NOVIDADES

HOJE - Sensacional r^rogrrejiiainaEjj novo - I^OJTEl
Constituidq por films rnuruvilhosos, merecondo cspeciul destaque os urrebutadores films dramáticos

*^S ^-^i ¦_» «£i3 •n«J» *S*r, J^m^ „¦__ «r*___S JL> "«

da "FOX Kll.M" cm ."> actos cnipoljrrante»

«3§2£

A seiíUir:—A comedia inglcza de Pinero:Men-
Ura de Mulher. — Exito absoluto. S 2553

O CAVALLEIRO DO RANCHO
Co„0 con,p,cme„,Odo 

pr_" £ ^QR SELVAGEM
Amanha — «Dia Chie» dedicado ás fumilias de Copacabana, mageslnso programma novo, fazendo parte do

mesmo'2 films maravilhosos: W. Farninn, o nipllior artista da táltt ciiifinitographica, o protagonista do Jura-
mento de um soldado no flim «O Ladrão» em 5 surprchendentes actos da Fox Film e Quando o Amor

.Refioreãce em ãactos sublimes.

<la UNIVERSAL -
cm 5 mar ivtlbosus

acto.H
FINA COMEDIA

AMERICANA

H.. m 3 HTJ3 g_j. |gyl MA 1U J^a ^ ¥ «

W.<MÊÍrM

lXXtXXXmiXXJULmUmmm^lJ^.m[T^^
_- _

HOJE Soberbo e magnifíceaie programma ^3TOJT_3
Duas grandiosas produoeõe» inedtas e de grande especcacul» numió programma de garantido suecesso!...

A excelsa artista e formosa parisiense

Mlle. ROBINNE
é a protagonista consciente do intensivo drama do
grande fabricante Pathé Frères

«SPifflls!
N
1

'vr
5 netos deslumbrantes e appnratosoa

A acção é vivida em meio da moderna nobreza.Tudo 6 riqueza, tudo e" grandioso.
No mesmo programma, o destomiclo e perspicazdclective inglez

SEXTON BLACK
Cuja valentia fez-lhe merecer o retumbante aDDel-lido de .HOMKM liR FEBHOi", re(.resentará o tumut-tutirip drama policial, o primeiro aa sua nova séna :

O cheqy@ falso
5 partes arrebatadoras

Scenas extraordinárias e temerosas que só a v4»sao pude fielmente descrever.
Como extra na matinée - O lindíssimo e lnstructl-

V" film do natural ricamente colorido pelo processo«PATIII'XOI.OR'1

Borboletas, Besouros e Abelhas
Próxima semana — Continuação dn sôt-ie do dete-ctlve SIíXTON BLACK - o -Homem de Ferro» Se-

gundo film. em 5 partes, sob o titulo: O MYSTERIODAS JOlAS. Novo o sensacional capitulo, que roservaao nosso publico as mais colossaes súrpraias...rnKiiixmixinriTTnt»i»Ti/tTii*in»T»*»T^yrtt

jÈáÈÊÊk \mWfÊÊÊt
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