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IMF,
mas verdadeiro

IFaland.o, ha dias,- á mocidade da

Faculdade 'de Medicina, qüc dava as

boas vindas ao sett director, dr. Aloy-

sio de Castro, de regresso de Buenos

Aires, onde, com raro fulgor, honrou

a sciencia brasileira e o instituto de

que é digno chefe, o professor dr.

Miguel Pereira, formosa intelligen-

cia que se ostenta sempre numa

palavra eloqüente, applaudindo o mo-

virhento patriótico dos moços bra-

sileiros que correm aos quartéis para
se prepararem c se educarem tio offi-

cio das armas, expoz a situação do

paiz, elle, que não c politico, que é

insuspeito de partidarismo, de tal
modo que podemos .tííirmar são ai
suas palavras synthesc de tudo quan-
to vimos dizendo c descrevendo ha
largo tempo nesta columna e noutras
desta folha, para despertar a nação
da apathia e marasmo em que cila
se deixa engolfar, do que aproveitam
os dcsalmados, a que não movem ou-
tros sentimentos senão um egoísmo
de mão quilate, que os leva a enxei'

üar a vida pelo único prisma da sen-
súalidadc ou gozo predominante dos
bens c prazeres materiaes, e que, p>r
isso mesmo, lutam pela conservação
de um estado de coisas próprio a
esse gozo e necessário á sua própria
existência.

lÀpraz-nos a companhia, c transcre-
ver alguns tópicos do brilhante d's-
curso do illustre mestre da medicina'
"Vivemos, disse elle, em um pw
triste. As nossas desditas polifi:as c
as nossas misérias administrativas
cedo, apenas conscientes da vida na-
cional, nos envenenam as fontes da
alegria, de orde deveríamos haurir
reservas de energias physicas e mo-
racs indispensáveis á nossa dignida-
de de povo independente." Mais
atleante refere-se "á pátria exposta c
sem defesa, immensa e sem grande-
za, espoliada e sem justiça, rica e
sem credito, ctUta c sem escolas,
ferte e sem armas, miserável e mal-
trapilhn, cila, a mãe augusta e fe-
cunda que na hora tenebrosa do pe-
rigo não encontrará para defendel-a
senão e.xactamentc aquelles que não
engordaram á custa da sua desgra-
ça"'. li continua: "Os outros, todos
os que, mais ou menos artisticameiv
te, rasparam-n'a até á carcassa com
ao unhas, singelas ou dobradas, de

,.qtte já no seu tempo falava o Vieira,
esses grandes senhores de uma rcpu-
blica que se desmancha em feudos e
se dissolve na impunidade, lá dos
seus palácios vos dirão que é bello
soffrcr c morrer pela pátria."

Com razão pondera o dr. Miguel
Tcreira que todo homem, embora
p.ão politica, 

"convencido de civismo,
principalmente quando convive com
a mocidade, sobre a qual pôde influir
com tuna pequena parcella de auto-
ridade moral, tem o direito c até o
dever de dizer rasgadamente o que
sente c pensa na ordem geral das
coisas nacionaes". Isto é preparar a
mocidade para reagir contra o des-
governo que tem sobremodo com-

ptòmettidp o paiz politica c moral-
n-.cnte. Se todos os professores asstt-
missem a mesma attitude, as novas
gerações imporiam a regeneração do
llrasil, aluadas aos "homens que
ainda vivem aíaniados c puros, fa-
z.cndp pela pátria, na medicina, na
engenharia, na jurisprudência, na la-
votira, no commercio, na industria,
nas kíras c nas artes, o que os poli-
ticos desfazem profissionalmente nas
câmaras c nos governos". Esses pa-
trintas, estudando a situação do paiz,
mcdilando-a, veriam se as institui-
ções poderiam ser melhoradas para
assegurarem o progresso moral c a

prosperidade material do paiz, ou se
por imprestáveis devem substitutl-as
outras, que offcrcçam melhores ga-
rantias de seriedade e de austeriila-
<ie. c não sirvam tão facilmente como
as reinantes á satisfação dos baixos
instinetos c conveniências de homens
visceralmente corruptos.

'Módico illustre, o dr. Miguel Pe-
riira aítirma ser o Brasil, "fora as
capitães mais ou menos saneadas, e
algumas- outras cidades cm que a
Providencia superintende a hygicne,
11:11 intmenso hospital". Recorda que,
cm interessante arroubo oratório,
illustre pralatnentar já perorou na
Calhara que, se fosse necessário, elle
iria, para salvar a pátria, 

"de mon-
tanha cm montanha, despertar os ca-
bodos dos nossos sertões", e observa
tltte, "cm chegando a tal extremo de
zelo patriótico, uma grande decepção
acolheria sita generosa e nobre irii-
cativa. Parte, c parle considerável
dessa brava gente não se levantaria;
inválidos, exangues, esgotados, pela
aiikylostomiase e pela malária; estro-
piados e arrazados pela moléstia de
Chagas; corroídos pela syphilis c
pela lepra; devastados pelo alcooüs-
mo, chupados pela fome, ignorantes,
sbandonadosj sem ideal c sem letras,
ca não poderiam esses tristes des-
lembrados se erguer da sua modorra
•o appello tonitroante da trombeta
guerreira, ecoando de quebrada em
«Iitebrada, ou, quando, como espe-
etros, se levantassem, não poderiam

comprehender porque a pátria, que
lhes negou a esmola do alphabcto,
lhes pedia agora a vida, e lhes punha
nas mãos, antes do livro redemptor,
a arma defensiva. A não ser que
fosse para que, na primeira arranca-
da, mais facilmente lh'a arrebatasse
o inimigo..." E concilie: "Não car-
rego as cores do quadro. E' isso sem
exagero a nossa população do inte-
rior. Uma legião de doentes e im-
prestaveis."

Não são palavras essas de um poli-
tico partidário ou de um jornalista
df combate. São do homem da scien-
cia, do medico proficiente que exami-
na c observa o que se passa no paiz
sem preconceito e sem paixão, como
um clinico a marcha da moléstia. O
diagnostico elle o .fez e de mestre,
bem como assignalou a gravidade do
mal. Abstcve-se do diagnostico c d.e
indicar o remédio. Este, indicamol-o
nós e como conclusão das palavras e
conceitos do eminente professor: — é
remover as causas do mal, ou modi-
ficar o ambiente que lhe c favorável,
n ao mesmo tempo destruir os para-
sitas que corrompem o organismo e
preparam a morte, que o medico tem
que vencer. O Brasil é um grande
doente, c cumpre salval-o, custe o
que custar, ainda com o ferro, se-
gundo o aphorismo hypocratico, se a
simples medicina não bastar.

Gil VIDAL
¦ « m >n»

vagante em tudo isso é a attitude do
governo federal. Depois da renuncia
daquelles quatorze deputados, o sr.
Wencesláo Braz ficou virtualmente livre
dessa trapalhada.

Competia-lhe aguardar as eleições
determinadas pelo presidente Caetano.
Mas o sr. Azeredo ameaça o sr. Wen-
ceslão de obstruir os orçamentos no
Senado, e eis o prcsfdentc da Rcpu-
blica a demittir o general Carlos de
Campos do comniando da fi* região mi-
litar, e a dar instrucções especiaes ao
sr. Barbedo para que prestigie quanto
puder o pessoal do sr. Azeredo.

Isto basta para definir a espécie de
homem que é o actual presidente. Pois
elle não raciocinou que o sr, Azeredo
não dispõe de força para lutar contra
o governo no Senado?

Desde que o sr. Wencesláo fizesse
constar que não veria com bons olhos
a obstrucção azeredista, os senadores
o deixariam ás moscas. Mas o sr. Wen-
cesláo é a fraqueza em pessoa, c an-
nuiu em fazer o jogo do.sr. Azeredo.

E a um homem destes e que estão
confiados os destinos da Republica...

A chegada
do chanceller

A recepção que o povo desta cida-
de fará hoje ao sr. Lauro Müller é
mais do que uma demonstração c'e

potência americana devem sobrepujar
as ligações européas, inspiradas pela
inílttencia do atavismo colonial.

iA appÜcação pratica desses dois

princípios fundamentaes foi feita na
acção internacional que culminou na
formação do A. B. C. Ainda inspi-
rada por essa concepção definida
da; situação diplomática do Brasil,
tem sido a neutralidade lógica, cohe-

apreço pelas qualidades pessoaes do rente e integral com que temos ate
ministro das Relações Exteriores, c agora evitado os perigos da confia-

Recebemos do Ministério da Marinha
a exposição feita pelo mesmo sobre o
arojecto de fusão dos quadros na Ar-
iiiad.i'. . .

Acompanhando a exposição nnniste-
ria! recebemos tambem um exemplar
da conferência que, sobre o mesmo,as-
sumpto, .fez 110 Club Naval o capitão
de corveta Frederico Villar.
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GRAVATAS — Lindíssima» — Sò na
Casa Manchester—Rua Gonçalves Dias s-

Tópicos «Noticias
O TEMPO

Continua pouco firme e a temperatura
cscílla entre 2o",6 c i7rt,o.

HOJK
Está de serviço na Repartição Central

de Policia o 3" delegado auxiliar.
Na Ia pagadoria do Thesouro Nacional

pagam-se as leguintes folhas: diversas pen-soes da Cuerra e novos contribuintes da'.Marinha c Cuerra.

O roid ¦ do commandante Protogenes
Guimarães veiu mais tuna vez pôr á
prova que não é por falta de oíficiaes
competentes e de boa vontade que íis
nossas corporações armadas não apre-
sentam o grão de efficiencia, que a na-
ção tem o direito de lhes exigir.

Devido á falta de recursos ou a ou-
tro qualquer motivo de que não é ne-
cessario tratar por agora, o nosso ser-
viço de aviação militar e naval é o mais
deficiente possivel. Póde-se mesmo af-
firmar que elle, a bem dizer, não
existe,

Apezar disso, do seu núcleo em for-
inação surgem provas brilhantes como
esta, attestando a aptidão dos que dellc
fazem parte.

O governo deve attentar com afeum
cuidado na organização desses serviços,
boje cm dia de essencial necessidade

A carno
Tara a earne bovina Tosta hojs em

consumo nesta capital foram aítixados pelosmarchantes, no entreposto de S.. Diogo, os
preços de $760 a $820, devendo ser co*
brado ao publico o máximo de i$ojo, ,

Carneiro, 2S000; porco, i$ioo, e vitclla, | para os exércitos c esquadras cm opera-
$800 c $900. 1 çgcs, No momento, é tanto mais impe-
~~~~777—~^~"-" 

| rioso que a sua attenção convirja para
Estamos autorizados pelo senador CSSa organização, quanto o paiz se acha

Generoso Mtarques a declarar que os empenhado cm prover o Exercito e a
termos da nota .publicada pela A Noite Marinha do apparclhaniento necessário

de reconhecimento pelos serviços
prestados pelo chefe da nossa chaii-
ctllaría na sua carreira publica, que
já se vae tornando longa. Ha nas
manifestações de lioje um outro as-

pecto que lhe confere uma significa-
ção especialmente valiosa neste mo-
mento.

iSeja qual fôr o destaque da perso-
nalidade do sr. Lauro Müller .na
politica nacional, sejam quaes forem
os serviços administrativos que elle
tenha prestado na grande obra da
reconstrucção c modernização desta
capital, não é nenhum desses títulos
de prestigio c de benemerencia que
induzirá hoje o povo do Rio de Ja-
neiro a honrar o ministro das Rela-
ções íExteriores, ácolhendo-o "com

carinho e enthusiasmo. Todos esses
aspectos da carreira do sr. Lauro
Müller estão hoje eclipsados pela sua
acção como chefe da ohancellaria,
mantendo vigorosamente o prográm-
ma nacionalista como principio básico
da politica externa do. Brasil.

O papel do sr. Lauro Müller na di-
recção da nossa diplomacia confere
ao estadista que hoje regressa do es-
trangeiro uma posição singular na
historia das relações internacionaes
desta paiz. Através de quasi um
século de vida independente, o Brasil
seguiu sempre tuna norma digna e
altiva na orientação da sua politica
externa. Erros e desvios houve sem
duvida, ma3 nunca mostrou a diplo-
macia brasileira .fraqueza perante o
estrangeiro, por muito poderoso e
armado que elle fosse. Ha, comtudo,
nessa clironica tão honrosa para nós
uma lacuna que de certo modo vicia
toda a acção diplomática dos nossos

governos. E' a falta de um rumo
accentuadamente brasileiro, que pre-

| sidisss & nossa politica externa,
i dando-lhe consistência e forma di-

gração o a repercussão dos seus
ef feitos.

Dessa politica brasileira e dessa
orientação americana é o sr. Lauro
Müller o homem representativo. E
ac 'manifestações com que hoje vae
ser tarado o illustre chanceller ex-

primem o applattso da opinião ptfblt-
ca á formula diplomática, que synthe-
tisa o nosso futuro programma de
acção internacional e que indica tam-
bem que a consciência politica do

povo brasileiro já se desenvolveu a

ponto de nos libertar completamente
dos últimos vestígios do espirito colo-
nial.

A Reccbeldoria do Districto Federail
arredaidkHi honittam a quantia de 
208 t30i$525, * desde o começo 'do dor-
rente mez a de i.4o8:qo.i$4?7. ,

Em egual periodio do anno passado a
rendi, importou cm 1.200 :oo8$oi3.
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ROUPAS brancas — Sortimento »ein, egual
— Casa Manchester — Gonçalves Dias 5.

¦ > »»¦

na de Proteeção aWs índios cm Manáos,
está autowlzaxni a fazer- .enWega ao mies-
mio .Vteiegdo (íiislcial, (para «wstallaçãlo
da-3 agencias aduaneiras rto Acre, do
níaitietrial qite pertenceu ao extinofo ser-
viço ide Defesa da Borracha, fazendo
atjiieíía Inspeeroria a entrega mediante
tlermo -lavrado em tres vias.
.— — . ¦¦¦raçÇ <tt—«B»»«*tWP—¦ '¦¦¦ m

BRANDÃO .A^ffi. Ie,

O que pretende fazer o go-
verno em Matto Grosso

de hontem, sobre divergências que sitr- para qUe sc tornem de facto a força j plomatica em harmonia com as ten-
giram acerca das bases do accordo, na nacional por excellencia, com que pos-; d.encias históricas e com 0 destino
questão dé limites entre Paraná e San- samos contar nas oceasiões difficeis. . internacional marcado pejo conjunto
ta Catharina, não exprimem com fide-
lidade certos antecedentes das nego-
ciações.

E' assim que o dr. Affonso Camar-
go, ao acceitar a formula do accordo
que está sendo ultimado, jamais de-

Oonvinha a propósito pensar no que das circumstancias que determinam a
a respeito da aviação se faz na Rcpu- nossa evoiUção nacional. 

' 
.

blica Argentina, por exemplo. Ali as, Durallte 0 Império^ a 'diplomacia
forças armadas possuem um bom cor-
po de aviadores, cWo é preciso di-
zer que cada vez mais a aviação argen-

brasileira teve sem duvrdà uma
orientação systematica que .era, inspi-

clarou, verbalmente ou por escriptó. a tina vae crescendo de importância, adt'rada pelas tradições" çoloníaes, mas
quem quer que seja, que a entrega quiriudo novos apparelhos c ampliando ;,o caracter empírico ,da formula da
do território seria feita dentro do pra.
so de. 60 dias, depois, de assignado o
convênio, não sendo,, portanto, verdade
que o presidente do Paraná tivesse dado
o seu ássentimento a qualquer combina-
ção nesse sentido.

'Nem poderia fazel-o porquanto á Con-
stituição do Paraná cstattie no seu art.
2o, referindo-se ao território do Es-
tado :

— Seu território, que continuará a
ser o mesmo da cx-provincia, só poderá.

o numero dos que freqüentam a respe-
ct:va escola.

'E' a egual resultado que devemos

politica externa- imperial-punha-a, em
franco antagonismo com os tntíres-
ses' superiores ditados peta nossa

nar aos seus
aviação.

chegar quanto antes, sobretudo quando . -0 contincntal. O Império COtl-
nos não faltam officiaes, como o com- '. •• i„»».„n^t„n,l a tinli-
mandante Protogenes, para proporeio- tim,°" na arCna "" nacional a poh

camaradas o ensino da t«* 'francamente colonial. Enquanto
cultivava intima amizade com as po-
tencias curopéas, procurava na Ame-
rica do Sul perpetuar as rivalidades
hcídadas do conflicto secular entre
os dois povos ibéricos quo tinham

O Brasil

O ministro da Marinha vae mandar
elogiar o commandante Protogenes Gui-
níarães pelo " raid" que realizou á en-

... , ,., _ , seada Baptista das Neves e o capitão-ser alterado por deliberação do Poder j tenentc Motta Ferrai!) pelo desempenho rnlnn:7!l,i(1 „ continenteLegislativo do Estado, tomada sueces-! qne deu ao conimamlo do transporte de C0101»*»10 ° conimuiu.
sivamente cm duas sessões annuaes e
com approraç.lo definitiva do Congres-
so Nacional,

Em face dessa disposição conslitucio-
nal o dr. Affonso Camargo incorreria
cm crime de responsabilidade, expressa-
mente previsto na lei do Estado nu-
mero 25 de 27 de junho de 1S92, se en-
tregasse qualquer parte do território pa-
ranaense a Santa Catharina, sem a ob-
servancia dáquellas formalidades legaes.

A citada lei dispõe no seu art. 8":
— Constitue crime contra a scgtt-

rança interna do Estado :

guerra Carlos Gomes, na sua ultima via- imperial foi sob esse ponto de vista
gem á ilha da Trindade. 0 prolongamento da colônia. Até

Quando o sr. Barbosa Lima exerceu
o governo em Pernambuco — quatro
annos ao geito dáquellas vinte.e quatro
horas do flagello de Caninio, em que
ninguém comeu, nem dormiu — o jor-
naKsta Argemiro Aroxa teve de engu-
Hr,. numa pílula, o retalho de uma fo-
lha do Recife, a Gaeeia ia Tarde, com
uma innoccnte/quadrinha que, apezar de
innocente, melindrara o escanzelado go-
vernador.

Foi uma scena de rara solennidadé.
Artastado a palácio por praças ,d«
policia, armadas até aos dentes, o jor-
nalista foi conduzido ao salão de honra,
entro as ohufas de uma centena de pa-
lacianos que, desde o topo da escada,
o aguardava. Com a sua cara de co.
veiro do Hamlet, mcttido em barbas
postiças, o governador Barbosa domi-
náva o salão, de revólver em punho,
cercado por um grupo numeroso e ur-
rante de cólera. Tal como na scena bi-
blica do Prctorio. Procedeu-se ao in-
terrogatorio. "Se o bandido sustentava
aalliisão contida na quadra?" O joiría-
lista não sustentaria coisa alguma,
primeiro, porque as musas nunca lhe
foram propicias, sendo absurdo attri-
buir-se-llie a autoria de um verso de
qualquer espécie, mesmo de pó que-
brado; e segundo, porque idiota fora
elle, affrontando aquellas duas dúzias
íe revólvers aggressivos. "Pois sc fosse
.0 aütór da quadra, morreria; como não
í.i-engula a pilula, pelo autor 1" E o
jornalista enguliu a pilula, que mais
parecia uma bala, no secco.

Xelegrammas de hontem contam que,
ni íDiésma capital pernambucana, um
tal sr. Arnaldo Maia, tendo publicado
cm jomaes uma reclamação contra um pERFUMES
sou vizinho, foi obrigado por este, den-
tro da sua própria casa, a engulir não
uma, mas dez pílulas feitas com os
retalhos dos jornaes, onde a reclamação
saiu.

Ora, vejam! bem justo é que o sr.
Barbosa Lima se irrogne missão evan-
geíica no mundo, a pregar do Sinai
coisas doces e sonoras, evangelhos de

POLÍTICA PAULISTA

AS ELEipníüNICIPAES
EM S. PAEO

S. Pauio, 14 de outubro de 191:6. —•
Devem realizar-se este mente, em todo
o Estado, as eleições íiumkdpaes. Coi-
sa curiosa: nenhum pherto. «m S. Pau-
Io, é tio renhido, tão disputado, tio
oheio de -agitação e incMenoes, como o
que se faz paira a escolha de veneado»
res.

Não é raro que se id<Mej!cndViem dVs-
ordens graves, e agora mesmo se diz
que o próximo ipleüto, em muitos nm-
nüoiipios, será baruHiento e tempuamo-
so. Já hontem se sabia que a Casara
dos Deputados vae ficar sem qmorum
por algum tempo. Numerosos dwu-
taktoa pretendem partir para 09 mamei-'
pios 011 já ailgtms partiram, com o fira
de dSaTem a itltjima d>c mão ao trabalho
da cahata e da amamentação das for-
ças ctoiloraes.

Explica-se a importância das eleiçBes
muntaipaes pauíisilas. Bem poucos sSo
os mnniciipitas que nãV -tem dois parti-dos, raldrcalmerote adversários, embora
filiados ao siutacionisino e obedientes'
á mesma disciplina partidara, que pro-'
mana da commiissão direorora.

Está claro que esta não pôde apoiar
dois grupos, oppostos na política muni-
ciipal. O alvítie é que a contenda se
resolva nas urnas. O que o governo
do Estado faz, da sito partei nos mu-
nicijpios em que os grupos eontendores
são governistas, é manter a ordem e
impedir que o ardor da hrta eleitoral
idegonere «m .encontros ou ¦confliatos
sangrentos.

O grupo que vencer, ficará senhor
da administração municipal e terá ais-
sim ais competentes credeneiaes para
tratar com a superintendência geral do
partido, A esse caberá o diitoüío de or-
ganizar o respectivo directorio, que será
o intermediário, em tudo o que fôr pre-
riso pedir ou reclamar do governo do
Estado.

Está-se dizendo que a« eleições mu-
aiietpaes nio se farão, este anno, sem
futlrtf sangrentas. Apontam-se os tnu-
nioilpios em que os ânimos parecem
mad-s exaltados e mais- rebeldes ás pon-
derações feitas pelos chefes do partido
em favor da ordem. E' de crer, porém»

<jue as atppíalie.nsões se lisstpem, á
proporção que se ajiproxiina a época
do pleito. Parece mesmo que a com-
missão direoíara do Partido Republica-
no, consoante a praxe ha alguns annos
atlqplada, estará presente, por deiegadloa
especiaes. nos municípios em que a pai-
xão poHliida, se mostra mais, intensa.

É a despeito da previsão de desor-
dtens de vulto, em torno das urnas, no
próximo pleito muraci-pall, não ha quem
deixe de aipphiutir o 'interesse que as
eleições mtmicipaes desípcrtain, no seio
do eleitorado. Lamentável seria que as
populações estiiveíiAMii completamente
d'esintoressaklas kio pleito, abstenklo-se de
intervir nelte. As dualidades de govtlr-
no, quando as >ha, são facilmente te-
solvidaa, nos municípios paulistas. São
casos qmc a direcção superior do par-
tido soluciona sem *gitação, ou por
maio de accordios 011 a'pp'elhnld'0 para o
ped-er judiciário euja acção tambem
não se faz esperarI... .•E'" preferível que deja assim. Pelo
menos, ha iploito. O eleitor sabe que o
seu Voto fcm um valor, incompiravel-
mente, maiior do qw o que elle gasta,
catando o chamam para eleger o presi-
donte da Republica. — C.

>•.»»¦
Espccial.dailM — ao na

Perfumaria NuOes — L. S. Francisco 25.

O PROGRAIVIIVIA DO GENERAL
BARBEDO

O
Em mãos cio general Barbedo, in-

spector nomeado para substituir o
general Carlos de Campos, no com-
mando da 6' região militar, com sede

mm}<r^L"'<''' Um9K'*-*^mwWw\^'£- '"1-%k lH

¦ O general Barbedo

em Matto Grosso, vimos hontem, flu-
rante uma viagem d« bonde, o ras-
cunho ou cópia de um importantissi-
mo documento, que, se o não foi
ainda, será certamente entregue ao
Ministério da Guerra, talvea hoje
mesmo. Nesse rascunho de um do-
cumento secreto tivemos oceasião de
ler, sob as rubricas "Munições" e"Soldos militares" coisas espantosas,
que põem a descoberto o criminoso
propósito em que está o governo da
•Republica de encharcar de sangue o
solo do longínquo e infelicitado Es-
tado da União, ameaçado da guerra
civil. ,Na riíhrica "munições" 

pede

o novo inspector grande cópia de ma-
terial bellico e na ile "soldos mili-
tares" diz que 

".'• preciso a organiza'
ção de uma caixa militar, que tenha
a reserva de 500:000$ para pagmnen'
to da tropa".

Seguiam-se outras rubricas, egual-
mente valiosissimas, que, em uma lei-
tttra feita ctu taes condições, não nos
foi possível reter inteiramente na
memória. Jíntre estas, entretanto,
avulta o desejo ou mesmo imposição
do general Barbedo, de que a flotilha
de Matto Grosso 'fique concentrada
em CorumW.í, executando tudo "-que

eu ordenar".
O documento termina com o gran-

de titulo "Instrucções políticas",sob o>1
qual pudemos lêr o primeiro periodo,
assim redigido: — "As instrucçõE&
POUTICAS DKVEKAO SER PADAS POR «S-
CRIPTO E ASSIGNADAS FEIO PRESIDENTE
DA REPUBMCA."

Fica, pois, esclarecida a situação
de Matto Grosso. Planeja-se a depo-
sição, pela força, do general Caetano
de Albuquerque.

•A mais inestimável revelação do
referido documento é esta: a de dis-
sipar duvidas que ainda possam exís-
tir sobre as estreitas relações que
o presidente da Republica tem com
esse crime inqualificável que se in-
tenta praticar, para satisfazer os ca-
prichos de um politiqueiro como o
sr. Azeredo.

Por tudo quanto oceorrer em Mat-,
to Grosso, saibam todos, a Nação e
o exercito, que o grande responsável
i o sr. Wencesláo Braz, a mais alta
autoridade da Republica.

paz e amor.
Não fica sendo ató ridículo de mo-

O ministro da Marinhv. pretende,' nas fôrmas particulares assumidas I r;geraç50 0 tyranncte que perde assim
dentro dos recursos orçamentários com : pelas controvérsias externas, é fácil I nara qualquer troca-tintas?
que conta, mandar fabricar a pólvora perceber que a nossa diplomacia não
usada pe'.os navios de guerra, isto é, a se tinha erguido acima do estreito
de base dupla. ', ciTO,i0 ,ias preoccttpações çoloníaes.

Trata-se de uma medida que trará N5o apparece ainda um alvo politicoeconomias aos cofres públicos, c que

O minlistro da Justiça, ducíarou ao
coiiimandanit-e da Brigada Policial que
devem continuam a ser pagos, pela cai-
xa d'a mesma Drigadbi, os foros de ter-
itenos das ruas' Pedro .Américo, e do
Cailf.icte, mesta capital, reqit*ridk>s por Vi-
viano Caldas c outro.

Koi a quadrinha de hontem repetida
Porque um erro tivera da outra v« ?
Krro maior commette nesta vida
Quem da Casa Muniz nâo i freguez.

¦ » m » —

O miivistttio da Fazenda, fíedíndo .nro- j
viikin.ci;i'3 wb surtido de ser satisfeita
a exigennia do Thesouro Natíonal; de-
Ví>5«u 0:0 'sieu collega da 'Marinha o
prdcesío de ulivida de exercícios fimtes¦ " - foguista Bencdicto

O REGRESSO DO DR. LAURO
MftXER

Como será recebido boje o nosso
chanceller

•A bordo do paquete «acrowuí Rio de
Janeiro, que dleve entrar em nosso por-
to ènn 3 para ás 4 bòrws, «hega hoje
ao 'Rio, de volta <íe sua vitbgom aos
BstanV>9 Unidos, o «Ir. Lauro Müller,
ministro dia» Relações Exteriores.

iS. ex., como se isabe, terá uma te-
cepção grandiosa; promoviida por gran-

economias aos coires piuncos, e que ,, .. - „ ;,„ ,,„ „_ ;,Uat j/.yu«»«. «>• ..">«.»-
, ,. . , . . 1 .. , - t synthctico, nao se cogita de um ideal ^ mK £ ,0,iedbr otornara a Marinha independente de for-1 ', . .. . ; f-r-Vv..' a., c;;h„,,,,,. 1 vasto c elevado, capaz de abranger 1 Ffcprwra <ía hrtva.

neçedores daquelle explosivo. v'ls'° *• LIV-^ "' » b 1 0 .,lu.s„w timlar d
_„. „..„ „ ...„u.„. „,.;- .1.! na sua orbita um programma (le _,,-; ,,¦ .,„ _r„.,,„-Parece-nos que o melhor meio de [ «a sua orotta um programma

I que se devia lançar mão para o fabrico • acção externa cm que entrasse o cs-
! da refcri.-la pólvora seria o da adapta-' forço para a futura expansão da in-

Tentar o governador direcramente, ção de alijiins laboratórios da fabrica do : dividttalidade internacional. O Im-
ou por facto, sujeitar o território do ¦ Pinupte a esse mesmo fabrico. | perio restnngiu a sua visão diploma-istado a governo estranho. j A navão gastaria menos dinheiro na'P --

II Iíntregar ,!e facto qualquer por- empresa. Em todo caso, já que o sr.
çao de território, oceiipado ou possuído j Alexandrino de Alencar acha mais ra-•pelo Ustatlo , I zoavei qlIC n Marinha prepare por si.Nessas condiçües. não .poderia o dr. j mosll,,a a slln poivorn, 0 mie ha a exigir

de s. cx. é que os respectivos serviços
sojani dirigidos com acerto, de modo a
se tornarem leconiuiendaveis c o menos
pesados possivel aos cofres públicos, i ritoríal c de encontrar linhas diviso

O que i itrecnte conseguir c i nisso | ^ capai;C, cle ofierecer obstáculos
nue_ pensa sobreli.do o ministro da '^ 

incursõc5 dos vi:íillllos e rivaes.
Marinha, o a independência daquella 

^ ^.^ ^ 
,.,0 ^., rcpl,.

 devolveu ao, da \'ia-
çã'J. divbríkw prCoesos, de dívidas dc-s
imesiivos exêrotietós ,afim de ser cum-
prida a disposição da circular n. 23.

PEIGN01RS, DESHABILLES MATI-
NÉES e SAUT DE L1TS.

lirislson Nascimento.—ifi7, Ouvidor.
11 r "

O sr. iPandiá Caiogeras autortsou o

.publicas da bacia do Prata ainda \ i^^^ots^nls fcaTX!

Affonso Camargo ter assumido qualquer \
compromisso qité importasse ua viola- j
ção das leis do.Tafanj, i

I tica ao problema das fronteiras. Na
í própria acção intervencionistà nas

. ! de",2.ri'5?roJuo;oi,os bpviii&s -c cav
transparece a mesma preoccupaçao. a,C3j ,&& .raça,s Etantienga, .Durhani. 'c

geograpltica. tf sempre a idéa fixa 
| ^^^f\^0& dT^

do pioneiro colonial, impclhilo pela • L • • '- >•—.--

anciã de estender o sett domínio ter
:Cam o .preadlenie ila- RtjpnbKca este-

Ve, hffijtiem. á noite, cm '.lot{?a coti.fcre.h-
cia, 110 patocÉo dn CalíKte, o coronel Fe-
íinpe SchhtMtj govenu-lor de Santa Ca-
ílitvfina.

Ntasa conferendia, que teve inicio ás
o 'e 15 horas da noite e só terminou
ás ií i]2. alinda si.; tratou da Rtlãcçãio
d'o texto ilo accoildo ifué resolve a quês-tão de Któtes cume 'os 'Estados de
Samta Catharina e Paraná.

•Es-ie accordo nato s;.-rá assignado hoje,
como estava amuircoiado, e. isso por-
que, MCigitiv.lo iinflarainçõcs t|tse nos mi-1
nisitra-ram no paJaieio dio goTCmio, os ad-
vogiKÜDs dias ipar-tcs !.'l'.i:p.i-.'t'. s não po-'
deram iililiniar a sua rédacçtío, como í
ilc-iejnvam. j

O i!i-. Afíonso de Camargo, esteve
taiulrein no ¦palaíaM, não tcivJo, porem.
confcrGriokKlo ccr.i o chefe do K&l;iílo. •

Hoje, ás 12 i|-', n.'1'i'iza-se o almoço
ofío.-í-etií.') ijiolo chefio do Estado aos
dons governadiares.

Referem tclcgrammas de Malta Groí-
so que a famosa Assembléa dn Estado
pretende reunir-se cm Aquidauana, onde
terminará o processo que move contra
o general Caetano de Albuquerque.

E' uma farça indigna a que vem rc-
presentando essa assembléa, sob a di-
recção do deputado Annibal de Toledo.
A verdade é que esse chamado poder
legislativo de Matto Grosso já não está
completo dados a renuncia de quator.te
dos seus membros e o acto do governo
do Estado marcando novas eleições para
31 do corrente.

O que existe da Assembléa é a sua
mesa, que comniunicou ao general Cae-
tano aquclla renuncia, e officiou ao ge-
neral Carlos de Campos dispensando a
força federal, que dava guarda ao edi-
ficio cm que funecionava.

Essa mesa continua cm Cuyabá,
aguardando as eleições e a recomposi-
ção da Assembléa. Que valor tem, as-
sim, a decisão dos deputados resigna-
tarios que, arrependidos do seu acto,
por conselho do sr. Azeredo e do sr.
Annibal, dão o dito por não dito, e
pretendem reunir-se de novo?

Como se vê, esse negocio de Matto
Grosso, quanto mais tempo se passa
mais se converte numa vergonhosa co-
media, de que não prescinde o azere-
dismo para fazer vingar os seus planos
de venda do Estado.

O que, tntretanto, ha de mais extra-

iobreludo o ministro da:
1 independência' daquella

corporação dos fornecedores da pólvora, |
que obtém lucros fabulosos emquanto a ;
nação sc prejudica, gastando enorme-
mente com o que poderia ser obtido a
menor preço.

O sr. Alexandrino tem a vantagem
de saber querer, o que é raro entre os '
nossos administradores. Nessas circum- 

j 
—„- 

é confusai hesitaníC) tímida e
stancias, Pude e deve-se esperar que. ,K , a dlabrteaçan da pólvora para a Marinha

Ki-ny .peto criador d-r. Octavio Barbosa
Giimoi.no, e bem assiim da forragein que
aicoiitpanlha o 'referido gado.

Temos recebido, varias queixas de
que a Leopoldina Raihvny está cati-
sando a destruição das mattas da zona
por cila servida, porque, consumindo
lenha em quantidade cada vez maior,
reduz assim os proprietários dáquellas
maltas á obra de devastação.

.Embora os motivos, que inspiram
essas queixas, sejam muito valiosos,

seja uni facto dentro de pouco tempo.

PUNHOS r. collarinlios — Especialidade- Cf.*a Manchester -- Gonínlves Dias 5.
Tor toda esta semana deixará o portodesta c.ipi'nl, para fazer exercicios na

ilha Gr.-.nde e suas adjacências, o" scoitt" Rio Grande do Sul,

O almirante Gamier, chefe do esta-
do-maior da Armada, recebeu telecram-
ma communiçahdd-lhe que o navio-rs-
cola Bchjamiii Constam, tendo feito,
sem novidade alguma a viagem entre
Maranhão c Fortaleza, chegou a esse
ultimo porto ante-hontem, ás 6 horas
da tarde.

A 2* .pagadoria do Tlicsouro Nacional
effeotou ca seguinte pagUmientos t;

56;'i(iS$490. ít '--liv-ers'c.5 àh forneci-
mentos ao Ministério ifo Interior:

2o:.(74$, di.i folha do .pcsscal do lios-
pitai N, de AÜcm.-ul-is;

16:000$, a Costa & Santos, de for-
nocánvento ao .Minislpcrio Mo Interior,
cm setembro ultfinio;

ifi:97o$3Si), a diiversos, de forneci-
meni-o ao 'Ministério da 'Marinha; -

ütjCSSiio. ao Lloyd Ilrasiiloirçl, de
ha!nspo:'tes por conta Uo Minflstcrío da
Viação. o

ioo:í8+$;(í5, a -Companhia de Via-
çãk) e Construcçao, d'o trabalhos cm
maio e junho iiltimos.

¦ 1 m * m
BIBI.TOTHECA POPULAR — Aber-

ta ao publico das 11 ás 21 horas, no
T-yreu de Artes e Officios.

¦ 1 m > s^ -
Serão saibmettidos hoje, á prova es-

cripta de administração de fazenda, os
seguintes candidatos rio concurso de
agentes fiscais db imposta de consumo
«jnie está se reaízando nesta eapital:

Francisco 'Maxwell CordeTtro, 'Emyg-
dio Alves Guimarães Costa, Armando
Nlegreiros e Joaquim tej-tie Viaima
Guimarães,

l.licano não ha historia diplomática, j
O novo regimen, reagindo contra' o 1
fetiohisrho territorial do Império, j
começou ccd.endo de mão beijada i
uma larga arca de terras brasileiras.
Dahi cm deante a nossa acção diplo-. n,-,n nos parece justa a aceusação feita

¦' '' á 
Leopoldina. Os preços, do carvão

sobem cada vez mais c deante da cs-
cassez da hulha é natural que áquella
empresa ferro-viaria trate de encontrar
un. substituto para o combustível cuja
obtenção é difficil. E a lenha offerecc
vantagens, a que uma empresa guiada
por idé.ts commerciaes não pôde ser in-
differcnte.

Mas ha uma coisa que a Leopoldina
pôde e deve fazer para reparar os effei-
tos altamente nocivos da destruição das
florestas. E' cooperar no plantio de
novas arvores que substituam as que
vão sendo derrubadas. A devastação
das mattas não c devida á utilização
industrial da madeira, mas sim n des-
proporção entre uma derrubada cm
larga escala e um re-plantio de arvores
moroso ou nullo.

A Leopoldina, apezar de ser unia em-
presa estrangeira, não pôde ter interesse
na desvalorização das zonas atravessa-
das pelas suas linhas. E a destruição
das mattas certamente acabará por af-
fectar ns condições econômicas daquelles
districtos.

Auxiliando, portanto, o re-plantio das
mattas, para cuja derrubada ella está
concorrendo, a Leopoldina praticará um
acto justo c fará tambem um bom ne-
gocio.

Rio Branco reatou a tradição históri-
ca. Mas não levando em conta o amt-
chroriismo da politica do Império no
ambiente da America do século XX,
o grande chanceller, ao lado de ines-
qtteciveis serviços, criou um estado
de perturbação internacional que por
vezes chegou a um ponto em que
a tensão diplomática se tornou pe-
rigosa.

Com a entrada do sr. Lattro Mü-1-
ler para o Itamáraty, começou a pri-
meira phasc caracteristicamente bra-
sileira c definitivamente americana
da nossa politica externa. Brasilei-
ra, porque, pela primeira vez, nos
separámos completamente do fardo
das tradições ibéricas que continua-
vam na America a forçar divergen-
cias c antagonismos, que eram apenas
relíquias da rivalidade secular refle-
ctida sobre as colônias hispano-por-
tttgttczas pelos conflictos europeus.
Americana, porque somente a partir
da nomeação do sr. Lauro Müller,
como suecessor de Rio Branco, as
vagas aspirações de solidariedade
contincntal tomaram na nossa politi-
ca externa uma fôrma definida.

tA acção do illustre brasileiro que
hoje regressa á pátria e que volta a
assumir a direcção da chancellaria
pôde ser, portanto, resumida em duas
formulas: — a concepção puramente
brasileira da nossa actrvidade diplo-
matica e a noção de que os nossos
interesses jjjj responsabilidades como

O ministro da Fazenda communicou
atís chefes das râpairtções subordinartas
atos Seu ministério ter resolvido proro-
¦air até segunda ordem o prazo de que
tratam as etrcukures n's. 18, de 5 de
mrak) de'-1014, e 8, de 27 de maio dio
anno findo, paiti o reooihimleiiito das
moedas de cobre do cunho antigo e
resjpectiv-õ troco.

O sr. PanftHa CaVigeras declarou ao
delegado fiscal do Thesouro dio Estado
do Amazonas que segundo comiminicoti
o rórtisWo <fc ÃgrJcniltura, « Insjreojlo-

Pingos &Respingos
 O novo jornal do Costa Rego chama-

se a inntíniB.
— Agora sim, eommcntn o Knzehio de

Andrade, vne-sc fazer luz sohre o caso de
Alagoas.

tis
. & *

Jayine de tal foi preso por
faser compras aa Pasckeal e
mandar pôl-as na conta d.t sr.
Teixeira de Carvalho.

Mas que proceder bandalho,
Diz este em raivosa voz.
Sou Teixeira de Carvalho,
Não IVixcira de... Queiroz!

O Conselho Jlunieip.il está zangado com
a imprensa; ainda ha dias um notável edil
atacinua furiosamente, cliamando-llie nomes
feios, Não é tle agora que o Conselho se
tisn mostrado pouco camarada da imprensa;
hasta dizer qne, de todas as casas de es-
péctnculo, é elle a única que não annuncia
as suas íuticcOes uo rodapé da ultima pagina
dos diários.

A policia continua firme na sua cam-
pulha contra 03 cambistas de tlicatros.

Deixa, entretanto, toda a liberdade ás
casas de bicho.

1— Ií' natural; pois não vês que todas
cilas anmmciam á porta: bilhetes sem cam~
bi°t a perseguição policial i só contra os
cambistas.

i?
A phrase do Emilio sobre a candidatura

do Agenor de Rome á Academia e que
hoiileni os Píiikos publicaram, saiu errada,
porque a revisão a concertou»

A phrasc foi esta: _ "A candidatura
marcha snr des rourettes."

Assim como saiu nem o K.T.1I percebeu o
trocadilho.

Kt
sil *

A installação do Congresso Medico do
Recife vao reunir-se brevemente.

A installação do Congresso terá logar no
Theatro Parque.

Sendo a installação no Theatro í de es-
perar que algum dos médicos fale sobre as
applicaçõcs do ar scenieo.

Depois da installação será representado o
Micrebio do Amor...

»
Com a ultima expedição á

ilha da Trindade as collccçõcs
do Museu Nacional ficaram
muito enriquecidas.

Fosse praga 011 máo agotiro,
Obra de l:uria satânica,
As lendárias grutas de ouro
Transformaram-se em thesouro
.Do zoologia e botânica,

*
$

Telegramma. do Recife refere que õ ir.
Arnaldo Maia tendo-te queixado 4 Provin-
cia de um seu vizinho, foi por este obrigado
a engulir, em dez pílulas, o retalho do jor-
nal em que vinha a reclamação

Se a moda pega, 09 redactores d« plantio
vão ter um grande allivio cm todas as re-
daccúcs,

< Cjrrano ft C*

O sr. Lauro Miiller

du mimei» de aanigos e admiradores
seus, que lhe demonstrarão assim a
guinde satisfação ipcTJó seu regresso ás
forras pátrias. Com essa ireuMfesilação,
o üihtstíie 'brasileiro tvrá tambem uma
prova da gieindte' sjiinpalluia que lhe tri-
biíam o-s liáibitãniSes d'estia cidade, qwe
concorrerão, tpiar certo, para maior brd-
llio dia rodtitjção. que sc ílie .prepara.

O navio do UcyU P,rasi>.-iro atracará
ao "Cáes Lauro Mmlfer", onde começa-
rão as nuiaiípéslaçõcs ao iüustro via-
jante.

O iprògrainmità dhls fes-tas com qne o
dr. Louro M-.i-ller será recebido já está
publicado. Desde o cáes da praça Ma.uá
aitò ao extremo da Avenida Rio Branco,
no obelíis-co, .tudo .estará bcllamente or-
mainentarlo .e 'Cin alguns coirntos foca-
rão bandias de musica da iMaiririha, do
Exorbito. Policia c Bombeiros. Um des-
ses coretos ficará cm frente . ao Club
Miljlaii'. , .,

O dr. Lauro Mulíer será conduzido
cm carro a Dati.tHrtrjt até ao €lub Mi-
lifar, onde Se dhrá a recepção, optando
incumbido de samlal-o o dr. Pereira
Lima. iprcsíde.ní'e da T/ederaçãodas As-
sooiaçfies OcMumcrciaes do Brasil e ora-
dor official da gramde conunissão.

Éstairão presentes ao desembarque os
ministros de Estado, e profci.tio muríSoi-
pa!. o ConseHio Munitoipal, iinoonporaido,
os fuitcciioiihiifios do Ministério das Rela-
ç5es Exteriores, o conpo docente, o pes-
soai administrativo e o oorpo discente
da itóscola Polytecbnica, a turma de
baichareütiimdos da Facuidade Livro d'e
Sciencias Livi'cs « 'Sociaes. a Sociedade
Homens de Letras do Brasil, assim
ccr.no rnpresentanttes dos governadores
dos Estados-, de todas as associações
commereilavs e clubs sportivos do Bra-
sil e de todtos as sociedades desta ca-
nitali . - .

Tamhem cantlparecerao a «icepça'o ao
illustre chanceller, o Supremo Tribunal,
a Corte de AnpeiJação, o Instituto Hfe-
torico Geoijraiphíclo Brasileiro, o Oorpo
d!e Bomheiros, a Brigada Policial, car-
deal arcehispo do 'Rio de Janeino. Ke-
partição Federal de Agiins e Obras Pu-
blJcas, o Mosteiro de S. Bento, que
slcrá representado por uma commissãla
<lo professores e por batalhão die
alunmoa, qile formaira na praça Mauá;
o Llojxl BrasileiTO, o Club dos Funccio-
naries Públicos Oreis, a Associação de
Auxílios da Estrada de Ferro Central
dio Brasü, o Atitoiriovel-Club BrasileiTO,
o Aero-Chib do Brasil, ia Associação de
Imprensai, a Assocnaçãto CommJcrcia1! do
Rio de JaneÍTO, oDerby Chb, o Jockey
Club, o Oufc áe lEngenharia, o Oitttno
Industrial, a Sociedade 'Nacional de
Agricultura, a (Federação 'dhd Associa-
ções Çonvn,emaet Ido Brasü, « Vet-

duração dos SpoWs Athletroos, a Liga
MetiroipioSfltana dos Sponts AÉteticos. o
Bctofogo .FlootbaH Chtb, o Chib de Rie-
gatas do Flamengo, o Flumiiionse Foot-
bali iClub e o Centro Civioo 7 de Se-
tembro.

Esses fostejiois, para maior realce, tíc-
rão abnülhantados com uma formatura
de ahimnos dio iMostciro de S. Bem-
to, CoBegio Pedro II, Collegio Militar.

O conde de Affonso Celso, presiden-
te do Instituto Histórico e Geographico
Brasileiro, nomeou a seguinte coinmis-
são de sócios que representará o mesmo
Instituto na chegada do soçio honora-
rio dr. Lauro 'Müller; ministro das Be-
facões Exteriores: srs: drs: Miguel
Calmon, Felix Pacheco. José Américo
dos Santos e Annibal Velloso Rebello.

Tendo recebido convite para se fa-
zer representar na cerimonia da chegada
do dr. Lauro Müller, o dr. Hcrr.iann
Flehiss director do Instituto Commer-
ciai nomeou uma commissão composta
dos srs. drs. Francisco de Paula San-
tiaso, Mello Carvalho, Francisco A. da
'Motta. e Manoel J. de Oliveira para
representar o Instituto e dar as boas
vindas ao dr. Lauro Multer.

Essa commissão deverá encontrar-se
no pomo de desembarque ás .1 horas
da tarde de hoje.

Para o ingresso no Cies e com o fim
de evitar confusões desagradáveis e
intromissão de pessoas suspeitas ficou
resolvido que será exigida a apresen-
tjiãõ de cartões intransferíveis da Po-
licia do Porto, cartões que desde hon-
tem e á ultima hora hoje serão distri-
btiidós na sede da Sociedade Nacional
de Agricultura e na sede da policia do
?orto, á praça Maná n. 1.

— » ¦> » mtAMISAS—O que tia de melhor e clegan-
te—Casa Manchester — Gonçalves Dias 5.

1* » m • m
O sr. Domingos Pinho, presidente da

Câmara de Commercio Internacional do
Brasil, recebeu do vice-cônsul de Cuba
nesta capital, o seguinte of ficio:"Tenho a honra de aceusar a rece-
pçâo do of ficio de v. ex., datado de
5 do corrente, pelo qua) em nome da
Câmara do Commercio Internacional do
Brasil, v. cx. se dignou remetter de
uma maneira completa e cabal, as in-
formações sobre a exportação de ce-
reaes solicitadas por este consulado em
data de j8 do mez fluente.

Ao agradecer a v. ex. as phrases de
alento dedicadas á minha gestão ne3te
consulado, em prol do estreitamento
commercial entre este seu rico paiz e
o meu, aproveito a opportunidadc para
enviar a v. ex. alguns números dn
Boletim Official dn Câmara de Com-
mercio, Industria e Navegação da Ilha
de Cuba; rogando a v. cx. conimuni-
car a este consulado se essa institui-
ção não recebe a referida revista di-
rectamente para que possa providen-ciar neste sentido. Apresento a v. ex.
o testemunho da mais distineta consi-
deração. — ÍAss".) Gabriel De InCampa y Cuffi, viec-constd."

•1 r vi ¦ 1
A administração do Correio da Ma-

ii.'in._ assim como todos os seus agentes
e viajantes, acceita assignaturas paraa revista portugúeza O Rosário, uma
das mais bem feitas publicações catliõ-
licas editadas em Portiiu.il. Anno fiSooo.

A Directoria da Despesa Publica con-
cedeu os seguintes créditos :

de I50$ooo e goo$ooo á Delegacia
Fiscal na Bahia, para pagamento de
pensões de montepio a d. d. Lindauvn
Erniclia dos Santos e 'Constança Vian-
na de Souza ;

de 3oo$ooo á Delegacia Fiscal no
Maranhão, para pagamento de consi-
gnação a d. Guilhermina Rosa Bessa ;

de 4So$ooo á Delegacia Fiscal cm Mi-
nas Dará pagamento de pensões a d.
Almerinda Alves Moreira e a seu fi-
lho menor Tácito ;

de 999$op6 á Delegacia Fiscal em
Pernambuco para pagamento de pensões
de momento a d. d. Porcia Mendes Pe-
reira c Joanna Amélia Mendes Pereira.

BENGALAS — Elegantes e resistentes —
Casa Maucbester — Gonçalves Dias 5.

O presidente da Republica de-

O sr. Pandiá Calogeras transmittiu a»
secretario da Câmara dos Deputados a*
mensagens com que o" presidente da
Republica devolve, devidamente sane-
cionados, dois autographos de resolução
legislativa que antorisa a abertura do
credito de 2.786:6s8$75i, suppleincntat
4 verba 37a, para pagamento dos fune-
cionarios addidos em todos os ministe-
rios e dos lentes em disponibilidade da
Escola Superior de Agricultura e Escola
Media da Bahia, aproveitados durante
o actual exercício, e ao i° secretario d»
Senado Federal a mensagem relativa &
abertura do credito especial de réi»
3:78a$3j8, para pagamento do que ê
devido a d. Maria Julia Bransford e
d. Hilda Motta, <m virtude de aetvi
**nca Judiciaria,

**&..*JLi ¦¦ *íiaUS2)í<*---tó*L^í
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p nrtblema do matrimônio na

Europa, suggery
fundação da "Liga para qcasa^
manto dos hsrdas inválidos"

Um dos problemas mais interessar*-
tes sobrevindos á guerra europca dcfi-
ne-se cm duas palavras: sobram mu-
lliercs. Quer isso dizer que lia excesso
de população feminina, indicando as ei-
iras, mclliormente que as palavras, a

gravidade do problema. } ,
Antes de rebentar a guerra havia na

população da InKlatcrra, da Allemanha
e da França 3.7SS.373 mulheres amnor

a população masculina' A Allema-que
nha excesso de
845.G61 mulheres e a branca dc 645.271.

Cabia, portanto, á Inglaterra um ex-
cesso de 1.937.201 indivíduos do sexo
feminino, entre mulheres e meninas,
sobre o total da população masculina,
isso, como assignalámos acima, antes
de estalar a conflagração. As perdas
dos inglezes; na grande guerra, ha um
anno atraz, calculavam-se cm 86.000
mortos, 55.000 dcsapparccidos e 251.000
Iferidos. E' certo que nem todos os
mortos e dcsapparccidos são das Unas
Británnicàs; lia-os do Canada, Austra-
lia, Nova Zcelandia, etc. Pode-se, en-
tanto, calcular, sem exagero, que o
excesso de população feminina sobre .1
masculina, na Inglaterra, seja hoje dc
2.100.000 indivíduos, cifra que tende a
crescer dia a dia, e que nestes últimos
tempos tem augmentado considerável-
vn cn tc

Na 
'mesma 

época a que se refere a
nossa estatística calculavam-se em
C00.000 homens as perdas allc.iniis, ei-
fra a que se deve accrcsccntar 300.000
dcsapparccidos, muitos dos quaes terão
morrido também. Nestes últimos mezes
dc guerra— que têm sido tcrrivelmen-
te mortiferos.— a cifra do excedente
ieminino na Allemanha deve ter cresci-
do dc um modo •formidável.

E' portanto, evidente que o problema
de encontrar marido torna-se hoje tao

grave na Inglaterra como na Adcma-
nha. O excedente feminino na tranca

NA 'CASA ROSADA
O BANQUETE OFFE-

RECIDO PELO
SR. IRIGOYEN A'S EM-

BAIXADAS
fliieiiw Aires, 15 (A. A.) — Reali-

zou-se hontem, no jardim de inverno
da Casa Rosada, o banquete que o go-
verno argentino offereccu ás embaixa-
das extraordinárias á cerimonia da pos-
se da nova presidência.

A' mesa, lindamente ornamentada,
tomaram assento: o dr. Pelajio Luna,
vice-presidente da Republica, represen-
tar.do o dr. Hippolito Irigoyen, presi-
dente, que não pódc comparecer por
motivo ile luto recente; o contra-almi-
rante Max Frontin, embaixador brasi-
leiro; dr. Eleodoro Villazon, embaixa-
dor boliviano; "dr. Ventura Viel, cm-
balxador chileno; dr. Isidro I'abclla,
embaixador mexicano; senador Jerony-
mo Zubizarrèta, embaixador paraguayo;
dr. Augusto Durand. embaixador pc-
mano, e deputado Gabriel Terra, cm-
baixador uruguayo; dr. Carlos Becu,
ministro dc listado das Relações hxte-
riores; dr. Ramon Gomez, ministro do
Interior; dr. José Salinas, ministro da
Justiça e Instrucção Publica; dr. Ho-
norio Ptieycrredon, ministro da Agri-
cultura; dr. Bomingo Salaberry, ml-
nistro da Fazenda; dr. Elpidio Gonza-
lcz, ministro da Guerra; dr. Frederico
Alvarez Toledo, ministro da Marinha;
dr, Pablo Torcllo, ministro das Obras
Publicas; dr. Eduardo Sarniíento J.as-
piur, sub-secretario das Relações Exte-
riores; dr. Antônio Bérmejo, presi-
dente da Sunrcma Corte dc Justiça;
dr. Bcnito Vdlanucva, presidente do
Senado; dr. Mariano Deuiaria, presi-
dente da Câmara dos Deputados; dr.
Julio Moreno, chefe de policia; os pre-
sidentes das coiiunissõcs de Diplomacia
da Câmara c do Senado, outros diplo-
malas e autoridades, especialmente con-
viilados.

Uma orchestra tocou durante o ban-
quete trechos escolhidos de musica.

Ao chauipagne, o chanceller Carlos
P.cru, em nome do governo, saudou os
embaixadores.

Buenos Aires, 15 (A. A.) — Partiu
esta manhã para Santiago do Chile o
clr. Ventura Viel, embaixador daquelle

era intes da guerra, muito menor, lia- paiz á cerimonia da posse do dr. Hip-
vendo linda a registrar que as sms | polito Irigoyen, acompanhado dos res-
nerdas téiii s;do, numericamente, mcno- j poctivos delegados e secretários.
res que as da sua contendora e que o embarque do illustre representante
as da sua grande aluada-. Sem çmliar- .
bo. pódc-sc estimar emjiiti milhão o.|

chileno esteve¦• muito concorrido, sendo
prestadas as honras a que tinha direito.

O dr. Iiippoüto Irigoyen, presidente
da Republica, fez-se representar por
um dos seus officiaes de gabinete, cs-
tando lambem presente o sub-secrcUiric.
das Relações Exteriores, dr. Eduardo
Sãriiiiento Laspiur, e numerosos meni-
bios do corpo diplomático estrangeiro
0'.iti acreditado,

Todos os freguszes pe cora-
praia inoveis

REDST
dizem que elles são
os mais modernos,
os mais elegantes,
os mais delicados,
03 mais bem acabados
e os mais íacei.s do pagar.

Gonçalves Dias, 71
UBUGUAYANA,82
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Ura concerto em beneíicio de
obras pias

Em beneficio das obras pias do
Ctirato dc Santa Thereza de Jesus rea-
liza-se, hoje ás S.30 da noite, no salão
da Associação dos Empregados no
Commercio, mn brilhante concerto em

- ,. • „, - ;, r.,n.,r;„nc que tomam parte a violinista senhorita
»»*,!PP]»?£^ES!nie-J.V"ffi^ Paulina d/Ambrosio, e os srs. Charley

excedente feminino cm França.,
Aos inglezes, ou melhor, as inglezas

não passou despercebida a sunima gra-
v!dade deste problema social.; I'.m 1.011-
tires formou-se logo uma "I-iga Pya o
Casamento dos Hcrocs Inválidos (Loa-
guc for thc Mamyng of Broken He
roes), cujos fins o próprio titulo ex-

pllca. Claro está que esse estrataçe-
ma,— visto nuc o numero de estropia-
dos tolhidos pela guerra, heroes ou
não. é infinitamente menor que o dc
mulheres cm estado de casamento -

não resolve o problema. Por outro
lado, o remédio que essa associação

propõe offcreec um grave :.'*con;'.e'!'lmn*

je''c dc chocar-se com o romar.ticismo
das inglezas a recommcndaçiio pátrio-
tica de casar com uni homem mutili-
zado e tralar delle durante toda a

V' 
Pergunta-se: não será «"a .iniciativa

um sério perigo contra o cquiid.no,.do
lar inglez-?... Será duradoura, uma
união qne se funda mais no sentimento
da 'piedade que no instincto amo-
roso r.., j„

Taes são as perguntas a que tem oe
rcsiKindcr neste momento as senhoras
inglezas de todas as classes, somes.
Não se pódc negar que as imciadoras
desse movimento têm recebido uma
verdadeira onda de adhcsõcs das mein-
nas casadeiras. todas ellas acceitando
os'licneíicios da Liga e nioslraudo-sc
enthúsiastns da idéa de ter um man-
do amarrotado na guerra. •

'Na alta sociedade londrina colheram-
se varias opiniões interessantes sobre a
iniciativa.

Lady Mnir Máçkenziè approva a idea,

Regresson hontem ao
Rio o dr. Arthur Neiva

O dr. Arthur Neiva, ladeado por sua
esposa e pclo dr. Osvaldo Crua

A bordo do paquete Somara regres-
sou hontem de Buenos Aires o dr. Ar-
thur Neiva, que ha quatorze mezes vi-
nha, a convite Jo governo argentino,
organizando a secção de zoologia do
Instituto Bacteriológico daquella ei-
dade.

O illustre scientista brasileiro, que
na Republica vizinha, como o attestou
toda a imprensa portenlia, fez uma bri-
Ihante, figura na representação do des-
envolvimento da scieivcia medica entre
nós, volta encantado .pelo 'fidalgo trato
que lhe dispensaram ria grande Repu-
hlica do Prata.

Falando ao illustre viajante sobre a
sua missão na Argentina, disse-nos elle
o segirnte:

— Trago da Argentina impressões in-
olvidai/eis de gratidão pelo carinho que
me dispensaram e de admiração por
aquelle grande povo. Durante os 14 n;c-
zes que trabalhei 110 Inslituto Bacterio-
lógico, organizando a sccção de zoolo-
gia medica, somente guardo gratíssima
recordação do3 meus companheiros dc
trabalho, que tudo procuravam fazer
para que levasse a cabo a missão de
que fora incumbido. Tive opportuni-
dade, dc percorrer grande parte do ter-1 V
ritorio argentino e
somente posso ter

2)'áq;uem e d* além».
—»^^^»^«-

A neutralidade e as pretençdes
hespanhotas - Fala um rumaico
acerca da guerra e da Rumania
¦- Portugal ea Guerra_- llm ma-
nifesto ao povo apprehendido
pela policia - Tumultos popula-
res — Operários para a França

IA noU mais importante nara 03 de Prosperar numa pátria de scnliadorcs.
D0rtUEtiP7i*< om rntnV?,-, ,„, „„„„..;. 1 Quem inventou essa b-Mcta manobrava para•¦urtuguezes, cm relação aos aconteci- 5eoastíanistasV.i Pois não basta abrir osmentos que ora se desenrolam na. olhos,' para lago ver auc as tropas p°.rttt-¦Europa, c sem duvida a que resalta\ouocas 

"vão e não pòdciii" deixar dc ir f
recentes declarar-nos rios -vtolo • "A nossa cooperação foi solicitada c pro-icu-iuea ueciaraÇOCS Ü0S dOIS metlida; o compromisso tornou se publico;das

grandes estadistas hespanhoes, aFrui-
ra eRomanones. Essas declarações,
a primeira, de Maura, em relação á
attitude da HéVpatifra em iace da
guerra, a segunda, de Ròmanòriès,
obstandò absolutamente a que uo
Congresso seja discutida a neutrali-
dado daquelle paiz, completam-se,
póde-se dizer assim. Mas completam-
se para deixar de sobreaviso Pòrtii-
gal, arrastado pela Republica á peri-
gosa situação em que se encontra pre-scn.ciiiente.

De facto, Maura, num discurso
proferido ha um me* cm Iieramra,
fez a , apologia da neutralidade "do
seu paiz, como uma nècessidadij ün-
periosa na actual coiijunctüra. Iiias
essa neutralidade, que acarreta p'â*?a'
a He-panha encargos c difficulflídísj
cada dia maiores, não significa que
a reação fique de braços cruzados,1 e
não encare o problema das suas ,coíi-
veniencias ifttturas. Não. A IiTs-
paníia desejará viver na melhor ifcÇr-

íiara aqucHa gente e aquelle paiz. So
bretudo, uma coisa constatei, e essa eu
a repetirei sempre que se me offerecer
opporitmidade; quero reterir-me á sin-
cera amizade que 03 argentinos consa-
grani aos brasilíiros, e os médicos bra-
sileiros, presentes ao Congresso de Mi-
crobiologia, poderão, por sua vez,, at-
testar a veracidade dessa affirmátiya.
Sempre que se offerece uma oceasião
para homenagear 03 homens de scien-
cia brasileiros. 03 seus collegas argen-
tinos não a deixam de aproveitar. A
esse propósito, recordo-me de um ,fa-
cto bastante expressivo; no Hospital
Muiiiz encòntrarám-se dois doentes de
berihcri, chegados cm um trãnsatlanti-
co norte-americano. Ks'e hospital, que
é uma dependência do Instituto Úacte-
riologico, a cargo do prof. Kraris, re-
cebera dias antes n visita do illustre
clinico brasileiro dr. Figueiredo Rodri-
gttes, enlão a passeio em liueiios Ai-
res. Sabedor o corpo clinico do hospi-
tal que o nosso compatriota exercia
sua profissão no Amazonas, região onde
o beriberr abunda, forar.i-lhe sol;citar
a .fineza de estudar os referidos enfer-
nios e a propósito dar uma lição sobre
o assunipto. Ne»se dia todo o, pessoal

compromiíão tornou i
meios de execução estão assegurados{ os

preparativos são notórios; f;ilta apenas par-
ti: o que não vem longe; o ainda ha quem
diga guc não vamos 1 seria unia iraiçao !
Setria unia vergonha eterna! e ficaríamos
numa situação internacional terrível para o
nosso immenso domínio colonial 1"

t; depois dc negar auc vão desdo já pa-
ra Salonica tropas iiortusuczas, o cn-
ticvístado do ..Primeiro dc Jàiuirò prose-
íjniu ;"— Kão creia «isso: se tnais tarde nian-
daremos ou não mandaremos tropas para
Salonica, c coisa que não sei, nerti posso'
adtvjnhãf. Par agora, núo receio enganar-
me affirnianclo-llio que >tãa vamos para lã,
visto o nosso auxilio ter sido pedido para
tomarmos, logar aa .laia dos clliaddsfiialb
nlm de Pratica, c não noutra quiuquer". 'l';:mbem.ha auem espalhe que üs pro-
prinj-inglezes e francoües nfio nos querem
au seü lado...'M— Naturalmente, seria para nol-o díze-
rem que mandaram ch uma commissão de
officiaes... Alas isso dizem-no cllty mesmo
dc lá, .até num bilhete postal !

"falando sério: a tnfíiatcna 'quemt ''ac
buscar soldadas ao Canadá, á Austrália, a
tad't a parta, poderia esquecer os r.ososs,
cuja reputação c tão universal e tco an*
ligtitt ¦ ¦

"I! avcnta.se semelhante coisa, quando
,i:ãa é segredo para ninaucin nua a commiS-

iiionia com as nações Òccidéhtaes, a i f", '"!''"" tránco-inglesa está )"siamo,,te
l.V.,,,,.., « ^ r.,„1..„-. ,.'.;.-.' tiatando camnosco dos Pormenorcs da nossa1 rança e a Inglaterra, mas para 'isso ! i,rCi.e entrada na conflicto europeu."
e necessário <iue a attitude,, dttús;.j Leia.-sc: 0 rfâláiiirrà que vae bus-

StfW?" 
SCr a qUe V-^iw fiados «o Canadá'á Austrália,

a' -1 r i x \c • ¦• 
'" "V\a toda: a parte, poderia esquecer osAssim falando, Maura indicava a\lwssos

Inglaterra e á França o caminho para
uma approximação internacional, c I
sendo logo apontados os dois P<|pipará a guerra? Estamos em meados' 6a dc outubro, ü frio sacode já o norte'- 

rt.° europeu. As operações militares não
tardarão a paralysar... Irão mesmo

* « í«
Mas irão os soldados portuguezes

capitães para um accordo: a
de tudo quanto vi a Hespanha de Tanger e dc
palavras de louvor | protectorado marrotiiiino, c.

braltar. Se a Inglaterra c a França;,.. c„i,in,i„. 
"„„,„;»„.,„.

não .modiiicaren, a directriz da sfe.gggí 
fflffl™ ^ {oram

política internacional em relação ^a  ¦--
Hespanha não podert estar com-a
Inglaterra nem coav a França. F
Maura concluiu com estas singuláris-
simas palavras;"Chegado o transe,

distribuídos milhares de proclamações
contra a guerra. Quando o governo j Eugênio
soube da existência desses impressos, I Chapot Prévost, dr. Adelino Pinto, dr.
já tinha sido feita larga distribuição David Madeira, dr., Domcque de Bar

Banquete ao professor Aloysio
de Castro

Realizou-se ante-hontem, ás 8 hot»?
da hoiiè, lio salão nobre da As«aciaçâo
dos Empregados do Commercio, o ban-
quete offerccido pela classe medica do
Kio de Janeiro, ao professor Aloysio
de Castro.

A mesa do banquete, lindamente or-
namentada, sentaram-se cento e vinte
c cinco pessoas, med.cos em sua tota-
iidade, com e.tcepção do conselheiro
Ruy Barbosa, que honrou a festa, pre-
sidiiido-a. A' sua direita estava o pro.
fessor Aloysio dc Castro e á esquerda
o professor Augusto Vianna, director
da Faculdade de Medicina da Bahia.

As demais pessoas offertantes do ban-
quete, foram as seguintes: prof. Miguel
Couto, dr. Pinto Porlella, dr. José dc
.Mendonça, prof. Rocha Faria, prof. Mi-
euel Pereira, professor Dias de Bar.
ros, dr. Moura Brasil, professor Atra.
nio Peixoto, professor Domingos de
Góes, dr. Domingos Niobey, dr. Car-
Ios Chagas, dr. Henrique Duque, pro-
fessor Bruno Lobo, professor Paula
Valladares, professor Oscar de Souza,
clr. Henrique Apagão, professor Ahreu
Fialho, dr. Guedes de Mello, dr. Oscar
Clark, professor Fernando Terra, pro-
fessor Nahuco de Gouvêa, dr. Rocha
Faria Filho, prof. João Marinho, profes-
sor Nascimento Gurgel,. dr. Roberto
Duque Estrada, dr. Estellita Lins, dr.
Eduardo Moscoso, professor Oswaldo
de Oliveira, dn Cczar Diogo, dr. Jor-
Re dc Gouvêa, dr. Carlos Seidl, phar-
iiiiiceutico Vicente Wemeck, professor
Augusto Paulino, professor Antônio
Maria Teixeira, dr. Arthur Moses, dr.
Maurillò de Abreu, dr. Costa Rodri-
gnes, dr. Arnaldo Quintella, professor
Eduardo Rabello, professor Octavio
Rego Lopes, dr. Henrique Lacombc,
dr. Pedro da Cunha, dr. Rofrerio Coc-
Ilio, professor Benjamin Baptista, pro.
fessor Peccgueiro do Amaral, dr. Bel-
miro Valverde, dr. Mauricio de Mc-
deiros, dr. Silva Araújo Filho, profes-
sor Simões Corrêa, dr, Alfredo Nasci-
mento, professor Henrique Roxo, pro
fessor Pacheco Leão, professor Silva
Santos, dr. Eduardo Meirclles, dr.
Fernando Vaz, dr. Bastos Netto, dr.
Domingos de Góes Filho, dr. Wernec.lt
JlachatlOj pharmaecutico Orlando Ran.
gel; dr. Cardoso Fonte, dr. Leonel
Gonzaga, professor Luiz Barbosa, dr.
Olympio da Fonseca, professor Antônio
Sattániini, dr. Thompson Motta, dr.
Figueiredo Vasconcellós, dr. Dionisio
Cerqueira, dr. Antônio Fontes, dr" Ro-
berto Freire, dr. João Luiz Vianna,
dr. Neves Armond, professor Samuel
I.ihanio, dr. Pedro Pinto, dr. Raul
David de Sanson, dr. Chagas Leite,
dr. Õtíos Drtiiiinioiid, dr. Mario Góes,
dr, Barros Barreto, dr. Carvalho Car-
doso, dr. Henrique Autran, professor
Ernani Pinto, dr. Castilho Marcondes,
di. Rodolpho Josetti, dr. Elysio do
Couto, dr. Bulhões Carvalho, dr.,Mello
Magalhães, dr. Antonino Ferrari, dr.

de Menezes, dr. Rodolpho

delles.' A appreliensão foi immediata

" •*¦• "¦ , -."¦V-~T • " . — ". ¦ . . juíwi'ii\. u |i-i oiaiutu-Hi u<i | uiiLiv.ii, i|uv t ti i
tcclinico do .hospital Ç ainda o do Insti- Inglaterra.e a França têm tido i>ara.'..e>m|.

ros, dr. Tigre dc Oliveira, dr. Leonidio
verá cm Hespanha- di^ntimento'^^- e a censura'impediu que ÒUcs transi- Rjboiro, 4r,:Ju«jl Freire, dr. Leonidas
prchcndò qne | rcseiitçmcntc, sr.!, as dive taSSC.ll pclo Correio. Apezar de todas £ortVdl' ^Ie'r„?^ íinrníl drsolicitações qne apoiitci, as quaes rccla- fa diBficúícIades cIíCEÓu-mè ás mãos Magalhães, dr. Carlos Schomal, dr.
niain cm direcções oppòstas os espirito», s*8 «''"««uaue», uiçgoti me a» mãos | Arthur dc Vasconcellós, dr. liduardo
haja diversidade; mas. no momento cai que «"'l exemplar, ran-jimo, qne escapou jiarqucs, dr. Álvaro Caldeira, dr. San-
a incógnita dc nno vos falei se desvende, ás vistas inqittsitoriaes dos censores, j !03 Cunha, dr. Gomes da Cruz, dr.
no dia cm que se constatar; uma de düSs, jjcm um „nic0 commrtltario faço Carlos Botlo, dr. Raul de Almeida Ma-
Z^:,l™^sScoT[™*^.* proclamação qtie foi profusamente nalhâcs, dr. Emílio Gomes dr Raul
dencia ms im em commithidade de grim distribuída* e:n Portugal, lidíi com ai- Pcnnaj dr. Arthur Costa, dr. Marcon-
des interesses solidários, que são as nao3e3' voroco C guardada cuidadosamente, des Romeiro, dr. Vilanlino dos Santos,

çíe'sd1!';oC3n«-e",°ren',& aPêíias que numa carta rece-jd'*.- Pessoa,de.Mello,-dri Abelardo Ma-
\vl5 n.io fluci Li.i renunciar .i oj^rar-sc s.« , », .L ,, ri nlm dr íViít-icnn d ri Kccrn Lotici dr.iioisa soberania, e as nossas reivindicações, bida, daquellas que a censura cobre , K | V **f" Rl°. - 

^«o 
i.ope,, or

entao, eni,:;qiialqucr dos casos cre.o «.uc cum veniu preto para não poderem, p°,cno do Prado dr Hlldegardo d>
colas: fdêvhrincÇio™ af iniêreS paíüd" 

*; ser. 'idas, mas que o são, afinal, dc-1 Carvalho, pliarmaceutico Isaac Wernetk,
rios, anteponha seja o que for á salvação I pois dc algum esforço, se diz isto:, dr. Fortunato dc Brito, dr. Moraes
ila. sua Pátria. , '¦•''. 1 "As noticias qtie'chegam ao Brasil Coutinho, dr. Alfredo Pinheiro, dr.
,oZTtãa XttlTtcnm&s c,Í«fe % verdadeiras. Isto aqui está "^f^>^^™^*
deixar a nossos filhos a possibiliLti¦ ^dèJríonre um vulcão! Nem soldados, nem , Araújo Lima, dr. Alfredo Moreira e
reivindicar c de reconstruir a Ucspahhti' oiíkhcs, liem" povo civil querem ir
aos nossis maiores. Ii se nos entãoi nãò _.,r_ _ «..pm!"'jostónte a licrslstclicia da |.oliticà "<¦*«*'. «ii1*"" " b11"-'1'"

.

NOTICIAS

(|»e_i

tine j.V tenham chegado á edade do jui-
zo. E que edade é essa?... W^ ™ag- i cimento barylono, desempenhando o se-"' 1 üuinte nroeramina :

Schu-

1 Lãchmund, pianista c Frederico Nas-
r\-m?\n */li7 nue eMíí vem nof, 2-í annos..
5f„^^PiSVom^quahn,er;cu,.n, »|S^i , _ I?ranz
nao seremos nqs quem as; wm tc... , b _ i;J m m.{- 0

lady Linicnck cuja a;c "idade nos Uchmund): 2, - Bcetlioven
trabalhos da Cruz Vermelha tem ?m° _ tn mlcstl ,omi,, oscnra b -- Cal-
notória, está cm ms asmada com a idea | jj 

I"Ju^e '^ 
^ cb_ S^.

da Lisa. "A iniciativa, — diz, way,. _.,.. , di' niaeanui.Limerick -. parece-me magnífica A ^' Na5C^,o)c f |eh,lann ^ sò^Inglaterra nao deye pcruiiftir que os '^. 
ia &

que se quc.se sacrificaram "or cila se- Apassioiiato, Âllegrctto e Vi-
SosTSon? ®tffe K.v^aiilÇna d"Amhrosio) e (Charley

Segunda parte — 4, Théodore Duhois
desses,

seres aos quaes só o amor de uma mu- jlher pódc tornar felizes I..." , |" * Towscnd disse, ainda, referiu-Lady .
dn-sc á Liga: "Creio ser ridícula a im-1 , ¦
cintivã da Liga... As mulheres devem "™"u

esperar sempre i|iic cs homens, invali-
dos ou não, sejam os primeiros a soli-
citar-lhes a mão cm casamento... Eu
nunca noderei formar conceito honroso
a respeito de qualquer joven que adhira
a semelhante Liga..."

Lady Shèrt Crown foi,^ todavia, a
mais ajuizada de todas: "E1 uni dispa-
rate o que pretende a Liga. Um dis-
jiarate perverso, diz cila. Então a um
homem que deu o seu sangue pela pa-
iria. ao eiivés do se premiar com o per-
petuo socego dc espirito, dá-se-Mic, á
volta do campo de batalha, uma mu-
lher... c uma sogra? E' um castigo
cruel sobre um nobre sacrifício..."

Tudo isso significa, porém, que o
problema do matrimônio começa a pre-
oecupar profundamente as senhoras iu-
glezas, as "suffragcttes" inclusive.

Voltas que o inundo d.i...

— RcvèvietSchcrüb; Fritz Kreisler
— Tainbourin chiiiois, (1'auina d'.-\m-

6, a — Réné Baíon — Lc rc-
voir, b — Debussy — Mandoliiic, (F.
Nasciiiiehto); 7. a — Searlatti — So-
nata, cm Ré maior, b — Schuniann —
Papilloiis. Op. 2. (12 breves cap*richos).
c — Fa, Liszt — S. Francisco de Pau-
Ia andando sobre as ondas". (Charley
l.aciinuind.)

luto Bacteriológico, inclusive, o seu 11-
lustre director, compareceu á lição de
clinica, contando-se ainda entre os
presentes, além dc outros, os profs.
Mertzbaclcer c Balifia. E' supérfluo
accrcsccntar que o illustre dr. Figuêi- jredo Rodrigues honrou da maneira a (
mais brilhante o seu nome c as tradi-:
ções da cultura scientifiça brasileira
As hoiueii.-.geiis de qtie foram
drs. Aloys:o de Castro, Bruno
Carlos Chagas, provam de sobejo*]
alto grão de estima e consideração e:n
que ó lida na Argentina a sciencia na-

No* Torto liottve graves tumultos

di. Antônio Leão Vclloso.
A saudação foi feiia pelo professor

Miguel Couto, cm curto e bello discur-
so, ondo, com uma, fôrma elegante e
ckira vibrava a terna emoção do mesHespanha nos últimos séculos,' lig^*»e

Kõíes': tÚaí paMM^0BB'mics' P°r ™?~d* «ri;5,i*1 ^ I .reS„e"ã^à,^uf osp^tnõ^í
niiamos aos nossos descendentes o cagii-| aumentos. As noticias chegam, tra-1 mente colhidos pelo discípulo cm uma
nho da Rramlcza, da honra e ainda di-i
(|úe porventura lhes esteja reservado.que porventura lhes esteja

Todo- o discursa proferido, ;q^è^-á;
*"'"'"

ioc.0.,0 uíscursa pro-iermoMfflKgH ias mais de cem "prisões, c que umassistência sublinhou com palmasIcfelicial morreu assaSsÍHado, tendo re-
"vas a. Maura,, .traduz:se assim: a-.ccl)ido dezoito balas em varias partes

alvo os | Hespanha quer o domínio absoluto do co , Este si !e5 ,{acto a
J,obo e ¦ ile faiigcr, o protectorado de Mar-; f.,ta foi renhk, ma3 co'mo a

çcionádas, cm. telcgrammas disper- carreira ainda curta cm annos, e já
sós... Sabe-se, porém,, que foram fei- celebre cm feitio. Choveram os applau-

.-ocos, a pos
porque a.'."i:n
slvel 

'"reivindicar
úi Cibraltar, e, logo p,

c sú assim ser'.! pos-
c reconstituir' a

cional. Por. oceasião da notável cou-^,^ rfjj 
. que t

fereneia realizada pclo .ík Carlos 
Çha- |g. k] iW^M-deis na Faculdade dc lucuicina, ticou . .,, .

Satetitc o apreço e o grande interesse nas chronicas qtie. tenho publicado no, A ,
com oue os areentinos acompanharam¦\f.orre\o d.t Manha, qmzcr recordar-se ,.,,„„,*

censura, se oppõe ã transmissão de
noticias, só mais tarde, por cartas

j que escapem á censura, se saberá a

NAO SR ILUDIAM ! Comprem
roupas só na OASA PAKIS —
Jíiiii rniguayana 11. 145.

FISCALIZAÇÃO ADUANEIRA

Noya escala de coníerentes para
as portas dos

armazéns da Alfândega
Foram designados para servir,nos

pomos abaixo mencionados, dc hoje a
;;i do corrente nicz, os seguintes tua-
cciònários :

Correio — Conferências internas,
tRoclia Lima e Carlos Pinto: conferen-
te dc saida, J. Fernandes Barros.

Arqucação c avarias — J. E. da
Costa Júnior e 'Reno Monteiro,

Conferências avulsas — Alberto Co-
imbra, Cruz Sccco, Rodolpho Tinoco,
Lobo Botelho, Augusto de Almeida,
Torres Leite, Misacl Peniia. Amaro Ca-
mar.1 Cunha Jlinior e Mario Corrêa.

Cabotagem — Alfândega, Adolpho
J.ejiniann: Cáes do Porto, Andrade
Cosia e Ribeiro Catalão,

Bagagem — Annibal Castro: auxi-
liares, Castro Araújo c Amarilio dc
Isoronha.

Despachos sobre ngún — Armando
de Oliveira c Castro Lima; conferência
interna. Ecrnandcs Veiga.

Armazéns — Conferências internas
— 3, Leal Vallcio; 4 Curvcllo de Meu-
dònçn Júnior; 5, Camillo de HoManda:
6. Silva Rego;.?, Affonso Paria; S,
Monteiro dc Uarros; 16, Jovin0 Bar-
ral; 17. J. Bonifácio de Mesquita c iS,
Thcotonio dc Almeida.

VOliTANUO DA ARGENTINA

O "Barroso" vae fazer
exercícios na ilha Grande

De regresso de Buenos Aires, onde
foi conduzindo a embaixada brasileira
ã posse do novo presidente da Repu-
blica Argentina, dr. Hipolito Irigoyen.
o cruzador Barroso desembarcará cm
Itacurussá o addido militar coronel
Achilles Pederneiras e os cap:iãcs-tc-
nentes Dodsworth Martins ,e fs-nacio
Cuillon, membros da embaixada, que
virão por terra, ficando a bordo qc:in-tra-almirailte Pedro Max de FrcSitin.

O Barroso aguardará depois, na ilha
Grande, o "scout" Rio Grande do Sul.
com o qual' fará exercicios.de accordo
com as instrucções do Estado-Ma;or
da Armada., O coiitra-almirante Froii-
tin reassumirá, por essa oceasião. as
funeções de commandante da 2' divi-
são naval..

com que os argentinos acompanharam
as nossas investigações.

. Durante duas lioras o nosso compa-
triota discorreu brilhantemente sobre, o
tlieiua ".'íripãnó-somiose americana", o
que despertou real interesse porquanto,
sobre vários pontos desta questão, P'.i-
blieãrá o professor Kraos alguns traba-
lhes nos quaes dissentia do modo dc
ver de Chagas. Havia .portanto um
choque de i.lias entre Manguinhos e o
Insiituto Bacteriológico Argentino

de

rdade toda.
tt * *

propósito dos navios que foram i
requiáitaíos c que diítcrnlinaram, a • adeania Ios naquclle paiz.

1 do que eu escrevi pouco depois da j declaração dc guerra por parte da I-cti bcllissimo discurso, que foi mui-
proclamação da republica cm Porlu-' Allemanha o jornal italiano COrricrc L0 applaudido pela aissistencia.

sos.
•Agradeceu o professor Aloysio de

Castro, dizendo com encantadora bcl-
leza o seu reconhecimento aos amigos,
que, no dizer, seu. não lhe resgatavam
generosidades ao professor Miguel
Couto, qne chamou seu mestre ainda
e para sempre, e acabando por fazer
elogiosas referencias á organização me-
dica c hospital na Argentina, como a
outros ramos do serviço publico, rela-
ciohadbs com a assistência c muito

¦foi com gr.-.ndc emoção q Iodos os
brasileiros ali presentes, assistiram a
extraordinária ovação que coroou as ul-
limas palavras de Chagas o qual na
verdade produziu sensacional confe-

gal, verificara que assegurei
novo regimen seria a causa da p
da independência pátria. O pretexto
dal-o-ia o mesmo regimen.

.A desgraça ameaça ser completa, se
Deus não tiver piedade do pobre Por-
tttgal 1

IA declaração de Romanones a que
acima me refiro, consta dos recen-
tissimos telegrammas publicados., pelos
quaes se verifica que o chefe do
ninisterio liespanhol se oppoz termi

jurei í|lle :° i delia Scra, de 10 do mez findo, pu-sa ca perda. bdjC0ll 0 seguinte telegramma:
"f.ondrts, 8. — Sábc-sc que o governo

poHugucz pôz á disbosição da Inglaterra os
navios mercantes alleniã-fs senuestrados nos
sbüs portos Os navios estavam auasi to-
dós dainnifiçados, com maior ou menor çra-vidade, porque as equlpaget'.3 n'lcmãe3(an-
tes de os r.handonarem, haviam tentado fa-
zel-os ir iicío ar. Foi o Kovcrno innlw i , , «t- , - T. . , „,-¦ ,.
quem, á própria custa, os mandou reparar, I W C.líinbuf, Ungarische Rhapsodic-,

Ao banquete seguiu-se uma recepção,
onde se ouviu o seguinte programma
musical:

i" parte — I—a) Chopin, Estudo;
ti) Rachmaninoff, Polichinclle, sr. Er-
nani Braga;

II — a) eVrdi, Aida; b) Masscnct,
Manon (a.ria), sr. M. Savorini;

III — a) Einfant, Tjnivergcsslicli;

rcncla c tine fez época naquclle adeán- natitòmeittc a qualquer discussão no
tado centro de cultura. ,0 modo pelo j Congresso sobre a neutralidade lies-
qual na Argentina se cultiva q nome ¦ .);m!lola Compreliende-se: o governode Oswaldo Cruz, deve constituir para ; 

' , „vnlirarõoí sobre o seu
o Brasil"' ii-ptivo de justificada ufatiia. tena '"le áAr. e*>cpMt.açoçs soore o sçu

Osiva«:Io'Cruz na Argentina é, admira- programma internacional, c por mui
do. c querido como unia gloria da Ame-1 to que fossem meditadas as flias^pa-
rica do Sul e ainda me recordo sensi

lT.ATAMiíXTO OAS M0LKST1AS
PEIiAS ORANDRS MKDICA-
ÇÕUS PHYSIOAS, rtóliO ES-
ÍMÜCIALISTA
DR. ÁLVARO ALVIM — Exame

pelos raios X. Installnção especial para
0 tratamento das moléstias do- peito,
tuberculose, bronchite, cnipliyscina, Dc
io tiz ás 4; largo da Carioca, n, i*
andar.

—^ m» » p—

bili-.ado- .0 interesse com que ali
acompanhou a enfermidade que o ata-
con ultimamente,

Sabem envolver com sympalhia cari-
nhosa tudo quanto provem de Mangui-
nlios: a i-!so devo cxcltisivaincnte as
facilidades que me rodeavam para rea-
lizar a missão de que íúra incumbido.

Seguindo as instrucções de Oswaldo
Cru?, e cumprindo as suas determina-
çucs á risca, realizei varias excursões
no norte da • Argentina, onde pude esiu-
dar as espécies de mosquitos transníis-
sores de malasia c investigar a Icishiua-
niosL' na.s provincias ile Tucuiuan Sal-
to e .l.ujuy, Eis c r,'.'e posso 110 tno-
meu:o lhe informar, r'n'i outra opportti-
nid.ile melhor, poderei cstender-iiie
mais niinuciosaiiicnte.

AS MISSAS OE HOJE
Reznnvse n? secuinte.*, >pr-r alr.ia de:
Esméraldinti de Mattos Fonseca (Santa) (

ás .j i|j. na ciircj.i de N*. S. da Con;ei-
ção da Uoa Morte;

Dr. Luiz d? Carvalho Mello, ás 10 lio-
ias. t*m ^"io Francisco de Paula;

Alipio Pereira <le Mello! ns o lioras, no
iScfirado Coração dc Jesus. Piedade;

America Cniupos llorKCi da Cosia, ás 9
« i|j, na Candelária;

Paulo Phvno, ás 9 lioras, na matriz dc
São Christovão;

Coronel hinocericio Dcnedícto Ferraz, às
$ iÍj. na Cruz dos Militares;

Joaquim l-or reira de Lemos lfranco, ás
p 1!_», na Imiiíbculada Conceição;

Mme. Cecília Jacobsen, ás o horas, n^
cjjreja de São T,ourenço( Nicthcroy

Anlonia d'Illias, ás 9 i\-, na egreja tio
Carmo;

Marechal dr. lernnynio Rodrigues d
na egreja de

O "Estado de S. Paulo" e o
banco pe ampara a lavoura
S. Paulo, 15 (A. A.) — O "Estado

de S. Paulo", cm longo artigo entre-
Milhado, critica a forma por que, fun-
ccioua o banco amparado pelo Estado
para proteger a lavoura. Diz que todos
os lavradores que tiveram a pouca sorte
dc recorrer á instituição governamen-
tal, saíram terrivelmente lesados. Sc
receberam, por exemplo, cem contos de
réis, ha tres annos atrás e quizeram
liquidar agora o seu debito, além de
pagar iodos os juros vencidos, além de
paear 03 cem conlos do capital recc-
biíio, têm de pagar mais cerca de vinte
contos, dc difícrença de cambio. Não
ha, pois, pcor negocio para a lavoura,
que ter recorrido :i instituição de cre-
dito creada pclo governo cm seu tone-
ficio.

De um fazendeiro sabemos, diz o
"Estado dc S. Paulo", que, tendo re-
cebido, por empréstimo, a quantia de
3:0 contos c que, além dessa quantia

I c juros vencidos, ao liquidar agora a
sua divida, teve dc pagar mais 30 con-

I tos de differença dc cambio.
1 Essa é a única instituição dc credito
I que o governo tem 110 Estado, para be-
! neficiar a lavoura, a quem o governo
' tildo deve. «¦¦'¦_

O "Estado de S. Paulo' ,faz aluda
I muras considerações c termina di/çn-

do: E' uma situação que não pódc
I nem deve perdurar, não sendo possível
I se não ha remédio a lhe applicar. Para
1 honra do governo, ellc não pódc nem

,„ | deve permittir que assim se lese a
classe que mais contribuo para o lhe-
souro, a classe que msis deve merecer

No Conselho Municipal
do Recife

inauguração do busto do
general Dantas Barreto

Assignado pelo dr. Zeferino Agra e
outro conselheiros municipaes do 'Re-
cife o senador general .Dantas Barreto
recebeu lioutem o seguinte tclcgram-
ma:"Recife —• O Conselho Municipal do
Recito acaba de inaugurar o liuslo de
v. ex. r.a sala de suas sessões, em pre-
setiça do governador c sua familia. c
principaes autoridades, rendendo sinc:-
ro preito de agradecimento a v. cx."

as o 1

Vieira,

e:n

as 9

lie

Moraes Ja,'dim, ás o ii;,
\S5o Francisco dc Paula!

Catharina Conte 1'crr.iri.
São Iò5o Hnptista da I..i;;ú:

Capitão dr. Arthur 1'ir.io
horas, r.a Candelária:

Martiniano Duarte Pereira dn Silva,
o hnras. na egreja dc S. rrancisco
faula; . ,ròluccna Dias do Bonisucecsso. as o uo-
ias, na cereja de São José, 

*¦'. S. tias IV
res c Sâo Clirispim c Carispiuiano, Anda-
#al*v'

.Vráaoel de P?iva Direito, Ss 8 i|j, na
«erci.i da 1.11*:

CoroMiia Moreira dos Sanics. a'
tn. lia cjreja de Sâo Franeisco
Kngenho Velho.

desveles da administração publica.

RASVOU UM SU.SIO

Ta pcrceentlo afo.süulo
O trabalhador Antônio Fernandes Co-

mes, de co annos, pardo c de residen-
cia ignorada, metteu-so num bote. hon-
tem, c foi passear r.a praia de Santa
Luzia, junto ao estabelecimento de ba.
nlios de mar.

Itm d;,Jo momento o bote virou c O

O prefeito pede créditos ao Con-
seltio l:

O sr. prefeito, em mensagem enviada
ao Conselho Municipal, solicita a de-
cretação dc um credito siipplcnicntar ile
50:000?, para custeio dos serviços do
Posto Central de Assistência c dos ní"
postos subsidiários, nas ngciidjaB da
Prefeitura e dc um extraordinário de
1 :.ií''?6oo. para pagamento de contas
a Villas Boas e> C, do anno findo.

JA' E' SER VALENTE...

A^reáiu uma mulher
e uráa çreásiça

Emiliano Gomes, um preto dc cerca
de 3; annos de edade, é um indivíduo
dado a bravatas, Por qualquer coisa
quer sempre aggrcdir, esfolar, matar, c
afinal de contas é nada mais nada 111c-
nos que um cov.irdaço de marca.

Hontem, por um motivo futilissimo,
Emiliano comnicttcu a valentia de es-
r-ancar Balditina Maria da Conceição,
preta, residente á Villa Prolc',ari"

lavras, cila.* poderiam produzir offci-.
tos que <& do interesse liespanhol não
precipitar.

í! >!: *
¦A Rumania entrou na guerra, como

é sabido, ao lado dos aluados, c estes
fizeram constar que o apoio material
dos runiaicos lhes era dado, como
homenagem á defesa da civilização;
da liberdade, e de todas as demais
plirases cspectaculòsas tle que a im-
prensa se tem utilizado com pródiga:
lidado pàsmosa.

Pois, 110 jornal italiano LaStàm.pa,
deputado rumaico Julio Illiesco pu-

blicoii uma entrevista que .os jornaes
extremamente partidários, dos alua-
dos ainda não reproduziram. Ella
ahi vae, porque é deveras interes-
sànte:

 Quer saber .porque o meu paiü cn-
Irou na guerra, coUocando-sc ao lado da
Kur-ia da frança, da Inglaterra , da

latia?'¦•_ i'.ir um iilf.il ile Justiça, por amor
do Direito c da Liberdade dos ;iovo=, evi-
dchtcmciitc..:. ...... \'a:n;s devagar, observa o sr. lll.es-
co. V,' bom 11Í.0 sacrificar a realidade ,as
i.hrases sonoras. O ideal guc nos domina
.¦ simples — o idea! tiar.onal. A RtirBnnla
(lucr recuperar ,1 Transylvania. a uuitovi-
na c lo.lo o território onde vivem os sons
irmãos sob o domínio dos húngaros, Lula-
ir.os pela liberdade das runiaicos, c pelo
ctigrandcciiiicnto da nossa Patna — .ca-
grandecimento territorial, político, eco-
noniko, militar e moral. Untramos na
fnerra aproveitando urri momento quc.so
(arde,, muito tarde, poderia rcpcliMC. na
lilisiorin. , ...., ,: Aa_»_ So não houvesse probabilidade <k
vcr.eer, n lliiiiiania permaneceria r.cutral.

«_ Evidentemente; Tivemos dois, amto;,
n-,-a meibtr.r. Armámo-nos, organizamos o
nosso e:;crato, estudámos .1 siiuaçto lioli-
lica c militar da Euróta c decidimos cn-
rar na (rnírra 110 tnoiiicnto opportuno.
iròctiraiiilo realizar o máximo de beaeli-

cios á cuila tlum ininimo de sacrifícios.
«_ Coaitudo, a Rumonia luta pela ean-

sa da Civillzaçúb o da Liberdade na Eu-
rena, não ú assini? , '

"— Sim: mas tcido sempre cm vista o
açu interesse nacional. Sc assim nüo sil;
rcedesse para que serviria o nosso sacri-
ficio? Para a Historia celebrar o cavalhci-
rismo c o martyrio Jc um rovo qne entra-
vi na K-.ierra como um voluntário r-mantf
co? Tara se diminuir nos seus filhos, nos
seus haven-s. no seu prcsliçlo?

"Se a Rúifiãniii não tivesse uma asoira-
ção nacional definida n realizar, manter-
sc-ia ncutr...!. Clicearia ao fim ila B.ier.-a
sem verter uma gotla dc sangue."

Ponha Portusral os olhos nas cx-

pressões que sublinhei. Elias servem-
lhe, como carapuça bem talhada!

filho desta, o menor Mauricio Mo-
reira, de diz .annos de edade.

Os dois foram barbaramente surra-
dos a páo, ficando alguma coisa con-

¦ tundidos.
I O aggrcssor, após esse bravo acto,
j fugiu.

Balduina foi á delegacia do 23" dis-

ho- trabalhadei- morreria se não o acttdisse ; tneto, e ap
\1-:c! i o sr. Antônio da Fonseca, que o salvou 1 üano, que" ''com 

o risco da própria vida, I curando,

sentou queixa contra Emi-
policia naura anda pro-

De Portugal ainda não foram sol-
dados para a guerra. O ministro da
respectiva pasta assegura que elles
irão no momento próprio...

O Primeiro dc Janeiro publicou
uma entrevista com pessoa altamente
collocada c que se encontra cm espe-
cialissimas a adições paro saber o que
se possa. Kstá-se vendo que se trata
de membro proeminente do governo.

Ahi vão alguns trechos da referida
entrevista:

"— Uma coisa curiosa, é ainda hoje mui-
tn1? pessoas sc declararem convictos dc que
liincueiu vae rara a cuerra. U que pare-
cc isto a v. ir..? PafcçC-lbc \'"* uor,io allcmao. perre:-
lamente caracterizado, c tiuc só seria caniz

c a/jora a bella flotilha tle navios tíe car-
na está proniptã a retomar o caininlio do
Oceano."Com o espirito dc soHi!ario:Inde de fiue
sempre dou provas desde o principio . da
minira. o governo da Grã-Bretanha decidiu
distribuir aos aluados oá navios cedidos pot
Portitgal."A Inglaterra, a França c a t Itália recc-
berão um numero -egual de navios, cerca dc
vinte para cada nncíio da:, acima citadas, c
o_ resto t será cedido á Bclcica, sob as con-
diçõos já vigentes nara üs navios inçlczcs
empresados no transporte dos gêneros de
primeira necessidade para os portoá doa ai-
liados ** .

E foi para isto que Portugal che-
goti á desoladora situação c:u que se
encontra!...

lí! í< :ii
Ainda não foram operários porttt-

guezes para as fabricas de munições
cm França. As associações intltis-
triaes e parte da imprensa porttt-
gtteza insitrgentyse contra esse recru-
tamento, que despovoará ;\s fabricas,
deixando paralysttdas as ji bem peri-
clitantcs industrias portuguezas!

lApczar desses clamores, está em
Portugal um engenheiro francez cha-
mado Gentil, contratando os opera-
rios, e o governo fica-se de braços
cruzados deante da gravidade de tal
¦facto e do certíssimo desequilíbrio
para a economia nacional que resut-
tarà do êxodo dos operários mais
preparados e mais capazes de uma
boa producção 1'Mas, 

aciuiilo agora c outra coisa...

Eiiseiiio SILVEIRA.
a» en > a

A Liga Fluminense contra o
analpbabetismo

-H.-.:stante concorrida estive a ultima
s;*.;ão da I,. F.

iDen.tR; os presentes discutiram os va-
rifí assumptos os srs. dr. Leopoldo
Tuixcira L.ite. major Ricardo Barbosa,
drs-. Luiz Paflniicr, Ednar.l 'Peixeira
Leite e .professor Vieira tia Rocha, sen-
do resolvido o seguinte:

1" — Solicitar do governo do EsSaido
a díesrgrtação de uma professora para
reger interinamente a escola feminina
da" c'.>.lade dí Iiapcriuia, que, segundo
reclairtícão recebida, csíú vagn desde
mais de imianno.

2o — .Enviar congratulações á Cama-
ra de Pirahy e á Prefeitura do São
Cronçalo, .por liai'erem respectivamente
creado duas escoü-s ntixtas c unia es-
cola niooturna.

3" — Offichr á Liga Brasileira, pç-
diüdo alguns dos livros oficrecidos ipeio
sr. Tanciuco Alves, [>ara serem, disiri-
b-.-.idos por varias escalas flumiiieiises.

4o — Fazer larga distribuição cm ro-
do o Estado, iprinici.palnienw cvíradas
de ferro c oivtros pontos mais frcíruen-
tados, de ca-ntazes cc.m dísticos patrioti-
cos e referentes ao conabaíe ao anasplia-
betisnío.

5" ._ CongB.itit?a-r-'se com o governo
do Es-ido c PreMtura dc, 'Campos, pela
próxima i-iiauguraçiio na cidade do Cam-
pos, da prim.-ira escola ao ar , livre,
ti;itdada uo Estado, devendo a. Liga se
fczer repres-uíar 110 acto da inaugura-
çãO.'Foi tnmlicm disctiüida a qttc-stao das
Caixas Escolares, corttiiiuaiído a orguni-
zr.cão das instrucções gcrr.es.

Tra"c<:i-3c ainíb das informações ipres-
tadas peio go\'erno á Assembléa Fluiui-
iicnse, srjbrc a r-'clanução feita na Liga,
pelo dr. Ramirtii Albnso, sendo notada a
procedenaia <las litaidas levautada-s.

P.eir infermedio do sr. Henrique Mil-
ltratíons foi recebido o «staitufo da Li-
ga S. Gcneatcnse, de que o m^smo se-
nlior é 0 presidente. ,^>- •-<,

senhorita Laura Fernandes
IV — a) C. Gomes, Lo Schiavo

(ária.); b) Puccini, >Ime. Butter.fly,
sra. Guilherme Fiscbcr.

a* parte — V a) Masscnet, Jranon
(ária); b) Gounod, Romée et Juliette
(valsa), sra. Nicia Silva.

VI — a) F. Godcfroid, Mélancolie;
¦b) J. Thomas, Atitumn, senhorita Es-
ther Santos;

VII — a) Masscnet, Hcrodiada
(.ária); b) Lconcavallo, I Pagliacci
(prólogo), sr, couimaiidaiiite Euéas Ra-
nios;

VIII — a) lí. Oswald, Berceuse;
b) White Zamacueca, sr. A. Cardoso
de Menezes,

IX — Solo de piano, sr. dr. Leopoldo
Duque Estrada.

' <m *»^>m*a*mmi ¦
ÜMA NOVA ASSOCIAÇÃO

A tios Emprcgmlos Marítimos
da União

Installou-se a 10 do corrente esta
nova Associação com grande numero
de marítimos empregados da União.

A commissão directora ficou assim
composta: Manoel Augusto de Miran-
da, Achilles Ribeiro dc Campos c Be-
nedicto Cláudio dc Oliveira.

O presidente marcou uma reunião
para amanhã, ás S horas da noite.

Uma interessante re-
gata

Em homenagem ao Con«
gresso de Estradas de

Rodagem
Teve logar hontem, pela manhã, na

praia do Flamengo, a regata de barcos
motores promovida pelo almirante Ale.
xandrino de Alencar, cm homenagem
ao primeiro Congresso de Estradas de
Rodagem. A essa festa, que constou
dc dois parcos, compareceu crescido
numero de pessoas.

O primeiro parco, cuja corrida se
realizou cxactamcntc ás S lioras da
manhã, foi disputado por sete lanchas
a gdzolina, dc um cylindro, pertencem-
tes a vasos de guerra da nossa Mari-
nha. A distancia da corrida achava-sc
comprchendida entre a boia da ilha dc
Villcgaignon e o sitio marítimo deter-
minado pela ponte do palácio do Cat-
tete, ponto dc chegada.

A luta cm que se empenharam as sett
lancliiniias da .Marinha foi disputada c
renhida, saindo vencedora, cm r lo-
gar, a pertencente ao torpedeiro Para-
nà, e, cm segundo logar, a lancha da
base dos subuiersiveis.

Os vencedores foram calorosamente
applaudidos pelos numerosos assistentes,

O, segundo pareô foi disputado por
canoas automóveis, tendo a corrida
sido realizada ás o horas. Quatro fo-
ram os disputantes: Zigomar' tripulada
pelo dr. Ernani Pinto; Spa, por José
R. Onigão; Léa, por Yago Laport, c
Alckn, por Vasco Nunes.

A saida verificou-se defronte da cha-
pada do morro da Viuva, seguindo as
embarcações em recta até as boias col-
locadas em frente á ponte ;dahi, numa
nova recta, formando um angulo obtuso
cem a primeira, seguiram caminho da
boia,de Villegatgnon, c, contornando-a,
terminaram o interessante percurso em
frente a ponte. Venceu a disputa fa-
cilmcnte a canoa Lia, tripulada porYago Laport, seguindo-se Spá, Zigomar
c Aleian.

U balisamento da raia foi foito pclosr. Vago Laport c durante a ir.icressan-
te festa marítima, locou i>ma banda de
musica do Batalhão Naval,

NA ENSEADA DE BO
TAFOGO

AS REGATAS DE: HONTEM
A temporada náutica deste anno foi

encerrada com uma fesla brilhante, pro-
movida pelo sympathico Club de Rega-
tas Boqueirão do Passeio.

Enorme multidão aceorreu a ensea-
da de Botafogo, hontem, para assistir
ao bello ccrtaiiién em que se disputavam
os Campeonatos Brasil e. Brasileiro do
Reiito c a Prova Clássica Jardim Uo-
tanico. Uma parte se espalhava ao lon-
go da amurada do cáes e pelas alamc-
das engalanadas e outra, cm que se con-
tava o escól da nossa sociedade,, enchia
os varandins c o corpo central 00 Pa-
vithüo de 'Regatas.

No mar, naquclle ponto remançoso
da nossa bahia singravam, em todas as
direcções, pequenas embarcações:, yolcs,
cgnoes e canoas automóveis, transpor-
tando famílias, marujos e os nossos
roíoers, que garbosos, ostentando as co-
res dos pavilhões de seus clubs, fes-
tejavam as victoria» successivamcnte
alcançadas no soberbo prelio.

O C7ii<> de Regatas do Boqueirão do
Passeio deve se ter regosijado do rc-
snltado da festa de hontein — nada lhe
faltou : o dia nublado -e fresco, minta
animação, concorrência selecta c um
programma confeccionado, sabiamente,
além do copiparecimento de altas au-
toridades do. paiz e dos reservistas na-
vaes que uniformizados, formaram cm
frente ao pavilhão para presiar oonti-
nencias ao ministro da Marinha, quan-
do ali chegasse.

Todos os clubs que se -empenharam
naqucH'0 certamen conduziram-se ad-
miravclinentc, disputando com ardor, as
provas em que se inscreveram, notada-
mente o Guanabara conquistando o
Campeonato Brasileiro do Remo, com a
sua canoe Lea, tripolada pelo valente
rowcr Carlos Martins Rocha c K<ijco
ií<t Cama. triumpliando 110 Campeonato
Brasil, com a yoie Greenhalgh, tripula-
da pelos não menos destemidos roxyer.s
Rodolpho Campos Povoas Julio da
Motta e Silva, Claudionor Provenzano,
Joaquim Carneiro Dias c Scrapliiin Ri-
leiro.

Pequenos incidentes oceorreram du-
rante a festa náutica, mas tão diminu-
tos, infringido tão levemente o estabe-
lecido no programma que não Mie li-
rou o brilho, nem conseguiu arrefecer
o eniliusiasmo dos que a promoveram.

Foi este o resultado das regatas :
1° oareo — Vencedores: —• i° logar"Estbcr", do Guanabara, cm 4*05; 3°

"Jacyra", do S. Christovão, cm
4'oS'3lS.

2" ipateo — Vencedores: — 1° "Idy-
Ia" do Hoqueirão, cm 4'.l8"; 20 —
"Marilda", do Icarahy, cm 4'4o" o"Ichion", do Gragoatá, arvorou a 100
metros da partida,

3" parco — Vencedores: — 1° "Ita-
ttrpan , do Gragoatá, em 3*25 e 2° —"Boqueirão", do Boqueirão, cm 3.26",
seguido, muito dc perto, do "Tamoyo",
do Flamengo.

4" parco — Vencedores: — i° "Mi-
dosi",. do Botafogo, cm 4'32" i|5, c 2°

"Tapir" do S. Christovão em 4'35".
S" parco — Vencedores: 1° — "Im-

peria" do Gragoatá, em 4'ii"i|s e z"
"Molina", do Icaiahy, em 4'i2".Nesse parco houve uma pequena ir-

regularidade, devido, naturalmente, a
engano dos tripulantes da canoa "Sa-
lonie", do Boqueirão, que saiu de suas
Bguas, prejudicando a sua competidora

luípcria'. Havendo chegado em t°
logar foi, por esse motivo dcsclassifi-
cada,

6" pareô — Campeonato Brasileiro doReino, para canoes a um remador. Pela
quinta vez o "Guanabara" conquista o
mulo de campeão e desta com a canoe

U-a , tripulada por Carlos Martins<la .Kocha em 4'oo" seguida de "The-
rçzinha . do Vasco, dirigida por Ciati-dionor Provenzano em 4*11"

7" W» — "iProva Clássica Jardim
»^ã'P»° Z" 1 Dlíl'"'llr1t"'''u-n,''i ciiíco
«,*r?n! •„C!í\kni<> <i vroforia, cm 1»'ísollnta , do Internaciiana1!, em v'ííe em 2° "iMarat", do Iearaliy, era
7 56 .

8° marco. — Venacidores: 1», "Ta-
moyo , do 'Ffaifcngo, em 7*16 1I4" « 2"Boqueirão", idlo Boqueirão, cm 7>io"

9^ pmroo — Venecdoncs: 1°, "Saio
mé , do Boqueirão, em 4V1" o 2'"Moema", <10 Icarahy, icin 4'o6".10o pare.o — ©estimado a canoas de
Mrfnha, e, quatro remos, frrpoladas por arithmetica,offueiaes da Armada Naotonal. Dispu-
ta-Jas por oit ocanõas, foi vencedor a
dfc» ftaíilha <ie. subuiersiveis, om 7'o5".ii" iparea — Vencedores: i°,"Ib's", do Valsico da Gama, cm 4'22"e 2", "Ciumento", do Internaaional. cm
4'35".

ia" ipaireo •— "Oíniipconato Brasil"-—
Paira '"yoles" a quatro remos. Dispu-

.iara,m-n'o: a 'Ficderação Plaraense de'Sports Naiittícds, com a canoa "Wer-
thor", do Doquci-ão, tripuladai pelos
srs. Arcirio Panf.e c Souza, GcraMo
Motta, 'Domingcra, MagaMiãtes; Galdino
de Aitaaijio e díurico Alves, cultivadores
do sípcrt náutico no, Pará e a Federação
Brasileira das Sociedades do Remo,
com 'dois barcos a "Itabira", tripulado
por soo!'os do Flaníengo e S. Chnisto-
vão .e ''Graonliialgh", tripoladlo jior so-
cios do Vasco, vonocnldu este. cm
7'45".

113o pareô — Venoedores: i", "Nea",
do Internacional', oin 4'3=," e 2o "Idy-
Ia", do Boqueirão, cm 4'3o".

Entre, os juizes de chegada houve di-
vergéncia na olassiilicação deste iparco,
assiçnando venoidlo íi boletim, o sr.
Queiroz que da\ü o 2" logar a "Maril-
•da" « não a "Idyla", comia ficou esta-
beiecMo.

14o panoa — Vcncadíres: 1", "íbis",
do Vaisco, em 4'iõ" e 20 "Tapir", do
S. Ohrisiovão. em 4'i6".

Deixaram de coritor "Cacy e "Ira-
ny.

I5" parco — Vencedores: i", "Perei-
na Passos", do Vasdó, em 7'3o" c 2°,"Boqueirão", do Boqueirão, cm 7'36".
Não disputou " Itotupáin", do Gragoatá

iG" pareô — Venoedores: 1", "Iara"
do Guanabara, em 4'i3" e 2°, ".
ta", do Iittic-rnacicinal, em 4'i2".

Resumindo, leremos:
a" log. 2o loa.

Guanabara , ,
Boqueirão . ,
Gríisoatá . , ,
Bo'jaifog'0 . , ,
Initiernacional .
iFilamcn.g» . .
Vasco da Gama
S. Chntstovão
Icarahy . . .

CARNES VERDES
MATADOUnO DE SANTA 0RU3

— Foram abatidos hontem:
534 rezes, 66 porcos, 14 carneiros •

46 vitellas.
Marchantes: Cândido E. de Mello,93

rezes e 1 preo; Durisch & C, 11 rezes;
A. Mendes & C., 60 rezes; Lima & Fi-
lhos, 40 rezes. 12 porcos e 5 vitellas;
Francisco V. Goulart, 53 rezes, iS por-
cos c 17 vitellas; João Pimenta de
Abreu, 30 rezes; Oliveira Irmãos & d
'10' rezes, 26 porcos c 4 vitellas; Ba-
silio Tavares, 11 rezes e 20 vitellas;
C. dos Retalhistas, 14 rezes; Porlitiho
& C, 38 rezes; Edgard de Azevedo, 28
rezes; Norberto Hertz, 3 rezes; F, P.
de Oliveira & C, 41 rezes; Fernandes
&* Marcondes, 6 porcos; Augusto M. da
Moita, 58 rezes e 14 carneiros; Ale-
xandre V. -Sobrinho. 3 porcos, e So-
breira & C, 14 rezes.

Foram rejeitados; 5 rezes, 5 porco»
e a vitellas.

Foram vendidas S7 i\z rezes, com
5.500 kilos."Stock": Cândido E. de Mello, 7S
rezes; Durisch "» C. 263; A. Mendes
& C, 658; Lima & Filhos. 331; Fran-
cisco V. Goulart, 531; C. dos Reta-
lhistas, 44; João Pimenta de Abreu.
236; Oliveira Irmãos & C, 628; Basi-
lio Tavares, SO * Portinho & C, 240;
Edgard dc Azevedo, 231; Norberto
Hortz, 116; Augusto M. da Motta. 98;
V. P. de Oliveira & C, 129, c Sobreira
& C. 117. Total, 3.S1C

MATADOURO DA PENHA —
Foram abatidas 16 rezes.

FRIGORÍFICOS — Para Caldeira &
Filhos abateram-se. para a exportação
mais 400 rezes.

ENTREPOSTO DE 8. DIOGO —
Vigoraram os seguintes preços:

Vacca. ....... $760 a $S20
'Carneiro. . • • • 2$ooo
Porco. . .... i$ooo
Vitella. .... $Soo a $900
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Durante as Tegaüas tocaram no pavi-
)hfío duas bandas dc musica da Arma-
da -e 11a. ensJeadá estiveram ancoradas, c
cngaJanadas tres bancas da Cantareira!,
fretadas petos clubs do Boqueirão do
Passeio. Natação >e Regatas e Icarahy,
para 0.3 seus convidados que, animada-
mente idansarain ao som dc banidas de
muaica do Exercito.

VISTA-SE DEM ! Na CASA TARIS
c compvao um terno na moda por
45$ on 50$, R. Urugunj-iuia 145.

Tres las tsm uma linha de
tiro
Tres Ilhas a seguinteRecebemos dt

communicação:"Tres Ilhas. 9 dc outubro de 1916. —
Illnio. sr. redactor do Correio da -Ja-
uhã. — Communico-Hie que, na reunião
de hontem, da Sociedade de Tiro desta
localidade, foi acclam.Tda a seguinte
direetoria: presidente, dr. Alberto Ro-
drigues Silva; vice-presidenie, dr. Ca-
simiro Villela; ihesourciro, Antônio J.
Pinto; 1° secretario, cirurgião-dentista
Manoel Pontes Filho; 2" secretario,
pliarmaceutico 'Manoel de Castro Lcssa-

Para .patrono da sociedade foi aven-
tado o nome Uo illustre general Dantis
Barreto, sendo unanimemente acceiío c
vistoriado por to.los. Saude e fraterni-
dade. — Manoel Ponfs Filho, i° secre-
tario."

Bf.i.lo t-ToatzoNTE, — Brevemente os
Estados de Minas, S. Paulo e Rio, e o
iDistricto Fcdcrail, ficarão ligados por
uma vasta rede tclcphonica, de accordo
com os decretos recentemente publica-
dos.

Ha aqui uma grande anciedade pela
r<.a)Üzação de tal melhoramento, cujas
vantagens são fáceis de avaliar. Para o
commcrcio, principalmente, essa rede
telephonica ú um beneficio inestimável,

Já se nclin.ni concluídos os servi-
ços de pintura a oleo e a sala de ope-
rações do hospital de Bom Suecesso,
cuja inauguração está, marcada, para
fins dc dezembro próximo. O dr. Car-
Ios Pinheiro Chagas, seu administra.
dor, tem sido incansável no seu tra-
balho dc dotar o Estado com mais um
cxccllente hospital.

E' a sesminte, descriminada pelos
collegioi particulares do 'Estado, que
obtiveram a concessão de bancas exa-
minadoras, a estatistica da inscripção
de exames que se realizarão perante
essas bancas:

Gyinuasio de Cataguazes—rortuguez,
27; francez, 28; latim, 2; inglez, 8;
gcographia, 33; historia^ 12; arithme-
tica, 21; álgebra, 9; geometria, 11 ; phy-
sica c ohimicá, 8; historia natural, 9.
Total, 168.

Academia de Commcrcio dc Juiz de
Fora — Curso gymnasial. —Portugiicz,
ir; francez, 12; inglez, 6; allcmao, 1;
geographia, 26; historia, 2; arithme-
tica, 22; álgebra, 2; geometria, 1. To-
tal, 83.

Gymnasio Leopoldinense. — Portu-
guez, 49; francez, 37 j latim, 4; inglez,
16; arithmetica, 50; álgebra, 17; geo-
metria, S; gcographia., 56; historia, 19;
physica c cliimica, 19; historia natural,
25. Total, 300.

Lyceu Municipal dc Muzambinho. —-
Portugncz, 40; francez, 40; latim, 6;
inglez, 8; gcographia, 5S; historia, 12;

60; álgebra, 22; geome-
tria, 12; physica e chimica, 7; histo-
ria natural, 7. Total, 272.

Gymnasio Santo Antônio — Portu-
guez, 7; farneez, 8; inglez, 7; geogra-
pliia, 21; arithmetica, 16; álgebra, 6.
Total, 63. ' «

Collcgio Diocesano de Uberaba. —
.Porttiguez, 20; francez, 17; latim, 5}
inglez, 8; gecgrapliia, 19; historia, 7;
arithmetica, 33! álgebra, 10; geome-
tria, 5; physica e chimica, 2; 'historia
natural, 1. Total, 127.

Gymnasio de Itajubá. — Português-,
17; írainccz, 13; inglez, 5; gcographia,
23; historia, 9; arithmetica, 23; alge-
bra, 3; geometria, 7. Total, 110.

Itajubá acaba de ser victima de
uma enorme nuvem dc gafanhotos ar-
gentino3. Numa extensão de tres léguas
cm derredor, elles permaneceram du-
rante tres dias. O barulho que faziam
era ensurdecedor, e fácil é de imaginar
os estragos que causaram á lavoura 03
gafanhotos argentinos.

Um livro de incontestável valor
é o que o dr. Álvaro A. da Silveira,
director da Secretaria da Agricultura
do Estado, acaba de dar á publicidade.
Inti'ula-se esse livro " O algodoeiro
cm Minas", e pelas suas cincoenta pa-
ginas o dr. AIvn.ro A, da Silveira de-
monstra proficientemente os seus co«•ilieciment03 sobre a cultura do algo-
dociro. Fez muito bem o seu illustre
autor em dar agora em volume, am-
pliada c correcta, a memória que apre-
sentara á Conferência Algodoeira, lc-
vada a effeito no Rio dc Janeiro cm
meados do corrente anno.

S. João d'Ei.-Rey. — Realizou-se no
dia 12, á 1 hora da tarde, 110 pateo do
quartel do 51 dc caçadores, peranta
grandioso numero de famílias, o jura-
mento da bandeira dos voluntários des-
ta cidade e de Bello Horizonte, che-
gados aqui na véspera, á noite, afim de
tomarem parte nas manobras de 1916.

Eísa cerimonia, que se revestiu de
grande solennidadc, íoi assistida pelasautoridades locaes e pelo representante
do general Acbé, commaiidante da 4"
região militar. 1

Prestaram juramento, 80 voluntários
da cidade e 134 de Bello Horizonte.
Em todas .13 physipnomUis, alegres, no-
tavá-se o amor e patriotismo com que
esses futuros defensores do nome sa-
grado e da integridade do território
brasileiro, presta,vam o juramento de
fidelidade á Pátria. 1

A' tarde, o coronel Mcnna Barreto,
passou cm revista as forças na avenida
Carneiro Felippe, forças estas num to-
tal de 350 'homens, completamente
equipados em ordem de marcha.

— Ila dias, e após unia secca pro-longada, desabou sobre esta cidade vio-
Jemissinia chuva de pedras, aeompa-
nhada de forte tufão.

, As pedras eram immensas, e impei-
lidas pelo vento furioso que soprava,
quebraram todas as vidraças que abrem
para o sul.

A chuva de pedras durou, segura-
mente, cinco minutos, ainda assim fo-
ram grandes os prejuízos, avaliados cm
quantia superior a 2o:ooo$ooo.

Dos edifícios da cidade o que mais
soffrcu foi a Santa Casa da Miscri-
cordi'!.. Muitas foram as lâmpadas ds
íllttniinação publica que ficaram que-bradas. A temperatura caiu sensível-
mente. Desde ijoj que não temos ti>i
forte chuva de pedras. Xão houve des-
graças pessoaes a lamentar.

—a iQ-im » ¦

«HH&XO»
Eu bobo. tu bobes, clle bebo

CASOATINUA.

O DEPARTAMENTO DE UY-
GIENE DE S. PAULO

Um convite ao dr. Arthur Neiva
í. Paulo, 13 — (A. A. )— O dr.Arthur Xeiva, do Instituto dc Mangui-

nlios, dessa capital, foi convidado paratuna importante missão, pelo departa-
mento de Hygicnc, de S. Paulo.

O dr. Neiva, que eslava cm Bucno3
Aires, pres'ando serviços ao Departa-
mento Nacional Argentino de Hygiene
transmittiu a sua resposta, acceitando oconvite do governo paulista, por inter-
médio do dr, Octavio Veiga, delegadocie .S .Paulo ao Congresso Medico deBuenos Aires.

O dr. Arthur Neiva será director doserviço sanitário do Ins'ituto de Hy.
giene ou do Instituto Bacteriológico^ 

'

"São Lourenoo" -, cístroi
pulares de füm?

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

VICTIMA DA DOA FE'

Um official rto "Orcgnttinn" quasi
eiiiibrulliiulo

Uni 3o official do cargueiro anicri.
cano " Oregnnian", ancorado 110 nosst
porto_ desde 29 de setembro, procedcntidç Nor'"oll<, ia sendo victima da sui
bôa f.i, com a historia de uma noti
falsa dc 2oo$ooo.

A queixa foi apresentada á poli ii
pelo,dono do Hotel Avenida, onde 1
official se hospedara, dando cm pagamento a referida nota.

,,1'rcso o official declarou que c:<--
biára a nota, ignorando por complctt
ser, a mesma falsa. O conur.aiid "i <
Knight, do " Oreganian", veiu á te.ri
e na delegacia do 5" districto fez «''•
'•'cga ao proprietário do Hotel Avcr.i.i*
da importância cm ouro. correspoiid-.u'.'•aos 2oo$ooo, rçtiijndo o mesmo I
queixa. -.
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$ cerimonia de honfem no campo
de São Çhrlsfovão

Os voluntários de manobras prestam
juramento a bandeira

> ...inrMides do exercito, especial-
As, a"luene. Caetano de Faria e o

mente o f 
"»»¦ 

NoroBna «omman-
coronel Abll,!ü 

r,"ril„cnt0 de infanteria,
ilisfeilas: a festa de hon-

,.„„no de S. Christovão, tendo•"" :" ctithiisiasmo patriótico de
parle de nossa população,
ao juramento da bandeira
iiiilituies incorporados ao

syiiiliolisa o advento de
mocidade ali

dante do -i"
devem cs.ar

despertado, cnthiis.asmo
uma Brande
,iue assistiu
dos jovens
,'• rcgihicnto,

i^enr^sSa^Naçao que
,e?ta o Brasil forte e armado, pres-

mio culto devido á Bandeira.' 
, ,s nossos compatriotas que hontem

foiani cncorporados, prestaram o mais
:;.'.,me dos juramentos que e o de dar
„ sangue e a vida em defesa da pátria.
Ox-iilâ fitie o governo auxilie com o seu
annio aos mocos que se alistam, e aos
officiaes do lixçrcito que tomaram so-
bre s.-tis hoiiibros a árdua tarefa de
instruir a nossa mocidade. .

Coroando a imponente c patriótica
festa inililiir, usou <hi palavra o dr.
Pedro Lessa, ministro do bupremo 1 ri-
bunal c membro da Liga da Defesa Na-
eioniil, que leu o emocionante e vi-
branle dscurso que publicamos abaixo.

Logo cedo era desusado o moviméti-
to ,1o Campo de S. Christovão, As ar-
chibnncádas pouco depois das 8 horas
já estavam cheias de famílias e cava-
Jheirõsl

.\'s 8 horas chegou o .1" regimento
de infanteria, sob o comniando do co-
lonel Abilio de Noronha, composto de
voluntários, tomando posição cm se-
inl-circulò. , . ,•Um seguida chegaram: a bateria de
omizciros, eoiiiniaiiiladii pelo 

' capitão
Castro e Silva; uma companhia do i"
liáltilhúb de engenharia, cohiinándada
pelo capitão Arthitr Xavier Moreira;
nina companhia do i" regimento, com-
mandada pelo capitão Adolpho Massa;
c o i" csuuiidrãn do -i" regimento, de
cavitllari.it comniamiado pelo capitão
lcionviiio Kurtailo, lissa tropa, que for-
inou representando as brigadas a que
pertence, tomou as disposições que lhe
foram dadas pelo general Tito Escoltar,
coniniandante da 0a brigada, que diri-
giti lambem a cerimonia du juramento
da bandeira',

Xo pavilhão central aguardavam n
chegada do presidente da Republica os
«srs, drs. Souza Dantas, ministro intc-
rino das Relações Exteriores; Pedro
l.issa. Mjgtiel Calmou, Didinio da Vci-
Sa Filho, o embaixador americano, o
iiddido inililar á legação argentina, ai-
mirante Alv.Ntindriuo de Alencar, gene-
raes Dantas lltirrcto, Tlinuinaturgo, de
Azevedo, Clabino llizouro, llenlo Ribci-
ro, Fulieiaiio Mendes de Moraes, Lino
tlt.ítnos, Sete.ubrino de Carvalho, Luiz
Cardoso, Siqueira de Menezes, Ilha Mo-
r.-ira. Silva Faro, Aleucastro Giiima-
rães, Celestino Dastos, Miiller de Cam-
lios c Olynipio Agobar, coronéis Ame-
rico Almada, comniandantc do Corpo
de Bombeiros, Cypriano Ferreira, Feli-
oiano de Souza Aguiar, intendente da
guerra, Alexandre Leal, director do
Collegio Militar, Annibal Villu Nova,
director da fabrica de cartuchos, ma-
jur João Borges Fortes, director inte-
rino do. Arsenal de Guerra, coronéis
Santos Filho, eoniniandantc de S. João,
Principe da Silva, Innoccneio de Bar-
ros Vasconeellos, Alfredo 'Ribeiro da
Cosia, Pedreira Franco, Miguel da
Cunha Martins, lístillac Leal, João
Martins d'Avila, deputados JoaquimOsório c Pedro Lago, dr. Âurelino
Leal. dr. -Rodrigo Octavio, dr. Vicen-
te Nciva, dr. Affonso Camargo, presi-
dente do Paraná; coronei Felippe¦Schmidt, governador de Santa Cathari-
na; major Bandeira de Mello, chefe do
Corpo de Segurança Publica e coniniis-
soes de iodos os batalhões, senhoras e
cavalheiros";

Precisamente ás 9 horas, chegou o
presidente da Republica cm companhia
do general Faria, passando revista aos
voluntários de manobras., S. cx. foi
recebido ao som do hymno nacional,
tendo salvado a bateria que se fizera
representar na incorporação dos volttn-
laríoS.

Terminada a revista dirigiu-se s, ex,
para o pavilhão, onde foi recebido pelas
pessoas presentes.

líin seguida dett-se inicio á cerimonia
dn juramento de bandeira, formando o
,1o regimento em linha de coluninas de
companhias, prestando simultaneamente
cada um dos batalhões o juramento.

_ físse acto foi tocante c majestoso.
Cada um dos batalhões ao terminar o
solcnne juramento recebia uma salva
de palmas dos assistentes, que iam se
juntar ao som vibrante dos clarins e
fanfarras. Quando o <j° batalhão tertni-
liou o juramento, o entliusiasinõ pátrio-
rico cresceu e as acclamaçõcs de júbilo
sc foram confundir com o éco das sal-
mis da bateria de obuzeiros, que tão
solcitnenicnte dava o seu baptisiuo de
fogo ás homenagens dos nossos jovens
patriotas ali em fôrma.

Km seguida cantaram os jovens mi-
litares o hymno nacional, que arrancou
frenéticas palmas,

Após este canto, em nome da Liga da
Defesa Nacional, o dr. Pedro Lessa
dirigiu a seguinte patriótica oração aos
jovens voluntários:"Meus jovens compatriotas, A vossa
presença neste logar, e neste momento,
para prestardes o niais nobilitante, o
enais generoso e o mais solcnne dos
juramentos, o de dar o sangue e a vida
cm defesa dn pátria, symboliza uma
profunda conversão das nossas idéas c
dos nossos hábitos, e o advento do uma
éra de patriotismo, Da indifferença,
<m Iporque não hei de dizel-o?) da
aversão com que sc via entre nós o
si-iviço militar, que debalde se tentara
mais de uma vez implantar no Brasil,
rnm a generalidade c com a obrigalo-
Hedade que lhe são essenciacs, pas-
sumos qtiusi de improviso a querel-o c
:ima|-o com sincero cnthusiasnío. São
inniimcros este anno os jovens hrasi-
l.iros. i|uc com o mais espontâneo c
patriótico ardor, sc tèm offerecido para
o serviço das armas.

lista phasc actual, c tão intiinativa,
dn unindo, a reflexão sobre o que nos
depara o velho continente, c uma elo-
quente propaganda, iniciada pelos nos-
sos homens de letras, explicam essa
rápida imitação de ideas e de senti-
men tos,

Nem a época é de estranhar as mais
inesperadas e completas transformações.
Vede o que se passa nos principaes pai-
zes da Europa. Nações que eram ticoi-
«íadas de fracas, decadentes, de raça
inferior, sem ordem, sem disciplina,
próprias unicamente, para as leves ma-
infestações do espirito, incapazes de um
grande esforço heróico, destinadas a
nunca risistir victoriòsamente a outras
<le melhor sangue, mais disciplinadas e
cohesas, de um momento para o outro,
sob o aguilhão da mais premente e da
mais tremenda iiecissidade, se transfi-
Rtiraram maravilhosamente; revelaram
<le modo claro e irrefragavel que todo
n perigo que correram, foi devido cx-
clusivamcnte á sua falta de preparo, re-
stillaiitc da negligencia ou da exces-
eiva confiança, c não a factores anihro-
pologicos, ou a caracteres fixos de
raças ou sub-raças, Tiveram na guerra
it seu Thabor; c hoje se apresentam
im inundo tão unidas, tão ordeiras, tão
disciplinadas e respeitadoras das auto-
i idades, com tanta energia physica c
moral, com tanto poder industrial e
^cientifico, e com tanto heroisiuo, como
:.i une se reputavam de uma fibra su-
pt-rior, c por isso incoinparavelmcc*»
fortes, c invencíveis.

Tc Io esse extraordinário espectactilo,
ni ms jovens coiuptílriora.s, patenteia,
.- .'lio tuna vaisla e majestosa lição de
cisas, quão 'poderosamente influem na
vida <h.s sooredades as Idéas c os sju-
timontos: qive estupendas e imprevisi-
'. '.s modificações é' capaz de produzir
n convicção, a coin,pre!icn»5o da rcalj-
dade. a nitida pcrcopçã'0 das necessi-
d.-idr i indivitlttaes c colleetivas;
CAiiscqüentcntcnto o grande valor da
educação, do ensino, da divulgação de
i Hr- Verdadeidals, justas c úteis; e eme
;'..M poder têm r.s classes instruídas
!'li irradiação do pensamento para ai-
<-r*ar :.- correntes sociacs, nielhoiumlo
n vida .,!,-is nações.

R.preíentaeu nesíe momento esse ma-
u r.co revivamento &c opinião, ftivíplo
> i»inp?exo, que sc está realizando em
J. 'fco ij.aiz, c que não compr-oliende só-
5" me o prepa.no militar, que com a jus-
jik\i constituem .is duas necessidade
íi-..td,i:ner>'.ara dí um Us:adu._ Abrange
(fJa.áilKm a nossa vida econômica, íinan-
I -

SA OEXTRATi 1)0 BRASIL
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COLHIDA POR UM TREM
Hontem á tardio, quanldo passava en-

tre as estações <íe Oaimpo Grande e Au-
guHto die VaseortceVos, a viuva Adieüria
CarióTOo,, de 6o annos de edadte, hespa-
nhola e resiíeaitc tvo !cíp-r denominado"Oanoba", cm Campo Gratíde, foi vi-
ótima, die wndesastire.

Atravessava ella o teito da estrada,
qiiarid'0 vinha lassando cm toda velo-
tíidíUe o rüm SS 

"24, <|i«e a apanhou, fe-
rindo-a muito graveniente.

A ipajxia do 25" dislriiat'0 foi avisada
dessa ocoorrenicia, e, tendo ' comparédi-
da ao locai!, tomou providencais aifim
de mie a infejiz viuva fosse lUedácada
na 'Âssibtenisia c renlovhla para a Sanía
Casa.

CANELLAS DE OSSO
Compra-se grande quantidade, of-

fertas á caixa do Correio n. 51.

A fusão do Paraná e Santa Ca-
fharina em ira só Estado

Recebemos o seguinte telegramma!
"Tres Bakhas, 15 — Este município

applaude com enthtisiasmo a fusão dos
dois Estados. Telegraphei hoje ao dr.
Wencesláo e ao dr. Affonso Camargo
transmittindo o sentir do povo e pedindo
realizem essa aspiração — Didió Au-
gnsto, prefeito."

PHYMATOL • 
ro^oitidÔeT^m

12 horas. Deposito: Drogaria Berrini.
Teleph., S79, Norte.

Máo despertar...,
LEVOU ÜMA1 TRE-

MENDA SURRA
Belmiro de tal, conhecido seresteiro

da zona urbana, é lambem um des-
ordeiro que está sempre prompto para
as árruaças que continuamente se dao
no largo do Octaviano em Madureira.

Hontem pela manhã, muito cedo, Bel-
miro foi acordar a decaída Silvtna dos
Santas, a quem arrastava a aza. Assim,
berrou elle a bom berrar á porta da
preferida e esla, que nio gostou da
brincadeira de lhe vir aquelle vagabun-
do interromper o somno, appareceu_a
port», mas para dizer-lhe uma porção
de aesaforos. ...

Belmiro ficou indignado com aquillO
e, deixando o violão para ura canto,
agarrou um pão de que sempre se faz
aconinanhar e deu uma tremenda sova
cm Silvina, que não teve assim um bom
despertar. .... «

Depois de commettida a aggressão,
Belmiro fugiu, e Silvina, toda machu-
cada, foi apresentar queixa à policia
do 23° districto, que lhe prometteu pro-
videncias e a fez medicar na Assis-
tencia.

m t m 1 m
Nós bebemos, vós bebeis, elles

bebem HAXSEATICA.

NO TRlBUNAIi DE JUSTIÇA. DE
SAO PAULO

Foi preenchida a vaga existente
S^Paulo, 15 — (A. A.) —Foi apo-

sentado o sr. Carlos Reis, sub-director
da secretaria do Interior e nomeado o
dr. Octaviano Vieira, juiz de direito
de S. Carlos, para a vaga do dr. Ro-
drigúes Sette, ministro do Tribunal de
justiça.

4 S residência I Si
Jeao tattii) n topw

A «ossa formosa capital onde a natureza idterrainiou prodígios, não pode
maia tolerar os velhos paidieiros dosi tempo» çoloníaes, que tão má nota
*° 

AÍsinTirolcf^s catwi estranheza quando vemos de-s-apparccer .um vc-

Iho «zar«o %n sui«ir tem seu lugar..lian maRitífiteo .e e^"1»:^»0^,^
ABora uiteaiiío vae a nossa SebasBi anopoln possuir um desse» — arranha

etá ^f^ti. autuem oTorguUio -da firande; urhs amerieam: o. ctípitaltsra
»T lvSgallesSS VntStot» e»m os architectos srs. Antônio Jamuizi,
SacT? Ò" a construcçao de um oiágnifico paliado no centro da edade.

CASA RAÜNIER
faz presentemente vSV»^ /O de desconto
nos artigos de fim de estação das secções de
Confecções e Chapéos para senhoras e me-
ninas, e nos artigos para Recemnaicidoi.

Í7fl ruâ Ouvidor

lifll ™^ "^^tmÚí

O presidente da Republica, o presidente do Paraná, o governador de Santa
Catharina, o almirante Alexandrino de Alencar e o general Caetano de 1 ana
assistem ao desfile dos volttntar' s, que se vêm embaixo, em continência.

ininterru-
Brasil' osceira e sofoia-t. Para vel-o, basta atten-

t»r 110 surto imipreyàsto « «oberbo, que
tciie cm ipouco iinais de um anno a ex-
pciiitaí;ão dws iprodifcros da nossa in-
dustriit, ipasforir, e no lineremento que
ponrçida paute se iprocma dar a esse 110-
va «icsdelJonte clenHento da nossa ri-
qtteza, pensando-se já em evitar os un-
coni-isiitentes de unia rápida e desusada
c.Mpansão da nasceinta esplorãçâo m-
dustrial .

IE' esse mcsmlo espirito de ren'OA-a-
eão, é 'ess':t .niesino rcsr.rgiinento de
àorividaldic patrtottk-a, que ;.qm congrega
neste ¦dnslniite 'tantas centenas de jovans
dos ma-is distinettos do Brasil, ja pre.pa-
rados para as manobras tníl lares, njrom-
pitos para o Serviço da defesa nacional,
e dentro em poinoó inconporndiCB a cs=-a
reserva, d-e que hão úk sair, quanido íoi-
necessário, os nobf.es e heitaçws defei-
sodes do n'011-.c, da mle.gridade e ua

preteperidade da .pátria.
iNáo deis 'cnf-lMios, meus jovens com-

natriotas, não dois nunca ouvidos ;a cs-
ses imposüorcB, que, 'talvez, para íncul-
carem a própria e não itcnimvssrada su-

íorioridade, Mivcm a .propalar ajnc*-

pacidade dbs brasiteros para o progr|S-
so c l>ara a civilização, •porque deseten-
dem de «*¦ infeníores, e condemniidas
a™ tíitís agitações, a t"'^'^^
iacionamento, 011 mesmo a retrograUa-
eão e i extikcção. Tara os que conhe-

oem a nolsa hislloria nada se pôde ima-
Svrair mais false Na paz c naguttrfa

K ^lo .períodos de itvcxccd.ve- -

lho. de 'c.s-e.iriitaui.íiber.Jade e Ue tara

NOTICIAS DA GUERRA

&
O CASARÃO DA P^ÇA'T1RADBNTES QUE ESTA' SENDO DE-

UOLWO, PARA DAR LO GAR AO NOVO. PALÁCIO

A' íraridle edifleaçao cuja photograpbia pulíreamlo» feá seis .Pavímciitos

** TwL^ituC^^?orkHold - que *m sj-dActls* Hoda a grandeza dtes-

àe K& n$Z. "o «H^«t6 te,™."^ ^mdtT-

tei. |Sw e »doWctorCdóPH<itel Alarida, desdte, desde • sua fundação,

iiticxccdivel bri-'; rar:

mõraídWc" aidminisuatóya, 
' quo devein

enchermos do mais justificado orgulho.

Para rdfiter t'riun:il.!iaiu'e.,Ki».e csae

nvixto de preuomcaito e de alene

ca «'veremos cessar, de. engrandecer,

rírsje^a«drtd:
Sed «inla aímos, traiilnos as mas

ZíhMh o-tíontiiiuas lutas com um po-

po? mares o 'rival da l.'tanSa B ait lu

gitMerra.

te cinco infindáveis annos,
ptamente, se succederàm no
sacrifícios de homens e de riquezas,
sem um só instante de desfallecimento,
de falta de fé, de fraqueza physica ou
moral, de solução de continuidade no
poder de soffrimento e de sujeição a
provações. Já então beni adeantada es-
tava a obra de caldeamento dos ele-
mentos elhriogrnpliicósj de que vae re-
sultando o nosso povo, e entretanto o
vigor, a coragem, a tenacidade, a bra-
vttra, foram os mesmos das nossas lu-
tas contra as invasões ncerlandezas.

Na paz, durante 03 quatro últimos,
deceiinios do império, isto é, depois que
nos deixámos de estéreis movimentos
revolucionários, .de inúteis agitações
para alterar preceitos constitucionaes, |
ou, para obter pelas armas novas leis,
ou a revogação das existentes, o nos-
so progresso em toda a America, com
exicepção 'exclusivamente dos Estados
Unidos e do Canadá, foi, como o pio-
clamou o barão de Rio Branco ua sua
synthcse da Historia do Brasil em iSSo,
o mais firme e o mais raipido."Ninguém
nesse período compeliu comnosco em
toda a America 'atina.

O que é necessário, meus jovens com-
patriotas, e acima de tudo, é incutir
no espirito de todos os nossos concida-
dãos, e especialmente na intelligencia
da infância c dos adolescentes, que nós
queremos e podemos começar uma vida
nova, de trabalho continuo, disciplinado
e dirigido por aptidões tcchnicas, de
liberdade sem excessos, de # calma e
cessação de criminosas ambições poli-
ticas, de respeito ás leis e ás autori-
dades sem nenhuma subserviência, de
sclecção dos mais capazes para todos
os postos de direcção. Nada de servi-
lismo. Nada de revoltas armadas.

Seja este momento o marco inicial
da nova éra. Trabalhemos todos seria-
mente, e com afinco, porque, com um
exercito numeroso c disciplinado, ex-
clusivamcnte consagrado aos seus de-
veres technicos, sem nenhuma preoc-
çiipàçãò que recorde vagamente sequer
os pretorianos da decadência do império
romano, tenhamos uma paz duradoura j
no seio de uma nação assignalada pelo
labor indefesso c fecuridô, que so se

Os francezes conquistam
a primeira linha allemã em

Belloy-en-Santerre

interminável Kttcr-
afinal rciRcfiro-me i 

jnpMara com os hollanaczes, liuc 
nd0.03
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No Mosa e uo Somme

itíSoPordem fda^SpHna.^ Os fvmms conquistam a pri-
pelo concurso de vontades bem dirigi- meiw,A linha inimiffíl ft 16316

para território naciommmmm
SS Ô «$10 Ç^tiiuiidade 

a

irnàèidadè" a resistência nos mais de-

moS^òffHment^Himnos-um
nrova admirável do valor ua ™i.i

Ses 
'ôbridores e *}™^Ai**$$

território eni Mathias de Albuquerque,
T .^Barbir/io. Vidal de Negreiros e

outros noUvcs caa.itães, assim como

dTiudigenf representada por Camarão

c da negra por H?'lr,(lue/?"i Lida
famoso regimento, e nos bravos soiua-
do" que coinmaiidaram esses chefes

gloriosos. (
Mais de dois séculos depois fomos

provocados ptjra a maior^uerrajiiter-
nacional da .America do Sul. e suslcn-
tamol-a com raro valor e galhardia %
rante cinco longos annos. Posto que
nenhuma das guerras antecedentes seja
comparável á immensa tragédia satam:
ca de que ora é theatro a Kuropa, foi
necessário que irrompesse esta medonha
conflagração, que aos próprios «j"n;
geiros. que a contemplam de longe, e
muito vaga c conjctiiralmentc,. enche <je

pavor, íatiga e abate o animo, pela
prolongada duração c fceundidadç çm
nartyrios infernaes, para que pudcs»e-

mos ajuizar com exactidao da resistcn-
ci-i moral e physica, da tenacidade e dos
siinciores predicados de caracter, que
exke uma luta assim diutuma. Duran-

pelo
das e enérgicas.

A' I.iga da Defesa Nacional, de que
me orgulho de fazer parte, devo a honra
do convite para vos dirigir estas pa-
lavras, Em nome delia, que foi creada
para representar todas as classes da
nação brasileira, apresento-vos os mais
agradecidos e eiithusiasticos applausos.

As ultimas palavras do dr. Pedro
Lessa foram abafadas por vibrantes
applausos da numerosa assistência.

Depois de algumas evoluções. des-
filou o 3° regimento em continência ao
presidente da Republica, cantando então
uma marcha de guerra, que enthusias-
inou a todos, arrancando prolongadissi-
ma salva de palmas.

Essa marcha, cuja letra é do sr.
Ulysses Sarmento, foi escripta pelo sar-
gento Cicero Gomes Braga, mestre da
banda do 55° de caçadores.

Terminada a cerimonia. . o coinman-
dante do 3° regimento foi até o pa-
vilhão, sendo então cumprimentado pelo
presidente c comitiva. Aproveitando
essa opportunidadc, o general Bento
Ribeiro saudou o presidente da Rcpu-
blica mostrando que o exercito sc sente
satisfeito cm cumprir com os seus de-
veres instruindo a mocidade. O dr,
Wencesláo agradeceu a saudação. Em
seguida despediu-sc o presidente, que
foi acompanhado até o automóvel pelos
generaes c demais .officiaes, dando-se
em seguida o desfile das tropas cm
direcção a quartéis.

m————m—m—^mm-*mrmmt-mmia:M~mm^mm*m^m*mm^mmmm*m'mmmLWIS^m~m~m*

O. QUE SERÁ' O YORK-HOJEÚ

e a sita 'ofrerosMato, a rcotidao do seu 'caracter e .0 cavatlieinismò do seu
trato têm merecido as graças que a fortuiU proporciona aos homens de ori-
eniração segura. ... ,..,••

O 'Ri'o vae país. orgulhar-se ue possuir mais um hotel de pmmeira or-
dem, sob a mJesma dírceção que, com a máxima competência preside aos
destinos dos holtfels: Avenida, Rio-Palace, Globo, Fluminense, c Saiiía Rita,
de Mendes.

OAPE' IDEAL
Participamos aos nossos ami-

gos e íreguezes que, a partir do
dia 16 do corrente, subimos 100
ríis no preço do nosso café tor-
rado e moido. (R 2857.

ídTIíõí
ESPT.EXD1DO TERRAÇO jCOM

RKSTAVllANT AO AR MVRE,
UXICO XA OAWTAti

Almoços, jnntnres c ceiaa
ALMOÇO :

Snlndii rto badejo;
Rifes ilo carne secca ao Ri«

Grande;
AXGU* A* RARIAXA.

JANTAR :

Rcef-soiip — PLCHÉRO;
Robaló á brasileira;
Peito ile carneiro de frieasse;
Perna do vitelln.

OEIA r

Canja especial;
Sopa á 1'oignon;

^ Ostras frescas;
Cainaiiio torrado;
PES0AW1NHAS;
Frios swtldos;
Iiibainliús;
Filhotes de pombo;
Costelletas de carneiro;
Porco e vitelln.

Praça Tlradcntes 1.—T. 665, C.
O proprietário,

A. MOTTA RASTOS.

Bebam só Café Ideal

A policia vareja uma tavolagem
onde se jogava o monte

Estivadores, cansados do trabalho de
bordo dos navios atracados ao cáes do
Porto, procuravam distracção, emocio-
nando-sc nas peripécias do "jogo do
monte".

Uma- dama, um valete, um az c um
rei, e estavam todos attentos, á espera
da sorte ou do azar, quand irrompeu
na casa 11. 30 da rua General Caldwcll
o commissario Raymttndo Monteiro, do
S° districto policial.

O dono da tavolagem não escapou, o
Bredcrido de Carvalho, c, com elle. os
trabalhadores Adelino da Silva, Can-
dido Antônio de Moraes, Arthur Ma-
thias de Araújo, Joã Bcrnardino. José
de Oliveira, Manoel Amancio da Cos-
ta, Oscar Fernandes, Francisco Ale-
xandre de Souza. Luiz de França, Hen-
rique de Paula Rezende, Virgílio Mar-
tins e João Alexandre Ramos.

meira linha inimiga a leste
de Belloy-en-Santerre

Paris, 15 — (A. H.) — Communi-
cado official de hontem á noite:

"Ao sul do Somme as tropas fran-
cczas realizaram dois ataques com o
mais brilhante sttecesso contra as po-
sições oecupadas pelos allemães. _ _

No primeiro capturamos a primeira
linha inimiga a leste de Belloy-en-San-
terre, numa extensão de dois kilome-
tros; e 110 segundo tomamos Gcnermont
e uma refinação a mil e duzentos metros
a nordeste de Ablaincourt.

Até agora conlamos oilocentos pnsia-
neiros validos, dos quaes dezesete of-
íiciaes. . ...

Nos outros pontos canhoiicio ínlcr-
mittenle."

Os combates cm torno do redueto
de SeUwnbcn

Londres, 15 — (A. H.) — Comum-
nicado do general llaig:

"Ao sul do Ancre travaram-se com-
bates puramente locaes.

Nas vizinhanças do redueto de bcluia-
ben melhoramos sensivelmente de posi-
ção e fizemos duzentos prisioneiros.

O quo informa nm communicado
francez

par;s, 1.5 — (A. II.) — Communi-
cado official :"Apezar das nuvens estarem apenas
a trezentos metros acima do solo, o
nosso fogo de barragem continuou numa
extensão de duzentos a trezentos 111c-
tros.

Os nossos acroplanos fizeram ousa-
das explorações e travaram alguns
combates. 1-Ióntem ao norte do Som-
me os nosos aviadores execederam toda
a espectativa. Um dos apparelhos que
tomaram parte no "raid" voltou criva-
do de balas. Fõiiattiiigido por mais de
duzentos tiros. ™ .

Ao norie do Somme dois pilotos fran-
cezes, voando a pequena altura., dispa-
rarani numerosos tiros sobre o inimigo
dentro das suas próprias trincheiras.

No dia em <|iie o sargento Lafbcry
bombardeou as usinas -Mauser, de.Obcn-
dorff, ia esquadrilha americana abateu o
seu quinto apparelho inimigo.

No correr da noite passada, ao sul
do Sonime, o inimigo, esboçou vários
contra-ataques ás posições que conquis-
íamos durante o dia. O fogo da arti-
lheria dispersou alguns desses contra-
ataques c os outroj foram sustados
pela infanteria. Mantemos e consolida-
mos todos os nossos ganhos.

A- noite decorreu relativamente cal-
ma no resto da linha de frente".

O. afunde consumo 
'de munições no Sómme ¦-. Milhares de 'cartuchos dej.

carregados durante um ligeiro, combate.

AS OPERAÇÕES
NOS BALKANS

«-¦¦ ¦¦¦' 1^

À's tropas rumaicas reoç-
cupam Soosmezo.

Bttcares), 15 (A. H.) — Comnuini-
cado official:"Nas frente norte e noroeste, entre
as montanhas de Coliuian e o valle
do Jiul superior, combates, secundários,
em que fizemos alguns prisioneiros.

As nossas tropas occuparaiu Soos-
mezo.

No valle do Buxen e cm Bratocca,
combates de artilheria.

O inimigo retirou-se das suas posi-
ções cm Predeal. .
- Repellimos dois ataques em Guivala
e retiramos para Ruçar."

Tropas alleniíis enviadas para os
Rnlknns

Londres, 15 (A. II;)— Telcgrapham
de Anisterdain: ."O jornal I.cs Nouvclles informa
que as tropas allciiiãs que guar-
neciam a fronteira de Limbourg foram
enviadas em direção á Rumania."

O rei Fernando vno assumir -o
comniando das tropas russo-

rumaicas
Londres, 15 (A. A.) — Confirma-se

a policia de qne o rei Fernando, da
Rumania, assumirá breve o comniando
das forças rumaicas e russas que se
balem contra os búlgaros e os austro-
húngaros.

Pollana-Sarata reconquistada
pelos rumaicos

Londres, 15 (A. A.) — As tropas
rumaicas reoecuparam Poliana-Sarata,
após renhido combate, fazendo .nume-
rosos prisioneiros,

Um violento combate entre rumai-
cos e allemães

Londres, '5 OA A.) — Os allemães
foram derrotados pelos rumaicos em
'Cohimare, sendo obrigados a retirar-se
em completa desordem, deixando o
campo da lula coberto.de cadáveres e
abandonando grande quantidade de mâ-
terial bcllico.

De volta da Penha
Uma "farra" que acaba

em ondas de sangue

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦Ml

ÓLEO para LAMPARINA

AROMATOL
Ultima novidade americana!
Mais brilho, mais duração, mais ba-

rato!
Encontra-se á venda cm todos os ar-

mazens.
Depositários geraes: Cosia Fcrcira,

Maia & C.

65, RUA DO ROSARlO

OS SUPPLENTES DR'
; POLICIA ^

O 2a DELEGADO AUXH
LIAR TOMA PRO- .

VIDENCIAS
Os escândalos promovidos por alguns^'

supplcnles de policia, que desejavam a]
nomeaçãd apenas para uma exhibição.
ridícula nos theatros, conquistando co-1
ristas. freqüentando os restaurantes
dos clubs elegantes, onde até confliclsf
provocavam, chegaram ao conheciiiien^|
to do a° delegado aiixilLar, que resolveu;
tomar providencias, deante da insisi
tencia dás queixas. A campanha mOjt
vida pelos jornaes nestes últimos dias
contra os supnlgntes, não visava, í
certo, a muitos delles, que sc excusa-'
vam mesmo de . presidir os theatros,
paia que os seus nomes não fosscilij
incluídos Ua relação daquelles.

'Os supplentes. criteriosos, os qllá
aguardtun na policia a successâo natu-
ral e.n casos de licença, aborreceram-
se, com razão, com a campanha movida
contra a classe. ,-.

Havia elementos máos? Fois qu6
citassem os jornaes factos, positi-
vando nomes—ouvimos de alguns dei-
les, Iiontem, num dos iutervallos d)
•Fátima Miris.

Parecerá aos olhos de toda. gente'
que nós, os primeiros supplenlesj so- .
mos os promotores dessa campanha da
imprensa — referiu-nos outro -— quan-
do c certo, conto eu, por exemplo, que
nós apenas aguardámos logares, em va-
gas de delegados licenciados. Vê assim
que não iiodemos concordar com o que
se passa. .1

Mas não ha nal classe dos sup;
plentes máos elementos, indivíduos sus-
peitos, sem oecupação definida e que;
enxovalham o meio? indagámos nós.

Certamente ha; mas estes o chefõ
de policia, que faz as nomeações deve
conhecer por força. Porque não O*,
dcinitte? q

Por causa da política — coinmen-
tou alguém. — Porque o chefe não
exclue, por exemplo, um delles, 3° supr
plcnte, penso, que foi servente do ge-
nerul Pinheiro c é hoje continuo ou
servente de uma das casas do Coiir
gresso? Porque sabe que os politi-
cos não o pertnitlcni e serão capazes
mesmo de um rompimento com o sr,
Aurclino. |

—~Se o 2" delegado auxiliar — com-
tiieiilou 11111 outro estranho — se dér ao
trabalho de ir, depois de njeiai-notte ao
Munoheii, na stiia dos fundos, verá
coisas interessantes. Supplentes rodea-
dos de mulheres, sem o menor esçru-
pulo, ostentando á' lapella o distinetivo.-

Delegado vi eu um cm idênticas
circumslajicias — disse outro— e aliás
um cavalheiro que eu. sempre tive em
conta de •homem muito sério.

Nos clubs — continuou;.o inleild-
Ctttor — é uma vergonha. Is taes sup-
plentes, cujo meio de vida não se co-
nlicce, chegam a se embriagar mesmo.
No Mozart vi uni que promoveu escan-
dalo tamanho', que a dircetoria quasi
o poz pe'ta porta afora.

A "palestra, como se vê, tornava-sè
interessante.-

Perguntámos a um snpplcnle, moço.
aliás de fina educação:

Porque não se movem os senho-
res a solicitar do chefe de policia a
exclusão dos máos elementos da classe?.

Seria um aclo de indisciplina que,
eslou certo, o dr. Âurelino Leal sabe-
ria castigar. 4

•— Pois procurem particularmente o
dr. Osório de Almeida, 20 delegado au-
xiliar, e exponham-lhe com franqueza,
a situação... '

Terminara o intervallo. Naquelle
borborinho natural de cnlrcacto os es-
pectadores foram se dirigindo para a
platéa. ¦ A orchestra tocou um trecho
da Traviala, e nós nos sentámos ao,
lado de mm outro supplcntc que no»
dizia 'baixinho: |

Se noticiar o que ouviu insisti
para qiic a representação se faça ao']
chefe de policia. Só assim a classe se
limpará de vez... . ;

N5o foi preciso representação alguma
ao sr. Âurelino Leal. ;

Deante dos escândalos ultimamente'
noticiados 0. dr. Osório de Almeida rc-
solveti agir c hontem mesmo prohibiii,
por falta de compostura, de presidirem
os theatros, os supplentes Benjaniin
Bhcring, Cunha Vasconeellos, o "Suru-
cucú-mirim", e Dclmiro Ribeiro.

A medida attingirá a outros.

mUHITTDn sob jóias c cautela*
UIUnErlIW do Mome de Soc;j
corro, condições especiaes — 45 e 47,
rua Luiz de Camões. Cisa Gomhicr.
Fundada cm 1S67.

O homicida

Varias noticias

OUNÇAS do estômago, inles-
tino, figado c nervosas. Exa.
mes pelos raios X. DR. RE-
NATO DE SOUZA LOPES.

Kua S. José, 39, das 2 ás à (menos ás
quartas-feiras), Uratis aos pobres ás 12A 

393horas.

O Congresso Medico de Per-
nambuco

Recife, 13 — (A. A.) — O Cpngres-
so Medicoi çm sessão preparatória, ele-
gcit sen presidente de honra, o gover-
nador do Estado, e presidente eííecíivo
o dr. Arnol.io Marques.

A installação do Congresso terá logar
hoje, no theatro Parque. A imprensa
publica minttcios.is noticias acerca do
Congresso, que, dado o elevado numero
de adhesS.cs e tliescs apresentadas, pro-
melte revestir-se dò tim cunho altãincn-
te significativo. O governo do Estado
tem pre.-tigiado o Congresso, moral e
materialmente.

O Orphanato Osório
Será recebida a idéa do

marechal Mjalíet
Desta vez .será uma realidade a hella

idéa do saudoso marechal Mallet, crean-
do o Orphanato Osório.

O Club Militar, avocando a si a rc-
installação do Orphanato, deu plenos
podéres .1 seu presidente, o general Luiz
Barbedo. para se entender eom o go-verno, afin; de rehaver do Thesouro o
patrimônio pertencente ao Orphanato etilt depositado pelo dr. Bcncdictò Oi-
toni.

Mctíendo mãos á obra. conferencijii o
Rt-itcral Barbedo com o presidente da
Republicai que concordando com a idéa,
o encorajou, prometendo auxilial-o na
manutenção do asylo.

Depois de nniiio pesquiznr, encontrou
o general Barbedo um edificio que íe
presta á installação. do Orphanato.

Esse predio, que é próprio municipal,
fie.i situado em 11111 morro existente na
estação do Meyer, tendo já ncüe ítin-
cc;onado uma escola publica,

A correspondência
transportada por na-

vios neutros

A campanha da Rússia
OS RUSSOS AVANÇAM XA RE-

GIAO DE RAIMESTO
Londres, 15 — (A. A.) —Telegratu-

mas de Pctrogrado aiiniinciam que os
russos denois de terem desalojado os
austro-allemães das. trincheiras que oc-
cupavam . nas proximidades de Senie-
rink, obrigaram o inimigo a retirar-se,
realizando considerável avanço na re-
gião de Raimeslo.

A GUERRA NO AR
UM "RAID" DE AVIADORES

AMilAiDOS
Londres, 15 — (A. A.).— Uma r.n-

merosa esquadrilha de aviadores allla-
dos, realizou um " raid" sobre o terri-
torio allemão. bombardeando as fabri-
cas e os depósitos militares de Donau-
cschiugeii, Alleneiichofen, Huefitigen e
Escliwciller, causanJo-lhcs grandes
daninos,

CAFÉ' ANDALUZA
APPROVADO PECO LABORATÓRIO

MUNICIPAL
Devido á grande alta do café em

grão. somos obrigados a vender actual-
mente esse superior café a — i$too —
no atacado, — 1Í.110 — no varejo.

23, rua dos Andradas, 23
MARTINS FILHOS

Washington, 15 — (A. H.) — Os
representantes diplomáticos <Ia 1'ran-
ça e da Inglaterra entregaram ao sc-
cretario de estado dos negócios estran-
geiros, sr. Lansing, uma nota na qual
reiteram os direitos dos paizes aluados
de interceptar em alto mar ou nos seus
portos a correspondência transportada
a bordo de navios neutros.

A nota declara que os factos não
justificam a aceusação articulada pelo
governo norte-americano acerca da il-
legalidade de tal procedimento.

Um fillio do um deputado belga
coudciiinndo a 12 turnos

de .prisão
Haya, 15 — (Via Nova Ydrlí) — O

Bclgish Dágblad informa que o filho
do deputado por Garid or, Vcrhageen
foi condemnado a doze annos de prisão
muna fortaleza pnr ter protestado con-
tra a transformação da Universidade
de Gand cm Universidade flamenga tob
os auspícios dos allemães.

6 sr. PoincarC recolin uma men-
sitgciii dos 42 listados da

America do Morte
Paris, 15 — (A. H.) — O prcsijen-

Je Puiiu-aré recebeu hontem em audi-
encia especial o dr. Morton Price, que
lhe entregou o original de uma inensa-
gem dirigida aos povos das nações ai-
liadas e hssignada por quinhentas im-
porlantcs pcrsonaiid.-iioí dos fi larenta e
dois Estados da America do Norte.

Opresidcnte 1'oincarc, recebendo -1
mensagem, exprimiu no dr, Morton
Frtcc a gratidão dii França,, ,_

Os ternos de brim branco mancha-
dos por vinho verde, rosários de ros-
cas assucaradas, cordões enfeitados por
balas envolvidas em papel de scda,_ pa-
recendo borboletas, registros de Nossa
Senliora da Penha, mais ou menos dou-
rados, assim todos fantasiados, cm grtt-
pos, despejavam o comboio da Leopol-
dina Railway, que chegou hontem, ás 6
horas, na estação da Praia Formosa.

Nas congestionadas physionomias, nas
gargalhadas estridentes, nas phrases in-
convenientes e desptidoradas, via-se
bem que a maior parte daquella gente
estava sob a acção do vinho, e nitiuo
liom vinho.

Uma das caravanas tomou caminho
do bairro de S. Christovão, pela rua
Figueira de Mello e, esquecendo que
o arraial de Irajá ficava ao longe, que
estava em plena cidade c que a com-
postura se impunha, continuou a en-
tregar-se aos mais repugnantes exces-
sos. „ .

A' esquina da rua Francisco Euge-
gio dois romeiros explodiram em fu-
til discussão; veiu. o instillo c em pou-
co travava-se perigoso conflicto.

O barbeiro .Manoel Rodrigues de
Paiva, homem de .14 annos, solteiro e
morador á rua General Canabarro, 198,
enfureceu-se por completo.

Fora para a festa, á cata de niüa-
gres, armado de um estoque.

Do perigoso objocto lançou mão, ma-
nejoti-o brutalmente, por duas vezes,
pelas costas, perfurou o mestiça ."Ca-
bo Verde", que òccasionaliiiente. estava
em meio dos embriagados., festeiros.

O infeliz caiu, espadahahdò o san-

fue 
cm franca liemorrhagia, vomitan-

0-0 pe'as duas horríveis bocas que ha-
viam sido akerlas.

Em pouco levava-o para a enferma-
ria da praça da Republica um auto-
ambulância do Posto Central de As-
sistencia.

Inúteis ns esforços empregados pe-
los cirurgiões para salvar-lhe a vida,
pois, em minutos, sem poder restabcle-
cer a sua- identidade, veiu a morrer
numa ultima golfada de sangue.

O assassino foi preso, levado para
a séd? da delegacia do 10" districto
policial, onde o commissario Almeida
Mello fez contra elle lavrar auto de
prisão em flagrante.

E eis ahi o trágico ponto final de
uma repugnante orgia. m * m » ^ 

DE PORTUGAL

O "Vasco da Gama"_vae ao;
Porto

Lisboa, 15 — (A .A.) — O cruza-
dor "Vasco da Gama" partirá breve-
mente para o Porto, onde vae receber
as bandeiras que as senhoras do norte
offereceram aos navios de guerra.

Fabrica do Elixir de
Nogueira

Viuva Silveira & Filho, proprietários
e fabricantes do ELIXIR DE NO-
GUE1RA, participam aos seus fregtic-
zes, ú imprensa c ao publico em geral
que transferiram o seu estabelecimento
que fuiiecionava á rua Conselheiro Sa-
raiva ns. 14 e 16, para o seu edificio
próprio, á rua da Gloria n. 62.

EM S. PAULO

Os fcstivnrs cm beneficio da
O. V. Portugúeza

tS. Paulo, is — (A. A.) — Os fes-
tivaes realizados em beneficio da Cruz
Vermelha Portugúeza produziram réis
20 :ooo$uoo, líquidos, que foram depo-
sitados no Banco Ultramarino.

A SITUAÇÃO EM »,
MATTO GROSSO

¦ ___ '

O ex-major Gomes vae ga-
rantir â assembléa dos

azeredistas ''..
Cuyabá, 15 — (A. A.) — Os depu-

tados estaduacs Amarilio de Almeida e
Annibal Toledo partiram hontem de;
Aquidatiaiia, ao encontro do cx-major.
Gomes, afim de confcrenciarcin, Eite
ultimo recomeçou o recrutamento pará|
engrossar as suas fileiras afim de apoiar,
a Assembléa, que se reunirá cm Aqui-
dauna, de onde elle se approxima. '

O direclorio conservador daqui, fez
distribuir hontem, tun boletim, transcic-
vendo lelcgrammas sobre a decisão do
Supremo Tribunal.

O julgamento do habeas-corpus antes
da chegada dos deputados a essa capi-
tal, contrariou o plano dos opposicio-
nistas, que contavam com o adiamento
para poder exhibir os seus deputados e
conseguir o pronunciamento do Tribu-
na! sobre as renuncias. Fracassado esse]
plano procuram agora reunir a Assem-,

DR. REGO MONTEIRO. MoI«. das se-
nhoros e dos olhos. 7 de Setembro 81.

(J 2S;6)*!•»> 
frescos

co:n oyos,
diária*

mente fabricados por GIORELLI /, C.
A' venda cm seu armazém. RUA LAVRA-
DIO 18 e 20. Importadores de gênerositaliano*. Tclcplionc ,1756, Central.

TALHARINS

blía cm Aqitidaitana, para continuar o.
processo do presidente do Estado. jAssegura-se aqui, que o general Ear-
hedo vem com força maior do que á'
que trouxe o general Campos, para am-'
parar a Assembléa, para que ell ter-'
mine o processo do presidente d. Ks-
tado. i)

Em torno da exoneração do n-ti.-ra}
Campos, após a pacificação do Estádoi
correm diversas versões.

EM ALAGOAS

Uma fabrica destruída pelo logo
Maceió, 15 (A. A.) — Hontem, á

tarde, declarou-se um incêndio na fa-
brica de tecidos "Progresso", de Rio
Largo, seguindo para ali o secretario
do Interior e os direclores da fabrica,
que, segundo consta,' está segurada na
Companhia North Insurance,.¦> mi »»m

CIMENTO SSS&íjl
Tclephone 834, Central. — Rua

Santa Luzia 202
— PAULO PASSOS & O. —

O FOOTBALL EM S. PAULO

O Paulistano venço o Palmeiras
. S. Paulo, is — (A. A.) — Rcali-
zou-se no campo da chácara da Fio-
resta, o "niatch" de football entre os
clubs Palmeiras e Paulistano para dis-
pular a taça'; offerecida pelo "Correio
Paulistano", vencendo o Paulistano por
dois goals contra um. O jogo teve
brilhante desenvolvimento, sendo gran-
de a concorrência ..O produclo das en-
Iradas reverteu em beneficio da Asso-
ciação dos Chronistas Sportivos.

É incontestável !... Nenhum esínbc-
leciniento de moveis sobrepuja real
valor da casa LEANDRO MAU-

TIXS & O., é a melhor c a que maia
vantagens offerece — Rua do Ouvidor,
ns. 93 iè 95 e no3 antigos armazéns iV
rua dos Ourives 39 a 43. .1

• AVIAÇÃO NAVAL j
O vôo de hontem \

Pilotando um hydroplano, os tenen-j
tes Delamare e Bandeira, da Escola dej
Aviação de Marinha, realizaram hon-
tem um interessante vôo sobre a Gua-
nabara, I'Na praia do Russel, em 'frente a
residência do almirante Alexandrino de
Alencar, os tenentes de Larnare e Ban-.
deira fizeram varias evoluções sobre á,
estatua de Barroso, demandando em
seguida a enseada de Botafogo, onde,
não conseguiram entrar por ter encon-
tiado vento desfavorável. 1

DETECTOR de arromlramcnlo e assai»
tos — Jornal do Commercio, i° and., sai»
14, Vollmn & Palma. (R2513)

— >»> — 1

DR. ALBERTO DO REGO LOPES -
Do Hospital da Misericórdia. Vias uri-
narias, operações em geral.
DR. APR1GI0 DO. REGO LOPES -

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

DR. OCTAVIO DO REGO LOPES -
Ocnli-.ta. proí. da 1'aculd.idc <ie Medicina.
Consultório: rua Sete de Setembro ti. no.

(A 8194)
¦ > m o wm

VERMOUTII TATO TORINO
ila Usina S. (Joiiçnlo c a melhor

{•Deposito: rua du Assonililún, 21

MOVEIS

O SENADOR LAURO SODRK*

Preparam-lhe festiva recepção
em Belém

BeV-m !5 — (A. A.) — Os amigos
do dr. I-attro Sodré preparam festiva
recepção ao senador paríinse, que éaqui .esperado hoje^. - >J*«Jj_i_

MAGALHÃES MACHADO & C—
Rua (los Andratlns 19 e 21. Os
maiores ariiia/.cns desta canitul.

¦¦ .-,,.. mmj » rp m tem

t

ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS
NO COMMERCIO

Reune-se hoje o conselho
administrativo

Rcune-=e hoj*e, ás 8 horas da noite,
em sessão ordinária, o conselho admi-
mstrativo da Associação dos Emprega-
dos ao Çom.me.rcio do Rij de Janeiro.

OS ESPANCAMENTOS NAS
DELEGACIAS POLICIAES !

Do sr. Albuquerque Mello, delegado
do s° districto policial, recebemos a
seguinte carta a propósito de um tópico.
da nossa edição de hontem:"Em 15 de outubro de 1916. — Sr.,
redactor. -^ O "Correio da Manhã"
publicou hoje um Tópico entrcliiihado
contra o abuso dos espancamentos dç
presos nas delegacias,

I.eio nesse Tópico o seguinte trecho!"Ainda ha poucos dias íoi preso um
cidadão suisso, levado para o 50 dis-
tricto e ahi espancado barbaramente."

Ha de ser engano, por força, ainda'
que de simples revisão. No 5" distrieio
não houve espancamento algum, nem
scipter foi preso cidadão suisso ne«
nhum.

Tonho á vo:sa disposição todos ot
assentamentos da delegacia e solicito-
vos, com o mais vivo empenho, qual-
quer informação que contrarie a minha
aífirniativa.

Muito grato pela publicação deit»/
1 linhas 9 vossp leitor ç amigo, etc..*



W^Wf^^^W^^^^^^^^^s. '". ^^^ÍBtf v^. 
'-b^fàffl'?' ^ ¦'"'

»*¦¦•¦¦

If'

*p-

JL fcftlt^IÓD^m^
Sportmen, vinde á TORRE DO TOMBO que encon-

trarois o que ha de mais chie em casimiras de pura IS,
superiores brius brancos o de cores.

204—Rua Sete de Setembro—204, Junto ú Praça '
Tiradentes, Telepli. 5576 €
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Os sports
TURF

A CORRIDA DE HONTEM

rçuiíao levanta o "Grande Des-
coberta da America"

r-
Realizou hontem o Derty Club ã sua

it)* corrida da presente temporada. O
dia esteve htmtiao e frio, c a -concor-
rencia não foi, talvez por isso, muito
.numerosa. Todavia, houve animação c
'«rithusiasmo despertado -por alguma
disputa, passando pela casa das apostas
a sotnma total de 83:(j4i$ooo.

A principal prova do dia o Grande
(Prêmio Descoberta da America', foi
ganho por Sultão, que assim confirma
as brilhantes perfomances ultimamente' conseguidas. Dirigiu-o o seu jockcy ha-
bitual, o pequeno E. I.e Mcncr. A
segunda collocação, obteve-a Fidalgo,
que correu na ponta atí a recta dc che-

•Rada, cedendo então a vanguarda ao
filho de Couttt Sohomberg, mas resis-

.lindo á forte atropellada de Pierrot, e
livrando o segundo, no poste do ven-

; cedor, por pescoço. Fidalgo teve a di-
íecçfio de E. Rodriguez,

E. Rodrigues, foi, aliás, o heroe do

sar, Porto Alegre, Hebe, Hyovava,
Hurrah, Helvctia, Hortcnsia e Hygca.

Pareô "Consolação" — 1.450 metros
^— 1 :soo$ooo — Escopeta, Demônio,
Donati, Dynamite, Triumpho e • Coa-
quistadora.•Os demais pareôs serão reabertos dc
aecordo com as condições que forem
annunciadas. encerrando-sc as reapecti-
vas inscripções hoje, ás 4 i|s da tarde.

# # *
FOOTBALL

•CAMPEONATO INFANTSI.
Resultado dos jogos realizados lion-

tem:
iFliímiiwusc "versus" -America, Ia

¦teams — Vencedor Huminciúe js 1;
a"" teams — Fluminense Sit.

>IlíÍ!afogo "versus" •Cmic/ca, iP-°
iteains — Empate, 3 ±3; s" teams,
vencedor: Carioca, 2x1.

* * •
CAMPEONATO DE 3" TEAMS

Botafogo "versus" Villa Isabel:
Nesse encontro íoi vencedor o Botafogo
por 4x0. • * •

CYCLISMO
CLUB MOTOCYCUSTA NACIONAL

'Com a presença dc diversos dos nos-
sos mais proeminentes motocydistas,
fundou-se no dia 12 do corrente, o
Club Motocyclista Nacional, entidade
cila que se propõe desenvolver o moto-
ciclismo entre nós, cm todas as suas

dia. Alem desse bello segundo logar modalidades,
com o filho de Fulmeii, o sympatnico; ]rstc c|uu yç,,, preencher uma falha
jockcy chileno conseguiu quatro lindas qUC si, sentia entre nós visto como
victorias, nas outras cinco vezes em que apczar de ser grande o numero dc
montou, e essas victorias foram as de niòlocyclislas que existeni no Rio de
rPitangueiras, Ganay, Cuido Spano e Jj:li,eiro, não liai presentemente! ine-
iMarvellous. O publico applaudiu, como n],uma sociedade desta espécie que se
de costume, esses triumphos, ¦ batendo j dedique verdadeiramente ao cultivo
muitas palmas ao hábil profissional.

Domingos Ferreira venceu duas ve-
zcs: com Magcstic e Goyiacaz, sendo
<lc justiça salientar que o filho de Le
Roi Solcil só logrou derrotar o seu
competidor Trunfo, pela energia c cal-
111,1 com que se houve o jockcy rio-gran-
deiise:

Waldemar dc Oliveira, no ultimo pa-
rco, com Helios, completou a serie de
.victorias do dia.

'Eis a resenha, cm pormenor, dos pa-
ícos c collocaçõcs obtidas pelos diffc-
rentes parelheiros inscriptos:

1" pareô — G DE MARÇO — 1.500
iiieiros. Prêmios: 1:000$ e 20o?ooo.

P.ITANGÜBIRAS, f. ai.
«j an, S. Paulo, por Le
•Duc e Suprema, do sr. J.
Quinta Reis, E. Rodriguez,
53 1°

Donati, Cláudio Ferreira, 4S k. . . 2°
Cohquisladora, A Vaz, si k. • < 3°
ilíspolela, D. Vaz, 51 k. . . ir ¦• 4"
Hcrodes, Tortcrolli, 51 k. . . » . 5
àVe Voilá, A. Silva, 47 k. . . . .. 6°

Ganho por 2 i\2 corpos; terceiro a¦3 corpos. , ,Rateios: Pitanguciras, i.|íroo; dupla
1(4,0 í2$200.

Tempo: 101".
Movimento dc apostas: 2:520Íooo.

2" parco — VELOCIDADE - 1.500
metros. Prêmios': 1 :ooo$ooo c 200^000.

MAGESTIC, «ii.", zaino,
4 an., França, por Sai.nt
Jtist c Exposition, do Stud
29 de Março, D .Ferreira,
•52  i"

Jlúenos Aires, Lc Mener, 52 k. . . 2°
•Tistachio, D. Vaz, 53 k. . .. •«- . 3°
1'irque, L. Souza, 51 k. . » . .. • 4o
Palmeira. R. Crnz, 52 k. ...*<•• 5°
iVanguardai J. Salgado, 50 k. . »- . 6°

Boulcvard, A. Silva, 45 k. ... 7°
Zelle, F, Barroso, 50 8*

Ganho por 2 corpos; terceiro por pes-
coco.

Rateios: Magcstic, 24S400; dupla
(i.ll .|2?000.

Tempo: 99".
Movimento de apostas SySGyOOO.

3
iròs.

pareô — Progresso — 1.G00 me-
"reinios: 1:200? c 240$òoo\

GANAY, ni„ c„ 6 a„
S. Paulo, por My Pet e
Eiilíicc, do dr. Galeno de
Almeida — E. Rodriguez, o
49 kilos • • '

Samarttaito, J. Coutinlio 50 ... . 2
Cansussii'; D. Tcrreira, 55 U. . • • 3
iUstiUete, W. Oliveira, 50 li. . ..... 5
(Estillcte, .R. Oliveira, 50 k. . . . . 5o

Ganho por 5 corpos; terceiro a 1
corpo. '¦ -.'

iRateios: Ganay, Gú$9oo; dupla (1:),
g3Q$700,

Tempo 108".
Movimento dc parco: ioioooíooo.ti*

. 4" pareô — Itanwraty — 1.700 111c-
íros. — (Prêmios1: 1:2oa?ooo e 2.io?ouo.

¦G0YTACAZ, 111. c. 5 ?
iFrança, ^por 'Lc iRoi Solcil
c St. Adresse, sr. D. Pc-
reira EilhO, D. Ferreira,
52 kilos I"'Trunfo, D. Suarez, 52.>lc. . ... . » 2°

Voltaire; F. Barroso 5- k. . .. . -. 3°
lloulanger, D. Vaz, .52 k. . « ¦•¦ se 4o

;.\"ão correu Vestivieiine.
Ganho por cabeça; terceiro a 3 cor-

pos.¦Rateios: Goyt.ic.iz, io'$ooo; dupla
(u), 3'2?400.

Tempo: 113" l|'J
Movimento do parco: io:;Gj$ooo.

5" parco — 17 dc Setembro — 1.70°
tnotros — Prêmios: 1:3oo?ooo e
260$000,

CUIDO SPAXO, m. c.
t a., Argentina, por Old
Man e -Gliie, do S.ud Era-
sil. E. iRodrigttcz, 53 l.-ilos 1"

Monte Clmsto. D. Ferreira, 53 k. . 2"
faraná, J. Coutinlio, .53 1: 3"

Nâo correu Flamengo.
Ganho por meio corpo; terceiro a 3

torpos.
iRateios.: Cuido Spano i3;ooo; dupla'(,1.1), 

15Ç900.
Tempo: in"2Í5.'Movimento do parco: 1.1:3t2$ooo.

6o parco — Dr. Fronlin — 1.700
ínetros — Prêmios : 1S300Í c 300Í000

M.AiRVEL"LO"US, 111. z.
a., Argentina, por Pinche'-
ra e Prcsumption, de
lume. C. Mesquita, l:.. Ro-
tíriguez, 52 tólos. .... 1°

Bticklcss, D, Suarez, 5,1 I;  20
Alias. D. Ferreira, 52 3"
Voltmté Cliaste, W. Oliveira, 52 1;, 4°
Mogy Guassu', D. Vaz 51 1:. . . . 5"

iGaiiho por meio corpo; terceiro a 3
corpoí.

iRateios: Marvellotis, 22^600; dupla
{ij), 3'?40o.

. Tempo: 111" l|5.
1 Movimento do pareô

deste attracntc c moderno sport.
O Cluli Motccyclista Nacional será

regido por uma commissão executiva
de quatro membros, a qual ficou assim
composta :

Presidente, Severo Dantas; vice-pre-
sidente, B, EscObedo; secretario. Ulys-
ses Bclcm; thcsotirciro, R.Tul Pinheiro.

Brevemente, o Club 'Motocyclista Na-
cional realizará a sua primeira excur-
são inicial.

JgjÈÊM mm][
A moléstia tios
rins aileanta-sc tão
rapidamente, íjix.
muitas pcsEbaü,
quando clicgnm a
iparccbcl-ia Qstüo
completamente cm
suas gfirras. Atton-
ção prompta deve
ser dada ao me-
nor sym-ptoma dc
mal dos rins. Se
existe uma dor sur-
da nas castas, do-
res de caltcça, tou-
feira, enfado, ou

se as sccrcçõeF dos rins são ofícnsíves, ir-
regularcs, 011 dolorosas, nsc as Pílulas de
1'oiter, para os rins, sem demora. Ne-
nliuin outro remédio (i tão jccommcndado.
Peça omojtra grátis, a Foster—Mc, -Ciei-
lnn Co. Caixa 10C2 — Kio.

DESASTRES* NOS
SUBÚRBIOS

parco — Grande¦ria da America —
1'remios : 3:00 o S tfob

SULTÃO,
'Inglaterra,

13 ::9,-,-ooo'

Prêmio Dcsco-
.onti metros. —
CJooSooo.

. ai, 4 a..
por 'O o u 111

do
Le

, . • 3
. • 4"
• • 5"

I;. . G"
curo por

i.rj;

Sçhonbcrg e Pcnctrãtc.
cel„ A. A. Araújo,
Jlener, 51 1,-ilo's . . .

IFidálgo, Ií. Rodriguez. .19 k. .•Picrrnt I), Sjjjproz, -55 k, .. . ,
rPégaso, F. Barroso. 

'40 
I;. . ,

Ctlaltcry, D. Vaz, 53 k, . , .
Caiiipo Alegre. \V. Oliveira, 53

Ganho por um corpo ;
cabeça,

•Rateios: Suítão, .tcfjoo; dupla
07$O'oo,

Tcin-po 132" 4I5.
CMovimcnfõ do -parco: 16 rcijícoo.*
S" pareô — iSnppIcmcniar — 1.G09

meros — Prêmios: 1 :20.iS c cicÇouo.
HELIOS, 111. ai., G ."..,

Franç.i, po:- Winkficlds
Tridc c Bllie iM.íi!:, do (Ir.
Lima Rocha, W. Oliveira,
50 kilos , , 1"

fDavid, J. Couliulio. 51 1: , 2"
Sraint Ulpian, D. Suarez. -3 k. . , 30•Itellc Angcvinc, E. RodrijV.-z, 33 k, 4»
Idyl, D. Ferreira 52 lc. ..."'.. 5"Não correu Image,

Ganho por meio corpo; terceiro a
egu.-íl distancia.

'Rateios : Helios, '5ó?5oo; dupla (34)
íSSpoo,

Tempo : 107"
Movimento do parco: o :.{34?ooe,

* * *
JOCKEY-CLUP,

As inscripções recebidas para o pro-
gramma da corrida do domingo proxi-
«10 deram o seguinte resultado para os
B.ireos já constituídos:

GRANDE PRÊMIO YPIRANGA —
j.6oo metros — G:oooíOoo — Artilhei-
«0. Arauto. Favojito, Abul, jDelphjm,

Um bonde e um trem
fazem victimas

Itonteai, os suburbios forneceram ao
cadastro policial notas de dois desas-
tres, que poderiam ter tido consequen-
cias bem «mis graves e que foram to-
dos inoliv.idos nela imprudência tias
próprias victimas, muito embora de um
dclles haja alguém responsável, por
não o ter evitado como devia.

O primeiro deu-se na rua Archias
Cordeiro, na cStaçãò do Mcycr. Por ali
passava um indivíduo de cõr parda,
de 45 annos de edade. ao que se pre-
sunic, e que ia muito embriagado. Ao
atravessar a Tinha da Light, fel-o tão
imprudentemente — e isso devido ao
seu citr.do, logo se vê — que foi colhi-
do por 11:11 Jionde linha Engenho dc
Dentro, que por ali passara ua ocea-
sião.

O infeliz homem foi atirado violcn-
tamcnle a grande distancia, soffrendd
uma queda brutal, que lhe produziu
tinia commoção cerebral.

O desditoso ebrio foi apanhado já
sem fala por populares e, por esse mo-
tiva, não .pódc ser cnhocida a sua iden-
tidade.

A Assistência foi chamada e soecor-
reu-o, dando-lhe os curativos necessa-
rios. depois do que foi o homem reino-
vido para a Santa Casa, onde íoi in-
tornado cm estado grave.

Guiava o. bonde o. motorneiro Joa-
quini Ferreira da Silva, regulamento
n.- 2.363, que terá de dar explicações
á policia do 18° districto, por não ter
evitado esse lamentável desastre.

O oiitrn desastre passou-se na esta-
ção de Triagem.

A domestica Elvira de Alvarenga,
parda, de 26 annos, solteira c residen-
le á rua da Estação 11. 38, na Penha,
quando na estação acima procurava
saltar de um trem em movimento, caiu,
devido á imprudência com que o 'fez,
não estando habituada a isio.

Na queda Elvira foi colhida pelas
rodas dc 11:11 dos carros, recebendo di-
versos ferimentos no joelho esquerdo,
no pé c no cotovello do mesmo lado.

A policia do 18° districto foi iníor-
moda dessa occorrcncia.

Elvira- foi medicada na Assistência.
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A mareba das operações no
Somme

H.) De uma notaPoj-Íí, 13 (A
of ÉJálffsá:"Os francezes mais tuna vez affir-
inaráta a .sua suji';rioridalJc 110 Sonmie,
sobre' o ínináiigio, obfendio dois brilhan-
tes su;ecesJlo.'s tocía/es. Estas .felizes ac-
ções hã!o são, .ptarém. mais do qife stim-
pies opcraçõ;s iptitlparatorias de 11111 em-
pt'cheniii!iu>nli!3 mais importante, visando
£ar!'iueu e Olianíncs,

No oírjicr da noitie já f» aHemães ti-
nhim isoffrido um serio iracaaslo numa
íeir.l.iüva contra as .posições franeczas
de AUsánootnlt. Um comttra ataque ir-
iicaástii(cl dos .fraiitcezes 4iavia--os texpid-
sado do terreno por elles msjiuentaoea-
•niemlie «cciipado.

A defesa da frionte allemã a léste de
Btiiloy itórJha aido organiaalda com -um

A FESTA DA PENHA
A concorrência foi extra-

ordinária
Os romeiros da Penha tiveram hoifc-

tem 11111 dia esplendido: sem sol, seni
chuTsi, sem calor, ameno e agradável.,
J2 por esse motivo o arraial esteve ani-
niadissimo, a ermida sempre cheia, de

' devotos e os caminhos e ladeiras tive-' 
ram sempre ondas c ondas 'de romci-
ros, que subiam e desciam, alegremen-
te. Foi um dia admirável, dominou a
romaria cm toda a sua plenitude. A*
barracas tiveram sempre grande anima-
ção, á sombra do arvoredo realizaram-
se agradáveis pic-itics c iellas festas
familiares. Os instrumentos, aqui e ali,
faziam-se ouvir- em sons agradáveis.
Dansava-se por toda a parte, pnnci;
palinente no «rando pateo em «ente a
casa da romaria, onde tocava a «ma?
de musica do Centro Musical Flunn-
nensc e onde o popular Madureira apre-
jtoava lindas prendas e jóias, offerta-
das fará esse fim por devotos e ir-
mãos.

A Companhia Lcopoldina manteve
uni serviço regular dc trens, para transa-iJJitío .panüculrar. A íWwtórá **•_*! 
JõrtlT'ao W&rW- ãVraiàr"círca detuada 'cntite a estrada de Amiems e Pç-

ronine e Banteux, q^ne constituía 'O nb-
joor|3ito fracijia foi «.-(pllluraóla rápida-
tuorjte, num iliqpeto iTrcsistíi^el, numa
ext.itsã(i dc doia küontctros. - Efla

trinta mil romeiros.
As festas? tiveram inicio com os actos

religiosos, celebrados ás 7, 8, o, 10 e
11 horas, pelo conego Alberto Koguci-

aoçâo foi assinalada pelo apris.iona-1 «, padres Cupcrtino de ¦Mjranda, José
nitrato de mín^nosos. soldados dos re-1 Maria da. R^.^^i^Dms e Lmi-

giinõufõs da Silczia

EDIÇÃO DA GUANABARA FILM
mm. OSCAR LOPES

P.BOTELHO
P05TP EM SCENR POR

oe BAR ROS

PATM1
A opinião d» imprensa «obre o trabalho cinematogra- B®

— phico do "fHm" de Oscar Lopes ~
* " Jornnl do Comincrciu
cdiçfio du 1111111 lui :

"Como execução, pelo seu bom
gosto a Perdida... sobrepuja tu-
do quanto se tem feito até agora
no gênero."

H mais adcanle:
"Mas analysada cm conjunto

como trabalho cinematographico_ e
como desempenho, póde-se affir-
mar que importamos como bom,
muita coisa peor c que, coiu um
pouco mais de cuidado, dc esiçr
ço e dc boa vontade, ter-se-á at-
tingido o desejado: exportar para
o inundo inteiro producções cine-
matographicas desenroladas. 110
seio desta natureza pujimttn'' ¦'

E depois: / '
"Ha na Perdida uni aspecto

apanhado com admirável íelicida.
de c que merece referencia espe-
ciai: á Avenida Rio Uranco. A
grande artéria é contemplada lies-
sa fita de mar a mar. Um eucan-
to de nitidez e de precisão.

As praias também ofíerecen.'
lindos aspectos na belleza- tiatu-
ral da sua brandira e grandeza."

"Correio da Mauhii" :
"A película nacional, que c. dl-

vidida cm seis longas partes, tem
unia bella confecção e um magni-
fico desempenho artístico, sendo
de notar a nitidez absoluta de to-

dos os seus quadros e o luxo do»
scetiarios, especialmente confec-
cionndos, afora as lindas .paisa-
geris da nossa capital c que foram
aproveitadas com suceesso nas dl-
versas sienas."

"A Época":
"O "film", dividido em 6 actos,

foi posado pelos artistas: Yole
Burlini, Leopoldo Frócs, Miss Ro-
salic, 'lírico Braga, Maria Reis c
Cabriella Montani, (pie muito bem
interpretaram as scenas que, seja
dito de jiassagem, são dc uma ni-
tidez admirável. Os vestuários da

Casa Nascimento são vistosos. G
mobilado da Casa Red Star na-
da deixa a desejar, assim como 1
serviço de "cubarei'', do PaliiCí.
CiiuX'

"O Iinnnpciiil" :
"O que, verdadeiramente, agra-'

dou foi a montagem da peça e fji
o trabalho do operador sr. Pau
lino Koielho."

"A Xolklu";
"O "film" foi posado pelos ar.

listas Yole Burlini. Leopoldo
Fróes, Miss Rosalie, Urico Braga,
Maria Reis c Galniella Montani,
que muito bem interpretaram' to 1
das as scenas que, seja dito de
passagem, são de uma nitidez ad
miravel."

" Jornnl do Commercio",
edição dn tarde:

, "Este "film", que é o primeiro•editado pela fabrica nacional Gu».
nabara-Film, apresenta, 110 des-
•enrolar do seu triste enredo, uma
sobrrba collecção das mais lindas
.paizagens cariocas e quadros que
deixam presentir a vida tumul-
W" 

'' "ua grande cidade."
"A Xoito":"(.. uilió cincmalographico,

do operador nacional Paulino Bo-
U-llto, é exeellente, digno dos
mais rasgados applausos; pode-se
dizer, francamente, que elle vale
o film, cujo enredo é pouco in-.
teressanle, por vezes banal, outras
sem senso mesmo."
i'Fez tunas restricções, mas rm
Edgiiida diz:"No emtanto, a peça do sr. Os-
car Lopes deu-nos ensejo de apre-

óciar -os nossos bellos scenarios
natiiraes c o trabalho artística-
mente exeellente dc Paulino Bo-
telho."

"A Itim" :"Parabéns á direcção da nova
fabrica nacional de "films" "Cuia.
nabara-Pilni", que logo na primei-
ra producção apresenta ao publico
11111 trabalho digno dc ser visto,

.proinetlcndo outros para breve."

. Como se vê. a imprensa é una-
niiiic cm elogiar o trabalho ciue
¦niatographico do film "Perdida..."

que depois
Casa.

a removeu para a

1NGLEZAS
As kültimns ensemiras só na

CASA LONDON
Unico deposito 110 Rio. Ternos

sol» medida

50$000, 60$000 e 70$000
Aviamentos de 1* qualidade.

Cuidado com os imitadores, A
nossa casa 6

RUA URUGUAYANA, 136
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COM OS CORREIOS

»—I—MMI>W1

I

^Gincoenta -mil réis que estão via-
jando desde

1 de março deste anno
Y.ic-se tornando commum nos Cor-

reios o extravio de registrados com
valor. Aos muitos casos deste gênero
ha a juntar o seguinte:

'No dia 2 de março deste anno foi
entregue na agencia dos Correios de
C.lycerio. listado do Rio, uni rogisrraio
que recebeu o 11. 14,1, contendo a quan-
tia dc ;o$oooi destinado aos srs. Naza-
rr.li S: C, desta caipital.

Ha orio mèzcs, portanto, que
quantia foi confiada ao Correio
registrado ainda não chegou ao
dis:ino...

Não será possível ao 'director
Correios tomar providencias para
tacs factos «Iclicluosos sejam reprimi
dos. 'piiniiido-sc os resoonsaveis?

O sr. íCamillo Soares prestaria ao
serviço iposial um grande beneficio, ao
mesmo tempo que porja a salvo dc sus-
pt'i:as o 'bom nome da sua admlnis-
i ração.

tal
! O
seu

dos
que

Guayamu', Flecha, Zilah, Ilu- do Couto.

TIRO NAVAIi RüASIUlvIRO

Jdontificaçfio de reservistas
São convidados a comparecer, hoje.

;'.- 10 horas da manhã. 110 Arsenal dc
Marinha, afim de s-.'re:n identificados,
os seguintes reservistas: Osvaldo Luiz
Vianna, Oswaldo Muniz iPaivn, Paulo
dc Oliveira Pilho, Pedro José Salomão,
Prctcxtato Pereira Accioly. llaul Ro-
diisucs da Costa, Riy Pinheiro Giiima-
rães, Rubem Moitinho, Raul Machado.
Sylvio Lcssa da Silveira Càlücira, Iwcn
Erick BergnnÍ5t, Iflicopliilo José Saio-
mão, Ubirnjár.i Tcl'cs de Carvalho c
Virgílio Vieira dc Carvalho.

A' noite haivcrá r.uiis um exercicio,
sob o conluiando do i" tenente Artlínr

Sociaes
D.VIAS INTIMAS

l;cz hontcni annos o dr. Annikil Vargcs,
abalizado clinico nesta capital. Muito mo-

ço ai:i>la, pois con-
ta apenas 32 an-
nos, o estimado
anhiycrairiarilc fez
uma carreira rapi*.
da e brilha ntc,
fendo hoje um fa-
cullativo <!c vasta
clinica. Kilo po-
demos drixar de
salientar as (lua-
1 i dades (le cora-
ção do dr. V.".r-
ges, que, carido;
samente, s^ccorre

uns e outros, ío-
bres e ricos, sem
distiiicção, tcíttan-

úo por Iodos o?
mesmos c u i il ados
médicos, dividindo
cqniiat i vãmente a
s'.:a admirável so-

llcitudc. Os seus inntimcros (imigos c
clientes pretenderam fazer-llie significativa
demonstração dc .iprcco, que não íoi Icv.-i-
da a cííeilo por íc ter retirado da cidade
o annivcrsariante.

festeja hoje o sen i° annivcrsario o
pnlante Aldary, filho do <!r. Quirino Al-
ves Toledo. Por cs=c motivo, seu avô, ne-
Kiociantc e capítaUsta da nossa praça, o sr.
Jcão Antônio Rodrigues Mortim, reunirá
em siin resMcncia aa pessoas de sua ami*
jade e dará tuna "soiróc" dansanlc.

—- ll''csteja boje a data do seu nalaliclo
o conhecido negociante Amador Aiíonso
Rios, estabelecido na cidade de Parahybá
co Sul.

«
tVutcm annos Imje:

a menina Corínn, galante filhinlia do
capitão Carlos Dastos e sobrinha do coro-¦ncl líurico íiastos, chefe da portaria do
li.-tado-M.-.ior do Kxcreito:

 o sr. Antônio iFafíe,
o coronel IVobo dc A]|iv(};ieyj,u.jN--nÍ*

;'.Í7 Juiiior. importante fnzendeiro e indus*
trial cm Santa Maria Mágdalcnà, llsiaJo
do Kio;

dr. Nivaldo Marcondes Paraná, advo-
fiado no nofso foro:

a scnlioriin Aurora rinheiro I.ritc,
flllia do sr. Alberto ll.irhosa Leite, íuii-
cci.mjrio da Central do Brasil;

lista boje cm,festa o lar do =r. Car.
los Teixeira da Cunha, nosso companheiro
nas officinas.de liuolypia, por motivo do
iprtmeiro annivcrsario do seu ifjUiiriho Klc-
Ler, que rccchcrn muitos beijos c abra-
ço5 dc todos que o 'estimam.

I''ez annos anlc-hontcm o tenente-co-
rore! José Ferreira Alves, protirietario do
Cifé c Dilliarcs Itr.-.sil c Idciil Ilillurcs.

Alais um annivcrsario vê hoje passar
d. í.aura Vasques, espupa <l'.i conhecido c
apreciado musicista sr. José Vasoncs. que
£cr.\ por i-sn vivamente cumprimentada.

Esta hoje cr,: festas o lar (ío capi-
tão Pedro Pereira Rangel, pela passagem
drs r.nniversaricx.. rratrilicios dc suas fillii-
riiltas Nocinia -c Zchith Kaitgcl.

Vm anno? hoje a senhorlta Tia Vici-
ra Marti:i«, noiva do «listineto clinico tir.
Ntsurlllo Martins Modesto dc Mc'lo. e fi-
llir. ,1o dr. Francisco Vkir.i Mnrtinr, iilus-
tre facultativo t* industriai, oiineiro.

A sociedade dc Ponte Nova, 'Minas.t on-
de c justamente n;'cri{';i a família Vieira

Martins, levará por isso cumprimentos
gentil annivcrsariante.

CASAMENTOS
Com a scnliorita Alice Guimarães, filha

do major Maríuiio Guimarães e dc d. Ju-
lia Guimarães, contratou casamento ciii
líio Claro o dr. Josc Avelino Chavcí.

BArTISADOs"
EapüsarainJ^e no dia 12 do _ corrente,

na matriz do 'lvngenho Xovo, a inlcressan*
te .menina Ccsaltina c o unlaiitc JÇorliertc.
filhos, do sr. Josií Aiigustü Uibciro c de
d. J^íüa Soares Ribeiro. ,í

. 
"!'

Yni hontem levada á 'pia baptismal, ua
çapella do Sagrado Coração dc Jesus., -t
interessante menina Ruth Guedes da Sjlva,
íilliá do sr. Tliiágo 'Guedes da Ki'yi,
fu.iiccioiiarlo da Directoria Ccr.il dos Cot-
rcios. Foram padrinhos o conde de Afiou-
so Celso c d, 'Lcopoldina Parreiras Horta.

COXFETUOXCIAS
Quinta-feira prósiriih. 10, ás S lioras da

noite, 110 salão do Circulo Cntliolico, o
Padre dr. João Gualberto fará a sua iilii-
ena conferência da série ^Questões :Uíoio-
GÍcas", sendo esía sobre "O ¦cyotuctónismó
c a sua nova prova bacteriológica, as pre-
ccpitlnas",

Rc.ilizoti.se hontem, ás 4 lioras da tardo,
na Associação Christfi dc Moçcs, a con-
ícrci-.cia do dr. S. L. Watson. qiíc (lis-
sertou sobro o thema: "Sabei, mas sa-
bcí com certeza o (tuc sabeís".

VIAJANTES
i\o Hotel Globo hospedaram-se hontem

os srs.:. José J. Kavazzano, dr. Souza t.l-
ma c familia, Francisco Fundão. Alcxan-
dre Tose Mitrci-'. Marilio do Nascimento,
João Caetano l.eal, Damasio Gomes João
Tavares, Antenor Vieira, Artliur Foutai-
nha. João Antônio da Costa, \V. C"hihiu\
Mario Anw. Osório dc Castro. lfelipn_e
Cairo, Juvenal Santos c J. Zcppcgiioi

MISSAS "
Xa rgreia da 'Candelária, reza-se. liojc-

ás o .* I- bons, a missa dc sctiuio dia do
fallecimento de d. America Caninos IlorKCS
da Còstá; 03posat do sr. Carlos lícrgcs da
Costa, funecionario dos Correios.

Ivcaliza-sc amanhã, ás R horas, na epre-
j.i^ de São Francisco de Paula, a missa dc
trigesimo dia. que -por alma dc sua prope-
nitora. falíccida em Portupal. manda ecle-
brar o sr. Custodio Antônio dc llarros, da
firma Barres & Castro, desta praça.

*'Kenliza-se amanhã, ás o horas, na egre.
ja <Ía Cruz dos Militares, a missa dc sctL-
mo <lia que cm suffragio da alma do
commcndador Carlos dc Carvalhaes, ami-
eo negociante dcila praça, manda celebrar
a sua familia.

ik
Amanhã, 65" annivcrsario do nascimento

dc mônsciilior dr. Antônio Fernnhdcs dâ
Silva '1'avora, ha um v.-.ez fallceido em
Scnna rMaditrcira, Acre, será celebrada na
matriz da Gloria, largo do Machado, uma
r.issa nor sua alma. officiando o fcv. co-
nego Iwmo Minclla, ás 9 horas.

Si í! St
F.VTXECIMKXTOS

Fallcccu hontem a menina Zelia Vojah-
<l.i, íilh.i do sr. Carlos dc I.yra o CHivti-
ra, funecionario <la Alfândega desta capt-
tal. c neta do sr. José dc l.yra c Oliveira.
O enterramento realiza-se hoje, saindo o
fcrelro ás o lioras da manhã da rua Con.
de dc l^copoldina a?, "para o cemitério dc
¦São Francisco Xavier.

Fftlícceu á rua Carvalho Monteiro n, '4*
o foi sepultada hontem, no cemitério -de
S. JóSp UapU&ía; u. Umbclina Augtisra
<Ie línrros Pímentel, viuva, de Pj annos
dc edade;

TKATAMENTO !)0 E8TOMÁGÒ
VISANDO O FIGADO. URltVAS

E 1XTESTIX0S COM O

TEÍM©
nu

ERNESTO SOUZA
Extrncto fluido dits tres no-

zps : Noz do Kolu, Noz Vóniicii
c Xo/ Moxciida. conteúdo nindn
a MIXISSA. o AXJZ c o (ÜKK-„ XXO—DVSPEPSIA, ANEMIA;
m:i5IMI>AI>U NE1SVOSA. Mfis* ídinestuesi nino litilito, peno do
estoiimiro. dôi-os do cabeça,

o falta do anpetitc.
GRANADO &-Ç..1- do Mmco. 14

O 7S° AXNIVERSARIO DA El X-
DAOAO DO INSTITUTO

HISTÓRICO
O conde de Afíonso Celso, presidentedo Instituto Histórico e Geograpliico

Brasileiro, nomeou a seRuiníe coniniií-
são de sócios que coii^jarú o sr. .pri-
sidente da Republica para a sessão ma-
gna comnicmorativa do scptiiagcsiino
oitavo .annivcrsario da fundação do
mesmo Instituto, srs. dr. Benjamin
Erank-iiii Ramiz Galvão, dr. Manuel
Ciccro I'ere?riuo dn Silva. dr. Aurelino¦de Araújo .Leal, Max Fleiuss, maiordr. Lilicrato Bittencourt e dr. l'ed
Souto Maior e dr. Hélio Lobo.

A sessão magna realiza-se no proximo sabbado si; ás 9 horas da noite.

Os fraricezes approxirnarum-sc; dt
ViUicre-Carboríliel. cie onde o airtillicria
alloinã, amontoaUa, .protegia Barl^ux c

Sair j-OiSL-nitErf.
iA ipre9são doa rusaos ao norte dc

AbKuincoiirt (neiimihki aos franceses
avançar um loilonvetro f caipturar a ai-
deAi de Geniriiwuit « ítuia •refinação dc
assucar que os allomães ainda se gaba-
viam de tuamVcr om Seu poder, apezar
dos vitokmsss altaqtiessdps frauoezes." *

Toela a in»pinousa insiste cm salientar
o iniipieto c « 'bravura <to infantenia
-franceza affirmaiído um ascendente in-
discutivtel áobtie o ánimiço, c acoreseen-
ta'iii qure 110 Scnune •os írancezcs c inglc-
zcs nlailizaram .rtovoa ,progro.=|sos, -me-
llioraram as suas •posições e continuam
fazendo prisioneiros,

Um transporte turco
capturado

Petrogrado, 15 (A. II.) — O sub-
,nia.r:':iio russo "Tulcn", depois de uma
luta Ide iinais de .uma liora, capturou
lucifío do iBc.^pl^nroj, icoiiiduziiiido-o de-
Ipuàs para iSubaslWpol, o rtráiísppute
turco ".Rodftsts", «le seis mil toneladas
quo estava armado cm guerra e era
coinniaiidado por ofticiacs alleiniães.

11!

Impressões de iim correspon-
dente da Agencia Reuter

Londres, 15 (A. .) •— O eonresipo-ii-
ir-inle !da Agenioia 'R-etíliei' j.tinto ao
quartel gciteral do icxercilo franecz, tre-
IcíiiT.pliou cm datade li cm* 111:

'Os jaroiaíiíías iinglczqii, agg;i'cg,i'do9
ao -exei-ciro franecz, Misitaram hoje o
quarte.1 geivcral e furam reccIrJdros pelo
genraí de Caslelnan, chefe dr, estado
maior, que ao Bèôllrèl-.os, expritniu o

I ?eu prafisiido rcccijlieicinieiito 'Ja grande
obra da «reação do jove-n 'exercira in-
gíez. 'Caraolerisou o seu apparccinioii-
to ito scenario da guerra eui-opía emito
um àcoiiteaiiiíéntò da ntís -alta impor-
•ianria. O general de. Caiitotnau falnu
cm termos de 'entliusiastica admiração
ctes soldados ¦inglezre qi<c, em defesa da
caiisii commitni, .se -tintam empcnliado
ua luta, cüHi «111 afinco c itiua valcn-
•tia que lOKcihiani de pasmo os allemães.

U", .aacrescenlou:"¦Orero que •o movo exercito da Gra-
r.rcüaníia cousljiMe nenre mõmciito Ia

Jlimrsaiplá'1 ippcoceup.ição dos aWemmesj O
cxer.criío -francez qi:e elles já conlieciam,
julgavam poder redtizA!-o ao CNgotameu-
to. A' «Jcicepção de não o conseguirem,
eis que se juifc agora a ide «ncemira-
rem ic.u sltta fronte outro •exercito, o
novo exercito ingínz, cm vésperas jda se
¦affirmar deBniitiilaaiKinitc-ióciiiio seu i.iv.-s-
tre. Taívcz qure flos discursos liltin*-
mente prontíníiados 110 Reicbstaír já. se
posisni perceber indícios de que elles
reconhecem a nova •situação que as cir-
cmiístanaias illics alprcsenlam. Soja ,po-
ré.in, como fòr, o cci'to é (pie o inj-
nsigò já .níudou de tom desde o princi-
pio da guerra. ••.¦"'.-

VESTIDOS iàODELOS?. .
La MaSson Nouvelte

O, RUA GOXOALVES DIAS, 9
il:

Ataque áereo contra
Bucarest

Londres, 15 (A. A.) — Communica-
ções aqui recebidas (le Bucaresl dizem
que aviadores inimigos voaram sobre
aquella capital, não causando, porém,
estrago na parte urbana, indo apenas
dv.is bombas cair na zona suburbana.

Jf.

Um reservista com o nome
trocado

Roma, 15 (A. A.) —- (Retardado)—
0'éscòbriu-se que o reservista Carlos

j Valente, alistado cm S. Paulo, não era
i o verdadeiro, mas o poítiigiicz José dos
! Irriàs Reis, que sendo muito amigo da.
I (|iielle, doente na oceasião cm que foi
! chamado, se apresentou ao consulado
| com os papeis a elie pertencentes, se-
; guindo para aqui c loirn ílepo'.s para o
' fronl, onde já se encontra lia nove me-
| zcs, sempre dislinguiiido-se em actos ã:
; bravura.
í Frias dos Reis. que é além disso
I muito syntpathizado pelos seus superio-
j res, confessou o sdi crime, dizsndo que
| o fez devido a grande vontade (Hio ti-

nha de se bater pela causa aluada c,
não estando o seu paiz em guerra,
quando se deu o engajamento, achou
de lançar mão dacjuclle recurso.

Os jornaes daqui comuicntam esse
facto muito synipatliicanicii.e para »
criminoso e bravo reservis'a.

*
As operações nos Balkans

Paris, 14 — (A. H.) — Communi-
cado do cxcrciio do Oriente:"Saloniea — Quartel general dos ai-
liados:" Xo strunia a nossa artilharia bom-
bardeou Hirisco - e as estações ferro-
viárias de Seres c Baraka-Lijimia. As
patrulhas aluadas attingiram a linha
ferrei ao sul do Ceres e travaram es-
carainuç-as com o inimigo.

Na frente de Doiran bombardeámos

lio Galdi, todos acompanhados de liar-
momiuii pelo maestro Antônio Taya-
res. Na missa das 9, o tenor Almeida
Cruz cintou uma Ave'Maria, sob os
motivos do intermezzo da "Cayallaria
Rusticana", de Mascagni, cumprindo as-
sim uni voto feito, agradecendo uma
mercê attribuida á Sa«ita da Penha.

Na1 missa das 10. foi cantada a
"Missa de Pomponi", por d. Ismcn;a
Polly, Alberto, Saldanha e outras se-
nhoras e senhoritas; a "Ave-Maria",
de Marietta 'Nctto, por d. Zaida Motta,
e o "Salutaris", ile Almeida Mesquita,
por d. America Sant'Anna.

Durante o dia foram celebrados cer-
ci de 100 baptisados. pelo conego dr.
Alberto Nogueira, vigário da parochia,
e padre José Maria da Rocha, «ãpcllão
da Irmandade.

O policiamento foi feito com muita
regularidade, pelo dr. Magalhães. Cal-
vet, delegado do 22a districto, auxiliado
pelos respectivos supplentes e conimis-
sarios. O serviço foi feito por tuna
força de 30 praças de cayallaria de po-
licia, cdiiiniandadas pelo ' tenente Ma-
noel Vieira Cruz, c 50 de infanteria
couiniandadas pelos alteres João Wash-
ington e Pedro Grey Tocaz, sendo com-
mandante geral da força o capitão An-
tonio José de Souza.

Além destas forças, o Batalhão Na-
vai e a Guarda Nacional destacaram
pequenos contingentes para auxiliarem
o serviço.

O. Corpo de Bombeiros destacou 19
praças, sob o conluiando do alferes Car-
valho c sargento 4S4, para prestarem
serviços na ermida. Essas praças dis-
punham de uma bomba cisterna. e de
outros elementos necessários á extineção
de incêndio.

O serviço de Assistência Publica es-
teve aos cuidados dos drs Victor Teivç,
Raphael Lontra e João Tolomci, auxi-
liados pelo enfermeiro João Alves, os
quaes prestaram diversos serviços.. Fo-
.ram soecorridos 110 posto os seguintes
pessoas: Serafim Rodrigues, ferida con-
tusa 110 annullar esquerdo; Alberto
Torres, vertigem; Gracinda Rosário,
Olga Rodrigues de Souza, João da Cruz
e Juvenal de Souta, por perturbações
gástricas, nervosismo, etc. ; João Fer-
nandes e Joviano Castilhos, ferida in-
cisa na mão esquerda; Maria Vianna,
eólicas uterinas; Sara Silva, ferimento
por faca, e outras por causas insignifi-
cantes.

O serviço na Praia Formosa foi feito
por 9 guardas civis, ás ordens do fiscal
Agra, c ao praças de policia, coimnan-
dadas pelo alferes João dos Santos.

A romaria correu sem a menor nota
desagradável, porque a policia permittiu
as dausas e os romeiros divertiram-se
á vontade, tendo um dia cheio dc atira-
cções, de que conservarão grata recor-
dacão.

¦Os trens partiam da Praia Formosa
repletos c isso deu logar a uma scena
interessante: uma 1111'jhcr, de origem
italiana, sentindo-se abafada, ficou
desesperada e passou a morder as pes-
soas que no carro de passageiros lhe
ficavam próximas, o que deu logar a
diversos protestos. A pobre mulher dei-
xou *de 

passar o dia na Penha para
p.iss.il-o 110 xadrez do 10o districto.

E assim passou o terceiro domingo
da Penha I
-¦ ¦»•?!¦ ;'
O presidente do Peru' esta

•enfermo
Lima, 15 — (A. A.1 — O dr. José

Pardo, presidente da Republica, que ja
estava em convalcscençia, teve outra
recaída, guardando o leito.

O referido •titular tem recebido innjl-
meras visitas, não tendo grande grau-
dado o seu cstado._

Um minuto de pânico
DESABOÍTÃ ARCHI-

BANCADA DO CIRCO
illoiiícm á noile, quãsi ao terminar o

cspectaculo do Circo Europeu, armado
na rua Carolina Machado, cm Madtt-
reira, desabou uma grande parle da ar-
ehibancada, atirando com um sem 1111-
mero de pessoas ao súio. Toda a gente
que se achava 110 Circo, julgando que
ia 

'desabar 
lodo elle, lomou-sc dc gran-

de pânico, cstabeleccndo-sc enorme bal-
Imrdia. .Serenados os ânimos, verificou-
se que houvera .feridos, sendo estes
logo 'lavados para a sede do districto,
c chamada a Assistência para soecor-
rel-os.

Não houve ferimentos graves., sendo,
porém «decorridas pela Assistência as
seguintes pessoas: Maria José d.i 'Ro-
cha. (brasileira, residente á rua Domin-
gos 'Lopes 196, ferida na perna c nascostas; Maria Baptista. residenie namesma casa. com a ¦clavicula esquerda¦iracturada; c José Rodiigucs Antônio,branco, portuguez, morador no beccoda Fontinlia. 32, ferido tias costas;llicodoniiro 'Francisco de Oliveira ruaUrlos Xavier, 31, ferimento na cabe-ça; leilro Maia de Souza, pardo 10annos. ferimento na cabeça, que se re-colheram depois a sua residência —j n,, <1> ^ a

FRANÇA-ARGENTINA

Os discursos pronunciados no
. banquete offere-
cido ao sr. Larreia

Paris, 15 — (A. II.) — Foram muiid
significativos 03 discursos pronuncia-
dos em honra do dr, Rodrigues I.arrc-
ta, ex-ministro da 'Republica Argentina
nesta capital, por oceasião do banquete
qite lhe offereceram hontem os seus
amigos:

O sr. Guernier, presidente da secção
de negócios sul-americanos do Mini."
terio das Relações Exteriores, foi u
primeiro » prestar 'homenagem ao ilius-
tre escriptor c esladisla. Disse que,além da victoria militar. ,1 França pre-tendia lambem a vicloria econômica, .•
nada descuraria p,i.ra obtel-a, poU ,\\v<
tinha uma obstinada vontade de triuni-
phar também nesse terreno, Rogava ao
ministro que transmittisse 110 seu paizesta mensagem.

O sr. Guernier rendeu lambem tmia
tocante 'homenagem á sra. Rodrigues
Ijarrcta, salientando que mal cila se
vira livre do pcsrulello da hospiialida-
de alleinã, lopo desveladainenle se col-
locara á cabeceira dos doentes c feri-
dos francezes. Por isso a acompanha-
riam, na sua longa viagem de agora,
os votos afíecluosos das viuvas, das
mães c das irmãs frnncczas, cujos íi-
lhos, cujos irmãos, cujos maridos, ella
c seu marido tão bondosamente n con-
fortaram.

'O sr, Gcorges. iLeygiics, que 110 ban-
quete representava 11 couuiiissâo de
Relações Exteriores da Câmara dos
Deputados, falou depois c agradeceu
ao dr. 'Rodrigues Larreia o muito que
concorreu para que as' duas nações _
.França e Argentina —.mais se conlic-
cessem e amassem. 'Risse que dc ne-
nhiinia outra parte tinham chegado á
França palavras mais animadoras da
que as vindas da Argentina e pediu ao
diplomata argentino que dissesse ao sen
paiz que a França, na presente guerra,
se estaiva desobrigando do mais pcarul 1
encargo que jamais coubera a uni pov,i
do mundo. A França queria a pnr-,
mas não se arreceiava da, guerra. O seu
intuito era -fazer penetrar nas relações
internacionaes os sentimentos de con.
cordia e solidariedade humana. Sem os
soldados do Yscr do Mame dc Ver-
dun, esse ideal cisaria perdido para c
mundo. Foi a França que .0 rcaniiiinu,
com o seu alento. Terminou saiulan 11
com emoção a joven republica latiu::,
a quem a França se sentia ligada por
muitos laços de gratidão, c bebendo
pela grandeza e prosperidade da -ir-
geiiliua.

O sr. Pichou, cm nome do Senado,
manifestou o pezar profundo que can-
sava a partida do dr. Rodrigues Lar-
reta. Disse que, entre os representan-
tes dos povos neutros, nenhum soubera
como elle fazer jús ao reconhecimento
e á amizade da França. Assim, agra-
decia-lhe os innuineros testemunhos de
amizade e affcição que não cessara de
dar á França e ao seu povo. E ac.cre-
scentou:"A nosa causa é a sua. porque !¦ ,1
causa do direito, da liberdade, da paz,
sem compromissos nem dcsfallecimcn-
tos, sem provocações nem ameaças.
Somos .respeitadores da independência
de todos os povos, respeitadores d»
cVrdade e da Justiça, e a nossa causa
não symboliza senão a luta do iDireilo
contra a Eorça brutal. -Podeis altcslar
na Argentina que é absoluta a nossa
confiança tia victoria.

iNo final do seu discurso disse ainda
o sr. Pichou:''Bem sabemos quanto podemos con-
tar com o concurso das republicas sul-
americanas, confiar nellas para a de-
fesa da causa que nos é cara, pois
conhecemos a mocidade, o ardor, o
ciilhiisiasmo de todas essas nações dn
Novo Mundo. Precisamos, tornar. soli-
darios os nossos interesses e .os. delle?,
afim dc que no agrupamento dos po-
vos do mundo constituamos todos o
bloco latino."

Em nome do governo, falou também
o sr. Painlevé; ministro dai Instrúcção
Publica. O quedesejava dizer ao iilus-
tre estadista cm tofno do qual se h.i-
viam nesse banquete reunido todos 09
seus amigos, não era "adensI", mas,
sim, "até á visl.il". Desejava, outro-
sim, assegurar-lhe que as sympatliias
da França, acompanhariam, na ausen-
cia, aquelle que tão bem soubera conci-
liar os deveres do representante de um
povo neutro com o sentimento dc ami-
zade que o ligava, á França. "A .Fran-
ça, disse, coubera conquistar a estima
do mundo e fazer-se amada de todos
os povos 'aluados c neutros. Mesmo
aos seus inimigos, a. França, pelo seu
heroísmo, inspirava respeito c admira-
ção. Ligamos, porém, particular apreça
á estima dos paizes que jáiuajs duvi-
darani dc nós, e scr-vos-emos eterna-

j mcnle reconhecidos, porque, entre os
homens rye Estado, sempre íosles um
daquelles que jamais acreditaram que
pudéssemos ser vencidos."

1» 11 1 ¦¦ 

Novo pessoal para a Trindade
O ministro da Marinha, não concor-

dando com o fracasso da primeira ex-
pedição á ilha da Trindade, 110 cruza-
dor Barroso, resolveu substituir todo a
pessoal que ali estava servindo.

mtm>*-

,11a noite

UIDJIillil

CB
Ernesto Souza

BRONCHITE
fioiqntdão, Astbmj,

TuliMCítose patauir.
GRâNDETOSISO

abre o appeiiie c uroüu a
forca Mamar.
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AS "MICIIAS"

Uma de 60(000 reputada íalsa
O vendedor de cigarros Raul Leite

Borges procurou hontem a policia do
(/' districto c queixou-se de que ha dias
recebera dc José Reis Constante, esía-
lielccido á rua de Çatumby n. 71, um»
nola de ;o?ooo n. 60.9,12, da 12* es-
tampa, reputada falsa.

Procurando Constante, 'este negou
que o queixoso tivesse recebido a nota
em questão no seu estabelecimento, ra-
zão por que procurava a policia. , .

p com resultados satisfatórios10 | de i.i para 14, as vias de communica-
j çao do inimigo.

O bombardeio continua, de ambos oslados, cada vez mais violento. "
8

A luta entre austríacos
e italianos

Romd, 15 — (A. H.) — Annuncia o
ultimo çomnuinicado do general Cadorna
que os italianos rcpellifam todos os ata-
quês inimigos na zona de Pasubio e
continuaram a progredir cm direcção ao
Boite.

Na. zona de Cosmagnon, uma bateria
austríaca completa, composta de 4- ca-
uhõ:s dc artilheria de montanha, caiu
em poder dos italianos.

<¦ a» 1» ~

O prompto allivio da tosse
XAROPE M3 LIMÃO BRAVO li

IÍROMOFOKMIO I>E QUEIROZ
Fabricado pela Socied. Prod. Cliim. L,

Queiroz — S Paulo
De todos is medicamentos que têm sidoexpostos i vendo é esle xarope o quercime na sua composição tudo quanto aterapêutica encerra de mais apropriado

para combater as moléstias lironco-pulnio-
iin re?,

E' um poderoso CALMANTE ou SE-DATIVO, c, como tal, ollivia a lo«c mais
pertiiiaz, mesmo que se trate da tos*e do"tysrcos 011 d.i asma.

A' venda cm todas ns drogarias. Dcpo-sitario no "Rio: Luiza Queiroz; rua Thco-
pililo Ottoni n. 102, '" (j 

yt^)"' — ir
As eleições paulistas

UMA CIRCULAR DO DR ELOYCHAVES
,9,7o Paulo. 15 — (A A.)  \ \m.

prensa desta capital elogia a circulardirigida pelo dr. Eloy Chaves secreta-
rio da Justiça c Segurança 1'iiiilic
delegados, do interior, acerca daximas eleições municipaes.

aos
pro-

0 novo governo
argentino

Banquete ás embaixadas
sul-americanas

Buenos Aires, ?i (A. A.l - Hoje. ánoite, a direciona do Club 'Naval offe-rcçe 1:111 banquete, em sua sédc, ás em-«ixaiUis sul-americanas á posse do dr.lr.ppolito Irigoycn. comparecendo Iam-bem a officialidade do cruzador bra-sileiro .'Birroso" e dos outros vasosestrangeiros surtos no poria de?'a c.i-
pual.

Buenos Aires. 15 (A. A.) — O dr.Domingo Sal.ii.erry. ministro di I;azen-da, encarregado pelo dr. Hippolitn Iri-
goyen, presidente da Republica, de in-i-esugar as causas determinantes dacrise do assucar e ascúltar as verda-deiras necessidades publicas delia re-sultantes, vae aconselhar s. cx. a li-bertar a importação desse gênero dosimpostos existentes, desfazendo assim a
primitiva stipposição de que o actual
presidente era infóriso a essa idéaBuenos Aires, 15 (A. A.l — 0' dr
.lose Pcnna, presidente do Deparlamen-lo_Nacion.il de Hygicne, apresentounoje_. ao governo o seu pedido de de-missão, afim de dei.xal-o nomear áqucl-le que quizer.

_Suppõe-se, entretanto, que o governonao acceitara, matulándo'-o continuar nodesempenho do referido car"0
Buenos Aires. 15 (A. A.l — K0 Ily-

pndroaio Argentino rcaüz'ou-se
: rrcinio

hoje a
Nacio-

tas

disnuía do 
"cjassico "¦"£

nal".
As í.rcliibancadas estavam repletasnolando-se na parle reservada ao ele-mento official todos os ministros, o-cc-presidente da 'Republica, diploma-s e altas- autoridades da Republica.
O dr. Hippoüto Irigoycn, presidente(ia Republica, excusou-se, allegando »,__•_,

luto a assistir á prova, que é a mais'- 3-
tradicron.il do nosso turf c que foi
presidida pelos chefes de 'Estado. S. cndelegou poderes para representál-o aodrs. Carie- Becu e Hpnorio Tucv:

As corridas no Jockey-
Club Paulistano

í". Paulo, 15 (A. A.) — Estiveram,
muito animadas as corridas realizadas:!
hoje pelo Jockcy-Club iPaulistano, 110,
prado da Moòca.

O resultado dos parcos é o seguinte:
1" parco — Cidra e Vivandeira --•

Poules simples. 3o;-Suo jduplas, 14$oao;
tempo, 110 i|j".

2" parco — Roscday c Prosv — T'ou-
les simples. 14^400;" duplas," J7$ooo;
tempo, 104". 1

3" parco — Paladino c Abul — j""oUn
les simples, 235400; duplas, id-.j-jo;
tempo, 103",

4" parco — Dagor c Boriiy — Poit-
les simples, i;$b'oo; duplas, si:$oooj
tempo, 101".

5" parco — Zigomar e tfcniánò -•
loules simples, S.'?Coo; duplas, 11S?;
tempo, ir.i 1 ]2".

6" parco — Ariana e Anulo — Pott.
les simples. 65?6oo; duplas, 33?Soo;tempo, 1T4". -\

7" pareô — São Clemente c Poilú—1
Poules simples, ?2$Coo; duplas, nS$j
tempo, 107 1,2 ".

O movimento geral da casa de potwles foi de ,i;:486$(ioo.—a • — » m
Os ladrões nos

suburbios
K' muito conhecido da policia o in-

dividuo dc nome José Alves dá Silva,vulgo "Zé Crcoulinho", que tem a ='í'i
lista dc façanhas como ladrão.

Hontem tinha elle mais um plano a•executar. Assim, foi pela manhã ao bo-tcquir.i de João Gonçalves, á rua Caro-Una Machado n, 560, no Rio das Pe-aras, c, chegando-se ao dono do bole-
quini, disse-lhe que se estava .sentindo
mal c lhe pediu a chave do \V. C.

João Gonçalves não recusou o n::ilhe era pedido, muito embora conlic-
cesse muito bem "Crcoulinho".

Querendo dar a entender que de fa-
cto estava soffrendo algumas "diifr-
etildades'', saiu quasi a correr para o
interior, mas, ao envez de entrar parao W. C, foi ter ao quarto do d,.nn
da casa c lá. despojando-se dos seus
trapos ininmndos, vestiu uma outra roít-
pa que encontrou c fez uma trouxa do
que pôde apanhar.

Quando ia saindo, porém, foi (U-srn-
berlo o seu engenhoso piano. Agarra-
ram o "Crcoulinho", tomaram-lhe o
produeto do furto c conduziram-u'ri
para a delegacia do 23" districto. onde
elle se encontra carpindo o seu insuc-
Cesso.  <nn> ,

O governadrr eleito da
Parahybá

Maceió. 15 — (A, A.i _ Passou
,.,,..- JÇ nor rste porto o dr. Camillo Hot-

;;,» ?i1 l?"dl- governador elilto do Estado 1I.1
laraiivlia.

S foi acompanhado a bordo r.e>» ryitonntc de ordens do governador do
don. respectivamente, ministros te'AhJ nlíl^do ^n Wbi^niBndM Mija,
Iaçncs Ex-eriore, e da Agricultura, I mora do va!nor?° ° 

* '"^ '"'
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ÜÜflK & CHIS
CARTAZ DO DIA

Theatros
CARLOS GOMtíS -- "Marc de

rosas" (revista). A'« 7 3|4 e 9 314.
RRCIti-lIO — "O canário (come-

"'pHEVIXSi"Coeard & Ricoquct»
(vaudcville). A's 8le .10. .Ve ,()Si;> _ "O pistoluo" (rins-
ta')." AV.63I4 e ío M=.

» * *
Cinemas

AMERICANO — "Taça de amar-
Jjur . suspeita" (dramas).

AVENIDA — "Piratas soeiaes"—

fclici-(dranid
Cl NE PALAIS — "Para a

',,;e ii- seu filho" (drama).."llil-AI. — "Primeiro e ultimo bel-
;. " (drama) | "As loucuras da moci-
Ji".,),." (drama)i "Os segredos da cdu.
cação physica" (do natural).

MUS — "Leda" ou "O culto da
Mler-i" 'drama); "Ultimo dio de
mu emidcmnado" (drama).

ODEON — "Miss Cyclone" (dra-
"'pÁTIIlí' — "Perdida..." (drama).

* * <i

ÜFCADENCIA E VAX-
DADE

Um Iodos os tempos e «m todos os

paizes tem havido actrizes e actores
ihtcllftniies e talentosos, aos quaes se
faria até a maior das injustiças não
os ndjectivando assim. Di se, porém,
muitas vezes, o caso de que são
rsses jusiãmcntc os que lambem mais
ialia tím de bom-senso e, velhos, fa-

ligados c sem memória, teimam ainda
tin se apresentar perante o publico,
dando sempre má conta do scu papol,
quando, ro contrario deveriam ter o
cuidado de deixar 110 espirito dos es-
jicctadorcs a bclla impressão dos sons
uiumphos.

Para justificar a teimosia, alguns lia
que appeilam para o seu amor .1 arte.
outros allegam que não resistiriam ao
fitiitimcntò do abandonar o campo «ias
tuas glorias, c, outros ainda, dosei;!-
pain-se com a necessidade de viver...
Seja, porém, como fôr, o ,que i certo e
(|tie, pola sua falia de tacto, lá vem
<i dia cm que, ao defrontareiii.se com
unia platêa menos disposta a aturar
tradições, vécm desmoronar-sc, do en-
vili.i com mela duzia de impropérios
r outra meia duzia de gestos menos
respeitosos, um passado glorioso do
estrondosos triumplios e de viclorias
formidáveis, como aconteceu em Por-
tügãl, com a grande Kinilia das Neves,
o astro riais fulgurante da scena do
paiz irmão1

Entro ii"S existem dois ou tres em
taes condições, que não conseguiram,

por qual píer motivo, saranlir sua ve-
Ibicc numa ou duas dezenas de inces-
sanlc lalnila. Não é provável, portan-
to, que ó-btcnjiain agora inclhoria de

síliiação nesses ultimos arrancos da
s.1,1 decidencia, em que, fatalmente,
hão (lc perder prestigio artistico.

Assim, a sua retirada do thcalro,
íiita opparttuiametitc, deixai ia nos ve-
llios do sra tempo licllas recordações o
não incutiria no animo da nova gera-

ção qtiaesquer duvidas sobre a sua '»r-
rcira f'o glorias e trinmphov,'.*

ffi

ço d», localidades, despendesse mais
algum, dinheiro. Entretanto, a supra-
dita einorria. com os enorme, des;
faliincs loffridos, estava na impossi-
bilidade de avolumar o seu passivo.F. tanto isso é verdade que. na festa
da Rainha, a Gavotia, sempre toca-
da por um grupo dc instrumentistas,
foi hontem confiada a um magrissimo
.piano, e o rufar dos tambores, inter*
nos, que denuncia o 'perpassar do lu;
gubre cortejo doi condcmnadoí,. 101
curiosamente imitado, nos bastidores,
com o sapatado rumoroso- de dois
eoristas.•Como se »ê, nem para o módico
aluguel de um tambor a necessitada
empresa tinha dinheiro, quanto mais
para pagar o luxo dos ensaios de or*
chestra...

Dissemos que os artistas estavam
senhores de sua tarefa. O haryton»
Crabhc foi um Scarpia actor c cãn«
tor como raramente temos applandl-
do. Na scena da morte, porém, faz
elle o seguinte: cae sobre c^ flanco
direito e fica-se nesta posição, até
q*ue Tosca, para lhe arrancar o "pas-
se livre", di mão crispada, lhe des-
pede ttm valente ponta-pc. O cada-
ver, a esse impulso, vira e toma a
posição tradicional cm decubito dor-
sal.

O gesto irreligioso ' susccptibilizou
a maioria da sala: uma mulher que,
depois de assassinar, por imotivo ir-
resistivel, um homem, ainda que in-
fanie, lhe não quer recusar, o piedoso
preito dos cyrios funerários, nunca
seria capaz de tamanha profanação,
qual a dc cscouccar-ltie o cadáver...

A sra. Delia Rizza cantou com
desusada energia a protagonista, sen-
do applaudida, e o tenor Sehipa,(luaudo a quando, dava a perceber o
cansaço de tres dias a fio de traha.
lliu insano, *
"COCARD & BICOQUET-,

NO PHENIX
O Theatro Pequeno resolveu, defi-

iiitivamcnle. levar todas as segundas-
feiras peça nova. Ij por isso. hoje,
vamos ter oceasião do ver, no Phcnix,
o vaudcville francez em tres actos,
Cocará & Bicoqnct de Hippolyte Ray-
mond e Maximc lloucheron, traduzi-
do por Porttieal di Silva.. Os papeisestão assim distribuídos: I.ucrccia, Utcl-
vina Serra; Clara, litlmira de AlmcU
dnj Sra. 'fringlot, Autonicita Olga;
Sra. Tamerlani, Judith Careci: TlioJ-
Irirá, líncarnáção Cntnlãn; Bicomiet»
João Barbcsa; Fargassicr, Antero
Vieira; Jialgachon, Salles Ribeiro íDr. Jacnuin, Joaquim Miranda; Du-
hpnnol .iídmundo Mtia; Bento. Auto-
nio Campos; Um empregado, I,ou-
reiro.

* * *

PRIMEIRAS
"TOSCA", NO LYRICO

() T.yrico enclicu-se quasi comple-
tamente, na matinée dc hontem, rcali-
xada com a representação da Tosca',
dc Puccini. A grande afflucncia de
uublicõ bem denotava a sympathica
espectativa dos apreciadores da popu-
larizada musica,

Iviitrctnuto, a rsnectativa frustrara,
dando lunar a amargo dcsapoiitaiiiento
por parte dos que contavam com uma
execução, senão perfeita, equilibrada.
Mas tal equilíbrio não podia existir,
dadas as evidentes condições de dis-
paridade entre palco e < orchestrai

Os artistas que se incumbiram das
tre; principaes personagens: a sra.
(tilda Dalla Rizza, o tenor Scliípa eo
barytuno Crabbc, sabiam os papeis,0011:0 i-tí costuma dizer, ua ponta da
íiiigua; entretanto, a orchestia embo-
ra composta de professores competen-
tes, continha muitos 'instrumentistas
que nunca tocaram a Tp'sca, e andava
sempre indecisa c. por vtv.es. em fia-
vrante d o «accordo. com a batuta.

Se a isso accrcsccntarmos que o
maestro f.erbux, por sua vez, era lios-
pode 11a partitura, pois nunca a repe-
».i, o se valia, no momento, tia sua
imliáciitidi habilidade dc ledor da
innitiira, teremos as razões nor que o
nmjimto da opera apresentasse tau-
ias falhas, quo só noderiam desappare-
cer mediante ensaios t bastantes, afim
dc que o regente assimilasse a opera
c os professores se habilitassem na
sua intcr.irctacão.

r.ii.i tal "desideralum" era mister
que a empresa, tão exigente tio pre-

RECLAMOS
Theatros

; A companhia Azevedo e Serra, con-
tinua a representar, com notável sue-
cesso, uo theatro Recreio, a .peça —"O can:n'io". Hoje á noite, ãs 8 e
10 horas, teremos mais dois especta-
etitos, da estimada "troupe", A sra.
Cremiída de Oliveira, 110 papel que
interpreta, tem uma importante crea-
ção e o -actor Alexandre Azevedo,
tem nítradádo muito 110 -pintor Gerar-
do. Ainda esta semana, porém, "O
canário" deixará a scena do antigo
theatro da rua Espirito Santo."'Maré de rosas", a, afortunada re-
vista que,1 ha muitos dias ¦ vem fa-
zemlo a<» delicias dos "liabitués" do
Carlos Gomes, vae deixar o cartaz.
A Companhia do Eden-Tlicatro, de-
pois (le haver fraquea*do, durante ai*
guns dias, uo desempenho, da nppira-
tosa revi-ta, voltou a interpretai-a a
contento geral, coin todos os mata-
dores, 

"Por Í><o mesmo o piii-bliéo de.
verá dar ú "Maré de rn*;a.s". as drs-
pedidas que merece tudo que deixa
saudades.

A revista "O pistoHío", que sòhe,
ainda hoje, á scena 110 theatro São
José, é representada em espcctacitlos
de gala. que a empresa Paschoal Se*
grcío dedicou aos nossos jovens re-
sorvistas, que, uo dia -';. partem para
o campo de manobras; cm Santa
Cruz.

Ksta homenagem, nos moços pátrio-
tieos, que se alistaram para a Dcfe-
sa Nacional ,dcve ser recebida por
cllcs com ¦carinhoso afíceto- e festiva
alegria.

Nestes espectaenlos, o tenor Viccn-
te Celestino cantará a patriótica —
"Canção dn Soldado".

A festa terá a presença do coro-
nul Abilio Nororilia, coinmandanlc do
3° regimento, commaiuhntes e offi*
èiacs do ;", 8™ c 9» batalhões de in-
fauteria do Exercito.

){i >H *5

Cinemas
O Odcon anntuiciá para hoje mais

v.111 film •finamente artístico. "Miss
Cyclone e os seus sete peceados mor-
taes", í a historia de uma pequena
c linda americana que vae a Paris
cm procura de casamento, ocompa-
nhaudo-a... os sete peceados mor-
tacs. São «eis netos movimentados,
originaes, comhíovcntcs, ao mesmo
tempo que bunioristicos c cxecntricos,
com unia luxuosa montagem. A deb-
ciosa peça lem como protagonista a
festejada actriz do theatro des Ca-
piteines, mlle. Suzaiine u Armçllc,
(fiie apresenta um brilhante trabalho.
Com um film como esic. o chie
sa-lão da Companhia Cinciintocranai-

ca Brasileira deve hoje ter grande e
selccta concorrência.

-.- 
.* ¦•

No luxuoso cinema Pathé, teremos
hoje uma sensacional e importante
novidade — a estréa dc um lindo c
arrebatador film nacional, trabalhado
pela fabrica também nacional Guana-
tara Film. Dcnominn-s-e esse filnV —
" Perdida...", delicada composição
dramática de Oscar Lopes. Sáo seis
actos feitos ¦com artctc sentimento.
A pctlicula nacional é um trabalho
que honra sobremodo os que a exe-
eu taram, pois è nítida, cm todos os
seus detalhes, caprichosamente coirfec*
cionadíi. tendo a interpretat-a com
toda correcção Yose Burlini, Leopol-
do Fróes, Maria Reis, • Oabriella
Montani, ErSco Brasra, mlle. Gau-
tliier e "miss" Rosalie. E* operador
da Guanabara Film, o conhecido ar-
lista P. Botelho.

•
O elegante Cinc Palais vae hoje

deliciar os srtrs i-nnumeros "hobi-
tués", com um notável trabalho de
cinematographh, que certamente ha
de fazer grande suecesso. E' um ro-
mance nue constitue um importante
estudo de psychologi.i social, baseado
em assumpto moderno. Tem nor ti-
tulo esse film  "Para o felicidade
de seu fiUio", sendo o thema dcsen-
volvido com extraordinário calculo
scenico, atravez de episódios os mais
interessantes e sensacionaes. E* um
film que vale pelo mais attrahente
dos programmas.

*
O confortável cinema Avenida vae

ter nova série de^ brilhantes sweces-
sos com a exhibícão de mais dois
c|ásodios (los "Piratas sociacs"
Quem tem acompanhado o desenrolar
das estonteadoras aventuras policiacs
que constituem o enredo desse estu-
pendo drama, cheio de lances impre*
vistos e arrebatadores, terá hoje en-
sejo de vibrar ante novas e mais in-
tensas emoções. Nas séries que hoje
são apresentadas, o espectador terá
oceasião de assistir ao roubo do fa-
moso quadro Gioeonda, numero .por
si só altamente sensacional.

*
Novo programma, exito garantido,

no -popular cinema Ideal, cujos espe-
ctaculos ciucmatograpliieos são sem.•pre confeccionados com carinho e cui-
dado. O de hoje, como, aliás, o de
todas as semanas, é o mais cstiipeii-
do e grandioso, formado por lilins
maigistracs e empolgantes. São elles
os que se seguem: "Primeiro e ul-
timo beijo"; grande drama cm 7 par-
tes; "As loucuras da mocidade , dra-
ma emocionante em 5 acros ç "Os
segredos da educação physica". film
do natural.

in
O novo programma que hoje se

estréa no querido íris, e o que se
pódc imaginar dc mais seduetor, de
molde a assegurar aos salões da em-
presa Cruz Júnior, um verdadeiro e
indiscutível tri-itniplio. Está elle as-

¦isim organisado: "Leda" elu **0 cul-
Ito da belleza", romance da vida de
uma mulher executriea, drama grau-
demente sensacional, expondo ao pu*
blico o nu* artistico, o nu' moral;"Ultimo dia dc umtcondemnado", pc-
ca de scenas de ihtensissimà a-cção
dramática, çom lances eminenlemen-
te scitsioiilisadórcs, em 5 vibrantes
actos.

«
O reputado cinema Americano, in-

stallado . em Copacabana, anmineia
para hoje um novo e soberbo jpro-
gramma, destinado ao maiia completo
suecesso. Eis a sua organisação; —"Taça de amargura" e "Farça sus-
peita", importantes dramas dc gran-
de sjcccsso. ^

* í! »

feira, 20 do corrente. Para esse dia,
estão reservadas iniuimeras surpresas,
pois. sendo ambos conhecedores do
(iicficr, '6 natural que o programma or-
ganizado comporte números interes-
santes.

^ No theatro rhcnix realiza-se
amanhã a matinée dos humoristas, que
terá o concurso dos nossos mais co-
nhecidos cariraturistas o humoristas.
-^ A Alliança Acadêmica, enviou

ante-honam uma commissão aos dire-
dores do Theatro Peaueno. aos, quaes
solicitou, para os acadêmicos, abati-
mento nos preços das entradas no
Phcnix.

O pedido dos moços estudantes foi
satisfeito. A direcção do Theatro Pe-
queno resolveu fazer aos acadêmicos

o abatimento dc um terço por cento
no preço das cadeiras e varandas. Es-
sas localidades, eme custam tres mil
réis, scrãa vendidas, mediante a apre-
sentação do cartão de matricula, por
dois mil réis.' «

ilj o cartão será, nos intcrvaWis da
peça em sce^a, entregue aos cstüdãn-
tes, no próprio IMienix.

. ? Na próxima semana ou nos ul-
limos dns desta,' deverá iniciar uma
pequena série dc espoetaculos, no
theatro Municipal, a companhia drama-
tíca franceza tucien Guitrv.

Cinema Americano
(COPACABANA)

HOJE —. Mais um grande sueces-
so, um programma sensacional, fa-
zemlo parte do mesmo, dois films
maravilhosos "A Taça de Amargura",
da Fox-Fi',ms, por "W. Farnuni",
cm 6 actos e "Farça Suspeita", em
4 actos, sublimes.

AMANHA — "A Filha do Circo",
7a c 8* séries*, sensacionaes,
mmmmmmm———j_g_g_*_¦

Assistência Judiciaria
Militar do Brasil

Particinam-nõ^rja'»eerelaria da
Assistência Ji^ieiariá, Militar dó
Brasil, 

'a'- 
installjiçio ;da sua' nova

sede á rua Geníral"Câmara 328." 
¦*»—

Qiiem"çüizer'3it-fempre as ul-
timas novidades é j*-ria casa Craz
Lauria, agente- geral da ATLAU-
TIDA.
78, RUA GONÇALVES DIAS, 78

Entre Ouvidor e Rosário

A VIAGEM. IH) "BBNJASIIX

COJiSTANX''

Sun ehpgaili A Fortaleza
Fortaleza, 15. — (A. A.) —Che-

gou a este porto . o navio-escola
Bénjamin Constant, sendo troca-
das entre o cotaihtàndante e as au-
toridades as visitas regulamenta-
res.

EM BELÉM DO PARA'
en.Fallecimcnto dc um

genhclro
íeleiii, 15 — (A. A.) — Falle-

ceu ante-hontem, o engenheiro Sá
Pereira, director da Estrada de
Ferro dc Bragança e do Curro-
Modelo, victimado por uma' lesão
intestinal orgânica.

OS ESPERTALHÕES

l Confeitaria Paschoal
victima de um

¦ iDe -quando em quando era o sr.
Costa, dai Confeitaria Pasehoal,
procurado por um cavalheiro ele-
gante, que, dizendo-se a mando
do dr. José Teixeira Carvalho, de
quem «xhibia cartões, levava en-
commcndas de doces e frutas, que
um carregador transportava.

Mas a coisa foi intrigando o sr.
Costa, que . telephonou, ultima-
mente para o gabinete do prefeito,
sabendo pelo próprio dr. Teixeira
de Carvalho, que naturalmente era
um transacçâo. O sr. Costa resol-
veu agir e prendeu o pândego no
largo de S. Francisco, quando elle
recebia do carregador um cinbru-
lho com frutas.

Levado para o 3° districto dc-
clarou elle chamar-se Jayme Silva
e agir assim por necessidade.

¦¦ > *»»

A IDEAL
Moveis e tapeçarias
RUA S. JOSÉ'
Teleph; 5324, Central1

A hygiene da boca e da garganta

A ponte do Rio Preto
Ha poucos dias pessoa; que

leve oceasião de atravessar a pon.
te do Rio Preto, divisa entre Mi-
nas Geraes c o Estado do Rio,
viu a triste situação em que
aquillo está, e, leitor antigo da
nossa folha, que por varias vezes
tem-se occupado do assumpto, nos
escreve narrando a scena a que
assistiu:"Vi os pobres mineiros passan-
do os seus animaes um a um e
transportando a carga nas costa3,
De ponte... nada I Não lhe põem
um páo, não lhe fazem o menor
reparo."

•E apezar disso tudo é preciso
saber-se que a ponta rende ao Es-
lado dc Minas 50 contos annüaes.

¦ 1 m » »¦¦¦

Varias
A MATINÉE DOS HTJ-

MORISTAS
Amanlno, ás .1 t|a horas, haverá, no

Phcnix, a matitice dos humoristas. Vae
sòr um festival originalíssimo. O pro-
gramma está organizado com muito
gosto. Consta elle das seguintes par-
tt'3: primeira : — representação de
uma peça do repertório do Theatro Pe-
(liteno: stgunda:  ceio literário, cm
nue tomarão parte Kmilio de Menezes,
Ilastos Tigre, llelmiro Draga, Luiz
Kdimmdo, Mario Iirant c Gastão Bous-
qiHit; terceira: — aeto musical humo-
rista. em que Júlio Heis intorpreiará,
ao piano,tas caricaturas desenhadas pe-
ols príncipes do lápis; quarta: — todas

as pessoas presentes ao espeçtaculo te-
rão diroi.o. á sua caricatura, se o qui-
zerem; quinta^ — haverá um sorteio
entre as senhoritas presentes, para saber
qual dcllas será caricaturada, sendo a
quo for sorteada'considerada a modri-
nha do próximo salon dos humoristas;
sexta: — A hora humorística cm que
se exliib.ião todos os caricaturistas pre.
sentes. *

Despediu-se hontem do publico
carioca a companhia Lucilia Pores-
Leopoldo Fróes, que vae dar uma sé-
rie do espectaculos em S. Paulo.

•^ Com a opereta La Dúchcssa dei
bal Tabar'11, rcapparcccrá amanhã, no
Falace-Tluatrc, a companhia Vitalc,
que vem do fazer grande suecesso em
S. Paulo.

<+< Facima iíiris, a rainha do trans-
formismo, jcujòs espectaculos. uo He-
publica, têm tido farta coucorrcncia,
descansai & hoje. Amanhã, a apreciada
artista representará os paneis princi-
paes da oporeta IViini Alegre

?Estão adeantados, no S. José,os ensaios *da rcvista-burlcsca — O
Carimbamba,
? Kestier Junior c Ignacio Raposo,

os felizes autores th revista O tttsto-
lilo, que tanto suecesso vem obtendo
np palco do S. José realizam a sua-,'.•;• i d« autores tri próxima sexta-

O leilão de hoje na
Alfândega

Nos armazéns 16 e 17 do các^
do Porlo, haverá leilão hoje,, ao
meio dia, de mercadorias, caidai
cm commisso, havendo entre ou-
trás: sal communi, gollas de filo
de algodão bordadas a sêda.plan-
tas seccas, crystal de rocha (nu.
íieral), ilhozos de cobre para cal-
çado, roupa feita, cassa de algo-
dão, cscomilha de seda c tecido
de seda e algodão, etc.¦'¦«»» t—i
O TRIBUNAL SUPERIOR DE

JUSTIÇA DE ALAGOAS
Os desembargadores e os

sons vencimentos
Maceió,' 15 (Aí A.) — Todos

os desembargadores do Tribunal
Superior c os juizes de direito,
baseados lia lei do actual Congres-
so Legislativo estadual, approvan-
do o decreto 11. 637. de janeiro
de 1913, do poder executivo, que
augmenlou os vencimentos da tua-
gistratttra, propuzeram uma acção
no juizo competente, para o fim
de receberem, de accordo com o
alludido decreto, esse augmento.

mm * mx * —
Massa de Tomate- h™i
a da Companhia Mauufactora de
Conservas Alimentícias.

NA ASSEMBLÉA DA PA.
;. 11AHVBA

A propósito do ultimo
Congresso

ra.-o7i.vK 15 — (A. A.) — A
Asscmblca Legislativa votou uma
moção de louvor á commissão que
representou o Estado da Parajiyb.i
no ultimo Congresso Algodocíro,
reunido nessa "capital, sendo inse-
rida nessa moção, por proposta do
dcpulado Àsceiidinp Cunha, uma
menção especial de louvor ao dr.
Miguel Calmou.

S. Luiz, is :i-f (A. A.) — A fir-
ma Maícelliiic».- 'ile Almeida & Oi,
comprou em lia|ta publica todo o
acervo da Enipfesa dc Navegação
Fluvial "Wall*'^ jjer- 3i2iooo$ooo,
passando agOrí- a denominar-se"Lloyd MaratihBnâe".

ALFÂNDEGA
Ao ministro <la/^azenda foi enca-

niinliado 11111 recurso interposto pela
Companhia Centros Pastoris do Rio
de Janeiro, da decisão da inspeciona,
classificando como "obras de ferro
batido, estanhado" a mercadoria para
a qual pediram classificação prévia.—. Os esoripturarios Alberto Coim-
bra e Augusto <le Almeida foram de-
signados para proceder á classifica-
çüo c avaliação do contrabando cou-
stante dc caixas de sabonetes, appre-
liendido pelo ajudante dc guarda-mór
Nunes Pires, em 23 do mez passado,cm . aeto de busca a bordo do varor"Samara", conforme noticiámos.Foi- permittido á Companhia
Predial c de Saneamento do Rio de
Janeiro despachar livre de direitos
lima. caixa que importou pelo vapor"Orissa" cm agosto ultimo, contendo
coupons, visto' Mio terem os mesmos,
,por estarem iplcotados, valor mercan-
til: -::

Attendendo aõ que renuereram
Teixeira Uorgéè' «S-- C, o inspector
mandou .que lhes 'fossem entregues
umas caixas com -frutas seccas desua propriedade,-;que se acham reta-das no armazém -13 do Cães do Por-to, por não estarem selladas de ac-cordo com o regulamento de consu-'mo. mediante j deposito da importan-cia de 30o$ooo. T

Fluminense-Hotel
Reformado sob nova direcção—— Aposentos para soo pessoas —.

O que mais convém aos passageirosdo interior — Preços:
Quartos com pensão ;$ e 8$ooo.

. diários. Quartos tem pensão
4$ e j$ooo diários.

Praça da Republica 207 — Rio dc
Janeiro. Em frente 10 Campo deSant'Anna e ao lado da E. F. C.

1 » *»l*>i
POLÍTICA PARAENSE

Uma reunião do partido
dominante

Belém, 15 _ (A. A.) — A con-
venção do partido dominante rea-
liza hoje nova reunião, no salão
do thcalro dá Paz, para votar os
parecores da, tomniissão verifica-
dora dos poderes dos delegados e
eleger outra- commissão de cinco
membros para elahorar o projectode lei orgânica do partido.

OS BONDES DE FORTALEZA

Vao sei- construído mais
um ramal

Fortaleza, ,s _ (A. A) _ ALight, de accordo com o prefeito,construirá o ramal da avenidaAtlântica; que será também illuini-nada a luz clcctrica.

O Banco Cooperativo Com-
mercial de S, Paulo

S. Paulo, 15 (A. A.) — Foi
inaugurado hontem, perante os
representantes do presidente do
Estado, dos secretários do gover-
no, altos funecionarios, magistra-
dos, senadores, deputados, verea,
dores, jornalistas e outras pessoas,
o Banco Cooperativo Commercial
de S. Paulo, organizado em mol-
des qtte têm merecido muitos elo-
gios. Falaram os srs, senador
Fontes Junior « Joaquim Coull-
nho, sendo ambos muito applau,
didos. A's pessoas presentes foi
offerecido tim copo ávagita.

A TRAGÉDIA DO HOTEL
BRASIL, EM S. PAULO

Os médicos esperam salvar
Maria do Carmo

S. Paulo, 15 (A. A.) — Os
médicos continuam a nutrir espe.
ranças de salvar Maria do Carmo,
a protagonista da scena de sangue
do Hotel Brasil.

MOVIMENTO OPERÁRIO

Uma rennlfio dos estivadores
Na sede da respectiva socieda-

dc, reuniram-se hontem os opera-
rios estivadores.

Foi longa a sessão; durante qua-
tro horas discutiram sobre vários
assumptos, dentre os quaes desta-
cou-se o caso da rcadmissão do
associado Generino José dos San-
tos, excluído por questão com ai-
guns companheiros, quando se
achavam 110 trabalho, affirmando
uns que, cm aggressão, não fora
além de luta corporal, dizendo ou-
tros que devia ser elle aecusado
de tentativa de morte.

Finalmente a discussão desse
melindroso assumpto terminou,
sendo adiada a votação para qu&os signatários do pedido de re-
admissão, que ali estavam em pe-
queno numero, compareçam á no.
va asscmbléa.

Dioggo^en
Destróe o m«u ii£àto

INSTRUCÇÃO MILITAR

O Tiro Brasileiro do Meyer
A junta governativa do Tiro

Brasileiro do Mcyçr, composta dos
srs. Raul Saltes, Lícidio José dc
Paiva e Domingo Rubym, convida
todos os associados a comparece,
rem hoje, ás 7 i|2 horas; a as-
sembléa geral, para 

' a eleição e
posse da dirccloria que deve di-
rigir esta sociedade,

A reunião realizar-se-á na asso-
ciaçáo medico cirúrgica, á rua 24

de Maio 11. 64, estação do Rocha.

Os biscoutos Duchen
S. Paulo, is (A. A.) - A di-

rectoria da fabrica de biscoutos
Duchen requereu á directoria do
Serviço Sanitário a analyse das
matérias empregadas no fabrico
do biscouto "Combinação", con-
demnado pelo Laboratório Muni-
cipal de Analyses, dessa capital.
Os fabricantes asseguram publica-
mente sque as matérias primas em-
pregadas, são absolutamente in-
offensivas á saúde do povo.

Única e verdadeira cara da qnebradura ou

HÉRNIA
SEM OPERAÇÃO. Patentes de Bruxella» e Uva-

sil. Medalhas do ouro, Paris
Devendo o senhor Prof. Lazrariui ir para iluropa NO MiliZ DU XO-

V.I5MBR0 para compra de material orthopcdico, avisa aos numerosos do-
entes da Hérnia que o afatuado Estabelecimento estará aberto A'lMv' O
DIA 31 DE OUTUBRO, ás ordens dos scnborcs e senhoras interessados
consultando gratuitamente. Apparclhos leves e invisíveis, garantindo uma
contenção suave e perfeita também das Hérnias as mais volumosas poden-
do o doente trabalhar fazer qualquer exercício, ficando completamente
curado sem operação alguma.

Declaro que fazendo uso do CIXTJO do Professor 'IVAZZARrNI fiquei
completamente curado de uma Hérnia Jíscrotal, que sofíria ha longos annos,
Attestando sua cura, também renovo minha gratidão — Manoel Garcia do
Amaral. Coatra-mestre da Fabrica de Tecidos "Corcovado",

Apraz-me declarar que soffrendo de uma Hérnia antiga, a qual muito
fazia-me soífrer, tive a felicidade de ficar completamente curado applicau.
do a sua maravilhosa CINTA. Milhões de agradecimentos — Alfredo An-
ialo.

Largo dc S. :Frr<icÍ9co, 9 — S. Paulo,

Rio de Janeiro - Largo de S. Francisco n. 42
Obesidade, .ventre caído, rins moveis, dores rheumaticas, sciatica, deb!-

lidade nervosa curada com especiacs e modernos apparellios clectricos. Re-
partição orthopcdica para senhoras, dirigida por uma dama especialista.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
DE ESTUDANTES

A Associação Brasileira de Es-
tudantes, representada por uma
commissão dc seus membros, cum-
priinentou o presidente do Estado
do 'Paraná, que a recebeu pessoal-
mente; a referida commissão com-
municou a s. ex. que a Associa-
ção Brasileira de Estudantes en-
viará uma moção ¦ dc congratula-
ções aos estudantes do Paraná,
em regosijo pela assignatura do
convênio de limites, com o Eslado
de Santa Catharina.

Possuidores de apólices
federaes descontentes

Mandos, 15 -- (A. A.) — Os
possuidores de apólices federaes
estão descontentes com a falta de
pagamento de dois semestres dos
respectivos juros, constando que o
serviço tem sido feito regularmen-
te nos outros Estados, esquecendo-
se o governo, do Amazonas.

___i iii
G.

. A Casa Kosmos, á rua Gonçalves Dias, 4, expõe hoje á venda,
uma lindíssima còllecção de meias de seda pata homens, que vende
por preços ínfimos.

Esiá liquidando também todo o seu grande "stock" de canii-
saria e artigos para meninos por preços excepcionaes.

'E' uma liquidação seria, visto ser o proprietário obrigado á
entregar a loja vasia cm novembro.

Vendem-se também todas as vitrines, e moveis.

sim

Empresa OLIVEIRÃT
HOJE

Nâo ha espec-
taculo

para descanso de FÁTIMA
MIRIS

.Axiaa.ri._La.

A Viuva Alegre
POR|

FÁTIMA MIRIS
Exito mundial

PREÇOS - Camarotes e frl-zns 15$, lngares distinetos 3$, ca-deiras 2$, balcões 38 e 28, gale-nas numeradas o entrada
geral 18. Bilhetes a venda notheatro. 3107 j

A entrevista concedida
pelo sr. Manoel Borba

Recife, 15 — (A. A.) —O depu-
tado Loyo Amorim, cm palestra
com um redactor do Jornal Pf-
queno, disse que deixou a melhor
impressão a entrevista concedida
pelo dr. Manoel Borba aquelle jor-
nal. As explicações- dadas pelo dr.
Manoel Borba são acceitaveis.
Acha justa a escolha do deputado
Aristarcho Lopes para representar
o Estado, no aeto da assignatura
do accordo sobre limites, entre os
Estados do Paraná e Santa Catha-
rina, c aecrescenta que, deante das
explicações do dr. Manoel Borba,
ninguém tem o direito de duvidar
da sua intenção, que foi a melhor
possível.

NO AMAZONAS

A vnsnute dos rios
Mandos, 15 —(A. A.)—-A grau-

de vasanle em todos os rios csiá
diffictiltando

NGMA IR S
 a

í Empresa J. Cruz Junior - Rua da Carioca n. 49 e 515
í

XO ÍRIS-HCbjTB-SO'NO ÍRIS i
EM MATINE'E e SOIRE'E 5

2 Um grandioso, monumcnlal, surpréliondcnlò pró-*S)í gramma que é formado por um conjunto sober- S
bo, do qual faz parte o bello film R

|LEDA|
ou O CULTO DA BELLEZA

f Oraria
do trabalho de Àríatolio Kamonsky

á Neste film ha o appareeímento de um WA
f coppo nú do mulher, mas elle, passado no 3
ê Odeon, nada despertou de immoral que pu* ™

c romance psycliolocicn em 4 partos. Kxtrahido í

• uessB iuennurara iamilia carioca. — iraia* 5
A se de urna exhibioão de corpo de m Jher que B
A é necessária para o enredo deste trabalho K
2 cujo suecosso é incontestável e cujo enredo K
g é attrahente. f
I ... 77—7 r . i
r-i ultimo flia ae um Gonaemnaao gA Drama do grande emoção — Verdadeira obra de arte S
K cm 3 partes, da grande fabrica UNIVERSAL f
j Neste romance admirável vemos o liomom matar e ^
g roubar para se tornar rico e poder obter a mulher ama- 4.
g da. E quantos crimes se seguiram depois, sempre per- g5 seguido pela consciência, fazendo punir innocenles... k
g E chegou o scu dia, o ultimo 4

o film da Á
MONT,^iSacrificio de um filho IH

8 __ 13M 3 ACTOS
w Quinta-feira—Mais dois episódios do film
K lnr.-is OS PIRATAS SOCIAES e o gra«inédito JOEli; O BATELEIRO. 3120 J SI

THEATKO CARLOS GOMES "
| Companhia do sessões, do EdcTn-Theaíto; de Lisboa

Empresa Teixeira Marques — Gerencia de A. Gcrjüo

lã SESSÕES^
A's T 3j4 e 93i4 da noite

UI-TIMOS ESPECTACULOS >
A celebre, querida e popular revista-fantasià, J1 em dois actos c nove quadros

HOJE HOJE

¦ji ¦—*

Um dos maiores exitos desta tournée
PnmnppPQ (Zú-I.erias  CÁÍILOS LEAL'

rVVpi'vicí5 (Pintasilgi : .. . luiz üiuvo
TOMA PARTE TODA A COMPANHIA

PEDIDO-!
GERALAmanhã - nA

DOMINO' 9 31iU
^¦WirWWVWrVWVWrVVVWWVU^

•••••o«»M»«»«*ee9O9«seiies«£)s«e0eets*«-se«t»se«

CASINO-PHENÍX- Tlieatro
Pequeno

Utiico theatro por sess ões iine funcclona na Avenida

ecoJE™Í6lé"ciítiIÍFõTel9ÍÕ"- 3es:oje
PRIMEIRAS REPRESENTAÇÕES

O "'vaudcville" em 3 actos. de HIPPOLYTE RAVMOND e MA-
XIME BOUCHERON, tra d. dc PORTUGAL DA SILVA.

i A IBEâL
HOJE

so

HOJE Mon«mcntal e exlra-¦^¦sT" ordinário programma
Duas grandes obras tlieatraes num

o.ípcctuculo!..,
|s 2 horas de projecção

Em primeiro logar apresentamos acommoventc
e.maravilhosa acção dramáticamm 1 in ra

7 artisttoas partes T
São as scenas palpitantes c suggeslivas da vidareal. E' a descripção violenta o veridica da ironia hu-mana. Uma pagina de amor florescente que ílndanum beijo prolongado, onde tivera inicio...
Mke-on-scenc deslumbrante' e irrcprehcnsivel

desempenho artistico. ,
Na segunda projecção o sensacional drama dcaventuras

Cocard & Bicoquet
1 ís liais ia mocidade

(UMA FABRICA DE GARGALHADAS)
DISTRIBUIÇÃO! - UCRECIA, Etelvina Selmira d*AlmeiHa: Rra TRI^IPiT-riT im»:.!,. «iSerra: CLARA,

Sra. TA-

§

Eclmira d'Almcida; Sra. TRPíGLOT, Antonietta OIm-'MERLAN, Judith Garce-: '; "ÍODORA, Encàrnacko-CataUiT'- B?"COQUET, João Barbosa; FAR'ASSIER,' Anthero SV°eira- 
MALCA-CHON, Salles Ribeiroj Dr. JACQUIN. Joaquim Miranda- DUBONNEL Edmundo Maia; BENTO, Ántunú?Tampos? UM E^PREGADO, José Loureiro."Mise-en-scéne" de João Barbcsa — Scenarios de Jayme Silva eJoaquim Santos — Mobiliário das casas Souza Báptista, lario daCarioca 9 c "A Ideal". S. José 74,

AMANHA
A*S 31!-' HORAS — MATINÉE DOS HUMORISTAS cm nuc to-mam narte os nossos principies libmòiisfas e c.iric.itnrisins _. Ter-minará o espeçtaculo coin "COCARD & BICOQUET"
Àcccitam-sc cnconimcniias .pelo tel. sb2it UcntraJ.cnconiinciiilas ,pclo tct. 50.-1, central. (31-8) í¦iMteeee——• •—«—¦»»>••—c oee—a—^ta;3<et

9^m***i*^aBmam&Kammmnummm*mm^ Ht^ *

5 grandiosas partes
Gigantescas scenas do Par West cheias de peri-pecias emocionantes e de tilanicas lutas.
Como extra nn matinée o interessante filmdo natural

Us segredos da educação physica
QUINTA-FEIRA — Continuação das celebres fa-

çanhas do HOMEM DE PERRO, o sagaz detectiveScxton Black, no segundo film da sua serie, sob otitulo
O mysterio das jóias roubadas

5 longas partes 5
qijo f

n

THEATRO RECREIO
Companhia Alexandre Azevedo — Tournóe Cremilda d'01iveira
HOJE I-IOJE

A's 8 horas e ás 10 horas
-Últimos espectaculos com a comedia

O CANÁRIOM I
Brilhante creação de Cremilda de Oliveira
Aiiiniiliii — A's 8 c 10 lioiiis: — O CAXA1UÒ

Sexta-feira—A comedia inglcza de Pinero: 3Ien-
i tira de Mulher — Exito absoluto. J LílOtj

BBSZi aBafMMKyBBBBBMMiMMWM

Cinema Theaftyp S. José
EMPRESA PASCHOAL SEGRETÒ "

Companhia Nacional, fundada cm I dc Julho de lou — DireccJo .r>nica do aclor Eduardo Vieira—Maestro director da orckestra José Nunes!

A maior viçtoria do theatro popular
HOJJÍ 16 dc Outubro de 1916 HOJI3
ürahdioso cspcclacnlo cm homenagem .-.os voluntários especiacs do -»

liatalhân do .1" regimento '.> Exercito '
Honrado çom a presença do coronel Aliiiio de Noronha, commaiidaulc do3° regimento, e seú estado-maior, commanthiites c tíffí^iàes dos "«

8" c o liatalhücs. ' '

3 SESSÕES--A's 7, 83Í4 e 101I2- 3 SESSÕES
A PEÇA DE MAIOR SUCCESSO DA ACTUALIDADE

ÍO PISTOLÃO{
•<a Comricrrs: ... ALFREDO SILVA e tOAO DK DEUS

O Icnor Vicente Cereminj canlara a "Caução do Soldado" _*<yrr?vvYTfYYfVT(y<rwrry?W7vrfTVTV?7vrfWYvT^
D-.ir.-i ilcíliunl.r.-.iitc- npotlieosos: GLORIA A BII.AC e A'S MUSASl mu baiula ite musica militar abrilhantará o festivalO especlacitlo começa pela cshibição de "{ilnis" cincmatograpluco?.
Animiltü '— Festival cm homenagem aos votuittarios dos S" c o" lnti-Ihõcs do .-." regimento — O PISTOLÃO, Em ensaios — O CAR1M-BAMBA A seguir „ BÉDEA SOLTA - * ' U 

.ü 3113)

THEATRO MUNICIPAL
3 RECITAS DB DESPEDIDA 3
DA COMPANHIA DKAM.VTIOA FRANCEZA.

LÜGIEN-GUITRY
muüívmwr*..i-*3*aut*(

ENTKE «O c SS DO CORRE3IVXE
com as seguintes peças

*-E TRIBUNf DE PAUL BOURGET
MADEMOISELLÈ DE LA SEIGLIERE

DK JULES SANDEAULA CHATELAINE aecilusd
N.i Casa Artliur Napolcão, Avenida Rio liranoo n. i-j,I assignatura para essas Ires recitas, aos seguintes preços:'•n/.-is c camarotes de i«, ;o$; ca marotes de ;» 30?; poltronas,i%; outras íiías, 5$ooo.balcões A c 11.

acha-se aberta

Oi1 • • 1 - •"•."'S"-1'1''1? ài temporada deste «nno terão preferencia, as suasIo.»uáaJe§ ate « próxima quinta-feira, 19 it j horai da Urde, , .(30'),-).

AVISOS
CORREIO — Lsta repartição expe-dirá malas pelos seguintes paquetes:Hoje:

Jbiapaba. para Paranaguá, S. Fran-
cisco. Rio Grande do Sul e Rio daPrata, recebendo impressos ntó ás 10
horas da manhã, cartas parn o inte-
nor ató ás 10 i|a, idem com porteduplo e cartas para o exterior até ás11 horas.

Itaqui, parg Santos, Paranaguá, RioGrande do Sul, rcc-cbcndo impressos
ate ás 8 horas da nianliã, cartas parainterior até Ss 8112 idem com porlcduplo ate as 9.

Goyas, para Viçtoria o mais portosdo -norte, recebendo impressos até ao
meio-dia, cartas para o interior até ás
i-a 112, idem coin porlc duplo até á

da tarde e objcclos para registrar
ate ás 11 da nianliã.

Cavour, para Bahia. . Trindade eA ova lorfc, recebendo impressos atéas 10 horas da manhã, earlas para ointerior até ás ío i|2, idem com por-te duplo ate ás li c cartas para oexterior até ás li, c objcclos pararegistrar até ás ío da manhã.

A' MARflKM DA GUERRA'

OS HORRORES DA PAZ
Interessa grandemente, na acrui,

lidado, um artiío escripta no»
Kd?ar Stanton Maclay, e:n tuna re«
vista norte-aniericana, antes da
rebentar n conflagração européa.

Já que os paitidarios-do desar-
niauicnto e da paz universaes s»
occiipam dos horrores que ocea-
sionn uma guerra, diz o"articttlista,
é interessante caber o que são cs-i
tes horrores, comparados com or
da paz.

Se causam enormes damnos a*
campaiilias, os resultados da paz, e*
do desarinameuto não serão muito'
favoráveis, li senão avejamos. Du-
rante séculos os cliinezcs concen-
traram suas energias em artes pa-
cificas, adeantando-se a Europa era
varias e múltiplas descobertas.
C-kiro eslá, também, que, durante)
bastantes séculos, os cliinezes. fo-
ram victiinas de numerosas inva-
sues, em que pereceram homens,
mulheres e creanças.

E mais horríveis e mais lanien-
taveis ainda eram as devastações
que a conseqüência do excesso da
população, oceosionavam: a ; fome,
as epidemias e a pratica do infanti-
ciilio. E! sabido que lodo o paií
qtte vive cm paz àugmenta, rápida-

mente, a sua-população. Os horrores
da pnz 110 'Extrenio Oriente exce-
deram, em muilo, aos horrores dal
guerra na Europa Occidental,

A maior guerra dos Estados Uni-
dos foi a que se desenrolou entre
o norte e o sul, no periodo de
1S61 até 1865. Vejamos os qua
desappareccram em algumas- des-
sas 'batalhas. Na de Gctlysburg pe-
reccr.im 7.058 homens; no melo
século seguinte muito maior foi 01
numero de pessoas que pereceram
por accidentes ferro-viarios e ma-
ritimoâ.

Na batalha de CHickatnájigà cai-
ram 3.960 soldados, ou seja um
numero muitíssimo menor que o
das victimas causadas, nos últimos
cincoentas annos, pelos prazeres*
aquáticos,

¦Na de Atiliclam attingiu a 4.S0S
o Tiuiiicro dc mortos, cifra, aliás,
bem diminuta, se se comparar com
a dos que desde 1865 pereceram
nos desastres mineiros do paiz.

Os combates travados de 25 de'
junho a i" de julho de i86j, custa-
ram a vida a 5.212 pessoas. Mui-'

to maior foi o numero dos que
morreram, na ufcima metade do se-
culo, entre homens, mulheres «
creanças, por desastres oceorridos
em diversões dominicaes.

A batalha de Fair Oafcâ prodtt-
ziu 1.770 victimas; no entanto,
desde 1865, os jovens americanos,
mortos em jogos athlcticos, prefa-
zcni uma cifra muito superior ai
esta.

;Mr. Livermore calculou que c?
numero de mortos e feridos cm
conseqüência da guerra civil ascen-
deu a 512.825 pessoas, Muitos fo-
ram os rapazes, é certo, atirado»
á ot-phandade, porém, desde aquel-<
Ia épocn, até a actual, muito mais
elevado é o numero de creanças
que perderam seus paes pelos hor-
roí-cs do divorcio, pois desde 1867
até ígotí foram dissolvidos ••
1.274.341 casamentos. Oo que tom-
'bararri naquella guerra o fizeram
por obediência ao governo ou pela
questão da escravidão, ao passo que
os que Se divorciaram foram movi-
dos, cm jjrande parte, pelo adiilte-
rio, embriaguez, crueldade e aban-
dono.,.

O autor _ deste artigo prosegtio
em uma série de considerações,
cujo qbjectivo é essencialmente na-
cionulisla, c, como resumo de sua'
theoria e deducção dos argumentos
que desenvolvera, diz que, se mui-
to nos alarmam os horrores d,i
guerra, muito mais apavorados nos
devemos sentir quando pensarmos,
nos horrores da naz.

Gottas Virtuosas '','„ f0"";a navegação e trans- j c„ram hcmorilioides, males do ntero,
porte dos produetos do interior. òvanos, urinas c a própria Cystite.^—*^——<*^—«¦*—¦—— —

O MERCADO DA BORRACHA

A cotação continua a osclllur
Bcicm, 15 — (A. A.) — Conti-

núa a oscillar a cotação da borra-i
cita, 110 mercado inglez, com pai
quenas alias e baixas, rcflectindrj)
também aqui.

Tres noticias de Fio-
rianopolis

Florianópolis, iS _ (A. A.)' -*
Foi inaugurado 110 município da.
Tijttcas, um templo evangélico.

Florianópolis, 15 (A. A.) — Q
stiperintciidcnle de 'Lascs assignou'
contraio com o industrial sr,
Btisch, para 11 illuminação liydro-.
eiectrica da cidade.

Theatro Republica
Empresa OLIVEIRA & C.«

Avenida üomes Freire n. 82 — Tele.
phone 271, Central

GRANDE COMPANHIA ISRAELI-
TA H. STARR

Administração dc Marcos Streit
Secretario I. Fraiman

GRANDE FESTIVAL
Em homenagem ao nosso distiiuclo

escriptor A. VAINTRAUB
Xlrtia—Segunda-feira, 16—TJoií»"OJ6 de outubro de 1916 "°Je
GRANDIOSO ESPEÇTACULO¦Represoutar-se-á pela ia vez no Kio
de Janeiro, o melodrama da vida real
cm .\ actos, orighv.il do escriptor is*
raclita A, Vaintraul).

DIE FARFIERTE
(A RAPTADA)

Protagonista ALBERTINA SIFSER
O especraculo começará ás 8, .\s

cm ponto.
Bilhetes á venda nn Universal Na-

Vigiatioh Oompnny  Máximos Jíò*
ris — Avenida Uíu Branco n. u.
Telcplionc 1629, -Norte, c no dia do,
cspcctadirto na bilheteria do theatro.
Aiuanliã — FÁTIMA MIRIS.

(312?)

é PALACE THEATRE l
A Cydo Theatral BrasiJeiro t

i
i
BA seguirs

Grande Companhia Italiana «le Operetas 8Eixo w k Vir A l^lfl g
Amanhã---T7 dc outubro, de I9i6--Amanhã fPRIMEIRA representação da já celebre opereta cm tres actos W

IW La duchessa
dei bal Tabarin ^t

mais re?ente snecess» dos theatros enroiiens
TOMA PARTE TODA A COMPANHIA

BiPietcs á venda
horas da manliü as s

na Averiidáida Kio
¦l.i tarde. Telcplionc ;

1'REÇOS -
3$; Ralerias

Branco n- 122, das
.2^0, Central,

Krizíis,
nobres, 30$; camarotes, 55$;

.;$; entradas, iSsoo.
fauteuils, 5$; cadeí-

Cinema Star e Champagne Club,
(3130) 2

FOliHETIM DO "CORRETO DA MAXIIÃ" 1S1

tt
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Bcaufort eslava ainda intuito longe para o poder reconhecer, mas
adivinhou que era elle.

Era dc facto Roberto, que esperava Valognes com impaciência.
Sabia que seu >pae deveria voltar com uma soturna importante. Espe-
rava-o dc tarde, antes do cair da noile. Sabia que não havia segurança
na floresta, por causa dos caçadores furtivos c eslava por isso em im
gjtictação mortal.

O ruido do cavallo, que se approximava, fcz-llic levantar a cabeça. 
'¦

Vendo aquelle homem, de quem nâo pôde distinguir o i'0:to admirou-
fc c foi ler com elle. /

Que será? pensou Robcrlo.
Dc repente, reconheceu o cavallo. ,

Ah! meu Deus! que aconteceria? i
Bcaufort deixou-se cair perto delle. Estava cm estado lamentável..'

Tinha a roupa rasgada, o rosto ensangüentado. Em alguns siüos, osi.
cabellos estavam coagulados pelo sangue. Estava desconheci vel.

Quem é o senhor? pergunta Roberto.
Bcaufort! Bcaufort! disse o pobre homem quasi sem força?.—• E meu pae?... Aconteceu alguma desgraça a meu pae?Uma grande desgraça!

- — Outro ataque dc apoplexia? Mas Gerardo salvou-o da primeiravez, e lia dc salval-o também agwa.
—* Antes fosse!

Então tle que se trata? Em iiom,c do céo!
{ort, íalle... 'Amo tanto meu pae!O sr. Valognes morreu!

—1 Morreu!
Ha pouco, na floresta, apenas a dois kilometros do castello, ttm mi»

seravcl escondido no arvoredo atirou sobre nós dois tiros dc revólver— Meu pobre pae! meu pobre pae! exclamou Roberto soluçando.' 
_ — Valognes recebeu uma bala mesmo no peito. Eu rrçesmo fiquei !i<

getramente ferido. A bala tocou-me o cranco.
Morto! eslá certo disso? Não haverá meio dc o salvar?—' Infelizmente, Roberto, não conserve a menor esperança.Corramos então, corramos, sr. Bcaufort. Parece-me que deixar aí-sim meu pobre pae é um sacrilégio, é uma profanação.

Chamou um creado, deu-llio algumas ordens breves, c partiu co-iíBcaufort, a pe, emquanto se preparava um carro que devia ir ter com ellesOs soluços do pobre rapaz augmentaram quando chegou perto do ca-¦daver. leve um ataque de nervos.

por piedade, sr, Beau>

Uii.v.nía e a passo, vol-
ataque 

Valognes foi collocado na carruagem que lcnt:
tou pelo caminho da Noviça.

; Nessa mesma noite, por intervenção dc Roberto, o tribunal de Crcit. foi «cvcnido c, logo pela manhã, muito cedo, chegou ao castello o juisIfMWftdor da culpa, acompanhado de um, agente da prefeitura dc policiar.f iisitado a toda a pressa, por tclcgramma, c .que havia chegado nelti•primeiro comboio. L
O juiz, o Sr. Langier, era homem de uns sessenta annos, dc modossecços c severos, aspecto de teimoso c dc olhar frio. Passava por sermuito íntclligente, mas essa qualidade quasi que desapparccia deante doscu orgulho e do seu hnmcnso amor próprio. Os agentes da prefeitura.

çoniieciam-operfetamente e poucos gostavam de trabalhar com elle. MuUi.Í2-convicto das was idéa». não atteitava facilmente u dos outroí, M

¦ ¦¦;:!!¦

'-.':
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'LevézTdêpê'., olhos brilhantes.corpo activo,
tudo se segue ao tomar, por algum tempo, aq

pequenas Pílula*de fteutè?
Estas pílulas fazem desapparecer toda ade«

bressâo physica ou mental, melhoram o appettte,
produzem um somno tranquillo, e a pessoa
Sente-se mudada c com actividade para tudo-

ruMo
Fumo em corda
Rio Novo:

Especial. . . • _
Regular.

Sul 
'

For kilo
1S600 a »f70°
i{joo a i$joo

J

COMMERCIO
—

I Rio, 16 de outubro de 1916.
NOTAS DO DIA

' íloje, is 3 horas, demâ realirar-
le 9 asscmblía da ComnanWa; lira-
íileira dc Minas "Santa Matlnldc .

Na Estrada do Ferro Contrai do
[Brasil termina hoje, ao meio dia, o
prazo para o recebimento de propus-
itas para o fornecimento do diversos
artigos.

Hoje, i'is a horas da tarde, deve-
lio reunir-se 09 credores da ial.cn>
da de A. Nunes e Comp.

Caixa de Conversão
PORTO & O.

SSo quem melhor ágio pagam..ao m
_- AVENIDA RIO

ifi

AZEITE
Penalvá, lata
l'ort, laia de
litros

Portugucz, lata. .
Francez, lata dc 16

litro; . . • . •
Francez, lata. ..

3$ooo a 3$ooo

:8$500 a jo$ooo
íjjoo a 3$ooo

-DÍooo a 3.$000
3$uoo a 3j>30o
Por 100 kilos

1S100
1S300
$800.

.$200
içtioo

i$3SO
1S150,
i$.oo
ijioo

de Minas.
Segunda. . . « i$ooo a
Primeira. . . . i$?oo a
Terceira . . _ s ?.oo a

Goyano:
Especial. . . t sjooo a
Regular i?500 a

, FUMO EM FOLHA
Do Rio Grande:

1-, amarello. ... i$-3o a
.». ideni 1.100 a
i9 commum ¦ . i$i5.o a
.«. idem. . . <c 1Í050 a

FRUTAS
Peras, caixa . . 3-$ooo -t
Mangas, caixa. . Não ha -
Uvas Rio Grande, ,." • ••¦
caixa 2 Não ha

Dita estrangeira. 35$ooo a 355o°°
Maeãcs 30?ooo a 3°„°°°

GORDURAS „ . ,
Rio da Prata, idem Nominal
Rio Grande. . . Nominal
Matadouro ...» $640 a í-4°
Xarqueadas do in-

terior ...... .
CLYCERINA

ASSEMBTiMS CONVOCADAS
Companhia de Seguros União Com-

merciat dos Varcgistas, dia 18, a 1
-¦-ra. . .-..,.,Banco ITj/pothccano do Brasil, dia
_____.'_£___ -

PINTO, LOPES & C.
Rua Floriano Peixoto, 174 —

Prestam as melhores contas dc
fcafi':. 

CONCORRÊNCIAS
ANNUNOIADAS

Estrada de Ferro Central do Brasil,
para o fornecimento de diversos aru-
«os dia 18, ao melo dia.

Estrada de Ferro Central <lo ura-
.Ml, paro o fornecimento dc 6.000
Irarricas de cimento, dia 20, ao meio-

Estrada de Ferro Central do Brasil,
tara o fornecimento de ortitios diver-
bos, necessários nara a officina auto-
Kraphica da intondencia, dia _i. ao
meio-dia. _ , . _

Estrada de Ferro Central da Ura-
üil, para o fornecimento de óleos,
lubrificantes, estopa e graxa, dia aj,
ao meio dia. _ .:'¦'.'¦'- «,_

Estrada de Ferro Central do «._•
ali, para o fornecimento de machinas
diversas, dia 24, ao meio-dia.

Administração dos Correios do EB-
tado do Uio de Janeiro, para o fome-
«liniento de material, dia 31, as 4

tloyd Brasileiro, para o venda dos'cascos dos vanores Estrtíla c Orton,
dia 31. as 2 horas.

Notas da Calce, prat», «lclttl, lc-
fras do Tliesouro, compram-se c ven-
tlem-se, Cai» Reis, Candelária, 3--

(J 1203)
U._ ., _ 1 ¦ ¦¦¦_¦¦ ¦¦11-» 1 ¦ ¦— '¦ ¦ """¦ 7*

l REUNIÕES DE CREDORES
Fallencia de J. Alvc» & Andrade,

idia 19, á 1 hora. _..•„ ,,
Fallencia de A. Coelho _ C, dia

deao, 4 1 iora. _ ,
Fallencia de Emygdio Pereira

J.enios, dia 23. 4 - .hora.
Concordata preventiva de Zarzur _

Irmão, dia 19. ás 2 horas.

ALPISTA
Nacional. . . . s.|$ooo a ;G$ooo
Estrangeira. • . . 55$uoo a 57Ç0ÜO

Àt-ÒDAO-ertões. ..-..'.-.._¦_ zi$ooo a a„$ooo'rlmciras sortes . . 20S000 2i$ooo
BREU

Claro (.80 libras) 4(I$non a 46$oco
Escuro, Idem, Nominal

BATATAS
Nacional, por falo $-'So a $35o

BORRACHA
Mansabcira, con-

forme a qualida*
de, por 15 Us. • Nominal
liACALHAO

1 "9 qualidades • » 9-$ooo a p.|$ooo
Peixilim. . . . . (Í4$ooo a 0o$ooo
Gaspe. .,••-< -*•
Noruega. . « . * ¦_ —
Kscossia. t•;..• ¦: • "r* r^

BAKIIA 1 «I 1
Banha de Porto

Alegre, lata de 2
kilos. . . . . .

Dita, Mem, laia
20 kilos, . .. •

Dita ela Laguna,
lata. grande. . .

Dita ile Itajahy,
lata de 2 ks. .

Dita idem, lata
grande

iDira dc (Minas,
lata de 2 ks.. .

Dita,. idem, lata
grande
CAIINE StvCCA
Rio dn Prata :

Patos c mamas •
•Mantas. ....

Rio Grande :
Puras inanlaSi • *
Mantas. . . . . •

llatto Grosso :
Patos e mantas .
S. Paulo, Minas c
Rio
CARNE DE POUCO

Do Paraná n San*
t.i Catharina.; . $Soo a isioo

Dila do U. Grando $?oo a $960
CIMENTO

Por barrica
:i$ooit —«

Não ha
23S000
23Í?000

20$000 —
23$00» ~>
2.Ç0°,'« —.

Por caixa

190S000 a 210S000
i-í$iioo a i35$uoo

Tor liiU
3$ooo a 3$aoo

TIJOLO DE AIlíiAR
Rivalizando com O de procedei.-

tia estrangeira. Preços excepcio-
iiacs. J. A. Gonçalves & C. -ao
(Pedro, 49, soU".

8l$ooo.a S.-,SSnn

82$Soo ti 8r$ooo

7952.0 Siíuj.,

80$4OO S;$ooi.

84$ooo 8s$-oo

69?ooo 73$-'Oo

S |$ooo s8$8oo

Não IÍJ
i$.oi) i$po

i!ji6o .1 i$3oo
i$iúo iíj-«>

15.I0 i$300

i?i:o .1 i$-'3o

Bruta, sem vazi-
lhame. , . . ¦¦.

Bruta, cm latas de
12 11- o 25 kilo3

Loura, sem vazilhame
Loura, cm latas dc

1- 11- e 25 kiloj
Branca, sem vazi-
Diante

Branca, cm latas de
121J.2 c 23 kilos

Branca, cm latas dc
4 kilos ....

Branca, cm latas de
1 o a kilos. . •
MANTÍUGA

Modesto Galonc, sor.
tidas

Britei Fréres. laia.
Lcpclctícr, (lata * *
Mcidcsto Gálone, lt.
L. Brum. .,. . .
Líc Minas. • • •

milho
Amarello, da terra.
Dito brinco, idem.
Dilo da terra, mi..
to  «
MADT-IRA

Americana, pé. • •
KcEiiia. ditzui. . .
Sdoiiol-, «luzia. . ._
Sueco, branco, o pú
Dita, vcrmcllm . .

Pinho do Paraná
1' qualidade . . .
2a qualidade • • •
Taboa. .....

OLHO .Dc liuliaca, lata. ¦<
Dito. barril. , . .

PH0SP1I0R0S
011»
Brilhante. ....
Pinheiro., 4 % • •
Vpirunga. ,.*•«.
dimosa , a •• ¦ •
<aio X, • # • •
Jrasil. . . . « .

Da cera:
Olho. . ¦ • t •»
Vpiranija
iíain \. . . , .«

QUF.IJOS
Oc Minas, ... a

SABÃO

íím 27 tijolos, t t
,',u\ (j barras. • ••

Jlcina virgem, cm
tijolos, d kilos. .

Jlcina c virgem, em
cm tijolos nenue-•nos,, 3 kilos . .

Jlcina c virgem,
cm tijolos 11. 1, 2
kilos . . .....

láspc-ifuj cm tijolos,
4 kilos * * • t

Kspccial, em tijolos.
3 kilos . . . .

tispccinl idein i u.
1, a kilos. ¦ 4

$Coo a $-00

Kilo

4$ooo a 4$ooo

4$ioo .a
5?ooo a

S$ioo a

6$ooo a

CS100 a

$6300 a

C$500 a

4$ioo
55000

5$ioo

6$ooo

6$ioo

C$300

C$300

Não ha
Não ha

3$ooo a J$.|00
Não ha

3$ouo a 3$8oo
2$8oo a 3Í200

8$ioo a 9$?oo
9$?oo a io$joo

j$;oo a S$,-oo

$4 20 a
133J000 a

S950 a
i$ooo u
i$ooo a

Ç420
3J$ooo
$950
IÇOOO
I$000

_;o$ooo í\ 7o$ooo
úufooo _ü$ik.o

$220

i$ino 2$ooo
i$6so —

5o«t;oo —
50$0üQ
40S0011 —
48$ooo —
48J000 —
.(_$00U —
47?5°o —

(i.|$ooo —
fijjoou —
6i$ooo —

$900 a

Kilo
$700 5/Jo
$721) Í7-0

Poi caixa

3$200

• * V

icca .

Presos correntes do mer-
do Rio de

Dova..
Catlicdral,
Bandeira
Rcx. .
Alpha. .....
Pyramlde, . , .
White _ B.-othcrs

CIIAMPÀGNB
Francczn
PortuRiiez.1. . . .

COUROS

Sola "Pelotas" . ,
S o Ia Mi nclra ,

communi". . . . 2$Cooa 3$ooo
Sola "S. Paulo",

communi, . . . ;$8oo a .1?joo
S .1 n t n Othorina,

de i". . . . . ,l$ooo a ,1$200
Segunda c baixa . 2SC00 a 2Í8110
Cltrreiro (o melo) ijJJooo a 195000
lUanadas, inferior

até (cada um).
Atanada de Cnm-

pos (rada um) .

a$3io a

i$;6o a

i$2.|o a

3$ioo a

2?4oo a

3?Ji°

15,-60

l$2.|0

3$ioo

2$4O0

i$6oo1S600 a
Kilo

$730 a $730
$540 a S540
$620 a $620

Pipa
I45$ooo a 1605000

ARROZ JíACIOJCAT, _¦ • ,
nulhâdo 53|3<"» " «'|»J
aíspccinl 48t3oo a 5.i|joo
.Oito superior . . «f3oo a 40Í700
iDito bom. . . . 3_Joo a 41*700
[Dito do norte, ,.

branco 3.1*300 a 36*700
IDito regular. . . 33*300 a Sdíro»
IDito idem, do ,

Norte, rajado. . 28$.iotl a 3i?700
ARROZ ESTRANGEIRO .. nl\KÍi1ha, do i". . . 7S»ooo n òi$6e>o

IDito de 3». . . .Nas h»
Inglez 33*000 a 3«5700
ASSÜCAR ' ,Branco uystal . . $«0 a f5'l°«Crystal, amarello . J480 a |.-,oo(Mascavo. .... $160 a J400

llranco, 3» sorte, . $62? • *_°
Somchoa  .Na» ha
aiascaviiilio. . . . Í44» » *480

ÁGUAS MINBRAB9
_^i_ion_ci *

Caxàmbu' (49 cfs.) 28*000 n 288000
lanibary (48 RÍs.) 23$ooo a 23$ooo
tlanibuquira (48 R-) S3Íooo a 2j?ooo
:S. Lourenço (48 ..,,„„

«arraias). . . . 2.IÍ000 a 23S000
SSnlutarls (48 gfs.) 23*000 a. 24>ooo

Estrangeiras „.
Vichy (50 garfs.) s8?ooo o sSS.ooo
. errier (50 earfs) 5"$ooo a 50J000
iDita (100 garrafas) 70^000 a ío$ooo
iSclters (24 gars.) Nominal
¦>. Salgadas (48 „ „

garrafas).... üfiíooo a Sffooo
C. Moura (48 fi.) 43$ooo a 48S000

AGUARDKN.K ,-
IParaty 165*000 .1 170*000
lAngra ..... 155|ooo a 160S000
«Campos. ..«• 145*000 a iseSooo
•Jlaliia. ..... i45*oo« 3 isofooo
filíihia. ..... i4sSooo a 150*000
Maceió. . . i . . 14S$°°0 a i50$ooo
lAracaju'. . .' . • I45$"oo a ;5o?ooo

480 litros
Ai.coor,

13o srá°s. .... Í40ÍOOO a 2505000
138 grãos. .... 2soSooo a adoijooo
40 gràos 2(io$ooo a 2705000

CHA*
Verde. ._":_!_«
Preto. .. .- . . jCACAO
Bahia ...»,- -r
Pará. • . , , t v
Pornambuco . , »

CEBOLAS

i6$ooo a 3Ô$ooo

2S$ooo a 30$uoo

0*000 a i2$oof
«jíood a i^$uoo

Kilo
Küo ha
ílão ha
Não ha

Cento
e$8oo a 3*200Rio Cranda. . . r

F.RVII.1LVS
Naciouacs . • . • Nominacs
Ditas e5tr.T.-.gciras. ns$ooo n uo$ooo

FARINHA DE MANDIOCA
De Porto Alegre:

Especial .I5$50o a 36Í000
Peneirada .... 2S5400 a 305000
Fina. ..... 32$2oo a 3457-00
Grossa Não ha

Do Laguna:
Grossa i?SCno a l8$ooo

FARINHA DK TRICÍO
(Por suecos de 44 kilos, preços li-

quidos)
Moinho- Inales

Buda Nacional. . ISfono a i8$300
Nacional 17*500 a i7$Soo
Brasileira i7$ooo a 175500

Moinho Fluminense
Especial .... tSíooo a 1 R$500
S. Loopoldo . . . i7$«ioo a 1SS000
O. 175000 a i?$5oo

M°inho Santa Cria
Pérola i8$ooo .1 i8$50o
Santa Cruz . • . 17*500 a i8$ooo
Paulicca ..... i7$ooo a 175300

FEtJAO
Preto roo Kilos

Dc Porto Alegre. . Nominal
Dito idem, da terra I3?ooo a iS?joo
Dito idem, dc Santa-

ta Catharina.. . 15$°°° * 'i»$3oo
Dito manteügn. . . 25$ooo a :6?;oo
Dilo dc cotei div. i.i$joo a 1 C$700
Dito mulatinho.. • 195200 a 2i$7üo
Dito amendoim.. . 18S.100 a ^oSn.in
Dito branco, idem.. 308000 .1 33$30"
Dito vermelho, idem i.í5òoo a ij$ooc
Dito, cnsofre. . . 2i$joo a 245.100
Dito, branco, CJ-

traiiReirn. . . • çoÇooo a o2?ooo
Dito, (radinlto, idem 64*500 a 66$ioo

Especial de peso. >
Virgem de peso. ¦
Virgem superiora .

VINHO
Rio Grande . . .
Collarcs, tinto, eu-

nerior. ..... seoíooo a 56o$ooo
Dito, inferior. . . 450*000 a 480S000
Virgem do Torto . 460S000 a s.|o$ooo
Verde portuíucz. . 4605000 a 5405000
Lisboa, tinto. . Nüu ha
Dilo, branco, 14 „ ,
grSos 486*000 a 5:r,$ooo

Figueira, tinto. . . ?ou$<joo ,1 So$ooo
Hcspanhol; tinto. Não ha
Dito bfanco. , . . 4SO$ooo .1 500S000
Verinoutii, Ciniano 34*000 a 36J000
Portugucz .... 34*ooo a 30*000
Ffnncej, caixa , . 4»*ooo a -44$ooo

MÒssori. . . t « 4*000 a 4*5<>o
Cabo Frio. . « r, 3*8oo a 4?30o

V1NAÜRIÍ _ .Tor pipa
Braneo. . • . »1 3.10*000 a 350S000
Tinto. ..... 33o?ooo a 35o?000

VELAS
Grandes, dc 5 e 6.

caixa dc 25 pa- , 
' ¦ •

cotes 14*700 a 145700
rcquc11a3.de 5 c C,

caixa <le 25 pa- ,
cotes  9*5oo a 9$:.oo

Fragata «lc ?. cai- ft
xa de 20 pacotes 22$3«o a 22^300

Locon-kiras do 6.
c. jde .in pacotes

Carro, caixa dc 30
pacotes. .....

Carro " Brasileira.
caixa de 30 pa»
cotes .....

Domesticas, caixa dc
35 pacotes . « •

[.jeomotoras "Bra-
fileiras, dc 6, c,
dc 20 pacotes . .

Conelor. c. dc 23
pacotes. ....

Brasileira, caixa dc

Tinhas, por milaetro 3jo|ooo » 330*000
Toucinho, por UU» »7<io» W4*
Tapidca nacional,

por 1100 kilos, 32*000 a 465000
Xrcmocos, por 100 •

kilos, ...... 41*600 a 43*300
Viga» de aço, por
kilo - $550 a *55o

MANIFESTO DE IMPOR-
TAÇAO

AQvFREDO MAIA — Carga rece-
bida: 1 lata de manteiga, a A. iam-
paio; l dita, a D. O. Castro! 1
dita. a II. Castro; 1 dita, a D. Os-
car; 1 dita, a L. Miranda; 1 j caixa
de manteiga, a Vandcr; 1 dita, n
.Elcgistan; 7 lajas ide manteiga, a
teiteria Alba; 2 jacjs de queijos, a
A. Vasiere; 1 dito,' a G. Martins;

dito, a P. Gomes; 2 ditos, a A..
Christovão; 4 ditos, a P. Almeida;
12 ditos, a A. Irmão; 2 ditos, a F.
Moreira; 3 ditos, a Torres e Rego;
S ditos, a F. Barbosa; 2 ditos, a
Couto; a ditos, a J. A. Ribeiro;

ditos, a A. Christovão; 2 ditos, a
Pinto Lopes; 1 dito, a F. Barbosa;
2 ditos, ao mesmo; 3 ditos, a G.
Irmãos; 1 dito, a F. Moreira; a di-
tos, ao mesmo; 5 ditos, a Pereira Al-
meida; 6 ditos, ao mesmo; 2 _latas
de creme, a lv. Beizanj 1 dita, a or-
dem; 1 dita, a E. Bozan; 1 caixa de
creme, a li. Almeida; 1 lata dí çrc-
me, á ordem; 3 caixas de requeijão,
a M. Rocha; 50 latas dc manteiga,
a Prista; 50 ditas, a Coelho Duarte;
63 dito», a A. S, Terra; 11 jacas
dc queijos, a S. Mariz; 3 ditos, a
L. F. Costa; 8 ditos, a Teixeira Lar-
•os; 2 jacas dc carnes, a Marinho
Pintoj 1 caixa <le conservas, a: An-
rc mo; 9 volumes d_ resíduo, á or-
dem; 5 amarrados dc palhüss, a <-.
C. Bralims; 6 caixas dc mel, a J.
Borges.

Camareira — Carga recebida: .250
saccos de assucar, á urdem; 7U0 ditos,
á ordem; 700 dilos, á orilcni; 666
ditos, a F. II. Waltcr; 5S0 ditos, a
•Mcirelks Zamltli; 230 dilos, ao mes-
mo; 333 ditos, «o' mesmo; 250 ditos,
á urdem; 200 saccos de farinha, a
ordem; 50 ditos, a B. Irmão; 130
saccos de farinha, a Silva Carvalho ;
1.4 latas de manteiga a Martins Sarai-
va; 20 a Gaspar Ribeiro; 20 a Tci-
xeir.i Carlos; 24 a Álvaro 'Barroso; 50
a Couio c C; 20 a M. 'Ferreira Al-
ves; SC a Branelão Alves; 50 a .Pinto
Lopes; (ii a Coelho Duarte; 18 caixas
u V. Seiira; 7 latas a Guimarães LI-
ma; 19 a Thomaz 1'ei'cira; 34 a Joãu-
da 'Cunha; 19 a. João da Cunha; 7 a
Pinto il.-opeí; 46 a 'Brandão Alves; C
a Alberto Amarantc; so .1 P. Martins;
12 a 'Brandão Alves; 23 caixas dc
manteiga a 'Guimarães Irmão: 2* cai-
xas de queijos a Teixeira Carlos; 17
jacas do queijos a Damazio e C; 5 a
Guimarães Irmão; 6 a João Cunha; 26
ao mesmo; 4 a Alves Irmão; 2 farrps
de carne a 11. Albuquerque; 2 jacas
dc came a Gaspar Ribeiro; .$ fardos
de carne a V. honra; 29 a Ferraz Ir-
mão; 10 ccslos de carne a Alves Ir-
mão; 2 cestos dc •toucinho a 'Eduardo
Grijó; 2 acás dc toucinho a Marinho
Pinto; 1 ao mesmo; 5 a Guimarães
Irmão; 4 .1 J. A. Ribeiro; 25 latas c
5 caixas de banha a João Chagas; 4
jacas de lombo a Álvaro «Barroso; 3
a Teixeira Carlos; 3 a Pring Torres;
3 a Damazio e C; 6 jacas de mm-
dos an mesmo; 7 o Álvaro líarroso; O
a 'Pring Torres; 6 a Teixeira ;l-ar.los; ío caixas de cebolas a Ordem;
35 saccos de cobaia» a RartiaUio Tor-
rés; ioo a J. C. Ordem; 50 a Macedo
Silvai 50 saccos dc batatas ao mes-
mo; so a M. S. Ordem: 43 n J. 

"•

Ordem: 95 a Ramalho 'lorrcSj j» 1
Andrade e Azi; 14 a J. Ribeiro Pe-
reira; 26 a A. F. Garcia; 8 a João
Ponlcs; 9 a Justo Pinheiro; 20 a João
F. Burges O latas de manteiga a I'"i-
to Lopes; 3 a Banco Alliáiiça; 13 '
Lclirão e C; 4 a Brandão; 13 a \ .
Senr.r, 11 a J. Alves Ribc.ro; 43 a
A. Pereira; 4 a Ad. Scliinidt; .3 a
TVaoco Machado; 8 latas de manteiga a
T. 'D, c C.! - a Ordem; 1 caixa dc
manteiga a V. Seira; t cesto dc mon-
teiga a Arthur; 1 erigradâdo a «-asa.
Ileim; 1 a li. Carneiro; 1 a C. II.
C; 3 a iDamazio e C; 3 J3Ms dc
queijos a Cruz c Irmão; 1 a II. Al-
huintcrquc; 5 a Culmnrães Irmão;_ 5
ao mesmo; 5 a Pinto Lopes; 3 3 Cor-
rêa Vasques; S a Alves Irmão; C »
Corrêa Ribeiro; 6 a 'forres o Rego; 6
a J. Alves Ribeiro; S a F, Moreira; 2
a Atnandio Pinto; 2 a T.jM. C,'i 2
a A. .Barroso; 5 a D. Souza; 5 a
M. Ferreira; 5 a Pinto Lopes; 2ia-
Gaspar Ribeiro; 2 a T. i*.i A a.,J'-
Saraiva; 2 a Ferraz Irmão: 9 aAIyes
Irmão: 6 a P. Costa; 3,a 'C. Irmão;
4 a Alves Irmão; 3 a M. e Ponseca;

1 a Corrêa Vasques; 4. a IJoiz- mi:
reto: 2 « 'Pereira Almeida; 4 a M.
R. C; U a Corrêa Vasques; 2 a Da-
mazio e C; 4 » Alves. Irmão; ia Pe-
reira Almeida; 15 a Medeiros Roclia;

fsfstsww
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BI3UDrHECA
— DO-i- .

(;Correia
da Manhã|

§ Acham-so ii venda os vo-S
H lumes: ____ g

|0 Marquez de FayolleJ
:jt Por Gcra.<i)_e -iprval

IO Tamanco encarnado!
Por Henry Mnrger

na
época do terror,

Por Mireconrt

LÁZARO,
JÍPor Pon Jncintho O. PJconíi

| DUAS OKPHÍS, |
it Por Miette Mario S£

| PEDRO E THEREZA 
'

W Por Mnrccl PrCvost

§UMERROJUnR!Q,Í
Por Srnrl Mario |

I AMOR VENDADO, I
•* •*
« Por Sulvndor Farina g

1 Odío irreconciliavel,i

Porte, do norti»; "Brasil", .- ¦•
Bordéos e eses., •Xlardna". •
Rio da Prata, "Hollandia". •
Livemool e esca,. "Rombrant". .
Inglaterra e eses.. "Orlta". .
Nolfolk e eses.. "Araguary" .
Ingalterra c eses.. "Drina" .

VAPORES A SAIR

S. Fidelis e es:s., "S. João d»

Barra''
Portos do norte. "Govai". . •
Nova York e eses., "Aracaty". .
Portos do sul, "Maroim". . •
Ilhéos o Bahia, "Nilo Pcçanha" .
Ilhéos e eses., "Philadelnhia ,
Laguna e eses., "Laguna". , .
Portos do Norte "Ceará". .
Aracaju' c eses.. "Itapacy". .
Inglaterra e eses., "Orisa". •
Rio da Prata "Guajará" ....
Inglaterra e eses., "Desna.". .
Rio da Prata, "Araguaya". .

Rio da Prata, "Vasari". . .
Inglaterra e secs., "Araguava". ,
Nova York e eses. "Vaubau". .
Santos. "Rio de lanciro". . ,
Itajahy e eses.. "Itanenina .
Rio da Prata, "Garonna". . .
Portos do norte. "Olinda". . .
Amsterdam e eses.. -Hollandia" .
Recife eses., "A. .Tacegitov'. .
Montevidéo e eses., "Ruy llarbo-

Por Carlos M. Ocantos

ij"f3(io i2$3oo

l6$ioo iC$:oo

20$900 20$900

55^500 25$5oo

2$ oacoícs * . •
Brasileira cm lata,

12 latas. . , •
Paulista, caisa de

35 pacote» . . •
Ypiranga, .idem. .
Colombo, idem. •
Colombo 2 idem. ,

DIVERSOS ,.,
Agua-raz, por kilo
Amendoim em cas-

c.t, por kilo . 1
Akatrão. por kilo .
Oingica, por 100
kilos

Fubá de milho. 100
kilos

Farello de trigo,
por 100 kilos.;

24$,-00 24$"C;>

,15$ooo 3S$C0°

33$ooo 35$°00

3;$ooo 3"$ooo

2.4$ 2!
2ÍSÍ'

:oo í4$aoo
jtjoo o8$5oo

27S000 2;$ooo
í3$7oo 23?r°°

I$.)00 "~

38?ooo 40S000
ííf'200 —

iC$ooo a iS?ooo

S$ooo r45ooo

5?700 .1 C$000
Gazolina. põr"ca!xa rríCso 1SJ000
Genebra, por eal.«ra 4Í>í""" 50|°oo
Kerozene, l>or caixa n$6jo i2?ooo
Pimenta da índia, .

kilo. . . ... =$500 .1 2$, 00
LinÊuas do Rio

Grande, «ma. i$3oo ft i-fCoo
Laiiritlios. por mi- .

lheiro 3.1o$ooo .).;o$ooo
Malte em folha, por .
Itilo $.160 «500

Polvllhd, 100 kiloo 3CÇ000 SÇJooo
Passas, oor caixa 18S000 i,8$ooo
Prisunlos. por libra 3*200

22 a João Cunha: 11 volumes de di-
versos a Correi Vasques; 3 jacas..dc
queijos .1 Ordem; I cesto de requeijão
a L. iFcrnandes; » a A. M, _.; 1
a 'D. Daniel; 1 jaci de carne a J.
Soares; uí, Ordem; 2 a M. Or-
dein; 1 a B. ordem; 1 a 111. ordem: 1.
a C. Costa; 8 jacas de toucinho a K.
ilarreto; 7 a T. Ordem; 6 a II. Or-
dem; 7 a C. 'Bastos: 3 a ilídiiardo GriJ
jí; 1 jacA de mocotós a J.. Soares; 1
caixa dc cerveja, a J. iFerreira; mu cJ.
capado dc polvillio a Lebrão c- ~.

Pela Ií. V. í.eopoldina. Carga re-
cebida: 40 saccos dc milho a Mci-
rcllcs Zimlth; 20, ao mesmo; 22, no
mesmo: 10, a C. Bastos: 21 ao mes-
mo; 33, a Dias Garcia; 27. a J.
Mansur; 10. n So.irt» Lavrador! «o,
a C. Moreira; i.l, a .arrapatoso tos-
ta; 141, o Marinho Pinto; 20. ao mes.
mo; iC. a Adolpho bclunidc; 63, ao
mesmo; ?o, a Brandão Alves; 58, ao
mesmo; 60, a. Nazar Irmão; 50, ao
mesmo; 20, a Avcllar * C.; 32. JO
mesmo; 20, a Coelho Duarte; ;5i. n
Lane' Irmão; 25, a Siqueira Veiga,
30.' á ordom; 20, 4 ordem: 74. a.or-
dem; 50. a JfohirMoorc; o de feimo;
a Bcnevides Irmão; C. a H. btol!/,
7, a Aveliar ür C; 17, ao mesmo; 10,
ao mesmo; 30. á ordem;.321 dc fan-
nho. á ordem; 30 dc triginho, 4 or-
dem; so. á ordem; 7 de favas, a

• Avcllar & C; 77 de assucir, k Mel.
rclles Zhmith; 250, ao mesmo; S33. a,0
mesmo; 200, a II. htottz! 783. n F.
_". Walter; 1.160, a ordem; 580, a

1 
ordoai; 200, á oraem: 10 amarrados
dc esteiras, á ordem; ro. a Macedo
Ribeiro! 2 caixas de banha, a 11.
Stoitz; oC volumes dc panei, a Stcm-
berg Meycr; o fardos dc meudos. a
Sidíicfra Veiga;. 15 toneis de álcool,
a L'lyssc3 Oliveira: 10 Pioas dc aguar-

dc Kosario — Carga recebida: 34.^.
saccos de trigo, com 2.2_).734 K1'
los, ao Moinho Inglez. . .

Pelo vapor, nacional «Cuaraja. . de
Rosário - Carga recebida: 23. 70
saccos dc trigo, com 1.520.0C4 kilos
ao Moinho Inglez. «r--,«

Telos hiates naciouacs Gama ,
"Clotildo" c "Vencedor", do .abo
Frio — Carga recebida; Cal.

Pelo rebocador nacional IJelta ,
do Cabo Frio. — Carga recebida: —

140.000 kios da sal, a Companhia
VÍriraí Mutloí. , .

Pelo vapor argcnfmo "Favorita

Dor.a Catalina", de Buenos Aires —

Carga recebida; 7-414 saccos de tri-
«o. com 474.7H kilos. a. ordem. _

Pelo vapor inglez "Rio Branco .
Nova York.. Carga _ recebida: —

1
I

I Servidão e brio na |
% vida militar,
5* Por Alfredo «lc Vlgny

| Memórias da duas
| jovens casadas,
Ú Por It. dc Bulzno

| UM GASO ESCURO,
jjjj Por H. dc Tlnlzac

|MysteriosdaVillaílosa|
S Por A. É. W. Manson 

|

1 POR UM ALFINETE,
IIPor ..'Ti, «le Saint-Gcrmaln

i MULHER OE MÁRMORE,
g Por Carlos M. Ocantos

; O CORREIO DE LIÃO
Por Marc Mario

Adbadessa de Castro,
li Por Stcndhal (ncnrl«iuo
\\ llczlc)
;]«.oe-aeco3oaa-ac..cr>
SPHEÇO.. AVDt/SOS — Sa
i\Capital: Volumes brocha*
li dos, 2$; encadernados cm
H pcrcaüna, <($; com enra-
hdornaçã» de Amador (cs-6
Upcclal), 4$0000. g
« No Interior: Volnmesg
8 brochados, S9500; cnca-S
|"t dentado» ¦ crt» pèrcalina.Jii
3_.$8Ó0* con encadernação &
!| de/ amador _ (fspciiàl), _t
Ú 4950O. S
•J ínstrncções pura assl-5*
Sgnutnras vide numeirosíj
« anteriores. Vendem-so col-í,
«lecçôes a preços reduzidos. íj

Apparece cada um!
Vm eugenheiro desapparoce

sem pagar no pessoal
Nüo são poucas as reca!oinç5e_ que

tentos rcfifistraíío sobre aventureiros au-
ilazcs que. aproveitando-se da miséria

. dc muita ncnte. praticara toda sorte de
J!2 j cx oi o rações torpes Dará beneficiar a
£$! sua bolsa. Chega ao nosso conheci-
i* I mento mais um caso: um dr. Mar-
2S chner, etlgciilieíro norte-americano, ten-
1>S | do sido encarregado pelo concessiotia-
li* | rio da e"onstrucç_o de uma ponto su-

bre o Parahvba na estacãu dc Floria-
no. <le dirigir o stràbalhos da mesma,
arrebanhou um grupo de homens ue-
cessitaiios.^ muitos dos quaes allemães,
o para lá levou em sua companhia.
Sete mezes. soffrendo privações! sem
receber um vintém de ordenado,
constantemente atacados de febres, es-
sa pobre gente trabalhou Iionradamcn-
te. _ c aa cabo desse tempo, viu-se
òbíigatiá, para n ãomorrer de fome, a
vir a oé do Floriano para esta capi-
tal, distante, miatro lioras daquella cs-
lação da Central

ü espectro do sr. Maclmcr dcsappa-
rtecu... t não lia nara quein appcllar.

Appareco cada urii I...

Guarda civil que provoca
Horacia PcWk <Ic Oliveira,' vigia do

I.loyd Brasileiro, é um homem pacato
e trabalhador. Álóra ua ladeira do U-
vranienlo n. 2 c nunca sc deu ao tia-
ballio de maltratar ninguém. O mesmo
não se da com a guarda civil rondán-
tc do largo ' da Imperatriz, que jurou
aos deuses não o deixar cm paz,
movendo-lhe toda surte de persegui-
ções injustas. A nclicià do 11" dis-
tricto não toma providencias, c, cm
vez dc chamar o guarda á ordem,
entende du perseguir também o pobre
vigia.

tmtm_t_~~SSSS^^^

Mnic__o PubHca
Uma escola sem utilidade
O' interesso que tem merecido do dj-

rector da Instrucção Publica Slunici-
pai as escolas da lona rural. leya-nos
a assignalar a s. s. a existência de
uma' escola, creada unicamente para
attender ás c-igencias da política do
finado senador Augusto dc Vasconcel-
los. e que — segundo nos informam —
não tem a mínima- utilidade

Trata-se da escola de Piabas do
Mendanha, em Campo Grande.

Essa escola nunca teve uma ire-
quencia sequer regular; e. agora, de-
cresceu consideravelmente, a ponto de
deixar a professora dc dar aula por
falta dc nliiuinos. .

Uma visita do dr. Afranio Peixoto
á alludida escola, talvez fosse ile re-
sultados beuoíicos. pois a população
escolar dc outros pontos, que não tem
a ventura de possuir uma escola, po-
deria lucrar com isso.

Com a Central da Brasil
Vva pedido que talvez possa

ser att elidido
Os moradores da t-iaçau de Andra-

de de Araujo, da linha auxiliar, para
onde só ha quatro trens 

'diários, 
pe-

dem-nos chamemos a attenção 'da dl-
reetoria da Central para que os trens
que vão otc S. Mathcus. prolonguem; a
sua viagem até a referida estação, vis-
to esta ficar próximo e não acarretar
essa medida maiores despesas pois os
trens ficam parados cm ií. Mathcus,
durante lioras. a gastarem. carvão, da
mesma fôrma, quo se estivessem cm
movimento.

Aqui d.ixamos o pedido, com vistas
a quem dc direito.
. _MM_ Vi ^Si^t>^ÊS~mmtm-m-~—-—'

O "Homem da Natureza",
em S. Paulo

Kscrcve-nos o sr. Eliczer Kami-
nctzhy: , ,' .,"Sr. redactor do Correio da Mim/ia.
— SaudaçfiC!. — Tendo sabido, pnr
uma noticia inserta no seu conceituado
jornal, dc quarta-feira passada, que
fui preso pela policia dc b. Paulo. <le-
sciava, ficanilo.lhe infinitamente agra-
decido, nue essa noticia fosse reçtifi-
cada. Km S. Paulo como no Rio. a
policia não nic tem diíficultado a pro-
paganda que venho fazendo <lo regi-
men vegetariano c vida simples.

Dc resto seria illogico. sr. rela-
ctor. que a policia me fechasse num
calabouço por andar pregando, nas
praças publicas, a vida regrada c «em
vicios c oor aconselhar a todos, a bem
da própria saudade, a, abstenção <la
carne, a abstenção do fumo, a absten-
cão do álcool. Eu sou. uo fundo., sc
assim ma permittc dizer um police-
mau moral; não nosso d3r voz de pn-
são n um bebedo violento, mas, com
o meu exemplo c com a nimba pala-
vra c com os meus pamnlilctos, posso
persuadü-o dos seus erros, c apuro-
ximando.o da Natureza, reeeucral-o,
tomai-o bom, tornal-o Homem. .

Antecipando meus vivos agradeci-
mentos. sou dc v. ex. cr», e udmi-
rador."

PUBLIMÇfHES "ü PEDtim

A STANDARD OIL
Um simples registro. \V«Hen-

kamp concedeu uma entrevista
aos nossos illustres collcgas do
"Correio da Manhã". O ponto
principal em que elle insiste é na

questão de (latas da sua retirada
do serviço da Standard. Diz elle

que a primeira noticia que o pu-
blico e a praça tiveram da sua
retirada foi por declaração sua,

publicada no "Jornal" de 12 de
dezembro de i(>tS, e datada da
véspera, II de dezembro. Só no
dia 14 do mesmo mez é que ap-

pareceu uma declaração da Stan-
dard, datada de 10, commtinican-
do que Welletikatnp se havia
exonerado. Naturalmente a com-

parrhia não discute a prioridade
dessa communicação, nem isso é
coisa que aproveite á questão e
aos seus incidentes: 'mas Welloiv-
kamp põe cm confronto a data
da sua retirada, 10 de dezembro,
com a data cm que o gerente
Woltmann "declarou no iniiucri-
to que elle havia sido despedido",
i" de setembro.

Parece realmente havei «ma
contradicçáo, á primeira vista.
Como ó que a 'Standard, declara

que Wellenkamp se exonerou a
10 de dezembro e declara que
elle havia sido despedido a 1° de
setembro, ou mais de tres mezes
antes? Não ba, entretanto, con-
tradicção alguma. A i° dc setenv
bro foram cassados os poderes
de procuração substabeleeidos a
Wellenkamp, que sabidamente
continuou na empresa, donde se
retirou a ío dc dezembro. E nem
esse período de tres mezes foi
sufiiciente para a sua prestação
dc contas c para as explicações
que elle devia dar sobre os factos
que determinaram a sua desti-
tuição de procurador 1 E tanto
asõim que a 23 dc dezembro,
treze dias depois da sua retira-

da, » Standard ie viu. obrigada
a declarar dc novo, e com a data
de 14, que, 

"tendo sido cancella-
da no dia i* de setembro a pro-
curáçao conferida ao sr. C. E.
Wellenkamp, e tendo este senhor
se exonerada a ío de dezembro,
cessam por estas razões toJas f

quaesquer corinexões que elle ti-
nha com a mesma Companhia".

Quo razão teria a Companhia

para tornar publica essa declara-

ção, com data posterior de tres
dias á retirada dc Wellenkamp,
e demorada dez dias para ser
dada á publicidade? Essa razão
se explica pelas entrelinhas de
uma nova declaração, no dia se-

gtiinte, a 24 de dezembro, em

que a Standard dizia que, 
"ha-

vendo chegado ao seu conheci-
meuto que se está tentando fa-
zer negociação de uma nota pro-
tnissbria ou letra de cambio que
se diz ter o nome desta còmpa-
nhia, vem esta declarar que tal
nota é fraudulenta, visto a Com-

panhia não passar, não aeceitar,
nem sequer endossar nota pro-
missoria, ou letra de cambio". E'
certo que WeHcnkanip recorda

que sua procuração continha po-
deres de acecite c endosso, sobre
o que não ha duvida j mas a

prova de que a Standard não
acecita ou endossa e que não ha
letra accçita ou ciulossad.i por
ella; c a contra prova esmaga-
dora é que o único titulo dessa
espécie acceito e endossado por
Wellenkamp foi o que, tendo
servido para propositura da
acção dc fallencia, foi julgado
falso pela superior instância,
quando mandou trancar a mesma
acção.

Valerá a pena respigar outros

pontos da- curiosa entrevista?
Talvez valha, como simples di-

versão para entretenimento dos

que têm' acompanhado esta rui-

dosa questão chamada "O Caso

da Standard Oil". Mas o ponto
principal, repetimos, é esse que
se refere ás datas.

fandard Oil

;&Kagstx^í!K&c?^;&^»

xsa O REAT.RTO PR JAX-JÒT _- «TULES SIATíl

guando sc enganava, era ter nellc um inimigo quem o obrigasse a reco-

¦,hCEmq«amorao,pl.ysico, alto. magro, amarello, olhar falso e cabellos

raros... Toda a barba era grisalha.
O n«ente chamava-se 1'inson. ,
,Era alo?um forte rapagão, aspecto alegre e valente, havendo-o pro-

Vado nor mais de vinte vezes e podendo mostrar como soldado, depois

<!as campanhas, a pcllè cortada a facadas, que tinha apanhado, prendendo

?SSa\lem 
disso, era veterano c tinha a medalha militar.

Colhecia o Sr. Langier de longa data e oi contra a -^vontade que
. acompanhou. O chefe tinha ordenado c elle havia obedecido.

P verdade que tinha resmungado uni tanto, deante dos camarada».
_ Máo" egoco! Por tres vezes tenhe. trabalhado com ei e, e por tre

vires temos feito "fiasco", meus filhos. Como é divertido, heiml Depot»

K a 
"ente 

á repartição e encontra o chefe, que faz cara dc palmo e

K of camaradas a fazer troça! E vão ver se desta vez MO^tecc
a mesma coisa! A falar verdade, não 6 justo! 

'Iodos, sem cxccpçao, dc
mas sempre o mesmo... issoa mesma .

;»iam ser obrigados a servir com Langier.
-ULÒ_o°que»o 

tclegranima chegou á prefeitura, o juiz formador da culpa'

Bcdiu ura agente. Pinson eslava dc serviço. .O 
chefe? de segurança trabalhava ainda no gabinete, apezar da hora

jpideantada da noite.
Mondou chamar imlmcdiatamentç Pinson. .

Vá põr-sc esla noite á disposição do Sr. Langier, cm Creil. Aqui
festü um vale de cem francos para as suas despesas extraordinárias. Nao

_e esqueça que já são Ires vezes que volta dc Creil sem ter conseguido
nadai Tem que tomar uma desforra. Ande depressa!
P - Ah! meu chefe! Seria uma grande bondade da sua parte sc man-

tfasse outro cm meu logar.
Por que? .' .

O Sr. Langier cnguiça-mc o traballiol
Í~*i1TP1_T1__,C_ Si' 

— Não senhor, não, meu chefe. Não .passo por ser um imbecil, n^cj
_ vcrdadc''Pois bem, logo'que me acho na presença do Sr. Langier, ni,i

iieu Deus'! sinto que a cabeça se me esvasia, que se me csvasia, coim

me tirassem os miolos com uma colher!
O chefe de segurança poz-sc a rir.

—Desta vez ha de sabir-sc liem, Pinson. \ a, meu amigo.
—Quer que lhe faça uma prophccia, meu chefe?

' — I'oi3 bem estou certíssimo dc que havemos dc dar com as vcillaí
¦n «ledeiro tão'verdade como ter onze facadas na pelle!

E sahiii. resmungando e de muito iriao humor._

, aht
como sd

t seguinte, estava na presença do Sr. Langier, no tribunal

alguns colchões, mesmo no ves-

E, na manh
*' 

Uma hora depois chegavam á Noviça
Tinham feto á pressa uma cama com

*bt 
g Sgt^rtmt Sa &tinha antes cseripto um «rta .

Ccrardo pedinJo-líis que o ajudasse e fcesse o relatório.

035 larris c .(H latas rlc óleo c .•
caixas de papel, n I.ight Power.

Pelo vapor nacional "Canipista , de
Ccnova c cícatas. Carga recebida:—
u.ooo barricai da cimento, a bocic-
dado Anonymn Martinelli c S0! «ir-
dos do algodão, á ordem.

Pelo vapor italiano " roscana , dc
Biienoj Aires. Carga recebida: t.000
saccos do farinha, 500 dc a ;'istc, oon
de batatas « 253 dc trigo, com 17.W.1
kilos. n Couto, e J..1ÒI dc lannha.
á ordem. -,. _,

Central do P.rasit, São Diogo: —
6 latas manteiga, a Pedro Martins;
6, a Pinlo I.opes; 8, idem: 5 caixas,
manteiga, á I.eitcria Modcloi ea cai-
xas de queijo, a Teixeira Carlos: 7
jacas dc queijos, a João, da Cunha:
1 ens- 20 eis. queijos, á ortl.ni; i
iialnio carne, á ordem! A jacas, n
Perras Irmão; 2 jacas, a M. M. de
Sá: 2, a Ferraz Irmão; r, a Bd.
('¦rijo; 3 jacas toucinho, a Pereira
Almeida: 2, a M. M. da Sá; .1, n
IM. Crijó: S saccc'3 bot-tas, a Cunha
Oiivcirn Pmto; 30 amarrados dc cou-
ro. a Bi Albuquerque; O latàj mau-
teiga, a A. II. Souza: 3 caixa.i man-
tcii;a, á ordem; 6 laias manteiga, a
Alves Ir-.uão; 1 lnla manteiga, a A.
Vasscl; 2, à ordcril; 2. a C. A. Cir-
neiro; i, a R. 1'. Silva; u, o .A.
Irmão; i jaca qurljoâí a C. VV-
qucsu6, a Coelho Duarte; 2, n Mar-
!i'is 'Saraiva; 

3. a João do Cunha:
6, idem; 6. n C. Vasques; 13, a
Teixeira Carlos; i_, a Joüo da
Cunha; 3. o Álvaro Rarroso; 4, a
C. Vasques; .(, a A. Irmão; 5.
iiem; -•, n A. Santos; 3, n Cuima-
rãos Irmão; 4. idem; 4, a Kriaâ -S:
Como.; 6, a M. V. Alves; ;, n M.
Koclia; 1, a A. Pontes; 1, a A.
Vr.iujo; 3. a A. Harosa: 3, a A. Ir-

mão; 2, a Álvaro Barroso; 4, a
João da Cunha; 3, a Álvaro Barro-
=o; 5. a Martins Saraiva; 7, a Jo.i"
da Cunha; io< n Gaspar Ribeiro; 6
a C. Vnsnucs; 4, a AU-*s Irmão
it, o Martins Saraiva; u, a M.
Ferreira; K a Gaspar ltlb'.!ro; 4, u
.íuão da Cunha; 9. a Aíviro Bj;to*
so; 6, a Almeida; d, .1 Carreira; 5.
a M. R. & C; 4, a M.V3 Inião:
r, a T. Ilraga; 4. a Álvaro líarro-
so: 6, a Alvcj Trmíio: 1 cesto rc-
oucijão» o J. M, RÍ*)e.'ro; 1, o V.
Santos; 1 jaci farpe, a J. A. Tci-
xeíra; r. „ I1. Faria; i cesto lingui-
ças, a Caldas Bastos; 3, C. ordem;
1, <i M. C. Cardoso; I, a II. San-
los; 3 vols. _ frutas, a .1. Borges; i
fardo dc ncíxe, a V. Silva*. 2 cai-
:.,i'í tnanteipa, a ÍTerm Stnltz.

Pela E. -. Central do Brasil (Ma-
ritima). Carga recebida: 143 p.iccns
dc feijão, á ordom; Co, a Coelho
Duarte; aío, á ordem; i;, a Vieira
d*i Silva; 200. a Zenha amos; 50. a
Siqueira Veiga; ^o^a Vieira Monteiro;
1-; n Constantino Comes; 8 a Cascmí-
ro Pinto; 20, a Alberto Amarantc ;
i;. a Soares Lavrador; 14. n Ter-
nandés Moreira; 10. a Marinho Pin-
to; 20. a T. P. Boçarlno: 7. a Koiz
dc Ouciroz: 2 a M, Aneelo; 15. a
Brandilo Alves: -;i a Caldas Bastos;
10, a Marinho Pinto; 10. a Maroués
i C; iC, .10 mc.-:uo; 2, a rrir.g.

TorrcFi 10. a'ffteimi Almeida; ío. a
Mario,de Souza;;?». N i- L. Velloso;
25 a' Soares Ilas.tos;, -', a Ribeiro a.
Lcssa; 33 de milho, a Siqueira Vci-
—.'. 50, a Guimarães Irmão; 30,. a
Crus"vicir.i;. sovf.-fl nicsinoj. 50, a
.•'erraz Irmão; 6, a João C, iMllro;
20. a - . Martins; 104 de arroz, a Cor.
rêa Ribeiro; 263. a Antônio Costa;
i_li, a Coelho Duarte: 100 a Viguci-
redo Caminha; s, a J. M. Pacheco;
100. a Coelho Novaes; a.;, n njaquint
Ribeiro; 100. no Mosteiro dc S. Bcn-
to; S dc grão de bico. a Mario dc
Souza; 10 de polvilbo. a Fernandes
Moreira; s. a Guimarães Fonseca; 16.

Pela E. F. I.óíppjdina — Carga rc
ccbidal 44.- faccofíMdc milho; n G.
Bastos; Co- dilos, _ ordem; 2fl ditos,
a Sanghlcy; :o- ditos, a M. Ribeiro;
S ditos, a J. S. Guimarães; 40 ditos,
a Avcllar St Cl 20 ditos, aos mes-
mos; 16 ditos, a BilStos Martins; 30'
ditos, a .Dias Garcia; 23 ditos, á or_-
dem; 17 ditos, á ordem; 1S ditos, a
ordem; 18 ditos, a ]. A. Ribeiro; 34
ditos, á ordem; 26 dilos, á or.lcm;
•3 ditos, o S. Lavrador; 24 ditos, a
ordem; 2í ditos, a S. Lavrador; 20
ditos, á 

"ordem; «38 ditos, á ordem;
10 ditos, a Andrade M, l.opes; 24
ditos, a Nazar 'Irmão; 50 ditos, a
limões Macedo;,-40 ditos, a Soares
Cunha; 20 ditos, a Co;!ho (Duarte;
.•o ditos, a' Ferraz Irmão; od ditos,
aos mesmos; 50 ditos, a Casemiro Pm-
10; 50 ditos, ao mesmo; 20 ditos, a
S. Óuciroz: 42 ditos, a 'Mcirclles Za-
mith'; 23 ditos, rt Amnndio 'Pinto; 17
lilos, 00 mesmo; 30 ditos, o Thomaz
P-rcira; 20 ditos, ,1 Avcllar & C; Si
ditos, a Mario de*Souz,i; z3 ditos, a , . „._«_
I„ I„ Ramos; 4t ditos, a Siqueira | _e tlOmes.
„ C; 6 ditos dc feijão, a Teixeira
Borges; 23 ditos, <i 'Ferro- IrinSo; 2,4
dilos, a Tc Xazar; 10 dilos, a G-.n-
marács Lima: 20 ditos, n Guia I'.
\'!iaydc; íi ditos, a Solim Assai; 5

ditos, o Teixeira IPorto; 20 ditos, a
M. I. Marques; 20 dilos de farinha,
a Jóim IMonrc; 50 ditos, a iMarqucs
Silva; 54 dilos. á ordem; 238 duos,
á or.leiii: i3 dilos, á ordem; 10 ditos,
a lUraiulão Alves; 53 ditos, an mc3-
mo; Co ditos,, an mesmo; 53 ditos, a
C-.mlia Pinho; 50 ditai. <i João Mar-
mo; 39 dito?, ao mesmo; 76 ditos,
á ordem: 40 ditos, i ordem; 199 di-
tos, á ordem; :3o dilos dc assucar,
á ordem; 1.030 ditos, á ordem; aso

Ma curiosa entrevista que Wellen.amp concedeu, nasala dc

espera da Casa de Dctcnc/io, ii reportagem dos nossos illustres

collcgas do "Correio da Manhã", havia como ponto especial em

que aquelle empregado infiel muito insistiu a questão de datas

a que hontem nos referimos. Por cilas se verifica que a i" de

setembro dc 1915, lhe foram cassados os poderes dc .procurador;

que a 10 de dezembro deixou elle a Companhia; que a 24 dc dc-

zembro apparcceram avisos da Standard, dc prevenção contra

negócios çòm uma letra que sc dizia ter sido .por cila saccada.

Como quer que seja, o acccitc na letra que serviu dc base para
ri acção dc fallencia, datada dc 22 dc julho, época em que Wel-

knkamp exercia ainda por substabelccimehto os poderes de pro-
curador, só poderia ter essa data por subterfúgio e malícia que
a tornaram um documento falso, c como tal judicialmente reco-
nlccido. Essa falsidade ji não 6 objecto dc discussão; basta
dizer, sem mesmo o precioso concurso da questão dc reconhe-
cimento dc firma feito "antes" dc ser a firma deixada cm car-
torto, que O simples facto dc não constar tal letra da escriptu-
ração'da empresa, se não servia para alterar direitos dc tercei-
ros, servia absolutamente para levar á cadeia por fraude o com-
inerciante emissor do titulo-ciaíidestino. . • • , . ¦

A par desse ponto da questão, ha o ponto que diz respeito
;'i corrupção que sc diz ter sido exeteida pela Companhia. Wel-
Iviikamp, na entrevista, confessa-sc espontaneamente corruptor.
E' o seu direito, e nada temos a ver com isso. Mas declara que
su.o foi só elle quem corrompeu; que foram todos os funeciona-
rios da Standard. Apenas, a decfaração ó acompanhada dc cx-

p'icaçõcs que deixam 110 ferreno. das coisas mais vagas que 6

possível dc imaginar a hypothesc da corrupção. O processo
aliás não tem sequer o mérito da originalidade; antes dc Wel-
lcnkamp, havia Dom Basilio; c até a musica consagrou ao expe-
«licnte aquclla celebre ária que começa pelo murmúrio dos vio-
linos para augmentar, augmentar, augmentar progressivamente
alé attingir ao clãngor retumbante dos nvcfacs.

A argúcia da reportagem provocou, na curiosidade .profissio-
n:tl, respostas sobre, respostas. E no resumo que fazemos a se-

çuir o publico verá 03 prodígios da literatura Wellenkamp.

cie da
federal.

Efféctivamcnte. Ha nos livros da

Quanto a propi- Standard dúzias c dúzias dc assentamentos
nas a funec/ona- dessa categoria. Elles sc fazem sob a ru;
rios públicos, se- brica "Despesas legacs", figurando sempre
nado res, depu- as quantias MAS MUITAS VEZES SEM
tados, etc. O NOME dc quem as receba»...

Tudo isso parece MUITO VAGO,
NAO HA DUVIDA (é o próprio Wellen-
íçarnip quem o diz textualmente), mas ha

Quanto ao "pro- uma consideração importante. Ao lado
resso" mediante o dessas rubricas encontra-se uma nota clu-
qual fica evitado cidativa: voucher n.... (fichas) que .são
o apparecimento archivádas com a especificação da despesa,

assignadas por quom as ordena (Wellen-
kamp figura a hypothesc dc ter sido elle
o ordenador) approvadas pela gerencia
geral, carimbadas pelo caixa, Dc modo
que se Antônio estiver inscripto numa
dessas fichas como "corrompido", ficará
entendido quo de facto elle é um corru-
ptor, mesmo sem ser ouvido.

lito/, á ordem: 333 dHos, n Mjrdics
Momith; 333 duo?, a I». ,11. \\alter;
430 dites, a Carlos 'laveira; 1.081 di-
to<, ao mcsriio; 71 duos de rcsuluos,
n Clyton Olsburgh; 147 ditos, á mes-
n-.o; 52 ditos dc resíduos, a ordem;
2-,o saccos sal, a Miranda Tellcs; 9
de polvilbo, a R. Antunes: 15 do
fubi. á ordem: 1 dc uriicu , a Cor-
réa Rezende: 8 dc mainona, a Ora-
co C. 34 dc amoiidõiin, n Moncnit
Lultorbach; 23 do amendoim, a Ci-
ecro iV Portugal:. 3 jacas dc carne,
a Eduardo Grijo; 5. idem: 12, a
üaspar Ribeiro: s, a Teixeira ¦"Bar-
ge-: 4, a Siqueira Veiga; 5, a > ici-
ra Monteiro; 6, á ordem; 3, 11 Ma-
cedo Ribeiro; 1, a Teixeira llorgcs;
1, a Tenaz Irmão; 10. B Gnspaf Ri-
beiro; 0. «"¦• Medeiros Roclia; 6,t a
Kduardo C.rijó; i-, a Almeida Cha-
ver.; i jaca tripas, a 0. L.t Azevc*
do; I jaca de carne, a Teixeira Uor-
ges; 2 jacas diversos, a Johii Mno-
rc; a jacas toucinho, ti Alves Ir-
mão; r jaca toucinho, a Sínucira
Veiga; 3 fardos dc carne, a Pinho
Campos; 35 fardos carne, n Aveliar
C; ío fardos ue: couro, a Casemiro
Pinto; 63 amarrados de couro3, o
W. >Tarx; 2 tinas <1_ bacalháo; a
Siqueira W-iga; 2 caixni Hl1 baca-
lháo, idem; 2 aaíxag de cebo'ast a
Mar qtte 3 C; 100 caixa í forinicida.
ordem: 171 vols. cerveja, a M. Cri-
to; 12. pacoie.i de fumo. a Azevedo
Silva; S páos de fir.no. a Borges Tr-
mão; 3, a A. -• Sá: too pipas
asuardent-c, a Carlos Taveira; 10. a
Tliomaz da Silva; 10, 11 tíliichard C;
10, ú ordem; ío, ideai; 10, idem;
10. a Zenha Ramos; :o toneis álcool,
a .honiai da Silva.

MiVRJ-LirAS
VAPORES ESPMIiADOS

Xova Vorl; c eses., "Kio dc T_.

Quanto aos c.r-
rompidos não é

Affirma Wellenkamp que ha desses
voitelicr assignados (não fala cm senado-
res nem cm deputados) pelo dr. Paulo Pi-
res Brandão "para despesas na capitania
do porto"; pelo gerente do Rio, anterior a
Lakc Lakc, sr. Clt. Pritchard, c revisados
pelo sub-gerente Rilson por "pagamento a

c'tado um único conferentes da Alfândega"; por Lakc
nome de funecio- Lakc "para gratificação a guardas da Al-
nario nosso, fandega"; approvadas por Wellenkamp

"para gratificações i concessão do Gover-
no Federal sobre a illia do Governador".
CJá tivemos opportunidadc dc domorislrar,
com a transcripção literal do despacho do
ministro Sabino Barroso, que não se traía

Quanto á espe- de nenhuma concessão de ilha, mas dc per-

concessão missão, facultada' por lei paia a confe-

rencia dc mercadorias da companhia cm

pontes dc sua propriedade, salvos os di-

rcitos de terceiros estipulados cm contra:

tos, sem exclusividade, c depois dc pagos
os direitos á Alfândega ou Mesa de
•Retidas.)

E o caixa do Rio, Pollok, e II. B.

Cooper, e Edward West, sub-gerente do

Rio, c o sr. Barbosa, cx-empregado de des-

cargas da Companhia, e os advogados
desta, E EU MESMO figuramos todos

Quanto ao noníe nas mesmas funeções, dc PAGAR, CON-

des corrompidos TROLAR, VISAR, APPROVAR, ETC.

continua o silencio. OS FAMOSOS (textual) 
"voucher'*.

Agora, como dizer-se que essa; despe-
sas são fantásticas, por mim inventadas

.c escripturadas, para cobrir os meus gastos
excessivos, sc figuram cilas assim compro-

Wellenkamp ac-i vadas pelo próprio gcrentc-geral Wolt-
cusa, mas a prova mann? A poderosa empresa que me con-
da aceusaçao... ca- funda, mostrando a sua escripturação e
be á Standard, exhibindo o seu archivo de "voucher".

[(Porque não conta Wellenkamp, conhece-
dor dc todas essas minúcias, as razões
que teve para não inscrever nos livros da
Standard, com voucher c tudo, as letras
que emittiu com seu acccitc c endosso?!)

Isso é tnna questão para mim da ma-
E quanto aos xima importância. MAIS TARDE OU

nomes? Insistiu MAIS CEDO (bizarra indecisão deante de
com razão a re- uma questão dc "máxima importância")
prtrtagem. .tudo isso TERÁ' que vir a publico cm um

processo de prestação dc contas a que a
Standard e eu temos dc nos submetlcr...
Porque cila não promove isso? (Pasmos»
ingenuidade da pergunta!)

O assumpto é de tão transcendentes
consequencias que não pódc ser tratado
assim de afogadilho... Não se pense en-
tretanto que me excuso. Tenho o máximo
empenho em abordal-o, c o farei O MAIS
CEDO POSSÍVEL. (Para não ficar de
todo neste vago dos vagos, segue-se este
•murmúrio de violinos): Mas prende-sc ao

EMPRÉSTIMO QUE O GOVERNO
Quanto ao valor BRASILEIRO PRETENDERA OBTER

das concessões ob- DA STANDARD (já é ousadia!) c
fidas, pergunta a no que foi bigodeado, prende-sc ao
reportagem, -façto da reorganização da Empresa

Industrial de Petróleo, que ESTU-
DAREI cm detalhe, prende-se ás con-
cessões parciacs <le Cotijuba no Pará
e Ilaparica na Bahia, largas fontes de es-
candalo... E a questão dc fundação, fim-
ccionamento, capital, bens, concessão dos
entrepostos de inflaniimavcis... um num-
do do coisas que desafiam o tempo e o
espaço. OS SEUS LEITORES NÃO
PERDERÃO POR ESPERAR UM POU-,
QUINHO...

TORNAREI publico esse assumpto,
com todas as minúcias necessárias. Faz

Fala "sc muito da elle parte da minha obra, não <lirci de
Standard lesando o pura defesa, mas dc legitima represália
«isco. 'perante a sociedade onde a Standard tanto

me tem calumniado. (A ousadia decidida-
mente não tem limites.)

E é assim a entrevista. Insinuações, com promessa de es-
c!arecimentos. E' a semente lançada cm surdina á espera de
rcsonaüciãs mais fortes. E' o processo do "farei", do "direi",
do "explicarei", do "mais tarde ou mais cedo", do "espere um
pouquinho", aconselhado ao publico, da perspectiva de escanda-
'os futuros, deante do fracasso dos escândalos tentados.,.

HISTORIA DE MOVEIS
Sobre a epigranhe acima, tenho

a declarar não ter fundamento tal
noticia pelo que provarei oppõr-
tunamente com documentos com
probatórios.

Kio, 15 de outubro dc 1916.
Adelino Rocha.

AXTIGAL DO DR. MACHADO
K' o melhor remédio, por via

pr.Etrica, paia curar a sypliuis.
li' dc aosio agradável c não tem
dieta. Vende-se cm mialmicr phar-
macia.

JUNTA COMMERCTAIi
Eleição cm iS do corrente

Para deputado
JOAQUIM TOSE' DA SILVA

FERNANDES COUTO
(II 2824)

1 8 O » _¦

Londres c eses.. "Vlv.ii'*
Portos do norte, "Olinda" . ,
Portos lio norte "A. Incccuay"
C.ill'io c eses., "Oris-n". . 

'.

PoriGJ do sul, "H-.iy Barbosa"',
Uio da Prata, "Dcsaa". . .
Portos do sul, "Mavrink" . .
Kio dá Prata. "I.con XIII".
Nova York c eses.. ''Vasari",
Kio <la Praia, "Araeuaya", .
Kio «ia P.V.a, "Va-Jaa". 

_ .

FOKMICIDA MBRINO
O único exíerminador das for-

mis.is, Merino & Maury, nu do
Ouvidor 11. 163.

ni ¦» _ —1

DR. ALOYSIO NEIVA — Advogado DRS. OLIVEIRA SANTOS e AL.
— Rua da Quitanda ü — Telcplione BERTO ALVES RIBEIRO—Advii-
Central «S. ! Rfldos. Escrlptnrio: r. Rosário íoi.

DR. ARTHUR CHERÜBIM-Advo- DR- PADUA VASCONCELLOS--R.
ilucnos Aires .15 (antiga do Ho,i;i-

16
18

S

JUNTA C0.MMEHC1.Wj
Eleição em 1S do corrente

Para deputado
GUILHERME DINIZ UODRÍ-

GUES (Mafe*)
_,— ¦- ¦ n_e3_j«_<--> '? rs-*1 ' ' **"

.TUXTA COMJIERCIATj
Eleição cm 18 do corrente

Para deputado
JORGE CONCEIÇÃO

(M 282.3)

MKLIiK. MATTOS
M.VXICUR1':

Para senhoras ç cavaliitiroa —
Quitanda, 34. — - -__

INDICA

gado — Ad emita custas. Escnptorio:
Carmo 71. Tclcpli. Norle 48:.

DR. BERQUO' COELHO — Rua do
Rosário Si. Tel. 3037, Norle.

DRS. CARVALHO DE MENDONÇA
(M. I.) e SALGADO FILHO —
Advogados, _tua*ilo Ilospicio n. -7.
Tel. SJO.J, Norte.

DR. JOÃO PEDREIRA DO COU-
TO FERRAZ NETTO—U. Buenos
Aires 11. 12, Tel. 4130, Norte.

DR. FLAVIO J. PARETO —Advoga-
do. Una do Rosário n. 70.

DR, IIERBERT C. REICHARDT —
Cauías commcrcmcs c invenfarios,
AUeanta custo». Uruguayana 77 —
Residência: r. ile Botafogo .184."Pensão Magcstic". Tel. Sul. 93».

DR. HEITOR LIMA — I?i_ do C«r
mo du. Tci. 4254, Norte.

DR. JAIR CUNHA _ Advogado —
kua S. Pedro 82. T. 2.123. Norte.

_JBR. MILTON ARRUDA—Processos
> nvrirs íuric eiveis, commerciaes e orphanologi-dI)\0O:VUUS cos. (le allosc„ta(iorias; montepios;

.— . te,n representantes noa Kstados e cm
DR. AMALIO DA SILVA _ Rua Portugal ò adianta custas-rSocürt

Uruguajam 7. 1° andar. ... Ia.*. 'ít;. 
C, 3-l«3o.

cio). Tel. Xoitc JI.10.

CLINICA MKDÍC.l

DR. AGENOR MAFRA — Consulto-
rio: ma Luir tle Camões. ^•."^ a
em demite. Residência: r. Riacnue-
Io, 222; tclepliniic «¦¦-•¦(. Lciilral.

DR. AGENOR PORTO — Prof. ri»
Faculdade. Cons. Hospício OJ. dai
2 ás 5. Res.: ilarquez de Abrantci
12. fcl. 288, Sul.

DR. A. MAC DOWELL. — (Doe. ds
Fac. «lc Medicina). -Moléstias inter-
,11S,—AppI. dos raios X, para o
diagnostico. Cons.: r. Ilospicio 83,
das 3 ás 5—lies.: S. Clemente 187.
Tel. 1-10. Sul.

DR. ÁLVARO OSÓRIO DE ALMEI
DA—1'roí. da Fac. de Medicina.
Cons.: r. Assembléa j!?, da 1 ás 3,
3"s., ãas. e sabbados, Resid. ttav.
Cruz f.itna _!. Tel. Sul 803.

DR. ALFREDO EGYD10— Ks;i. Mol.
das creanças, Vias uri na rias, Cons.
K. C. Bbmlim 817 (I'h. Freire .!•
Ayuiar), das 8 As ío « Sdor. iiu?e-
bio 59, 12 ás a. lies.; jr, C. líoia-

1 ii_ 703 Tíl. 785, YA
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Palavras,
que se
são es
afinal
acabam
interesse.

leva-as o vento! Elias, de per siy nada valem quando o
pretende é alimentar o favor publico. Para isso, o que se exige

pecialmente 'Vantagens" - vantagens longamente estudadas e que
, repetidamente areadas, multiplicadas e offereeidas ao publico,

se pensa realmente nelle € no seu
". •..;;".'. 

i

convencel-0 de qu©

uma iltusão acreditarII4 J que pode
bair constantemente eredulldadeB _'I da fre
tal-a solida e duradouramente *

tem
por vautag que elle palpe com© se

com meras palavras,
guezia, € quem iquizer conquis-

que compensar o favor do publico
coisas tansriveis efossem

matenaes

i- Bons sortimentos ;i.í .:!'.".
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BB. ARTHUR DE VASCONCEL-
tOS — Assistente de clinica me-
dica da Faculdade. Cons.: Rosa-
rio 85 (das 3 ás 5 he.) Tel. Nor.
te 1114. Res.: r. Voluntários da
Pátria 286. Tel. Sul 1699.

DR. BANDEIRA RODRIGUES —
Esp. moléstias senhoras, creança*,
syphilis e cirg. em geral. Cons.:
S. José 39 (phar. is 12 i|a). Rea.:
rua D. Caxias 6, (V. Isabel).

PR, C. BRAUNE — Longa pratica
dos hospitais da Europa, Clinica
medica. Esp. coração e estômago.
Cons.: rua de S. Josc, 112, da 1
ás j.

DR. CAETANO DA SILVA —Esp.
mo'cst*is pulmonares. Con». nula
Uruguayana 35, das 3 ás 4, &* í<r"
C!ts,s quiiilafj « sabbados". Residi.
R. 24 de Maio, 154.

PR. COSTA JÚNIOR (A. F.) —
De volta de .sua longa estadia na
Europa. Cons.: ri Marechal Fio-
riano, 90. Tel. N. 1057. Esp. em
vias iiriuarias, ^pliiliH e^ ipjelle.
Cons.j das io"ás ia e 3 ¦'•*¦ 4*

PR. CIVIS OALVAO — Clinica me-
dica, syphilis, vias urinarias. Kua-
nica do pus, escarros, urina, etc.
App. o Cufi e 914, Cons. c res.:
r; Constituição 45, «obr. Tel. 2111,

PR 
"eGAS 

DE MENDONÇA — As-
sistcntc de clinica na Faculdade.
Cons.: r. do Rosário 140, ás aas.»
.ias. e (ias., das 2 ás 4 lis. (Tel.
Norte 3u?o).

ÇR. FLAVIO DE MOURA — Cli-
nica medica. Esp?: mol, do esto-
maço c do fígado; Res.: rua Uru*
guay, 20a. Tel. 1050, Vilia.

PR. GAR/-IELD DE ALMEIDA —
Director do Hosp. S. Sebastião.
Docente da Fac;, chefe do servi-
co da Liga C. a Tuberculose.
Res.: S. Salvador 22. Cons,: 7
de Setembro 176. Tcl. 607.

SR. GUILHERME EISENLOHR,
truta da tuberculose por processo
especial tendo conseguido a cura
radical cm centenas (Te doentes.
Pratica o processo de "Fornalúli".
Cons.: r. General Câmara 26.

PR. GAMA CERQUEIRA — Cl.
medica de adultos e de creanças.
Gynecologia e vias urinarias. Res.:
R. N. S. de Copacabana 621 (Tcl.
S. 1684). Consultas das ia ás 14
lis. Chamados a qualtiuer hora.

DR. HENRIQUE DUQUE — Con-
. sultorlo: rua da Asscmbléa, 83, rc-

sidencia: R. Riachuclo, 332..
DR. HENRIQUE ROCHA -Adjun-

to do Hosp. da. Misericórdia. Assis-
tente da Polyclinica creanças. Dá
consultas das 11 ás 14 horas e ac-
certa chamados a qualquer tiora do
dia ou da noite, na rua S. Luiz
Gonzaga 11. 66 (pliarmacia S. Luiz
— S. ChristovSo,

PR. HILDEOARDO DE NORO-
NHA — Clinica em geral. Trat.
especial da blenorrhagia. Cons.:
Sele de Setembro n. 99, sob., ás 2,s„
.|as. e (ias., das 2 ás 4. Res.: Gon-
çiilvus Crespo 25. Tel. 1581, Vilia.

DR. MARIO DE GOUVEA — Cli-
nica medica, partos e mol. de se-
nhoras. Cons.: R. 24 de Maio 64,
subr. (5 ás 6), ás sas., 411a. ,e.sextas-feiras. Kes.; r. Bella Vis-
ta 20 (E. Novo). Tel. 161, V.

DR. PIMENTA DE MELLO —
Consultas diárias (excepto ás 4as.
feirai). Ourives. 5; as 3 horas.
Res.: Aífonso Pcnna n. 49.

DR. PEDRO MARTINS — Espe-
cialidades: moléstias dc estômago,
coração; íigado c rins, Cons.: r.
dos Andradas 52, sob. (das 4 ás
S hs.) Tcl. 1736 N. Res. rua N.
S. de Coiiacabana 900.

DR. RAMIRO MAGALHÃES —Da
Sta. Casa dc Misericórdia, Doen-
cas do pulmão, do coração e dos
rins. Cons,: rua José dos Reis 39.
Ais 11 hs. Res.: rua Engenho de
Dentro n. 182.

DR. TAMBORIM GUIMARÃES —
Doenças internas, especialmente das
l-.rcanças. Tel. 1555, Central. Uru-
guaraná 11. 3.

OM X IOA~~ MEDICA, MOLES-
TIAS DAS SENHORAS,

SYPHILIS

CLIXICA CIRÚRGICA, VIAS* 
URINARIAS

DR. A. COSTALLAT — Do Hosp.
da Misericórdia.. Com pratica dos
hosp. de Berlim e Paris. Cons.:
r. da Carioca 30 (das 3 ás 6 hs.)
Resid.: rua das- Laranjeiras, 80
(tel. 3956, C.)

DR. CARLOS WERNECK — Cirur-
gião da Sta. Casa. Cirurgia de
adultos e creanças; mol. -das vias
urinarias e das «senhoras. Cons.:
r. Ourives 5. das 3 ás 5 hs. Res.
r. Senador Octaviano o. 5a.. Tel.
Ccnt. 1042.

DR. CARLOS NOVAES — .Memb.
da Ass. Francçza do Urologia.
Trat. da blcnorr. aguda c chroni-
ca, estreit. e prostatites chronicas
pelas dorrentds thcrmo«;:(*icas.
Con». r. Carioca-50, das 12 ás 17-

DR. CAMILLO BICALHO — Ci-
rurgião da Santa Casa. Res.: Con-
de de Bomfim 150 (tel. 1272 Vil-
Ia). Cons.: rua Ourives 29, 3as.,
sas. e siubbados, ás 4 horas.

DR. JOAQUIM MATTOS — Do
Hospital da Saude. Moléstias de
senhoras, vias urinariiis,, hérnias,
hydroceies, tumores dos selos e do
ventre. Rua Rodrigo Silva n. 5.

DR. NELSON MARCOS CAVAL-
CANTI — Dos Hosp.: Misencor-
dia c Benef. Port. Cirurgia, mol.
díi-s senhoras c vias urinarias. Cons.
30, Ourives, 3 ás 5 1b. Res,:
Passos Manoel 34. T. 3197, C.

C1K URGIA GERAL, MOLES-
TIAS DAS SENHORAS,

VIAS URINARIAS

MOLÉSTIAS DE OLHOS
DRS. MOURA BRASIL e GABRIEL

DE ANDRADE — Consultório:
largo da Carioca, 8 (das 12'ás 4).
todos c4. dias.

DR PAULA FONSECA .Consulto-
rio, r, Sete de Setembro 141 (das a
ás 5 hs. diariamente).

OCULISTAS
DR. AMELIO TAVARES - Oculista

Livre docente e Assistente da Fa-
culdade. Cons, rua dos Ourives 5.
DR MARIO GÓES • Assistente da

Faculdade, Consultório: r. 7 de Se-
tembro n. 38, das 3 ás 5 hs, Tel.
C. - 5510. Resid: Barão Flamengo
32. Tel. S. 1440.

DOENÇAS DOS OLHOS, OU-
VIDOS, NARIZ e GARGANTA

DR HILÁRIO DE '30UVÊA —Das
Universidades de Paris e Hoidel-
berg. Frof. da Fac. do Rio de
Janeiro. Cons. Assemhléa 26 (das
2 ás 4 horas), ás aa-s., 403. e 6as.
feiras. Tel. I957- C. Res.: Praia
Flamengo 140. (Tel. sai, C.)

DR. R. DAVID DE SANSON —
Consultório: R. Assembléa 26, das
2 ás 5 horas, ás terças, quintas e
sabbados. Te). C. 1957. Re-s.: r.
Pereira da Silva 40 (Laranjeiras).
Tel. C. 5270.

PHARMACIA HADDOCK LOBO —
(M. Capeleti) — R. Had. Lobo

«04,, T. V. 1387. Fab. do Carbo-
vieirato de Borges, -do Elixir ,ie
Citro-vieinato e Depursan. Cons.:
dos drs. A. Alves e M. Autran,
Otlion Pimentel e João Coimbra.

PHARMACIA FERNANDES —Es-
tabelecida em 1880. R. Cattete 9.
Tcl. 4066, C. Cons.: Drs. M. Na-
varro (9 ás 10); R. Freire (11 ás
12); Bemfloa (1 li.); L. Moraud
(2 ás 3). Garantida manipulação
do receiluario medico.

HOMOEOPATHIA
PHARMACIA HOMOEOPATHICA

— De Araújo Nobrega e C.
Completo sortimento de drogas ho-
moeopath. recebidas direct. Esp.
pharm. "Nimphea Virilis", para a
cura da impotência; V. Pátria 20.

PHARMACIA HOMOEOPATHICA.
—S. F.co de Aseis, de Alcino Bar-
roso & C.*; r. S. Francisco Xa-

vier 400. Prus pura regulariza e
combate a prisão de ventre, tubo
2$ooo; dr. Américo Tavares, cons.
gratis, diariamente, 8 ás 9,

ESPECIALIDADES PHAR-
MAOEimOAS

DR. BONIFÁCIO DA COSTA —
Ex-interno dos Hosp. da Miseri-
cordla e S. Francisco de Paula.
Cons. o resid.: Avenida Gomes
Freire 137. Tel. C. 4293. Con-
sultas das 3 ás 6 da tarde.

DR. CÂNDIDO BOTAFOGO—Trat.
rápido dos estreitamentos, blcnor-
rhagjas chronicas e lecentcs, prós-
tatites e hipertrophla da próstata,
por processo moderno; rua Buenos
Aires, dc i ás 4.

DR. NABUCO DE GOUVÊA —
Professor dal Fac. de Medicina.
Chefe do serviço cirúrgico do Hosp.
da Saude. R. 1» de Março, 10,
das 4 ás 6. Tel. 816 Central.

DR OSÓRIO MASCARENHAS —
Formado e laureado pela raculda-
de de Mcd. de Paris, ex-interno
dos Hosp. de Paris. Cons.: Av.
Rio Branco 257, a», 3 ás 3. Tel.
040. Res. V. da Patna n. 229.

DR LEÃO DE AQUINO — Da
Acad. de Mcd. do Hosp. da Gam-
boa. Res.: Costa Bastos 45. T.
256, C. Cons.: Gen. Câmara 116,
de 1 ás 3 (excepto nas 4.as fei-
ras): e nos sabbados das 3 ás 5.

DR. C. DE ROSSI —- Cirurgia ge-
ral, Molcstius das senhoras. Vias
urinarias. Cura radical daslier-
nias. R. Quitanda, 27, da 1 ás 4.
Res.: R. Visconde Silva, 38, Bo
tafogo.

DOENÇAS DA GARGANTA,
NARIZ, OUVIDOS E DOCA

DR. EURICO DE LEMOS, profes-
sor liv. da Faculdade de Mediei-
na do Rio, com 20 annos de prati-
ca. Cura garantida e rápida do
Ozena (tetidez nasal), por proces-
so novo. Cons.: rua da Carioca,
13, so., das 12 ás 5 da tarde.

MOLÉSTIAS DA GARGANTA,
NARIZ E OUVIDOS

DR AVELINO DE OLIVEIRA,
com pratica dos Hosp. de Berlim
Vienna. Cons.: r. Uruguayana 21,
das 3 ás 6. T, 40, C. Res.: Santa
Sophia 77.

DR. CASTRIOTO PINHEIRO —
Ex-Assistente da clinica do Prof,
Urbantschitech, de Vienna, Rua
Sete de Setembro, 8a, das 2 ás 4
horas.

DRS. PECKOLT E PECKOLT FI-
LHO — Especialistas: ouvidos, na-
riz, garganta, vias urinarias c ope-
rações. Cons. rua Sete de Setem-
bro 63, 1° andar, de 1 ás 5, Res.
r. Pciix da Cunha 29,

MOLÉSTIAS DA GARGANTA,
NARIZ E OUVIDOS—CURA
DA GAGUEZ

DERMOPHENOL — De S.- de Ma
cedo Soares, eífictiz iiaikjf MÍ curas t
eczemas. empingens, JUNIPERUS
PAULISTANUS — empr. lia 9 an-
nos na impotência viril. Vidro. 5$;
Pelo Correio 6$. Pharm. Macedo
Solares, r. Senador Euzebio 123

EUPLINA — Formula de Orlando
Rangel. Na toiletle das senhoras
não tem rival. Usa-se no banho:
como denjrificio; nas forii|i«
mol. da pelle; em gargarejo e em
inhalíições.

GUARANESIA — Mols. do esto
mago. intestinos e coração; "Uua-
ranesia". Um cálice ao deitar, ao
levantar, ás rqfcições, evita mui-
tos soffrimcntos. Nas pharmacias e
drogarias.- Dep. Campos Heitoa e

C«. Uruguayana 35.
SYPHILIS — Cura definitiva, seria,

sem injecção, pelo Sigmarsol, des-
tinado o revolucionar o therapeu-
tica. Cada caixa 90 comprimidos.
Informações: E. C. Vautckt; 22,
1»; i-> de Março.

CAPE' IDEAL — Sempre, puro. A'
venda nas casas de primeira or:
dem. Deposito á rua da Saude,
142 s. iJs,au.Tel. Norte -07

MtTADORES

J. FERREIRA * C. — Praça Tira-
dentes 27.. Tel. C. .698. Molha-
dós fino» e-únicos intportadorea do
acreditado vinho "Rio Dão".

GOTTAS ESTIMULANTES
E' O ÚNICO PREPARADO ATE' HOJE RECONHECIDO
COMO EFFICAZ NA CURA DA IMPOTÊNCIA, EM QUAL

QUER PERÍODO.
Depositário: Drogaria Berrini

RUA DO HOSPÍCIO N. 18

LOTERIAS
AO TRIUMPHO DA AVENIDA -'

Bilhetes de .loteria. Estampilhas de
todos os valores. Cartões postaes.
Avenida Cehtral 4» (porta larga).
Tel. 2909.-I Artbur A. Mendes.

CENTRO TÇRFISTA — Ouvidor,
185. Apossa,-sobre corridas e Di-
lhete» de loterias.1 Filial casa
Chanteder:" Ouvidor 139. Parames
Senna & Comp. ,,

O LOPES é quem di fortuna rápida,
nas loterias e offerece maiorea van-
tagens ao jubllcoj R. Ouvidor n.
151, R. Qi»itanda 79 e 15 de No-
vembro 50 (S. Paulo.)

GRUTA DE S. JOÃO — A casa

?iue 
mais vantagens offerece a seus

reguezes, sita á Estrada Real de
Santa Cruz 3120. Filiees: Gruta
do Engenho Novo,2, e rua Manoel
VKctormo 80 (E. Dentro-.) De
João Palut.i

MOVEIS E TAPEÇARIAS
ALBERTO ft TEIXEIRA ex-interes-

sados da CASA DOUX. Armado-
res e estoíadores. Moveis de (an-
tasia. Tel. Cent. 5642; rua do
Cattete, 246.

MOVEIS A PRESTAÇÕES

DESIPECTANTES
e INSECTICIDAS

PARTOS. MOLÉSTIAS DAS
SENHORAS E DAS OREAN-
ÇAS.

DR. BENTO RIBEIRO DE CAS-
TRO — Consultório: R. Asscmbléa
74 (das 3 1I2 ás 5 hs.). Res,: rua
Ruy Barbosa n. 45S.

MOLÉSTIAS DA BOCCA E
E SEUS ANNEX0S

PR. ANNIBAL VARGES — Mol.
das senhoras, pelle e trat. espec.
da syphilis. App. electr. nas mol.
nervosas, do nariz, garganta e ou*
vidos. Cons.: Av, Gomes Freire
','j, das .1 ás 6 lis. Tel. 1203 C,.

PR. JÚLIO XAVIER — Clinica me-
dica e de moléstias de senhoras.
IW<.: R. Felix da Cunha, 43. Tel.
Vilia 9.19. 'iohsultas: de 2 ás 4 e
das 7 ás o hs. da noite, na R.
liarão dc Mesquita 241.

PR. RUBEM BRANCO — Cl. me-
dica cm geral, .partos, mols. das
.senhoras e syphilis. Cons.: Av.
Mem dc Sá 115, (das 2 ás 6 hs.)
lies.: r. Iladdock Lobo n. 6.

DOENÇAS MENTAES E
NERVOSAS

AUBERTIE — Cirujrgliãodcntista —
Especialista — Rua 15 de Novcm-
bro 33. Teleph. 1838 — S. Paulo.

DR. J. TEI.LES — Especialista cm
moléstias da boca. Cons.: das 7
ás 19 hs. R. Lucidio Lago 16 —
Mcyer.

DR. AUGUSTO LINHARES —
Chefe de cínica na Policliuica. Ex-
assistente dos Proís. Kiliian, Gutz-
mann e Bruhl. Cura da gaguez
(proc. Gutzmann, de Berlim); rua
Uruguayana 8, ás 3 hs.

MOLÉSTIAS DA GARGANTA,
NARIZ E OUVIDOS, BRON-
CO-ESOPHAGOSCOPIA

DR. FRANCISCO CASTILHO
MARCONDES — Assist. da F. dc
Mcd. Kx-assist. do Prof. Bricger
(llreslau) e do Prof. Kiliian (Ber-
lira), Uruguayana 25, 1 ás 3 i|2.
T. 3762 C. Res.: Russel 10. (Ti
3750 C)

Dr. Castello Branco—-
RUA DA ASSEMBLÉA N. 34.

MORTE DA FORMIGA SAUVA
COM O FULMINANTE NACIO-
NAL, de applicição rápida e mui-
to barata. Muitíssimos attestados
de fazendeiros e da Leopoldin-i

. Railway C*. Limited; rua Quitai--
1 da 120, 3o andar. Rio. Sociedade

Auonyma Fulminante Nacional.
ROBERTO ROCHFORT — T. 4343

N. Antisepticos, desinfectantes c
insecticidas para plantas e gado,
em geral, R, do Mercado 49- Cal-
xa 1911, Rio de Janeiro,

CASA VEI-GA — Francisco Veiga &
Grande Fabrica de Moveis.

Condições vantajosas. Preços da
Fabrica. Attende a chamados a
domicilio; rui Senador Euzebio n.
322, Avenida do Mangue, Tel.—

PREÇOS'DE FABRICA, é e pres-
tações. Venham apreciar nossas
condições de vendas, sorteios se;
manaes. Reformam-se colchões; a
r. S. Euzebio 33, V. Itauna 38.

J1183) |

ANNUNCIOS
RODA DA FORTUNA

™4BL
2'i05
705

A386-~?86

05 86

m

MOVEIS E COLOHOARIA
COLCHOARIA DO POVO — Dos

subúrbios, ò maior; sortimento de
moveis novos'. e usados; colchões e
almotadas. Preços sem conipeten-
cia; rua 24 de Maio 11., 505. lei.
1785, V.' Mj, Costa c Sa.

CASA MACBDjO:-. R. S. Chrlstp-
vão 375- T,, 1304, V. Completo
sortiraeuto M'«ioveis, estylo e fan-
tasia e artigo» de coldioana. Ke-
formam-se ..còldões. Preços raodi-
C03. £ j* V~

Mobilias modernas

171» 5954""713 ~~75A

12 54

!fl
5231^ ~6966
531 ~~~966~

Brilhantina concreta
-, 

(PERFUMADA)
Artigo especial para barbeiro*.

Em latas de i|a kilo.
Preço de cada lata, 2$5oo,
Rua • Uruguayana, .208 — Sena-

dor Euzebio, 95 — Senador Fur-
tado. 16. 2.-10 J

TERRENOS
Vendem-se superiores lotes de

terrenos de 11 por 55, situados
em logar saudável, distando dos
bonde3 e do trem dois minutos,
á rua Ferreira-Nobre. Trata-se á
rua Marques Leão 19, Engenho
Novo, onde está a planta dos ter-
renos. 'R 2593

Agnello Quintella
Avisa os seus clientes que es-

tara ausente até o dia 22 do cor-
rente. R '2590

PARA FAMÍLIAS E CAVA-
LHE1R0S

Alugam-se nuartos desde 5$ooo,
por dia. Cozinha de primeira or-
dem. Kua Santo Amaro 79.
2. S 1946

HIGIENE ALIMENTAR

MOLÉSTIAS DAS SENHORAS,
OPERAÇÕES, PARTOS

DR. HENRIQUE ROXO — Prof.
de clinica da Fac. com freqüência
dos principaes hosp>t europeus.
C011S,: r. da Asscmbléa, 98, das 4
ás 6, 2as., 4as. e 6as. Res. V.
da 1'atrla 355. Tel. Sul S24.

DR. W. SCHILER — Cons.: 2as.,
•tas. c 6as., r. Hospício 8,*, (das
4 ás 5) c Cosa de Saude Dr. Ei-
3.as, 5.as e sabbados (das 2 ás 3).
,*as. sa-*. c sabbados (das aás .1).
Res.: Baiubiua 40. Tcl. 1143 S.

1'i-llc e syphilis — Curas pelo"Itmliiim" e 014—Estorna-
!>o, pulmões o doenças ncr-
vosas.

DR. ED. MAGALHÃES — Mol. da
pelle c mucosas, ulccras cnncero-
sas, tumores fibrpsosj nrthriüsmo^
sj philts c morplióa; ncurasthcnia,
dpéncás do peito e dyspcpsia; 7
Setembro, 30, ás to e ás 14 lis.

MOI.I-ISTIAS DO ESTÔMAGO,
PIGADO, INTESTINOS E

NERVOSAS
DR.

1.:
CUNHA CRUZ — Cura o lia-

> da embriaguez, por suggèstão
o com os medicamentos "Salvinis"
v. "Gotlás dc Saude". lí. Carioca
31, 3 ás 5. Tcl, Central-5695/.

DOENÇAS 1)0 ESTÔMAGO,
INTESTINOS, FÍGADO E
NERVOSAS — EXAMES
PELOS RAIOS X

DRA. ANTONIETTA MORPURGO
— Da Soe. dc Mcd. e Cirurgia,
com pratica dos hosp. da Europa,
Res. e cons, R. São José 49,
Consultas ás 2.as, 4.as e Cas, de
1 ás 3 lis>. Tel. 31S C.

DR. CASTRO PEIXOTO — Chefe
do serviço de partos da Polyclini-
ca de Creanças da Santa Casa.
Tel. V. 22C9. Re».: Hadd. Lobo
462. Cons.: rua Uruguayana, 25,
das 2 ás 4 liora-s.

DR, CAMACHO CRESPO — Par-
tos e moléstias dc senhoras. Rua
Conde de Bomfim 577. Tel. '171,
Via.

DR. CORRÊA DA VEIGA — Assist.
da Maternidade do R. de Janeiro
e da Ass. Aux. M. da Est. de F.
C. do Brasil. Cons.: Hospicio 83
(ás 4 hs.) Res.: R. Monte Ale-
gre 313 — Santa Thereza.

DR. DACIANO GOULART — Da
Polyclinica de Creanças. Cons.: r.
Uruguayana 25, das 4 ás 6 hs. T.
3762, C. Res. Rua Hadd. Lobo
110. T. 1140, Vilia.

DR. DANIEL DE ALMEIDA —
Cura radical das hérnias. Cônsul-
torio: rua do Hospicio n. 68. Re-
sidencia: rua Palmeiras 59 (Bota-
fogo).

DR. HERCULANO PINHEIR4O —
Partos, moléstias da«! senhoras e
creanças. Consultas das 16 á» 17
lioras. UHiRttayana 105. Res,: rua
do I.opes 154. (Madureira).

DR. HELENO BRANDÃO — Cons.
rua tia Assembléa, 98; ás terças
quintas c sabbados, das 15 ás 17
horas. Res.: lloulcvard 28 de Sc-
temera 348 (Vilia Isabel). Tcl.
Vilia 1.073.

DR. LINCOLN DE ARAÚJO —
Da Acad. de Mcd. c do Hosp.• da Misericórdia. Cons.: rua Gal.
Câmara 116, (2 ás 4). Tel. N.
2611. Res.: Iladdock Lobo 416.
(Tcl. Vilia 326).

DR. LUIZ DE MARCOS — Cons.:
UruRiiayana, 105. Das 2 ás 4. Res.
S. Francisco Xavier 312.

DR. LAFAYETTE VIEIRA — Mcd.
da Matcrnid. Dipl. pela Mn-terl
nid. Tarnicr, c com longa pratica
1103 Hosp. dc Paris. Cons.: lios-
picio 83; 2.1S., 411S. e õas. feiras
(2 ás 4). Tel. 3770, N. Res.: R.
Barroso 34 — Copacabana.

DR. MASSON DA FONSECA —
Docente da Pac. de Med. o incdi-
co adj. do Hosp. da Misericórdia.
Cons. rua Uruguayana 37, das 3
ás 5. Tcl. 1043, C: Res.: Laran-
jeirás 354. Tcl. 5858, C.

DR. MIGUEL FEITOSA — Do
serviço dc gynecologia da S, Casa
de Misericórdia. Cons.: Urueruoya-
na 35, das 3 ás 5. Res.: Gal. Ca-
mára 328, sob. Tcl. 3067, Norte.

ANALYSES CLINICAS E
M1CR0SC0P1A

DR. ALFREDO A. DE ANDRADE
— Trof. da especialid. ua Fac, de
Med. do Inst. Pasteur de Paris.
Trabalhos ipara diagnostico med.,
onalyses chimicas, exan.es micros-
copicos, etc, Uruguayana n. 7.

DR. HENRIQUE ARAGAO e AR-
THUR MOSES — Laboratório:
rua do Rosário 134, próximo á
avenida Rio Branco. Tcl. 4480,
Tel. de resid. 1023, S. e S 196.
Ex. de urina, escarro, fezes. Rcac.
de Wasserraann, etc.

DR. SILVA ARAÚJO (PAULO) —
Syphilis: 914 — 606. Mol. infe-
ctuosas; vacc. de Wrigbt. An. de
urinas, sangue (typho, inalaria, sy-
philis), escarros, etc. 1» de Mar-
ço 13, 9 ás 11 e dc 1 ás s. T.
5303, N.

SAL DE MACAU — Aos doentes do
estômago só é permittido usar
como ingrediente nos seus alimen-
tos, pela sua pureza c especial
confecção, o "Sal de Macau", da
Comp*. Commercio e Navegação,

CHA' DE CACAU — Tônico nutri-
tivo, alimento ideal dns creanças,
poderoso, diuretico. Venda nas
pharmacias, armazena e confeita*
rias. Tel. 1665, N. Caixa 218, Rio.

CARAMELLOS DE SUCCO DE
UVA — Tônicos e digestivos. Os
verdadeiros, não falsificados e que
não temem qualquer analyse cliimi-
ca, só os da casa Sacclictti. Av,
Salvador de Sá 28. (Tcl. C. 3961..
A' venda nas casas dc 1* ordem.

;Rüal Carioca
CàsalÜartins il

AS PRINCIPAES GARAGES

LIVRARIAS
LIVRARIA ALVES, livros collcgiacs

e acadêmicos. Rua do Ouvidor n,
166. Rio dc Janeiro — S. Paulo,
R. S. Bento, 41.

ESCOLAS, CURSOS
E GYMNASIOS

IDEAL GÁRAGE — R. Silveira
Martin,-.^ftgaCattete. Tel. C, 14.
Recebe chamados a qualquer hora
do dia c. d* noite. Carros confor-
taveis'. ChauBeurs dc .confiança.

GARAGE SUBSA — Avenida Sal-
vador-de SáíCtt- Recebe'automóveis
em estadia f faz todo e qualquer
concerto pari o que dispõe de mo-
delar officina mecauica.

GARAQE, ROYAL
TELEPHONES C. 320 o 1386

Senador, Dantas 115

O LOPES
é quem dá a fortuna mais rapí-
da nas loterias e offerece mai-
ores vantagens ao publico.

Casa matriz, Ouvidor 151;
Quitanda 79, esquina da O.uvi-
dor; i° de Março 53, largo' do
Estacio de Sá 80, General Ca-
mara 363, canto da rua do Nun-
cio; rua do Ouvidor 181 e rua
IS de Novembro 50, S. Paulo.

DECLARAÇÕES

ANALYSES DE URINAS

A. AFRANIO PEIXOTO, MARIO
BELLETE e BLAKE SANT'AN-
NA — Analyse completa 25$. La-
boratorio Chimico de analyses; rua
Sete de Setembro n, 133. Tel.
1896, Central.

Serviços médicos, pliarmacou-
ticos, dentários o visitas »
domicilio

CENTRO MEDICO — Dez clínicos,
allop.-ithas e homoepathas de re-
spcitabilidade moral. Mensalidade,
2$ooo. Directores drs. Braule Pin-
to e Ernesto Possas. R. Frei Ca-
ncoa 153.

DR. RENATO DE SOUZA LO-
PES — Esp. Docente nu F. de
Medicina; r. S. .losé, 39, das 2
i>* 4 hs. (menos ás quartas-feiras)
Gratis aos pobres, as 12 hs.

MOLÉSTIAS DO PULMÃO,
CORAÇÃO E APPARELHO
DIGESTIVO

TRATAMENTO DA CUTIS
CRAVOS, espinhas, pannos, sardas,

dosapparecem com o uso do Pbi*
loderma, de Samuel de Macedo
Soares. Philodernía cremie, a$ooo.
Philodcrma loção, 3$ooo.

ORTHOPEDIA
CASA ORTHOPEDICA — Av. Cio-

mes Freire 17. Tel. 1806 C. Con-
strócin-se pernas c Unaíos artiti-
ciaes, fundas e instrumentos de ci-
rurçia c app, ortbopedicos para
qualquer deformidade do corpo.

CURSOS PARA A ESCOLA NOR-
MAL — Direcção do Insp. Esc.
Francisco F. Mendes Vianna e da
Prof. d. Rachel dc Moura. Ma-
tricutas e informações das 3 i|a
ás 6; r. Gonçalves Dias n. 30.

ESCOLA DR HUMANIDADES —
Av. Rio Branco 133, 2", Director
Alphcu Portella F. Alves; secr.,
Francisco Malheiros. Corpo docen-
te de 1* ordem. Meus. 20$, 25$,
30$, 35$ e 40$ooo.

GYMNASIO FLUMINENSE — In-
temato e externato para o sexo
masculino. R. 24 de Maio 43-
Programma do Col. Pedro! II
parccllados, Dir. prof. J. de Ma-
tirai

ESCOLA SUPERIOR DE COM-
MERCIO — Órgão do ensino te-
clmico«profissiona) da A--.S. dos
Empr. no Commercio. Rua Gon-
calves Dias 40. Cursos de guar-
da-livros e de contabilistas.

CURSO DE MATHEMATICA —
Direct. capitão dr, Mario Barre-
to. Preparam-se alumnos ipara os
exames das Escolas Normal, Na-
vai, Militar, "Polytcchniea e Gy-
mnasio. Av. Passos u6, i°. In*
formações das 18 ás ai horas.

GYMNASIO TIJUCA - R. Conde
de Bomfim 638. Tcl. Vilia 937.
Internato, seim-intcruato, externa
to. Curso de preparatórios. Aula-s
praticas de línguas vivas,

INSTITUTO NORMAL — R. Ba-
rão de Ubá, 8a. Direcção do pro-
fessor Hemcterio dos Santos. Eun*
ccionam todas os aulas de 1" anuo
da Escola Normal.

SERVIÇO DE VAGONS
RESTAURANTS

A' PRAÇA
Declaro que transferi o meu es-

criptorio, sito á rua Senador Eu-
zebio n. 23, para á rua Senador
Pompeu, junto ao Deposito Geral
da 3" divisão Ua li. F. C. do Bra-
sil.

Rio, 14 de outubro de 1916. —
A. Ca>\loso da Silva. R 2595

PLANTAS
Vendem-se na chácara de Jovino

Vieira, para oomar e jardim, ten-
do grande variedades, por preços
muito baratos, na rua lorres Ho-
mem n. 64, esquina de Visconde
Abaété, em Vilia Isabel. (R2S29)

1liOASAIH
106—RUA DO OUVIDOR—106

Filial á praça 11 de Junho ji—Riode Janeiro
COMMISSÕES E DESCONTOS
Bilhetes de Loterias

Aviso: — Os prêmios são pagosno mesmo dia da extracção.
FERNANDES & C.a

Tel. 2051, Norte

V. Ex*. tem necessidade de
dentes artifiviacs 011 de qual-
quer outro trabalho dentai-lo
por processo inteiramente
novo ? Procure, <le preferencia,
o esforçado cirttrgião-dentista Dr.
Silvino Mattos, cujos eloquen-
tes o reaes attestados de sua
proficiência ahi sc seguem, alóm de
20 annos de constante pratica.
Eil-os :

Laureado com o i° prêmio da sec-
ção cirurgico-dentariu, na Grande
Exposição Artistico-Industrial de
1900; conciirrcnte, em 1903, no
Distrioto .Federal, á Exposição Pre
pàratoria da Universal Norte-Ame-
ricana; .premiado com medalhas de
prata e de bronze, na Exlraordina-
ria Exposição Universal-Intcrnario-
nal dc 1904, cm S. Luiz, nos Es-
tados-Unidos da America do Nor-
te; gnlardoado com o Primeiro
Graude Prêmio, na Portentosa
Exposição Nacional de 1908;
e com medalhas de ouro, na Expo-
sição Internacional c S cientifica de
Hygiene de 1909, na Universal Ex-
posição de Turim — Roma— de
1911 e, em 1913, 110 1° Congresso
Pan-Americano dc Odontologia.

3 - RUA DA CARIOCA - 3
Canto da rua da Carioca

2811' J

AVISOS I MARÍTIMOS

LLOYO BRASILEIRO
PRAÇA DAS MARINHAS

(ENTRE OUVIDOR E ROSÁRIO) ©
UXHA OO NORTE

0 paquete

CEARA'
Sairá quarta-feira, 18 do

corrente, ;Vs 13 horas, para
Victoria, Bahia, Maceió, Re.
cife, Cabcdello, Natal, Ceará,
Maranhão, Par A', Santarém,
Óbidos, Itacóatiára c Maiiáoa.

LINHA AMERICANA

O paquete

Rio de Janeiro
Sairá 110 dia 4 de novembro,

ás 14 horas, para Nova York,
escalando cm Bahia, Recife,
Pará e San Juan.

UXHA DE LAGUNA
I O paquete

MAYRINK
Sairá terça-feira, 31 do cot-

rente, ás 21 horas, para Dois
Rios, Angra dos Reis, Paraty,
Ubattiba, Caraguatatuba, Vilia

•Bella, S. Scbaslúão, Santos,
Cauaiiéa, Iguape, Paranaguá,'
S. Francisco, Itajahy, 1-loria-
nopolis c Laguna.
LINHA DE SERGIPE

O paquete'1

Sairá quinta-feira, 26 tio cor-
rente, ás 16 lioras, para Cabo
Frio, Victoria, Caravellas, P.
Areia, Ilhcos, Bahia, Aracaju',
Penedo, Maceió e Recife.

AVISO — As pessoas qnc
queiram ir a bordo dos patine-
tes levar ou receber passagei-
ros, deverão solicitar carlüei.
de ingresso, na Sccção do tra-
fego.

CASA MOBILADA
Aluga-se para familia de trata-

mento a esplendida casa 11. 461 da
rua Voluntários da Pátria. Pôde
ser vista todos os dias, das 10 ás
12 e das 15 ás iS horas. (R2425

XAROPE FAMEL

JwbronchitesySÍ
Igl CATAMHOsJJJI

. J_l iM«Mt tf/f 1 «t ffwJrtffL LU.' têtaltÊÊê
1 int. ta' loduu MnnifiUt • DnitrUa,

t ft» Paria, SO, Ru» tm Orlnu.
hnuwffirh»cliüri f/rtti*. <irioir-f« ¦ UtrlIirM,

TINTURARIAS

MOLÉSTIAS DAS SENHORAS,
PARTOS o VIAS URINARIAS

DR. ADOLPHO DA FONSECA —
Cons,: largo dc Santa Rita n, ío,
das .- ,'.s 4, Res.: rua Dr, Dias da
Cru/. 11. joi, Mcyer.

Clinica lúedlcó-eiriirglca dos
drs. Felix Nogueira o Júlio
Monteiro, íi rua Senador
Euzebio 338, Tel. N. 11S6.

DR. FELIX NOGUEIRA — Op.
paio; e mol. dc Hcnh,, liydrocelc,
cslreit. du iirethra, fistulas e cor-
rim: Trat; esp. da syphilis; appl.
dò "õi-d" e "914". (11 ás 2) Res.
tr-iv. de S. Salvador 211,

DU. JÚLIO MONTEIRO — Med.
do llòsp. de S. Sehaslião. Mol.
internas, pulinião, coracjãp, fiffado,
ostomago c rins. Mol. ínfcctuósas
syphilis, ele.) Dns 2 ás 4 hs. Kes.
rua do ibiturtiiiá 35.

TRATAMENTO DA TUI5ER-
CIJliÕSÉ PULMONAR PELO
P.\EUMOTHORAX ARTIVI-
CIA li

(IMoccsso de Eoi-liUlini)
DR. l-.DGARD AURANTES —Cons.

r, S. José 11. 10O (_' ás 2). 'Jel.
C 5.537. Resid.: r. liarão de
Fia mongo n. 17. Tcl. Sul 9C0,

MOLÉSTIAS DAS CREANÇAS

DÜ MONCORVO — Director íiltv
d.idor do Instituto de Assistência
á h.foncia do R:o de Janeiro. Clic-
t'e do Serviço de Creanças da Po-
licÜnica. Especialista dc doenças
das creanças e pelle. Cons.: rua
Cl. Dins 41, ás 13 hs. Res.: Mou-
ra lírito ti. 58*

DR. PEDRO CUNHA — Dn Fac.
de Medic, c do Inst. de Assist.
;'i iia*. Cl. medica cidr.s creanças.
Cons.: Goiiftilvci Diias 41], Tel.
3061 C, d.is 3 ás 5. Res.: S. Sal-
v.idor rt. Ciiltcle. T. 1633, Sul.

J)H. MARIO REIS — Do hospital
de N. S. das Dores. Consultório':
ma Uruguayana 105, das 3 ás 4.

MOLÉSTIAS DE ADULTOS,
DE CREANÇAS E SYPHILIS

DR. CARLOS DE FREITAS —
Prof. da 1\ da Bahia. ;Cons.:
Uruguayana ai, 1 ás 5. T. 40.
C. Res.: Trav. S. Salvador 61,
II. I.uho. T. 1024,' Vilia.

DR. OCTAVIO DE ANDRADE —
Cura hemorrh. uterinas, corrimen-
tos, suspensão, etc, sem operação.
Nos casos indiondos, evita a Rra-
videz, Cons.: R. 7 de Setembro
.186, das o ás 11 e da 1 ás 4. Tcl.
1.591.

CIRURGIÕES DENTISTAS
EMÍLIO DEZONNE — Cirurgião-

dentista. Diplomado, com longa
pratica. Preços e condições dc pa*
gamento ao alcance dc todos. Cons.
electro-dentario. Alto da Confeita*
ria Japão. lvst| do Mcyer.

DR. MIRANDOLINO M. DE MI-
RANDA — Especialista cm extra-
cções sem dòr c tratamento dc Hs*
lulas. Das 8 ás 17 horas, nos dias
uteis. Gonçalves Dias 23, sob., tcl.
S,66o, Central.

DR. LUIZ FERREIRA DA COSTA
— Dipíiommlo pela lEscdla Livre
de Odontologia do Rio de Janci-
ro, com 10 annos de pratica. Cons,
r. Uruguayana n. 31 (tel. C.

DR.7J.' TEIXEIRA DA SILVA —
Formado pela Faculdade de Medi-
cina do R. dc Janeiro. Consulto-
rio: R. Uruguayana 31. Tel. 1679
Central. Das 8 da manhã ás 8 da
noite;

DENTES ABALADOS — Pyorrliéa
ülveolar — O cirurgião dentista
Hugo Silva, npplica a vaccina ou-
togoua dc VVnght. Cura radical c
perfeita consolidação doa dentes.
Quitanda 66, i° and.

TINTURARtA RIO BRANCO —
Av. Mem dc Sá 2g. Attende im-
mediatamente aos chamados pelo
tel. Central, 4934, para buscar rou-
pa e entrega nas residências, de-
pois dc pago o trabalho.

TINTURARIA POPULAR — R. B.
Aires 251 (antiga do llospicio).
Lava e tingo ehimicamente com
perfeição. Seceão especial para con-
certar roupa de homem, tornando*
as da moda. Entrega c recebe
domicilio. T. 105S, N.

1 AO MONOPÓLIO
DA FELICIDADE!

BILHETES DE LOTERIA
Reinettcin-sc bilhetes pa-

ra o interior mediante o
porto do Correio

FRANCISCO «Si C.
14 — Rua Suclict — 14

Real e Benemérita Caixa;
1 •

da Soccorros D. Pedro V
Avisa-so aos srs. pensionis-

tas quo o pugumento do ter-
ceiro trimestre do 1916 se
realizara terça-feira, 17 do
corrente, ao meio-dia, na s6do
da Associação, ú rua Marechal
Floriano Peixoto n. 185.

As pensões .só serão pagas D I II P (t I (1 T C D I P fl
nos próprios ou a pessoa devi- O fl 11 0 U LU 1 LillÜU
damento autorizada, R Rosar;o ^ e R 0uvidor ?g"O PONTO"

130 - R. OUVIDOR — 130
São as casas que offerecem as

maiores vantagens e garan-
tias ao publico

Doenças da pelle e ve-
nereas—Physiothe-

rapia
Dr. J, J. Vieira Filho, funda-

dor e director do Instituto Dermo-
lherapico do Porto (Portugal) —
Tratamento das doenças da pelle
c ss»phili'ticas.Appl:icação dos ageu-
tes i»hysico-naturaes (eléctricida-
de, raio X, radiúiri, calor, etc),
110 tratamento das moléstias chro-
nicas e nervosas, cons.: rua da
Alfândega 11. 95,. das 2 ás 4 ho-
ras.

Rio do Janeiro, 13 do outu-
bro do 1916. — ABEL PE-
REIRA CORTEZ, tltesoui-cli-o.

LEILOEIROS

ALBERTO IGLESIAS — Leiloeiro
publico — Escriptorio: rua ;IJos-
picio 78. Tcl. Norte 1701. Resid.:
rua Iladdock Lobo --Cg. (Tcl. Vil-
Ia 1747).

MIGUEL BARBOSA — Casa fun-
dada cm 1893: rua do Rosário n.
158 (antigo 126 A). Tel. tf. 1053.

M0DISTAS
AU COSTUME TAILLEUR,— Rua

da Carioca 6, i° andar. Tel. Ç.
3iofi. Estabelecimento de priníei-
ra ordem. Especialidade cm costüt
mes dc SEDA. Caetano tirottera.

JÓIAS, RELÓGIOS c OBJE-
CTOS DE ARTE

PARTOS E MOLÉSTIAS DA
MULHER — TUMORES DO
VENTRE E DOS SEIOS

DR MAURITY SANTOS — L.
docente da Faculdade. Res.: rua
Riachuclo n. 247 (tel. C. 04S).
Cons.: rua Carioca n. 47 (das 4
em deante). Tcl. Ccnt. 3--I7.

MOLÉSTIAS DAS SENHORAS
E PARTOS

DRS. FRANCISCO DE CASTRO
ARAÚJO e CLODOMIR DUAR-
TE — Assist. da Mitt. da Santa
Casa. Com pratica dos Hosp. da
Europa. Cons. r. Carioca fio, .1
ás s hs. Tcl. 27-7, C. Kes-: Al-
zirá Brandão n. 9. lei. 283a, V.
Tel. Maternidade 955, C.

PARTOS. MOLÉSTIAS DE
SENHORAS—TUMORES

NO VENTRE

DR. ARNALDO QUINTELLA —
Docente livre da Fac. dc Med.
Cotia. R. Asscmbléa, 28, terças,
quintas e sabbados, ás 4 horas da
tarde. Itcs. R. D, Carlota 63,
(llot.ifogol.

DRA. EPHIGENIA VEIGA — Mo-
lestias de senhoras e partos. Cons.:
Assembléa 18. Res. rua das La-
ranjeira-s 374.

DR. QUEIROZ BARROS — Cons.:
rua Primeiro de Marco iS, da 1
ás 3 horas. Residência: praia dc
Botafogo 194*

DR. TIGRE DE OLIVEIRA —
Cons.: Assembléa, 28, aas., 4as. e
Cas., d.TS 2 ás 4 horas. Tcl. C,
1000. Res. Praia de Botafogo 100.

DR. CARVALHO CARDOSO —Do
J1uí;>. de Miscriordia c dó Tnst.
de Assistência á tnfancia. Cons.:
Assembléa 08 (4 ás 6 hs.). Kes.:
'Marquei de Abrantes. 1S9. .Tcl.
Sul 17.61..

CIRURGIA INFANTIL

•R. SYLVIO REGO — Do Ins-. dc
A-'ist. :'i Infância. Cirurgia geral,
panos, cirurgia de crianças. Rçs.:
V. I-.-.-ma 141, ('ei. ebtsC, Aor-
te). Cons,: Gonçalves Dia» 41 (te..
C. 30*1).

MOLÉSTIAS DA PELLE
E SYPHILIS

DR. ALFREDO PORTO — Com
pratica dos Hosp. d.i Eur., memb.
da A. de Mcd. Sub-.. no serv. de
mols. du pelle, de Polycl., etc, C
.Rodrii;,, Silva, 5 (te!. í--;i, C. R.
Av. Allaoiica. -.-;--, T. S. 1-93-

DR. F. TERRA — Trof. da FacuI-
dade do Medicina, director do
Hosp. dos Lázaros. R. Assembléa
n. 10, dns 2 &9 4 hor.i**.

DR. SILVA ARAÚJO FILHO —
Assistente da Faculdade dc Medi*
cina. Kua 7 dc Setembro 38, ás
3 hs. Tcl. C. 5510. Res.: Mar-
qíiez de Abrantes 67*

PROP. DR. ER. RABELLO — De
volta da Europa, reabriu o con*
sultorio* Trata pelo radium os tu-
moref t outras doenças^ da pelle;
cons,: rua da Aíncmbléa o. I5.

PARTEIRAS
ANNA C. TEIXEIRA LEITE —

Parteira da Maternidade, da Facul*
dade, (ilumna do curso medico.
Rua General Delgado de Carvalho,
Si (ant. Industrial). T. 1871 V.
Attende a chamados.

MME. HELENA DIAS PARODI —
Parteira formada pelas Fac. de
Medicina de Buenos Aires e Kio
de Janeiro, lies, e cons.: rua
Marqucz dc Olinda n. 33, Bota-
fogo.

PHARMACIAS c DROGARIAS

PHARMACIA E DROGARIA F.
GAIA — Laboratório dc produetos
chimicos c pharm. F. GAIA. Com*
pleto sortimento de droga*. Sc-
cção de humoeopaUiin, R. Senador
Euzebio 238. Tel. tiSfi N.

PHARMACIA E DROGARIA SAN-
TOS — Conde Bomfim 436. Drs.
José Ricardo, das 9 ás 11. Almci*
da Pires, de 1 ás 2. Arscno quí*
ti oi, para os fracos. Cyano, Gonol
e Bleno-tbanato, para gonorrhéa.

PHARMACIA CAPELLETI — llu-
inaytá 140. T. 1048, S. Compl.
sort. de drogas e produetos pharm.
Cons. Drs.: Emygdiò Cabral (9
ás 10) e Santos Cunha (10 ás 11).
Gratis nos pobres.

PHARMACIA CRESPO — Conde
Bomiim 250 T. 2479. V. Cons.:
dr. Camacho Crespo, 9 ás 11; dr.
P. de Souza, 8 ás 9 da m. e 4
ás 5; dr. Linneu Silva, das 7 ás
8 11.: dr. S. P. Lima, 2 ás 3.

PHARMACIA ALLIANÇA — De
Isaias P. Alves. Laranjeiras 131.
Tel. C. 2141. Cons.: drs. Sou-
za Carvalho (9 ás 10); C. Sàm-
paio Corrêa (10 ás 11); R.ud Pa-
checo (12 ás 13); A. da Cunha e
Mello (13 ás 14.) Dep. do NER-
VII.OL. Para pliospliatiua, neu-
rastlienia;

PHARMACIA PEREIRA DE SOU-
ZA — Laboratório e drogaria. Con-
sultas medica*i diariamente. Tcl.
Vilia 2030. Rua 24 de Maio 166
(Est. de Riachuclo).

PHARMACIA LARANJEIRAS —
Tcl. 5754. Laranjeiras 458; Cons.
Drs. Leopoldo do Prado (o aa
10); Souza Carvaüio (10 ás it).
Fabrica e dep. do "Pantoformío",
para tos&es, recriados, " Cóquelú*

PHARMACIA POPULAR — Dc
João Corrêa, R, ArcHa-j Cordel*
ro 212, (Meyer), Tcl. 1403. Vilia.
Consultório clinico diário: dr. Bcl-
miro V.-iivcrde (8 i|2 ás 10 da ma-
nhã); dr. Gonçalves Júnior (ío ás
11 da manhã}; dr. Artidonio Pam-
plona (11 á 1 da Urde); úr: Os-
car Carvalho fi ás 3 da tarde),
dr. César dr Burro? (3 á- 5 da
tarde); dr. Luiz Andraue (das 7
te I da noite).-

MANOEL TEIXEIRA — Joalhcria
c relojoaria. Compra ouro, prata.
e pedras finas. Olf. de ourives e
rclojoeiro. Concertos garantidos dc
jóias e relógios. Rodrigo Silva 4°i
perto da r. 7 de Setembro'. —

ASSOCIAÇÃO DOS EMPRE-
GADOS NO COMMERCIO DO

RIO DE JANEIRO
CONCORRÊNCIA

Nesta" secretaria, recebem-sc pro-
postas para a locação dos arma-
zens da rua Gonçalves Dias 4°,
juntas ou separadas.

As propostas deverão ser dirt-
gidas ao i" procurador, cm cartas
fechadas, até o (lia 24 do corrente,

Para informações, os pretendeu-
les encontrarão esclarecimentos na
Secretaria.

Rio de Janeiro, 10 de outubro
de 1916. — Ilernclilo Domingues,
1" procurador.

ASSOCIAÇÃO sPROTECTOEA
UOS E. NO COMMERCIO
^i-Sciiilí/ért gcral extraordinária

2° convocação
Dc ordem do sr. presidente con-

vido aos srs. associados quites a
reunirem-sc cm assembléa geral
extraordinária, cm 2» convocação,
,'1 rua da Assembléa 73, sobrado,
ás.8 lioras da noite, seguiidrà-feira,
16 do corrente, afim de delibera-
rem sobre propostas da adminis-
tração relativas a finanças.

'Kio dc Janeiro, 12 dc outubro
(]e IÇ)i6. —O secrclario, /. C. OU-
veira.

GR.:. OR.:. DO BRASIL
Sobcr.:. Assembl.:. Ger. :.,

hoje, sessão ordinária, ás S horas
e 110 logar do costume. Ordem
do dia: 2" discussão do projecto j
do orçamento, ele, etc.
secr.:., D. Bsp-iscl. 1

GRANDE HOTEL
— LARGO DA LAPA —

Cusa para familias e cavalheiros
de tratamento. Optimos aposen-
tos ricamente mobilados de novo.
Accessores, ventiladores c cozinha
dc- Ia ordem.

End. Telegr. "Grandliolel".

Banco SportiYO
' Comprae billlcics ncsla casa, e
lereis o futuro garantido, torte
certa, pagamento imincdiaio. Kua
da Alfândega-, 42, esquina da rua
daí Quitanda. .1. DUTRA e> C.
Telcph. 412. N,

Vias Urinarias
Syphilis o moléstias de

„ senhoras

DR. CAETANO JOVINE
Formado pela Faculdade de

Medicina i'e Nápoles e habi-
litado por títulos da do Kio
de Janeiro

Cura especial c rápida de
estreitamentos ttretliraes (sem
operação), gonorrhéas chroni-
cas, cystites, hydroceies, tn-
mores, impotência. Consultas

das o ás 11 e das 2 ás 5 —
Largo da Carioca, ío, sob.

Casa em Copacabana
Aluga-se uma excellente casa

com luz electrica, fogão a gaz, etc,
á rua da Igrejinha n. 52; as, chaves
estão uo armazém da esquina.

(A 1671)

SOGIO
Precisa-se de um com o capital

de 7 e 8 contos para a inoniagciii
de um negocio que se garante de
um canto c quinhentos a dois!
contos mensaes; para informa-
ções, praça Tiradentes 75, salal
da frente, das 10 á uma hora, 4
das 7 ás 'ío da manhã, liarão
Iguatcmy 80. 3080 J

O Senhor precisa
de um auxilio para niignienláe
suas entradasI Combinação licita,
fruto de estudos iiiathcmnticos,
póde-lhe fazer ganhar alguns con^
tos annuaes, sem sacrifício. Diri-
gir-sc a MATHEMATICO. Caixa
1.308, enviando sello para íespos-
ta. NAO CONTESTA-SE AOS
ANO.NYMOS. 2934 J

LUSTRES
PARA

ELECTRICIDADE
&MWÍ

*tv
RUA 7 DE SETEMBRO 161

SANTA THEREZA
Alugam-se os magníficos pre-

dios da rua Petropolis 12, 14 c
lã, completamente deformados.

As chaves estão ua mesma rua
11. 18, botequim.

Trata-se com o
São Pedro S2, sob.

Tair, a rua
(J2/77)

Cachorrinhos Fox terrier
Vcndem-sc bellissinias estampas,

por preços baratissimos, á rua
Real Grandeza t.37- (J 2(>S4)

GRANDES HOTÉIS

HOTEL AVENIDA — O mais im-
portanto do Itrasil. Accommoda-
ções para 500 pessoas. Confortável.
DUtincto. Central.- Serviço de ele*
vadores dia e noite, endereço te-
lepra phico, Avenida.

HOTEL METRÓPOLE — Confor-
tavcl c luxuoso no salubcrrtmo
bairro das Laranjeiras, a 20 miiitl-
tos do centro da cidade-, rua-'das
Laranjeiras n. -.19.

ENGLISH HOTEL — R. Cattcte,
176. Tel. C, rooS. Complctamcn*
te reformado, dispõe dc conforta;
veís aposento*. Boa chácara. Só
n familias e elivalheiroti. Preços
reduzidos.

AS MELHORES PENSÕES
PENSÃO BRASILEIRA — Rua

Haddock Lobo 123, tel. i.r>.'> V.i
;i ro minutos da cidade, bondes
a toda hora, offercce boas accont*
modações a familias c cavalheiro.;
de tratamento,

PENSÃO NOGUEIRA — Marechal
Klorimio 193. T. 1S34. C. Esta
Pensão continua a oiíerecer : aos
srs. viajantes o cxnias, famiHas
commodos couforUivèis cm condi*
çüe-í hygicnicas.

PENSÃO ALPHA — It. Cattete
186. Tcl. Ccnt. 4585. Esplendidos
Aposentos para familias c cavalhci-- • • • ¦ ¦¦¦ ua.

ciro e
égua quente. Próximo aos banho-
de mar.

PENSÃO MAGESTIC — P. ti-Ha-
fogo 384. Tel. o.ti, S. Filial—f.n-
ranjeiras 31S. Tel. 543'i, C: ppti-
mas accbmmbdaçõcs para familias c
cavalheiros dc tratamento.

PENSÃO RIO BRANCO — ÍPilaef-
tc Fialho). Exclusivamente para
faniilía?* c cavalheiros de dístin*
cção- Tcl. .i7,i-; fi» Fialho 20—
(Crloria — C.ittcle).

BEX.

— O
3_o69

LÍJIZ

sess.:. ceou.
José Bonifácio.

— O
R 3052

LO.T.:. CA-P.
DE CAMÕES

Hoje
secr.^  _ __
Gaíxà de s. do P. MAIÜTI-

MO DA SAUDE! PUIU/10A
DA CAPITAL EEIIEISAI,
Sédc social: rua da Candelária

n, 69.
Dc ordem do sr. prc-idciilc,

convido o:
cm suas
tne::, a comparecerem na assem-1 c|„

ROLSA LOTEREOA
QUEKEIS TRAVAR RELA-

COES COM A FORTUNA1?
Comprnc billu-tcs nn ltOLSA

LOTERIÇA. Av. Rio lli-nii-
co 11. 1-12, rsqtiliut du i-iiu du
AssemJjléii. Lá envonti-nreis a
í-t-allziiçãti il<> vosso ideal.

Cura radical
Dn GONORRUÉÁ CHRONI-

CA ou RECENTE, cm poucos
dias, por processos modernos, sem
dúr, garante-se o tratamento, Tra-
lamento da syphilis. App. 606 e
rji.|. Vaccinas de Wrigbt. Assem-
h!-'-i>. ri. das S ás 11 e. 12 ás 1S.
SERVIÇO XOCTIJRXO, 8 ás
10. — Dr. Pedro Magalhães.

(lí 0245

TERRENOS
Vendem-se cm lotes, na rua

General Andrade N'eves, entre as
do Dr. José Hyginò e Uruguay,
na Muda dnTijuca: rua Visconde
de Inhaúma to, sobrado, de 1 ás
3 horas. (J28S8)

UTERINAeTe1:
nicdio quo cura FLÒIÍES
liltANCAS e o Conlmento
dns Senho.-as.

Vende-se nns prinoipaos
pliiit-inacias e nti Díògtii'ia

At-uujo Freitas & C.

SABONETES
, Compra-se um balance autouia-

tico para marcar sabonetes. Rua
Frei Caneca 105. 2913 j

Salame de Barbacena
:. Legitimo, vende-se só na rua
Sete dn Setembro n. 41, a preços
reduzidos. 2933 J

BOTEQUIM
Vcnd,c-se um com ou sem ooríy

traio, hão paga aluguel, ainda'
recebe. Para mais informações
com Rophino, na cervejaria S.
Anna, das 3 cm deante. K .505.»~ÃLÜGÃ^SÊ "

. O grande arniazem da rua Eva>
rislo da Veiga n. 26; -trata-se
rua Treze de Ma.io n. 9. üii?

TINTURARIA
Traspassa-se uma fazendo boníj

negocia c cm bom ponto, á rua
do Lavradio, 9. 28.12 J

Creança perdida
Perdeu-se hontem, no-campo dã

S. Christovão, por oceasião do ju-v
raniento da bandeira pelos volua-.
tarios, um menino de 3 annos,)
pardo, chamado Adhemar. Pcdc-s
se o obséquio, a quem o encontrar,
dc vntrcgal-o á praça dos Lázaro»,
n. is, casa de suai mãe. 3099 ])

Teiegraphia sem mestre1
Brincando

tclegrapliica.
1000. ,

aprendercis a
Livraria Alves

artç

3b/S J

Viajante solteiro
Para o Rio ou S. Paulo, coube-

çendp ulguns Estados c serlão
norte, dá de si as nielior.-s refe-
rencias ou fiança. Carlas a Via-
jante. 2402 J

S. Francisco Xavier 638 A
ssora das liuç. nas inglèza e

J 2641

COFRE

em
os srs. associados quites I yéiidi
mensalidades do corrente j (,u,.,r|c,v.,

bléa geral dc eleição para m>\a
dircctoria no .-serciefo de 1916 a
1917, que Çbülizar-se-á em 17 Ao
corrente, ás 19 lioras.

Rio de Janeiro, 15 de outubro
de 191(1. — O 1" secretario. .'Ir-
Ihv.r Manoel dà Paixão. R 30Ú3

e-se tuna boa casa com 5
salas t- porão habitavel,

centro de terreno arborizado,
i por 22 -cornos; trata-se com Ro-

berlo, rua 1" de Março. 43.
(2811 J

II UU31IlitUS l'ill"l lil.Mlll.l" '..-"
ro**, Optima cozinha familiar,
njbciròs de inimcrsão, lüuiveiri

SOCIEDADE ESPIRITA "PA-

CÍEXÒÍA M CARIDADE!!
Sédc prov.: UUA CLARlMüXDO

DE MÍBLIjO 35, Encantado
Levo ao conhecimento dos srs.

associados que ainda me consi-
dero o lliesoureiro eleiio a 25 dc
junho próximo passado, visto (pie
ainda não resignei esse cargo, por
esla razão qualquer aviso em con-

I trarin não c Icejnl, Outrosim, não' me conformo, de accordo com :i
1 lei. com o officio da Secretaria,

com da!a de 14 do corrente, diri-
gido a mim.

Rio. 15 — 10 — olá. — João
Thcophiio da Silva, Uiesoiireifo.

i'767 J

LE1TERIAS
MANTEIGA VIRGEM — Pasteuri-

z.-iiln, hilo, 4$ (reelfme).
teria Palmvra.

Lei:Na
Ouvidor i4«-

LEITERIA 
'CARIOCA 

,— Casa c-
pecial em icite, manteiga, creme
coalhada. Entrega-se n domicilio
Tel. 6246. C.i rua Carioca 30
Gonçalves Silva ír C.

OS MELHORES CAl-iíS

CAFÉ' GLOBO -- Chocolate Bhc-
ring". Boiihons f;nos. 'Rua 7 ('c
Setembro t'63. Fabrica: rua 13 de
Moio, 19, Ttl. Central, 148.

CEXTHO DE COMMERCIO E
INDUSTRIAS D E MATE-
RIAES DE COXSTRUOÇAO

RUA DE S. PEDRO, 206
Sessão do conselho administra-

tivo, hoje. ás 8 l-.nras da noite.
Kio. íõ de outubro de ípifi. —

iíathias de Figueiredo, secretario.

SOÕIEDA DU HI-lXEKICEXTÍl
BETIIEXÊOIIRT DA SILVA
RUA LUIZ DE CAMÕES, 36
Sessão da dircctoria e conselho

hoje, ás 7 lioras da noite.
Kio, 16 de outubro dc 1916. —

Joaquim Pinto Sampaio, secreta-
rio.

TEfiDINHA
Vende-se unia 110

meicial, própria para
com boa frcgítczia, á
Câmara 19, 2a loja.

Centro Com-
principiante,
rua General

3122 J

Sala de frente e um
quarto

Aluga-se unia sala de frente e
uni quarto independentes a pessoas
decentes, cm casa de familia; á
rua do Rezende n. 103. (U29O0

Quereis almoçar bem e
jantar melhor por

i$50o ?
Visitae La Table du Conimerce,

Avenida Rio Branco n. 157, 1°.
AluRani-se quartos a familias e
cavalheiros e fornccc-sc pensão a
domicilio. } 3011

Vende-se uni marca E. Ber-
tha. com quatro gavetas, cm
perfeito estado, por preço de
oceasião. Vêr o li-ntar com A.
Costa, rim dos Ourives 13,
sala 1, á direita, das 11 11 1
hora da tarde. (R 2S77)

MME. VIEITAS ain-
da mora ha rua Maré-
chal Floriano Peixoto
n. 117, sob. ,a M1)

1A CURA DÀ 1! A s Exmas- Modlstas

1

SYPHILIS
Ensina a Iodos um meio ü

dc saber se tem syphilis kà
adquirida ott hereditária, in- ftj
terna ou externa c cuino É
podem cural-a facilmente, gcm todas ns manifestações ™
c periodos. Escrever: Cal- jgxa Correio, 16S6, enviando fc
sello para resposta. ü

BiKiaiiiiiBiiKiiiKiiiaii-iiiiiiiiiiiinci

Tafetás cm todas as cores, larg. 50cmts., metro 3$ãoo c 4Ç000, sedas la-
vavcíSi iarçr. 100 cm., a 5$8no, pa*lhas dc seda, metro òíííuo, clamines
cm todas as cores, íiiijr. 105 cm., o
Í5/00, liquidarão forçada; rua Huy
Barbos n. ^o. Botafogo, Knviam-sc
C-oií' f) 'm_ 'czú ouoi|iJ3;ot -soSoio-ibo

SALA
e quario bem mobiladas, alugain-sc
com ou sem pensão a casal ou
pessoa, dc tratamento, cm casa de
familia franceza, em logar bem si-
tuado, saudável, tem jardim, Tcle-
phonc 5959- R 2fioG

PENSÃO
Vcnde-sc uma muito boa, sita

no melhor ponto da av. Rio
Branco.

Está cheia de familias, tendo
uma numerosa íreguezia, dc avul-
sos c marmitas.

E' um alio negocio, o motivo
dir-se-á ao pretendente, não se
adinittcm intermediários. Infor-
ma-se á rua i" de Março 39, Casa
de Cambio. , 3013 )

Cura da Tuberculose
DR. A. DANTAS DE QUEIROZ'Modernos inçlliodos de tratamen-
Io medico c cirúrgico, conforme a
melhor indicação. Cons. Das S á-
n da manhã. Rua Úruguavana, .n.

(ü 3j£n

GONORBHEÂS |
cura infalüvel em 3 dias, §;
sem ardor, usando "Gonor-
rhol". Garante-se a cura
completa com um só frasco.
Vidro, 3$ooo, pelo Correio
5$5oo. Deposito geral .-Pharmacia Tavares, praçaTiradentes, 62 — Ri0 dc
Janeiro.

GAFE TRIUMPHO
Puro e saboroso, „ venda cm

toda parle. Torrefação « uioagcin.
Praça Tiradentes 56. J 7111

914 E1206 |
LEGÍTIMOS |vcntlcm-se á R. Quitanda f1*' i

tMMM«0MMtS3tÍ««9«9«~CHRONOMÊTRÕ~

Vende-se um clionoinetro de
marca Th. Knohlich, em per-
feito estado, por preço razoa-
vel. Vêr o tratar coin A. Costa
rua (los Ourives 13, sala 1, á
direita, das 11 á 1 hora da
tarde, todos os dias. (112570)

PHARMACIA
BOM EMPREGO DE CAPITAL'

Ein rua dc grande movimento,
próximo do centro, vende-se uma
bem 111'stalláda pliarmacia, com-i
plet.-jmciile sorlida de Iodas aa
especialidades chimicas c pliarnia-cei.licas, com magnifico laboralo-
rio e esplêndido vasilhame e iodos
os accessorios necessários, prediocompletamente novo e amplo, pre-
ço niiuiino 12 contos. Para inclho-
res informações, carta nesta reda-
cção a C, Soares, 3100 J

TõíeTnãntí"'
Precisa-se dc uma de edade pa-ra duas creanças e que traga car-

Ia garantiiido-lhe honestidade. —
Rua da Carioca 41, com o sr.
Jayme. ãSí-i J

Calçado virado
Precisanu-se bons officiaes paracalçado de creança, á rua Figueira

de Mello 313. 10,j3 j

GLYCOLINA
1-'0RMULA DE L. R. DE

BRUTO
Ápprovada c premiada com medi?lha de ouro nas exposições

de hygiene
l-.xcellente preparado da antiga

Pharmacia R.is)->a.il, empregado
com suecesso nas empingens, co-
micliõcs, ÍUiçiras, dai«.!iros, acne,
pannos, as-pereza e irritação da
cutis, rugas, suores felidos e to-
das ns moléstias epidérmicas.

Deposito: Drogaria Pacheco, á
rua dos Andradas, 45; á rua 1"
de Março 10 c 31, e á rua Sele
de Setembro, 81 e 09. Fabrica:
Pliarinacia Santos Salva-, á rua
Dr. Aristides I.obo 229, teloplio-
ne, 1400, Vilia.

.1

GAIXEIRO VIAJANTE
Uni que viaja para uma e.

desta capital accciia liquidação e
representação a còminissão. Xa
zona iittoral desde Angra dos Rus
até Iguripé. Podendo 

"dar 
fiança.

Carta a O, Barbosa. Angra d..j
KC'S- (J 2:174.

MACHINAS
Vendem-se duas de braço, 1 ni

bom calado, pára calçado e for-
mas. usadas, á rua Figueira •'¦>
Mello 313. 3.1.1: J

^TECELAGEM

60H0GID1NA
corri-

ROnof:

de um mestre 111
para uma linpori

Cura radicalmente o
mento das senhoras c u
ruça aj/uda ou chronica,
:-;ao produz dor nem

estreitamento
A' venda em Ioda a parte.

i'iè*jòsitarios: Granado & lüíhoa
Oi—RUA URbCUAVANA—1,1

ltln df ln--i-i

V.Ex. não quer mobilar sua
casa sem gastar dinheiro?

E' o que nó.Ie conseguir fácil-
mente, por aiugticl mensal c modi-
co, todos os moveis: rua do Ria-
chuelo s. 7, Casa Progresso.

Precisa-se
competente
fabrica de tecidos ile algodão, qut
.-.presente altestados de sua prof:-
ciência e comportamento, não de-
vendo apresentar-se, quem não ''¦
tiver nas condições. Canas a esta
redacção a Norton. tj 2583.I

OURO
Prata, brilhantes, cautelas do

Monte de Soccorro; compram-se;
na praça Tiradentes, 64, Cüít
Garcia.

FOX-TERRIER FUGIDA
Gratificã-se generosanienle. Pof

ser dc muita estimação, a quem der
noticias cenas ou entregar á ri»
Barão de Itapagipe 423. uma c»>
chorra Fox-Tcrrier, toda branca,
com uma mancha amarclla na cj-
beca e anca. attendendo pelo nom.
de "Branca"- ISiitÜ,

\ i

.i*
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PEQUENOS ANNUNCIOS
VENDAS EM LEILÃO

PENHORES

Leilão de Pintores
Em 18 de Outubro

DELGADO SILVAM.
Suecessores de

Rocha & Família
• 79, Kua Sete

de Setembro, 170

rto^am-seaos Snrs. mutuários
«formarom at<5 a, vtspera do
leilão as suas cautelas vínçidas.

1\ Vivo

LEILÃO DE PENHORES
Km S4 de outubro fle 1916

L. GONTHTER & C
llll.VRY & ARMANDO,

surcessores
CASA FUNDADA EM 1867

45, It. LUIZ DE CAMÕES, 47
/azem leil3o dos penhores venci-

dos e avisam aos srs. mutuários que
iiodcm reformar ou resgatar as suas
cautelas até fi véspera do leilão,

IMPLORANDO A CARIDADE

Quereis ter uma, toèlla, <Ja,~toeHt;ira. ?
t, , ..

POM AD A AMERICANA
elimina a cuspa, dá Ürllho e evita a queda dos cabellos

VENDE-SE EM TODAS AS PERFÜMARIAS

r AH.UGA.se, «m Sania Thercza, a
Xlcasa dl rua Orúiãje- n. 67, com
duas salas, quatro quartos, vista cs-
plendida e bonde i porta. Trata-se
na «ie»ma. " r(2868 F) J
-- ¦' -¦ ¦ — ¦ .

ALUGA-SE, por 200I a boa i
XUi rua Augusta'.n. 25 (St
Thercza), cora cinro' quartos, salas,
cozinha, banheiro, qulatal e jardim;

.as chaves estão no barraforo ao lado, e
trata-se na rua Sacbctn. tj, -«obrado.

¦'¦":.. Um 1J) *

PRECISA-SE 
de uma coperra ar-

Tumadeira, na rua Dr. Souza Li-
ma n. «o—Copacabana.. (2600 C) R

PRECISA-SE 
de mima empregada¦para olhar por um menino; rua

S. 1'rancisco Xavier a. 49, casa 6.
(2G15 O R

PRECISA-SE 
de uma rapariga paraserviços de easa de familia, quedurma no aluguel; Tim Visconde de

Tocantins 11. 43 — Todos os Santos,
subúrbios. (2642 D) J

PRECISA-SE 
de uma ipcrícitt sa-

icira, que curte e arme com .per-
feição e que tenha pratica de boas
ofiicinas; rua 7 de Setembro 11. 21;;
quem não estiver em condições c fa-
vor não se apresentar. (274} D) J

PRECISA-SE 
de uma empregada

com pratica de vendedora, 110 ra-
rao de coiistrucçõcs. Dirigir-se por
carta, dando informações, etc, etc.j
ú praia do Caju' n. 08  Vellon,
Morelli t- CA (2873 D) B

AMANCIA, viuva, com 08 annos
de edade, quasi cega,

ANNA DO AMARAL, viuva, cégtl
<t alem disso doente e sem niugiicm
para sita companhia, recolhida .a um
quarto1;

ANGELA PECORARO, viuva, com
8ú annos de edade, completamente
ltm e paralytíca;

ANNA EMILIA ROSA, pobre vc-
Ihinha, com 70 annos de edade;

CARLOTA, pobre yelhiiíha 6tm re-
cursos;

ELVIRA DE CARVALHO, pobre
cega e «em amparo da familia;

ENTREVADA, rna Senhor de Mat-
ti&iiiioj 34, doente impossilbiliiada
de trabalhar, tendo duas filhas, sendo
lima tubercolosa; _-__

FRANCISCA DA CONCEIÇÃO
BARROS, cega de entbos olhos «
aleijada;

JOAQUIM FERREIRA CHAVES,
eiitrevado sem recursos;

LUIZA, viuva, com oito filluos
menores;

SOARES, viuva, velha lem poder
I rabaUur;

MARIA EUGENIA pobre velha
«cm o menor recurso para a sua sub-
BÍstencia;

SANTOS, viuva, eom 63 annos de
rIode, gravemente doente de moléstias
incuráveis;

THEREZA, pobre ceguinlia tem
•-.ixilio ds ninguém,

PRECISA-SE 
de tema menino ou

moço, para serviços leves, para
casal sem filhos; praça da Republica
11. 193.

AMAS SECCAS E DE LEITE
I PRECISA-SE de uma -boti «ma soe-

. ca; á rua N. S. de Copacabana
11, 103;. (2041 A) J

Cozinheiros e

(3110 D) J

ALUGA-SB 
um quarto em cota de

familia, a ura caiai «em filhos ou
a um moço solteiro, pot 30$; na rua
Affonso Cavalcante n. 184, 'Mangue.

(3584 E) J

AILUGAM-SE 
uma esplendida sala

.ou -ma bom quarto mobilado, a
moços de respeito; rua da Rezende
a. 46, sob. (3911 E) J

DOIS OAUCES DESTE
PODEROSO ANTI-AUDO
EVITAM AS MAIS GRA-
VES DOENÇAS .Guaranesia

m^mmmmmmmmmmm
ALUGA-SE' 

boa sala de frente, e
¦um quarto, era casa de um-casal,.

a pessoa séria; na avenida Comes
Ereire 11. 129, sobrado. (2916E) J

ALUGA-SE 
em casa do familia de

todo respeito,. uma bem mobilada
sala' com bpa pensão, a. casal ou dois
rapazes , decentes, preso jiiodioo; na
rua do Riacbuelo 158. (''<)

NEURASTHENIA • FADIGA
PROSTRAÇÃO DE FORÇAS

XÍO WERNEOK
E' o maia poderoso tônico empregado
contra ao moléstias ou excessos, que

produzem esgotamento nervoso

ANEMIA CEREBRAL m
0© ot PHOBPHATÜRIA

ALIGAM-SE
NA

SECÇÃO DE PROPRIEDADES
PA"SUL AMERICA"

Rua do Ouvidor 80
O» seguintes prédios:
As chaves nos mesmos ou contor-

me indicação nos respectivos carta-
ze». ,

Para tratar das 8 ás 6 da tarde.
S. CHRISTOVÃO — Rua Gene-

ral José Clirijtino, 44, com magnifi-
cas accomiuodaçúu para família de
tratamento, porão liahitavel, luz çle-
ctriea, grande quintal, etc. Aluguel
300S000.

MATTOSO — Rua Campo Alegre
n. ,89, com magníficas accommoda-
ções para familia de tratamento, po-
rão habitavel, lua electrica, jjraude
íquiütal. -etc. _.

ALTO DA BOA VISTA — Tra-
vessa' da Boa Vista aos com 4 luar-
dos, 2 salas, luz electrica, etc.

LARANJEIRAS — Rna dos La-
ranjeiras n. 453, com magníficas ac-
commodações para iamilia de trato-
mento, quintal, etc; j as chavei na
mesma rua n. 410. Aluguel 300ÇBD0.

SANTA THEREZA — Ruo de
Santa Christina, 104, com boas oc-
commoiUiçõcs para grande Iamilia de
tratamento, poria, quintal, etc.

PRECISA-SE 
de um menino de 14~t a íó annos, com pratica de lei*

teria; á rua Coronel Rangel ti. 14—
Casoadun; exige-se condueta nüan-
cada; (2810 D) J

A 
LUCA-SE uma perfeita cozinhei-
ra para o trivial; na rua Marm

líügcnin nv.51; Botafogo. (z08it.) J

j A I.UGAM-Slv boas cozinheiras c mo-
uí\ciuhas honestas e 4a roça. Pedi-
<lu a Agenor^ Portiigafc" «a estação de
i\'-jssoura3i (Euvieni «ellos). _

(2C03 B) R

PRECISA-SE, 
na rua Gustavo Sam-

paio n. 94, Leme, de uma per-' ' ' ~ -"¦¦• fiança de
aluguel.

(2603 B) R

feita cozinheira, nue <lê
sua condueta e durma no nlugud

PRECISA-SE 
de um» empregada

para cozinhar * mais .serviços
«lomcsticos, no boulevard S. Cluisto-
%-;o .1 46, «obrado. Í2307 II) R

PRECISA-SE 
de ttma creada que

sjja boa cozinheira de forno c
•í.ijjo; rua do Mattoso ri. 9C

Í--035 B) R

IIRECISA-SE 
de uma moça cstr.iii-

geira, para cozinhar e mais ser-
iíços leves; praça Tiradcnlcs n. 4R,¦2" andar, Í3aC0 II) K

KtXISA-SE di uma -creada que
diurna 110 aluguel, 'para cozinhar

e lavar cm caso de pequena familia;
trata-se na rua Monte Alegre n. 28.

(30B9 B) J

nÕRECISA-SE de «ma cozinheira; á
X rui da Misericórdia n. 1-4(1, 2"
ntidari (30S5 B) J

PRECISA-SE 
de uma cozinheira

que dê boas Tcfercnd.is di' mia
cundlicta, paru pequena familia de
tratanicnto; rua 2 de Uezembro 35—
Cattete. 1(2670 B) S

PRECISA.SE 
de uma boa cozinhei-

ra portugúeza; "para casa de ca-
sal; trata-se na rua da Quitando n.
sói, das S ás 4 da tarde. (2,-21 B) J

PRECISA-SE 
de uma cozinheira de

forno e fogão. Paga-se bom, or-
.'.citado; na rua Marechal -1'loriano
m. 1.12. (2;.". B.i

TTMA cozinheira sabendo bem o tri
:sj vial c podendo dar boas refércii-
cias, deseja empregar-se cm casa . de
j.equcna familia; preço rr.cidico, i'
jiiiiido 110 «luguel, Trata<se na rua
Maohado de Assás (antiga do Pinliei
to- n. 48. (2640 f.l II

PRECISA-SE 
de uma boa creada

para creanças, que saiba coser
bem. Exigcra-sc boas informações; ú
rua Senador Vergueiro 11. 15.

•>. (=998 D) J

EMPREGA-SE 
uma boa arrtimadcl-

ra, para casa de família; rua Vis-
coade Rio Branco n. JS, 3o andar.

(3P88 D) J

TíRECISA-SE de bons officiaes sa-
-k. pateiros, para trabalhos de l.o-
mem e fenhora; na nua da Assem-
Wéa d. 107, Casa Abruivhosa.

(2158 D) R

PRECISA-SE 
de um homem sério

e. saudável, que entenda de hor-
ta e pomar, para tomar conta de um
6Ílio, em Campo Grande e que de
abono.da sua condueta. Trata-se na
rua da Quitanda n. 62, das B ás 9horas 4a manliü, com Uoniingos.

(2579 1» R

ALUGA-SE 
o bom sobrado da rua

da Carioca 46. (297310 B

A 
ILUGA-SErBuenos Aires 11.

andar da rua
118. (2977K) M

casa
anta

ALUGA-SE 
um atiafto Indepcndcn-

te, arejado e fresco, mobilado, com
boa pensão, a dois r.inazes decentes;
tem electricidade e telephone, sendo
9;$ cada .un, ou 120$ para wu so;
na rua Viscoiid de" Parauagua. 35.
Lapa^ "¦'¦': '(3QQ7 t) M

A 
LUGA-Slí um esplendido commo-
do, em cas muitot confortável, a

u ínsetilior distineto, com tom T.a.nhoi-
ro, luz. telephone. Avenida Mem de
Sá n. 93, perto da praça dos Gpver-
nadores. : (3053 1>) R

AÍLUGA-SE 
a easa d* rua Joaquim

. Silva 92, Lapa,,,ç.om boas accom-
miodações, luz electrica ií gaz; trata-
se com o sr. Valentim, 11a mesma
rua, 82, Venda. : (F3114) J

AILUGA-SÉ 
um jcommodo, com

mobilia ou sem cila, cora janella,
n casal ou rapazes; 6 .casa de fami-
lia; rua da tapa 47. sobrado.

¦¦; (1? 3IQ3) J

4 LUGA-SE uma bokila moradia,
.com 2 auartos. s-iliis de visitas c

independente; 4-ua Joaquim
;; trata-se uo sobrado-'.(3055 lf) R

juntar,
Silva

ALUGA-SE 
uma sala,

mobilada ou eem mobília, predio
ricamente

mobilada ou eem
novo; rua Joaquim Silva n. 75. sob.¦ 

(1034 P) R

ALUGAM-SE. 
na rua Moraes e

Silva, nos fundos da pensão Ca-
nabarro, bons e Rraides commodos,
com grande largur-za, a.-2j$ e 30S.¦ jíJoSl P) J

ALUGA-SE 
uma T>oa casa com tres

quartos, duas salas, etc, a tra-
vessa da Lagoa n. 16 (rua D. Car-
lota). As chaves estão ao lado o tra.;.
ta-se na rua Priaieiro de Março 9;
sobrado. (1949L) fa

ALUGA-SE 
uma loja; na rua Me-

nezes Vieira u. 94; trata-so na rua
do Ouvidor n. 173. (z97' E) L

ALUGAM-SE 
os

P
ccguintcs .casas

ALUGA.SE, 
no predio novo, opala-

cetado da rua do Rezende 193, um
lindo quarto rodeado de janellas, com-
plctamcnte independente. (3121 E) J

ALUGA-SE 
U'iia boa sala de fren-

te muito independente, em casa de
senhora só; na rua Larga 181, so-
brado. (3043 15)

para familia
Rua General Pedra n. 159,

para negocio e familia. . 1505000
Rua Mariz c Barros 11. 250,

diversas casas* us "Vil-.
Ia E'.geiiie" desde. . . ioi$ooo

Ruajosu Clemente 11. 47. . 1225000
Rua Santo Christu dos Müa-

gres ti. 102 ., 91Ç000
Rua San'.e Cliristo d.is Mila-

«res, a loja do n. iqq. . xioÇooo
Rua do Cuuha, a loja do

n. 64 101Ç000
Rua da Alfândega, o sobra.

do do n, 229 142Ç000
Rua Viuva Cláudio 11. 321.

próprio para negocio e
familia 140^000

Rua do S. Pedro, a loia do .
n. 281 .233t°°0

Rua N. S. de Copacabana
11. 933- . . . 354$ooo

Ni S. Copacabana n. S51. . i.|-'$ooo
José Clemente n. 4.1. . • • 96J000
Ladeira do João Homem Ca 1425000
Luz, luie Contra-Alniirante

Baptista <las Neves n. 30 2oz$ooo
Frederico Meycr 11. 10. . . 1225000
Mariz c Barros n. 257. '• «3?ooo

Trata-se á rua de S. Pedro 11. 72,
com Costa Braga £> -C. (Ií 2S34)

USINA SM) GONÍALO

Ide!...^@P^
« dizei a lodaaqenlègW||JMI
queosDOCESe BVf||S
BEBIDAS da WÍlmWÊHIRHAU51KA fÊm

CAMISARIA FRAMCEZA Roupas broncas para
BOMitoras 0 homens*
Roupas de cama, mesa,
oamtsas Beriho/et o
outras.
Eopeclalldado em
molas franooxao*

(EX-OBNTRAL) Unho, orotono, atoa-
Todos os ax>tigos desta oasa sfto vantajosamente (jjt*<fa* ««^j «.oonheoidos nâo somente pela sua superioridade o6mo FiMmos O osllarinhos,

pelos seus preços, que desafiam toda concorrência. OÍOm, ato-
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ALUGA-SE 
bom quarto mobilado,

em casa de familia. Rua Dr.
Corrêa Dutra n.
mengo).

24 (praia do l'h
(j836 C) J

AILUGAM-S15 
independente, ¦ uma

sala c um quarto, nem mobilados,
i rua Barão de Guaratyha «1. 27.
Cattete. (28a8G) R

ALUGA-SE 
uni commodo indepcn-

dente, e asseado; na rua do Cat-
tete n, 85, esquina de Cuaratiba.

(2973 G) B

ALUGAM-SE 
uma boa sala de fren-

te e mais dois quartos, juntos ou,
separados, 'com ou sem pensão, a ra-
pazes de tratamento, em casa de fa-
niilia; na rua do Cattete o. 3=3, es-
quina de Machado de Assis, muito
perto dos banhos de mar, (27C3G)

AIUC.VSE 
uma boa casa a rua

I). Marciana n. 5, tres quartos,
duas salas, gaz, electricidade, porão,
etc, i20$ooo. -(27C0 G) J

ALUGAM-SE 
a 27$ e 40$, dois

quartos independentes, com luz ele-
ctriea e tclephone, bonde á porta e
perto dos banhos de mar. Pedro
Américo, .80 (Cattete), cm casa de
iamilia. (2735 G) S

ALUGA-SE por 142$ a boa casa
da ladeira do Ascurra 130. Águas

Férreas, com jardim, água nascente e
pomar;' a chave esta com o vigia da
casa cm obras, ao lado. (2598COR

ALUGA-SE 
em casa de familia, a

senhoras sérias, uma sala e uni.
quarto, com janellas e entrada inde-
pendente; na rua Silveira Martins
11. 7.6, casa 14, perto dos banhos de
mar. Cattete. (2573 G) J

ALUGA-SE 
o predio á. rua Gui-

marães Caipora 11. 121, por 140$,
Copacabana. Trata-se á rua Br. ÍDo*
mingos Peneira 292. (ZS74G) J

A LUGAM-SE casinhas n a
^*iAvcnláo da Gloria, rua do
Cattcto 123. As chaves ua ca-
sa 15. Trata-so com Paulo
Prfssos & Comp., rua Santa
Luzia n. 202. G

A ILUGA-SE para negocio a boa loja
Asx. 201, da rua de Santo Christo
dos Milagres, ja com armações e cã.
pa ou para nm bom botequim 011
lendinMaj fíaU-se i rna Ue São
Pedro n. 246. (2837 I) Jt

ALUGA-SE 
a casa da rua da Ame-

rica n. íó, dois quartos, duas sa-
Ias < Quintal ao lado. (2S00I) R

ALUGA-SE 
a casa da -rua Conse-

lhtúro João Cardoso n. 58, com 3
quartos, a .salas, bom quintal, água
com abundância, luz electrica fogão a
gaz; chave» no 50. e trata-se no lar-
go de Santa Rita n. 12. com o sr.
Coelho. .(310S.I) J

Catümfty, Estacto
6 Rio

ALUGA-SE 
a caai da rua da Paz

n. 106, com dois quartos, duas
ítalas, clectriaidade, letc.
«stão no 108.

As chaves
(2892 J) J

A ^UGA-SE por Cot uma casa com
Xxdois quartos, uma sala e mais de-
pendências; na rua Amaral n. 56.
Andarahy. (2308 J) R

ALUGA-SE 
uma grande sala de

frente, na socegada c respeitável
casa da_rita Dr. Mattos Rodrigues 35.

frente, na socegada
„ 1 da rua Dr. Mattc
antiga 'Leste, por 40$,

respeitável
drigues 35,
(3882 J) J

ALUGA-SE 
o nredio da rua -Barão

do Amazonas n. 162. Está aher-
to das 7 is 10. Trata-se na rua Ba-'
rão de Mesquita B49. 4 (2707K)J

Tira rs cabellos supérfluos do ros-
to, collo e. braços. Encontra-se nas
casas: IBazin, Hcrmany » Cirio.

ALUGA-tSE 
boa casa. á rua Uru-

guay 127, com a quartos. 2 salas,
electricidade; aluguel 7o$ooo.

(2657 K) J
ALUGA-SE uma boa caia. na rua

XXGcncral Roca J12; "as chaves es-
tão na rua Desembargador Izidro 5,
padaria.  (238.1 K) R

ÀLUGA-SE 
uma casa, na travessa

Eliza n, 16 (travessa da rua Sal-
gado Zeulm); as chaves estão 110 n. 18;
aluguel 112$. (2391 K) R

ALUGA-SE 
a easa da rua Vjscon-

de de Figueiredo n. 83, recente-
mente refornmda, preço 180$, tendo
tres quartos, duas salas, luz electrica.
As chaves estão na venda ila inc?ma
rua e trata-se na rua Haddock Lobo.

(11737 K) J

ALUGAM.SE 
sala e quarto eom ja-

nella Mattoso 204. Bonde do cem
réis á porta. Junto do Haddock Lobo.

(1943 K) S'

/) /liTiV^TL* V*m\%
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aalvaiQâiO dos Bezerros
A "FONTE LIMPA" ,

E' o único remédio veterinário que
cura a diarrhéa destes, e desinfecta os
intestinos do gado vaceum. — Deposita-
rios no Rio: Alfredo de Carvalho & C.
8. 1° de Março, 10.

ALUGA-SE, 
por 180$, o sobrado

ila rua S. Luiz .Gonzaga 1S6, S.
Christovão; trata-se na rua da Al-
fandega u. Pcjxuto S Ç. (2360 l.).f

ALUGA.SE 
a .casa. de construcçao

moderna, com duas. salas, tros
quartos, cozinha, banheira esmaltada,
chuveiro, luz electrica, dois W.-C.,
entrada independente, com boa área,
tendo qu;.rta> para creado; na rua Ra-
rão dt Coteg.pc n. q8, Villa Isabel;
preço com.noUo; as chaves no a. 100,
c trata-se uo mesmo. (2539 I>) 3

ALUGA-SE 
uma boa casa, illitini-

nada a luz electrica, com todas
as commodidades, para pequena fami-
lia de tratamento; & rua S. Pran-
cisco Xavier 11. 537 (Villa Mauri-
cio); aluguel 90$. (2613 D J

ALUGA-SE. 
por Co$, parte da ca-

sa da rua Eniereiitian.-i 38. .casa
cm centro de terreno, com jardim,residência 'de uma senhora só. a casal
docente ott senhora. '(2688 D J

ALUGAM-SE, 11a 
nova e bonita

casa da rua Mariz -e Berros 354,bons commodos, de accordo com a
crise actual. Í30S3 D J

ALUGA.SE. 
a c.i3a VII da aveni-

diila da rua -do Consultório ti, .51.
próximo a avenida Pedro ho; aluguel
70$, com luz, tem a quartos, 2 salas,

.cozinha e quintal. (28115 L) 11
— ., f.'. -... . 11-11..,,. 11 im 1, ,..,.¦¦

ALUGA-SE, 
por 122$, unia casa,

com 1 auartos. 2 salas luz ele-
ctriea; rua £grçjinha 10, S. Christo-
vão.; as chaves .110 nçougui, próximo;¦trata-se no armarinho Azeredo, JC
do Meycr. (21'ia M) K

/(LUGA-SL, por 71S, uma casa,
Xi.pintada e forrada de novo, com
duas espaçosas salas, ttm quarto, pia,tanque, quintal, etc; informa-so d rua
Itapirít n. 90, armazém, e trata-se na
mesma rua n. 273. (2933 J)M

SAO FEITOS rllRMÃpDEMCSTREj

ALUGA-SE 
a casa da rua Frei Ca-

neta n. 354, com 2 salas, tres
quartos, cozinha, tanque; preço 85$.

(3013 E) R

ALUGAM-SE 
duas boas salas de

frente por 60$ cada uma; na rua
Uruguayana 97. sob. (294.1 Ií) M

Casas e commodos, centro
A IiUtiAM-SE amplos e are-

•^jndos commodos, confor-
tarelmcnto mobilados, com
pensão, pura casaes o rapazes,,
ú preços módicos. Itun Ria-
rhuclo 101. (M 2085) K

ALUGA-SE 
o i° andar da rua da

Quitanda n 178, esquina da rua
Visconde <lc Inhaúma-- com grandesala de jantar e .ampla cozinha, pres-lando-se para uma boa pensão; as
chaves estão no botequim da esquina.

(.1011 E) M

ALUGA-SE 
um i° pavimento, as-

sobradado, completamente novo, e
confortáveis commodos para família,.
na rua do Eezcndc; para informações
na travessa de S. Francisco de Pau-
Ia 38. fabrica de luvas. .(3027 E)ii

AOS DOENTES
OURA RADICAL dn gono-

vrhén clironicn ou recente,
estreitamento do nrçtlirii, cm
poucos dias, por processos mo-
demos, sem dor., Gurautc-sc
o tratamento, impotência," sy-
phtlis c moléstias da iielle,
appl. 606 e 004. Vncciuns
antigonococcica. Pagamento
cm prestações. Consultas dia-
rias, das 8 ás 12 e de 2 íis
10 da noite. T. C. 5081. Ave-
nida Nem do Sú, 115.

ALUGA-SE 
uma sala .de frente, pa-

ra rapazes soltüiros ou para escri-
ptorio; ú rua dos Andradas 123, sob,

(a7S4 E)

X LUCA-SE bom commodo, a moços
l\.Ao comemrcio, e nicasa de familia;
na rua da Alfândega 183. (3112 E)J

ALUGA.SE 
um 1° andar; 3 quar-

tos, duas salas, para CiUsultorio.ou
familia; rua Assembléa 39. (3058Iv)R

CREADOS E CREMAS
! X LUGA-SE uma moça, portugúeza,
¦Cxpara amimaileira. cm casa de fa-
juilio de tratamento, dando ns me-
lhores informações de sua condueta;
rua Soares Cabral «. 3, veada,' La-
raujeiras, (.1'TO C) J

1>UECISA-SE de uma ornimadcira,
.1 11a rua de S. Luiz n. 49 — Es-
taeio de Sá. (307C (') J

PRECISA-SE 
de uma creada para¦todo serviço; 'fumando, mascando

oit bebendo, uão serve; travessa Mu-
r.ttoti 11. 33. (3008 C) R

IJUECISA-Sl7- 
de uma creada para

tudo serviço de ttm casal c q*,icrhirtna no aluguel. ÍTratn»se na rua
Ji. Julia 11. 13. (1948 C) S
"jDKECISAiSÉ de uma cret.da para
.«- Indo serviço de pequeno iamilia,
mie dò boas referencias; rua Silva
[Manoel n. 1G7. i(a9-9 1') J

IMíl-XISA-SK 
<le uma boa creada

¦para lavar c cozíniiar, -e que dur-
ma 110 aluguel; rua D
Cffscndlara;

Pedro i:r—
(239= I»J-

EMPREGOS DIVERSOS
/ lOrETRA; <|uci
\J condições, nãi

ucm .tiao estiver «as
iütçõe§, não se .aprescntcj pvc-cisa-sq de tuna, ipaga-sc 31»? nicn-

Mcs; rua do Kezcildc. 49. (e4|SS).l

PRECISA-SE 
de dois bons cadei-renos c um torneiro de madeiro,

n rua Visconde de Itauna ti. 10;.
8(3895 í)) J

PRECISA-SEmoça paro serviços leves,
de uma memna ou

i:m casal sem filhos;
tildo II, 2Í9.

i".ir. do líia-
(3033 C) lí

iiimiiHiiinmitiTTTiniHiTiiimmnU
UM REMÉDIO INDISPENSÁVEL

EM TODAS AS CASAS DE
FAMÍLIAS

AS CÁPSULAS ROSEAS QUINO-
THEINA, FAZEM DJESAPP ARECER AS DORES DE CABEÇA,
nevrálgicas c dores rhcuninticas cm poucos minutos.

Pode ser usado por qualquer pessoa sem receio de atacar qual-
quer orsrão. sendo por esse motivo, superior a todos os similares.

DEPOSITO GERAL 1

GRANADO & FILHOS
91-Hua TJwLajixevyeaa.a-Gl

HnHH»riHi»miMii»H»MmimnnnW

AILUGAM-SE 
'lima sala c quarto

.de frente; na rua da Constituição
n. 32; trata-se na officina. ¦_[

(2861 E) R

ALUGA-SE 
o sobrado n. 113 da

rua Gomes Carneiro, o vagar por
dias, com quatro quartos, duas salas
c mais dependências de uma boa mo-
radia. Informações na mesma.

(2404 E) J

ALUGA-SE 
uma casa, com boas

acconimodacües para pequena fami-
lia, na .avenida á rua Visconde' de
Itauna n. 203 (só se aluna á fami-
lia); as chaves estão na casa 11.. j.onde se informa. .(2071 I\)M

Cattete, Laranjeiras,
Botaíoio e Gávea

ALUGAM-SE nm -quarto e uma
.sala; na rua de S., Clemente 429 •

i (2367 G) J
da rua Real

_ ... J4; trata-se no 22.
Botafogo. Aluguel 90$ooo. (25<Í9G)J
A 

ILUGA-SE a tosa
Grandeza n. 24! t

ALUGA-SE 
por ío$ .a casa 4a rua

,U.. Carolina 32-I; trata-se na íua

ALUGA-SE 
em avenida distineta e

socegada, casa nova, cinco quar-
tos, duas salas, optimo banheiro, quen-
te c frio c dependências. Voluntários
83, onde se trata. (1747 G) R

ALUGA-SE 
o esplendido sobrado

da rua do Cattete 11. 94, próprio
para pensão; as chaves estão no 88,
onde se trata. (2069 G) M

ALUGA 
SE,por 130, a casan. soda

rua Passos Manoel, com a quar-
tos, 2 salas, quarto para creado, ou-
traj dependências o bom terreno; as
chaves estão, por favor, no 42,

(2688 G) S
,—I

da Alfandeiua n, li, .Peixoto & C.
(2539 G) J

A 
iLUGA-SE um quarto para um
cavalheiro decente; na rua do

Cattete 98. . (.2563 G) J
boa

ÂLUGA-SE 
por -142?

da ladeira do Ascurra n
.Águas 11'crreas, f.om jardim,
nascente e pomar; a Ichhve está com
o vigia da casa cm '¦ obrai ao lado.

(2343G) J

casa
130,

água

ÀLUGA-.SEumbom 
quarto na. acre-

ditada Peiisüo -Monteiro. Rua do
Rosário iriü' ifiS'?--I«i'"' ~ ' <W93'"'K)' J

A L.UGA-S* .0 c° góndar do predio
Xlá ru* rf âc|MaJ-ço .11. ipe, para
familia; ns chaves 'estão' ria rua do
llospicio 2C.4, loja. (2(586 E) S

ALUGA-SE- 
um oti 3 escriptorlos,

na rna da Quitanda 27 .oroprio
para medico, advoga-lo 011 atelicr; tra-
ta-se na Pharmacia. (2685 DS

A LUGAM-SE. de 35? a 60$. -quar-
XVtos com todas as commodidades; na
praça Mauá 73, 20 andar. (2690 E) S

ALUGA-SE 
o 1° andar do predio

da rua Uruguayana n. 131 i trata-
sc na loja. (;70úE) J

ALUGA-SE 
tinta boa sala do frente,

muito indepcndcn.c no centro, .cm
casa de senhora; cartas para este |or-
nal, para Luiza. (1S64 S) S

ALUGAM-SE 
casas, com sala, quar-

to c cozinha, tanque c grande
terreno, próprias para lavadeiras; pre-
ço 50$; rua l-'rci Caneca n. 35<.-

. (3004 E) M

ALUGA-SE 
um bom quarto a mo-

ços solteiros; na rua llospicio 96,
casa nova c luz ecletrica. (3041 E)U

ALUGAM-SE 
boas salas de fronte

c quartos para escriptorios. nos
sobrados da rua da Carioca ns. 60, 62
c 64; trata-se no cinema Ideal.

(3020 I?) B

ALUGA 
Slí um bom quarto, para

dois -rapazes, com pensão, em casa
do familia;
bro n. ,10.

ua praça 13 de Nobcm
(3017 E)M

AlirUGA-SlC 
a excellcnto casa da

rua Visconde bapucahy 11. 313,cp.n duas salas, tres quartos, clcctri-
cidade e grande quintal; a chave está
na mesma, do meio-dia ás 3: trata-se»á rua Uruguayana n. 114, Café
Brasil. (2922 15) J

ALUGA-SE 
ttm bom sobrado, á

lavenida Henrique Valladares 44,
esquina da rua Prefeito Barata.

(2504 E) J

ALUGA-SE 
ura consultório, paramedico; ver e tratar, na rua da

Assembléa 52, 1° andar. (2S0CÉ) J

ALUGA-SE 
uma casinha, com sala.

quarto, cozinha, tanque; aluguel
46, e exige-se i ;bopi fitulor 011 tres
mezes cm deposito; rua Nova de São
Leopoldo St). (3073 E) J

A LUCA-SE o magnífico 20 andar
XVdo oredio n. 6g d:t rua do Ouvi-
dor, próprio para escriptorio; trata-se
no i° andar, (2811 E) J

LUGAM-SE sala
as'

rua M
ALUGAM-SE 

sala e quarto novos,
a senhores, dentistas ou casaes;

1'loriano 71, sobrado,
(3086 E)

* LUGA.-SE ttm bom aposento, á
^¦rua da Carioca 77. 20 andar.

(30S7 E) J

A 
LUGAM-SE dois _ quartos, juntos,
cm casa de familia. quintal c luz

electrica; 60$, rua do Senado 11. 194,
sobrado. (2970 lí) 11

ALUGA-SE 
magnifico i° andar no

centro, próprio para familia. Tra-
to-sc, por favor, na rira dn Aliando-
go 124- (E3102) J

ALUGA-SE 
a confortável casa 93.

loja da praça da Republica, pin-
tada de novo, com cxccllcntcs accom-
modações para familia de tratamento.
As chaves estão no n. 91. loja e Ira-
ta-se na rua da Candelária n. 22,
com Paulo Alvares de Souza.

,„ (í/8.1 E) J

X LUGA-SE uma porta para
^iíuni pequeno varejo, em
ponto mnito transitado; tra-
tti-so com o sr.- Duarte Felix,
largo dn Carioca 13. E

ALUGA-SE 
uma oasa, baixos e

fundos, por 134$, cinco quartos,
tres salas, grande quintal e outra por
88$, tem grande quintal. Cattete, 214.

.u Usm O J

ALUGA-SE 
• 111110 .easa por 152?.

com' quatro quartos, duas-salas e
grande quintal; na «rua -do. Cattete
11. 214 c oulrq ..nt)S 12:$; ua rua
Bento Lisboa 11, 89, com dois quar-
tos, duas salas c gratidó área, outra
por 87$ e outra poníi$, tem grande
quintal. ÜVik (2534 G) J

A LUGA-SE sala mnenifica,
^l-indepcntlente.com 4 jancllas
mobilada, com luz electrica,
cm casa confortável de fami-
lia; rua Voluntários da Pa-
tria 420. ,(J2755)G

ALUGA-SE por 120$ o predio da
rua Keal Grandeza 11. 332, do

lado do túnel, tendo tres quartos, 2
salas, cozinha, fogão a gaz, electrlci-
dade, etc. As chaves por favor 110
n. 330. Tratar na rua General Po-
lydoro n. 272, com Campos Silva
& Comp. (1230 G)S'

ALUGAM-SE 
magnificos commodos,

a cavalheiros e moços do commer.
cio na confortável avenida Comnicr-
cio.; ua rua Christovão Colombo .38,
próximo ao largo do Machado; tra-
ta-se com o cucarregado, o qualquer
hora. (2111 G) J

ALUGA-SEd
segundo .pavimento;

do predio n. 96, á rua Tavares
Basto?, cora tres quartos « duas ea-
Ias, t o predio á mesma rua 122, com
duas salas, dois quartos, um gran-
de salão c tirais coniiiiodidacs _para
familia. Estão abertos das 11 ás 4
da tarde; trata-se na egreja de São
Pedro; .a rua Tavares llastos prin-,
cipia na rua .Bento Lisboa, 110 Cat-
téte. .- : .... (a.fio G) J

ALUGA-SE 
á rua General Sevc-

riano 11. 100, boas casas, grandes
accommodaçucs a 90$; informação na
mesma rua 108. (2019 G) J

ALUGA-SE. cm casa de familia «cm
creanças. uma boa sala de fren-

te, sem mobilia, com entrada indepcn-
dente, por oreço razoável, na rua S.
Luiz n. 23, (Estacio de Sá), dando-
sc preferencia ú pessoa do commercio.

(a935 J) J

ALUGA.SE 
um esplendido quarto,com ou sem mobilia, .tendo jar-dim ao lado. luz electrica, banheiro

c. mais commodidades; na rua Itapi-
ru 11. £19, casa de familia cem
creanças. (2923 J) J

ALUGA-SE 
a casa assobradada, en-

trada ao lado, 3 quartos, z salas,
banheiro, cozinha, electricidade e qnin-tal, á rua do Consultório 47 próximoa avenida Pedro Ivo; as-chaves na
casaVII. do n. 51. (2814 I) B

ALUGA-SE 
casa nova. travessa de

S. Salvador 32-VIII (Haddock
(,obo); 80$, com dois quartos, salas,
banheiro, luz electrica, cto. Trata-se
no 32-VI. (»76iK) J

ALUGAM-SE 
uma sala e quarto, a

um casal tem filhos, com direito
á casa toda, por 35$. pagamento
adeautado; na rua Conde do Bomfiin
n. 234, fundos, casa X. (2G80 K) J

ALUGA-SE 
o predio da rua Conde

de Bonifim 791, com 5 quartos e
bom porão; chaves no açouguc, e tra-
ta-se na rua Moura Brito 19.

(1664 K) J

ALUGA-SE 
uma casa. na E. Nova

da Tijuca 159; quintal tanque,
independente, banheiro, etc.; aluguel
40$; as chaves cam d. Albina no 167.

(2144 K) B

ALUGA-SE por ioo$ooo mensaes a
optima casa da rua José de

Alencar 11, 60, Caíuniby. Tem :luz
electrica. As chaves estão no arma-
zcm da rua Eleone de Almeida 68.
Treta-«e 110 boulevard São Christo-.
vão n. 46, sobrado. (2306 J) R

ALUGA.SE, 
por 101$ mensaes, a

casa I da rua Mariz e Barros n.
173. com 2 quartos, 2 salas área, des-
pensa, electricidade e gaz; chaves un
n. yill, onde 6C trata. (2691 J)S

S, Christovão, Andarahy
e Villa Isabel

ALUGA-SE 
uma boa casa, com po-rão hahitavel, esplendida moradia

para o verãd: na rua Teixeira Junior
90$, S. Christovão, (3029 L) B

ALUGA-SE 
o prclio da rua Rufl-

110 de Almeida 56: as chaves no
54. o trata-se na rua da Qulttindi'139.

(2600 L) J

Ml

ALUGAM-SE 
unia sala c .quarto de

frente por C;$; na rua da Passa-
gcai 11. 243. casa de familia.

(2942 G) M

ALUGA.SE 
um esplendido cnmmo-

do de frente, cm casa de familia,
á rua Kcal Grandeza iet, Botafogo,
próximo da rua Voluutarios. „ ¦

(2812 G) J

ALUGAM-SE 
linai casal á rua

Guimarães Caipora ns. 146 c 126;
trata-se na mesma rua n. 120. Co-
pacahaiia. (2569 II J
pacabana. ' (239Í G) J

ALUGA-SE. 
nor i.",o$, o trranda e

claro armazém :1a rua Vasco _da
Gama ni 170, proutio para varejo;
para ver c tratar, na rua Sachet n.
12, sobrado. (2177 E) R

ALUGAM-SE 
falns para escripto-

rios commerciaes: i° andar, rua
Buenos Aires n. 118, eai frente ^11
praça Giuçalves Dias. (E)

ALUGA-SE 
um bom quarto mobi-

lado, a casal ou dois moços do
coninicrcio, sem pensão, casa do fa-
niilia; na rua Senador Pautas 11. 19-

(274IE5J

A LUGA-SE a loja da rua Thcophi-
XVIo Ottoni 11. íoi. An chaves por
favor no 103 c trata-se na Secretaria
da Penitencia, largu da Carioca 7. (E

A LUGA-SE, por contrato, o
-^-predio da rua dos Andrn-
das 53, esquina da rna Senhor
dos Passos, com grande ar-
inazem, oito portas, 1° c 2°
andares; trata-se com os srs.
Iiuldassiui & C, ií rua do Hos-
picio n. 1G8. (J 2683) E

ALUGAM.SE 
urandcs salas o bons

coiniiiodos. a 30$, 35$, 40$ c 60$;
na rua do Kezctide 11. ;n, sobrado.

(:633 lí) J

AILUGAM-SE 
tuna excellente sala

de frente e um bom quarto, em
casa de familia. para rapazes de tra*
tamento oú casal sem filhos; na rua
Ecrreira Vianna 20. - (2774G) J

A LUGAM-SE quartos e salas, ore-
,/Vjados, do frentes, tendo magnífica
vista para o mar; telephone Sul 2194,
á praia de Botafogo 11. 1S6, (iS6i(.)S

AT.UGA-SE 
um 011 dois quartos,

em cafa de familia de tratamento,
a casal flu senhoras. Rua' di São
Clemente 11. 94- Botafogo. (237ôG)J

ALUGA-SE 
cm Botafogo nobceco

do Leandro n. 13, quasi na cs-
quina da rua Real Grandeza, um pre-
dio com quatro quartos no sobrado,
porão hahitavel, com 11111 quarto c
grande salão; reformado c pintado de
novo. com illuminação electrica c gaz;
está aberto para ser visitado c trata-
sc na rua da A-lfandcga n. 91, so.
brado. Aluguel c taxa, i.i2?ooo.

(2318 G) J

CONFORTÁVEIS 
salas de frente e

quartos, alugam-se com optima
pensão, á rua Carvalho de Sá n. 25.

(O043 S) J

  de familia,
esplendida sala de frente, mobila-

da, com 011 sem pensão;' rua Silveira
Martins 149. (2948 O) J
ALUGA.SE, 

cm easa
c:

X LUGAM-SE pequenas habitações
j[\.c casinhas, de 20$ a 40S; logar
saudável; na rua do Cassiauo u. 116.
Gloria; tratar D. Basilia. (299C G)B

ALUGA-SE 
o magnífico predio da

rua Voluntários da Pátria 403,
próprio para familia de tratamento; as
chaves estão ua mesma rua 397, e
trata-se na rua da Alíaudepa 6jt.

(2O01 G) J

A 
LUGA-Slí o grande e esplendido
nredio da rua Alice m'i 79, La-

mnjci.ras. Trata«c mo .mesmo, que
está aberto ou na rua Dr. Rodrigo
rios Santos 11. ?C, cm Machado toe-
llio. (2854 G) R

:1a rua
...  cm Botafogo, illumi-

nada a luz electrica, com accommoda-
ções para um casal; as chaves na rua
General -Polydoro. 11. 14 « trata-se
na íua dos Ourives n. Co.

(2849 G) R

ALUGA-SE 
a casinha lí. 17

S. 'Manoel,

ALUGA-SE 
a casa da rua Soares

.Cabral <n. 11, Laranjeiras, com
.quatro quartos, grande cozinha, . çom
dois fogões a gaz c cokc, electricido-
de, etc. As chaves estão 110 u. 9.

(2794 G) Rm K
Í}RECTSA-SE 

de uma pequena de
13 a 16 cinnoSi para todo servi*

vi de pequena família; rna Gonçal*
vis Dias 60, 2o andar. (D)

fW* E MOLÉSTIAS DO PEITO usem sempre o

TOSSG 
"XAROPE DE GRINDEL1A"

^^ a© OLIVEIRA JU3VIOR
Poderoso CALMANTE, TÔNICO E EXPECTORANTE

1 Pedir e exigir sempre: GRINDELIA OLIVEIRA JUNIOR" ^LVc. A* venda em qualquer pnarmacia e drogaria Araújo Freitas AG.- Rio fle Janeiro £\^

Leme Copacabana e Leblon
ALUGA-SE 

uma linda vivendo de
(dois navimentos, construedío re-

cente, com todas as commodidades;
na praça Vinte de Setcmhro 11. 99.
(Leme); trata-se -na .mesma ou tcle-
nhonc J981 Norte, preço razoável.

(2850 II) R

AIiUGA-SE 
por 170$ a casa n. 5-

da rua Vinte <le Novembro, canto
da praça ajardinada de Ipanema.
Trata-se na rua Sachct n. 3, s° an-
dar. (2863 H) R

Soluçüo estorilisada para anestliosia local em _^-
pequana cirurgia e cirurgia ___^__-—^^J

-" é^% #^í. EStn^iJ--^^-^ iramadiato, sogu-
SN^ftio peWii--< ro e iaoffensivo-Nâo con-

i—-r tem cocaína nem seus derivados—a*
venda nas casas : Hermany, Cirlo, Moreno, etc.Rio de Janeiro — Preco caixa de 2í amp. 5S0OO.

iiHinaiiiBHgii^iiiaiapjBuiaiirjiiiHiiiaaiiuiKiiiiiiiaiiiBgíHiiaiii

ALUGA 
SE, por 61$. uma casa, com

sala, quarto c cozinha: rua Ilom-
fim 191, S. Christovão. (jgs8 L) J

A LUGA-SI5 ,por 80$ hoa casa com
wCVRrande quintal, electriclihdc. etc:;
na rua Kspcranoa n. 51. Chaves 110
n. 53- Uoads de S. Januário.

(?>S4T0 J

ALUGA-SE 
o prtdio n, S4 da ru.i

Conde de Bacpondy; trata-se non, 36 da mesma rjj, onde estão ss¦chaves. ' (1836 I.) .*

ALUGAM-SE 
casas, nor Sn$, coii

dois quartos e duas salas, na
avenida S. Christovão n, 623. pontodos hondes de 100 réis. (i8-'4 L)J

ALUGA.SE 
uma casa, na rua Dr.

Silva Pinto 11. 68: alilRUcl 55$: achave na padaria pegado, cm Villa
Tsabcl, (ig83 L) R

ALUGAM-SE 
duas casas na rua

Chaves lana uai alucuel ioo$ e
45$; as chaves no n. 118, onde *e
trata. (1960 D R

A LUGAM-SE as cnsas da run
***$>. Morln TI (Aldeia Cum-
pista), transversal ú rna l'c-
reira Nanes, novas, com dois-quartos, 2 salas, cozinha, ba-
nheiro o tuno.no de lava^ein,
todos os commodos illuniian-
dos á luz electrica. As chaves,
no local. Trata-se na rua Gon*
calvos Dias 31, próximo du ei-
dade, a poucos passos dos
bondes de Aldeia Campista,
cuja passagem em duas se-
cções é de 200 rs. Aluguel*
100$ o IIO90OO. li

ALUGA-SE 
uma boa casinha, den-

tro de uma chatara, ocm quarto,
sala de jantar, cozinha, com acua
nascente; na traviísa- do Navarro n.
23 antigo; informações na mesma tra-
vessa n. Si, venda, por favor. '.

(.271 J) J

ALUGA-SE 
uma casinha com sala,

quarto c coniuha. na rua J/allctc
n. :S; oara iuíoruiaçücs. na venda.

(=70 J) S

A LUGA-SE nina boa sala,
¦rt-parit gabinete de medico ou
advogado, com direito ií uma
sala de espera decentemente
mobilada; rua Constituição 4;
tratu-se com o dr. Sumi.

(J 2933) E

ALUGa-SE 
o confortaovcl sobrado

da rua Affonso Penna 14S; as
chaves no armancm, c trata-se á rua
Barão de Mesquita 248, Andarahy.

(=814 J) J

ALUGA-SE 
uma hoa casa, para rc-

guiar familia, com jardim de-
fronte c grande quintal; á rua Dr.
Campos da Paz ri. 132; trata-so na rua
Uruguas-ana 41. (2915 J) J

ALUGA-SE, 
por 142$, uma grando

casa, na rua de S. Cláudio 23,
com quatro quartos, duas salas, copa,-cozinha, norão, quintal c clcctriciila-
de; as chaves na rua Maria José 4S,
Estacio, onde sc trata. (J)

ALUGA-SE; 
nor 460?, a nova c

confortável casa da rua Amaral n.
90 (Andarahy), própria para pequenafamília de tratamento; as chaves com
o encarregado da avenida, no mesmo
local; trusa-ne na íua Sachct 11. 12,
sobrado. (2178 L) R

Para Ser Feliz
Ohtcr o que se deseja, o amor,
a paz 110 lar, a sorte no jogo,a riqueza, a posição merecida;
realizar casamento .desfazer' «trazos da vida, e tudo, cm-

3 fim, basta fazer uma consulta
gratuita, á rèdacção do "Bra-
sil Esotérico" — Rua Tupy
n. 1 — São Paulo. Não retar-

j de sua felicidade, mande hoje
„ mesmo o 6*1 pedido de cônsul- £
3 ia gratuito. (J 2645) Jamnnnnmxxnn

ALUGA-SE, 
por 80$ mensaos, a

casa 6 da villa á rua 8 de De-
zeuiliro n. 85-A, com sala de visita qtntambem pôde servir de quarto, por ser
independente, sala de jantar, dois
quartos, cozinha, \V,-C, e banheiro
com comiiuinicaçãú interna, tanque pa-ra valájrem. luz electrica e quintal;
para informações a mesma rua u. uo,
e ttata-se á rua Theophilo Ottoni n.
45. sobrado. (1243 L) S

ALU.GA-SJ3i por 1405 mensaes *
taxa, a casa 2 da rua 8 do Denem-

bro n. 79, com duas salas, cinco quar-tos e mais dependências, prestaudo-se
para duas famílias, com duas muradas;
para informações, á mesma rua 11.
no„ e trata-se ú rua Thcojihilo Ot-
toui n. 4?, sobrado. (1242 L) S

ALUGA-SE 
a boa casa da rua Dr.

Garnicr h. 19, Jockcy-Club; as
ebavea na casa n, 1 da villa.

(2912 D J

ALUGA-SE, 
á rua Mariz c Barros

229, uma casa. com 2 salas, 2
quartos, cozinha, quintal, fogão a gaz
e lenha; as chaves na casa 17.

(2582 L) J

ALUGA-SE 
uma casa, & rua Se-

nador Alencar 4.;, próximo ao
campo de S. Christovão. com 3 quar-
tos e jardim na frente. (2795 L) R

ALUGA-SE, 
no leme. por contrato,'» «asa da trua Padre Antônio

Vieira n. 20, perto do mar e do
bonde, tem todas as commodidades
para pequena familia de tratamento.
Aluguel -250$; trata-se na esquina: rua
Gustavo Sampaio 222. (2589II) R

A LUGA-SE a boa e hyglenl-
ittlca casa da rua S. S. de Co-
pacabana 1089, para familia
de tratamento, por 350Ç men-
saes, fazendo abatimento'com
contrato; trata-se no largo da
Carioco 13, com o sr. Duar-
te Felix. H

ALUGA-SE 
na rua D. Maria An-

gelica, boas casai a 80?, trci
nucrtos, duas Salas, um armazém,
100$; trata-so na 11. 9, casa Vil.

(2020 II) J

DltECISA-SE de fabricantes
•*¦ de toucinho defumado, lin-
guas nfiambradas, lingüiças,
Milames, púios, «te, etc.
Quer-se pessoa muito capaz c
tomiictcntc. Una Acre 82.

;(S 8675) S
'ÜREC1S.VSE de moças com prati-t». «1 de trabalhos «m macliinas de
ponto á jn-jr. Casa RaKo; rtia Gon-
çalves IJiai 57. (2749 D) K

TJRECISA-SE de um liomem que.1 tenlia pratica para trabalhar com
Btrra de fita; rua do 'llospicio 270.

(-712 V) J

ÍJKKC15A-SE 
de um pianista; rna

ila ligrejinha n, :C> Ilcstouratit.r:.;a-Fc no mesmo, -(-'7C; D)

IIUECISA-SE 
de rnnil mocinha co-

mo aprendiz de ciBtura; rua São'Wjt.i;(.ísv.-o Xavier n. jg, caía n. '6.
.('ifir: DB) R

•:T>RECISA-SE de lans ofilpl.-iM de
ÍJ" calçado a jinnto; rtta;ümiçalves
*•«• 4>, cm» Codet». .(1698 Dj J

AILUGj\J3U, 
muito barato, o ar-

mazem da rua de S. Pedro 25;
trata-sc á rua Primeiro de Março 22.

(2547 E) J

ALUGAM-SE 
bons c arejados com-

modos, próprios para casaes; ó
rua Riachuclo 62; trala-sc na sala 4.

(2950 15) M

ALUGA-SE 
uma boa sala, para ga-

birtetc de medico ou advogado» com
direito fl uma Eála de espera decente-
mente mobilada; rua Constituição n.
4; trata-se com o dr. Semi. (a9.13E).I

ALUGiVM-SÈ 
uma hoa sala o .um

bom quarto de frente, próprio
p.ir.i consultório nu cscriulorio, com
.direito a tclephone e luz electrica;
na rua da Carioca n. C, sobrado.

(2021 li) .T

ALUGA-SE 
um bom ponto para.bo-

.tcquim de principiante, 110 Laes
<lo Porto. Aluguel módico. '1 rata-se
.na rua Sachct 11. 3, 5a andar.

(2SC2 E) R

ALUGA-SE 
um bom quarto cm ca-

sa de familia, a mçoos do com-
m cr cio;
darei ¦

na avenida ilcnrique Valia-
aj, térrea. (aBjvE) K

ALUGA-SE 
um armazém, no pre-

dio da rua de SantlAnna 11. 111;
as cha\*ca estão no mesmo, desde ás
10 horas ate ás 5 Ai tarde; Informa-se
no mesmo. (2801 1.) J

ALUGAM-SE esplendidas salas _ e
•Aquirios. niobila'!iis e cem pensão,
ã familias c cava'lii'irrs de tratnmen-
10; têm tclephone e lan'ios quíntes;
Senad-j- Dantas 14. (-"So.t !•') .1

ALUGA-SE 
«m hom quarto cloro _climpo, casa de família

llospíciu n. i8n.
. rua do

(27Ò9 E) J

ALUGA-SE 
um bom quarto, illu-

minado a htr. electrica, para roo-
ços; na rua do Riachuclo n. 317-

(274= E) J

A 
(LUGA-SE uma hoa casa ã rua
;-¦•-¦do llezcnde n. 14G;

mesma.
trata.E« ma
(2G53E) D

A1/UGA-SE 
o armazém da rua de

S. 'Francisco tia Praínlia n. st.
(2652 e) j

ALUGA-SE 
um bom quarto a pessoa

de tratamento; Assembléa CS, 2'*
andar, próximo á avenida Central.

U033 E), R

ALUGA-SE 
o sobrado da rua do

Rosário Si. (2726IO J

ALUGA-SE 
um quarto para des-

canso, em casa de. uma senhora
só. Carta no escriptorio deste jornal,
a M. C. (2700 E) J

A LUGA-SE para nm casal ou duas
¦ilsciihoras sérias, dois q-.rartos, mo-
bilados ou não, com duas sacadas
para a rua, em casa de pequena fami-
lia, com oti sem pensão; rua de São
José n. ?2. 3". (2572 E) J

LAPA E SANTA THEREZA
ALUGAM.SE 

magnificos commodos
mobilados, a casal sem filhos e a

empregados no commercio, com ba-
•nlios quentes c frios. Tclcplionc. ele.,
á rua da Lapa n. 6o. X2&97V) J

ALUGA-SE, 
uma sala de frente, na

avenida Gomes Irreirc 91.
__ _ (39^0 F) B

ALUGA-SE 
uma boa sala, a, moços

mi casftl sem filhos; rtta Cassiano
47 (Gloria), (2704 FI J

ALUGA-SE 
em casa do faniili:

o '^uu:nai> cm casa uc lamina, a
casal ou Isenhor de tratamento.

Itm grande quarto, com ipensão, á
praia do Russcll n. iõo, (s8i9G) R

ALUGA-SE 
a casa da travessa Mo-

niz Barreto n. 13, com ura só
pavimento, entre a rua Ilambina c
1). Carlola: tratar na praia de Bo-
tafogo n. 360. . (2815 G) R

A ILUGA-SE 110 sobrado da praiaii.de Botafogo n. 362, unia sala e
quarto sem tnohilia; ver 110 mesmo.

(2S16G) R

AT.ITGA-SE 
a casa da rua Annltn

Garibaldi n. 53, antiga Capitão
Salomão (Botafogo); a. chave icsva,
na venda próxima c trata-se na rua
Uruguayana n. 7, loja, (2610G) J

ALUGA.SE. 
em Copacabana, caso

espaçosa e reformada; preço mo-
dico; á rua General Gomes Carneiro
138; as chaves na nadaria, ponto dos
hondes, cm Ipanema; trata-se ó rua
Rosário 159. 2" andar. (1211 II) a

IMPOTÊNCIA â-sc & calva do Correio119-47 — Rio do Janeiro —
Enviando o nome, residência o o sello para resposta.—
OURA RÁPIDA E GARANTIDA — GRÁTIS.

ALUGA-SE. 
por 100$ mensaes.. um

hom sobrado, com entrada inde-
pendente, logar saudável e projirio pa,-
ra regular familia; na rua Itapirú
128; as chaves no 90; tratar, largo de
Catutnby, esquina de Coqueiros ar-
mazem. (2918 J) J

ALUGA-SE 
para familia o predio

n. 27, á Tua da Estrella, com
boas accommodações c grande chaca*
ra arboris-ada. As chaves estão na
mesma e trata-se na rua Visconde
de Inhaúma 11. 82, armazém.

(afiSfi J) S

¦l!!!!B!lllllllilinHIB!Bfflll!iíll|
OS QUE SOFFREM DO |
ESTÔMAGO DEVEM USAR m

Guaranesia 1¦
jiiiaiiiiiiiiiiiiiiiDiiiiiiiiBiwaiHüiin

ALUGA-SE 
uma.

ei
cxcellciiw casa

.com luz electrica, fogão o gaz,
etc., i rua da Egrcjinha n. 52; as
chavei estão no armazem da - cs-
quina. (167' H) A

ALUGA-SE 
excellente casa. na rua

Annita Garibaldi, Copacabana, tres
quartos, duas salas, etc; informações
na rua Nossa Senhora de Copacabana
n. 587. (21B0 II) J

ALUGA-SE 
o bom nredio da rua

Ipanema 91. Copacabana
(30ra.II) T

Saude, Praia Formosa
> ! e Mangue

ALUGA-SE 
uma boa alcova. em ca-

sa de familia. o moço solteiro. In-
forma-se á rua Comniendador Lconar-
do 40, próximo ao Cães do Porto;

(25-1 d j

ALUGA-SE. por íi$ mensaes, a
casa da rua da rassagem 17a. com

2 quartos. 
"2 salas, cozinha, otc.; as

chaves esião nos fundos da mesma.
- 1 (2945 G) M

A 
ILUGA-SE por 4 5?, cm casa de
familia, um quarto de ¦frente, mo-

bilado, com jraz e roupa tle cama.
Rua D. Carloi 1 n. 94. Cattete.

(2Õ3i G) J

ALUGA-SE 
por preço barato, boa

easa com dois quartos, _ tuna sala
c bom quintal. Informa-se á rua Car-
doso 'Marinho n. 7, escriptorio, Traia
Formosa. X220C I) J

A LUGAM-SE bons commo-
-tfLdos na ladeira do Barroso
n. 2, Gamboa. Água em abnn-
dnucia. Trata-se na mesma.

(,T 2654) I

ALUGA-SE 
por preço barato, boa

casa com dois quartos, duas salas

A LUGAM-SE casinhas muito de-
.Áceiitcs. próprias para familia regu-
lar, bondes de cem réis, pintadas c
forradas de novo, assobradadas; na
rua Frei Caneca 232; trata-se na ave-
nida Salvador de Sá 114. (2594J) J

HADDOCH LOBO E TIJUCA
ALUGAM-SE 

doit Vions quartos,
mobilados c com pensão, a casal

ou a oessoa de tratamento, na rua
Haddock Ijobo n. 13. (206 K) J
X LUGA-SE o predio novo da

X&.i>un Urnguay 156; optima
vivenda para família ile trata-
mento; trata-se no nrmaacm
da esquina, com o sr. Joaquim

(B 2986) K

ALUGA-SE. 
nor 90$. a casa da

rua Dr. Maciel 11. 8G-X: tem 2 sa-
Ias, 3 quartos, cozinha c mais depcn-
denetas; trata-sc na mesma rua 112.
Fabrica Globo. (2810 L) R

ALUGA.SE 
boa casa assobradada,

entrada ao lado, com 4 quartos, 2
boas salas, porão hahitavel grandeterreno arborizado c todas as commo-
didades, por 112$; as chaves á rua
Chaves Faria 72. armazem Cancella,
S. Christovão. (2816 L) J

ALUGA 
SE a pequena casa da rua

U. do Bom Retiro n. 28; chaves
110 n. 30, onde se trata, das ni|2
ás 101I2. (2544 M) J

ALUGA-SE, 
por 220$ mensaes, a

casa nova, de sobrado, á rua I
de Dezembro n. Bi. tendo, no pavi-mento superior, 4 bons quartos, bom
quarto de banho com banheira servi-
da por JSttia quente c fria. lavatorio e
JV.iC, ". 110 inferior salas do visitas
e dc( jantar, copa, cozinha despensa*
W.-C. c um auarto; para informações,
a mesma rua n. no, c trala-sc á rua
Thcophilo Ottoni u. 45, sobrado.

(1244 1.) J

ALUGAM-SE 
os optimos armazéns

do Biiulovard 2S de Setembro 407e 409, o faz-se contraio, querendo;as chavei estão no n. 417. (2iS.|L)J

ALUGA-SE 
a casa III da avenida

11. 407-A do Boulevard 28 de Sc-tembro; aluguel 75?; as chaves na
padaria 11. 417. (21S4 L) J

A LUGA-SE uma casa pequena, porXifo$, na rua Lopes Souza 14. São
Christovão. (2460 L) J

ALUGA-SE 
a casa IV da rua Vis-conde de It.1n1ar.1ty n. n, com

duas salas, tres quartos, cozinha, tau-
que de lavar, W.-C, quintal; trata-
se na iiioinia rua 11. 17. onde esião ai
chaves. (2429 l,) R

AI.UGA-SK 
espaçoso armazém, de-

ccnteinentc construido. na rua S.
Luiz Gonzaga n. 132, próprio para
qualquer negocio ou fabrica, grandechácara, pieço razoável; iiiforina.se no
n. M4- (2682 L) S

ALUGA-SE, por 140$. a boa casa,
Xlcoin trre quartos, duas salas e
mais dependências, á rua 1'ercira Nu-
nes 11. ion; as chaves estão no bom-
beiro, defronte; trata-se na rua Uru-
guayana 45. . (2G84 I,) S

ALLGAM-SE 
casas por 8o$r core

dois quartos e duas salas, na ave-
nida S. Christovão n. G-*.i, ponto <1oft
bondes de 100 rs. (17J5 L) J

SUBÚRBIOS
ALUGAM-SE 

boas casas, com jar.dini v quintal, na rua Conselheiro
Jobim 19 c 27; aluguel 91$; trata-se
na rua Barão Bom liotiro 119.

(3009 M) M

ALUGA-SE 
a boa casa da jua D.

Romana 11. 29, com z salas c 2
quartos; chaves no 11. 33. onde se tra-
ta, das 10 i|2 ás n i|-' li. m.

(2545 D J

ALUGA-SE 
a casa n. .181 da rua

Uruguay; as chaves estão- uo ar-
mazem Araújo. (2797 L) R

ALUGA-SE 
o predio, com 5 bons

quartos, dn rua Santo Henrique
118; acha-se aberto de 1 ás 4 horas
da tarde. (2874 K) 11

A LUGA-SE, nor 100$. uma casa,
-E1.com - . quartos, s salas, cozinha,
quintal e jardim; ua rua Silva Gui-
marães d. fabrica das Chitas.

(a631 K) J

AI7UGAM-SIÍ, 
com pensão, niagní-

fícos e arejados quartos, na rua
Haddock Lobo 96; o predio fiea 110
lado da sombra; muito agradável no
verão. (2577 K) J

ALUGAM-SE 
casas, de 100$ ¦

120$; na rua Conde de Bonifim
209; as chaves na mesma rua 220.

(21 Co K) R

AI>UGA-SK, 
nor 103$. próprio paranumerosa familia e com todos os

c bom quintal. Informa-se a rua tar- requisites de coniniodidndes. o sobra-
doso Marinho n. 7, escriptorio, Piau do da rua Conde dt Bomfim 240.
Formosa. (220Í 1)1 <jó$o K) g

Juventude
Alexandre

Faz com que os cabellos
brancos fiquem pretos, não
queima, não mancha a pelle.

A Juventude Alexandre des-
envolve o crescimento do ca-
bello e extingue a caspa com
tres applicaçõcs.

Vende-se cm todas ss per-
fumarias, pharmacias e droga,
rias. — Preço 3$ooo.

ALUGAM-SE 
boas casas, com bons

coniiiiodo5, na rua Darão Bom Re-
tiro, entre os ns. n;i c 119. casas 1
e 2; aluguel 91$; trata-sc 110 119.

(3010 M) M

\LUGA-SE a casa da rua S. ltraz
25, toda reformada, luz electrica;

as chaves 110 27; aluguel 7íí; trata-se
com o sr. Piui, rua do llosario 112,
sala da frente, ao meio-dia. (a8j]M)'R

4 I.UCAM-Slv as casas, com dois
XXquarfis. duas salas, quintal, etc,sitas ós ruas Miguel Eeruandcs 31, e
Angélica 86. no Mcyer; a primeira
por 71$. c a.'segunda por 91$; traiu-
se a rua figueiredo 26, 110 mesmo
arrabalde. (2550 31) J

ALUGA-SE 
uni grande porão, por

preço muito barato, a um c:is;il
de velhos, oti a uma senliora que seja
pessoa sérin; rua Conselheiro Agòs-
tinho 73, Todos os Santos.

(2877 M) J

ALUGA-SE 
a casa n. 73 da rua

Araújo Lima, Andarahy. com tres
quartos, duas salas, cozinha, despen-
sa, banheiro, copa, porão habitavel,
quintal, illuminação electrica: as cha-
ves çstfio no n. 75. e trata-se na rua
Municipal n. 28, escriptorio com o
sr. Léon. (2957 J) M

ALUGA.SE 
111

dois grandes
tinia casa nova, com

5 quartos c duas grau-des lasas. despensa, cozinha banheiro,
electricidade, áreo, coradouro espaçoso
quintal, bondes Joc&y-Club c Casca-
dura, logar muito saudável; rua S.
Luiz de Gonzaga n. 342; trata-sc 110
n. 344. desta rua. (2737 D J

ALUGA-SK 
ou vende-se o barracão

da rua Bernardo 164. Encantado.
(2882 M) J

AI,UGA-SK 
uma confortável casa,

nara familia de tratamento, i'i rua
Anionio de Padua 11, 1, estação d«
Ríachuelo; as chaves es'ác na mesma-

(2548 M) J

A LUGA-SE o bom nredio da rua
J.copoldo 133 (Andarahy); |> cha-
ves estão na venda ao lado; trata-so
na rua do Rosário 105, i°.

(2Bos T.) J

ALUGAM-SE, 
nor 35$, casinhas,

„ na avenida 1} da rua S. Luiz
Ciühii, ta«i t)j

ALÜGA-SE 
n loja da rua Martins

Lage 12. com 2 salas e 2 qitar-tos; chaves na praça do lí. Novo r*.
(2=46 Ml J

AIjUGA.SE 
a bia casa da rúri Dia-

maiitiiia 11. 33. (xstacão do Ki.i-
chuelo: Irm G quartos, sendo 2 fora,
salas, banheira esmaltada, iardim. bom
auiulal, etc; ns cln;.-ç'j eslãe no 36.
por li. 1*"., onde sc informa; aluguel
i?2$ooo. (;iio9 AI) J

A L;UCAM-SE,naiVilla Gerson, *s.
_ír\.iaçüo de Ramos, quatro boas ca-
saí, sentto duas ainda não habitadas;
informações com o cauitão Magno, na
tvpographia do "Cosmopolita"; esto-
cão do Olaria, c trata-se na avenida,
Kio Branco 11 171. (2579 M) J

A LUGA-SE a casa da rua Sophla
-C_Ln. 40. com ,"í quartos. 2 eálas, etc,
nor 81$; as chaves aa rna D. Anna
Nerv 50?. atmazsm, ctta;ão do Ria-
chttehn i <*5íoM)H
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FINADOS
FLORESNATURAES

PREÇOS SEM COMPETÊNCIA

LOUREIRO
UKTIOA. FABRICA 3STEBTA CAPITAL PE COROAS DE BISOXTIT

Completa sortimento de coroas de panno e biscuit. - Acceita qualquer encommenda em flores de biscuit, como
ramos, cruzes, lyras, âncoras e corações

 62 RUA DO PASSEIO 62 ——• TELEPHONE O, 893

ACTOS FÚNEBRES

Esmeraldina de Mattos
Fonseca (Santa)

Antônio Cosme da Fonseca e
sua filha, Josó Fernandes l'e-
reira, Marcellina de Mello Pe-
reira, Justiniano Baptista de
Carvalho, Engraeia Ferreira de
Carvalho e Polybio de Mattos
(Ferreira, agradecer^ .pcnhorados
a todas as pessoas que acompa-
nliaram os restos mortaes de sua
inesquecível esposa, (ilha e irmã,
IF.SMBRAILDIN.* DE MATTOS.
FONSECA, á ultima morada, e
convidam todos os parentes e
amigos para assistir a missa dc
7a dia que, por sua alma, man-
dam celebrar na egreia da V. O.
.*)* de N. S. da Conceição da
íiôa Morte, hoje, segunda-feira,
16 do corrente, ás o i|a horas,
confessando-se. desde ja eterna-

mente (-ratos, (2785 J

ANTONIA MLLIERS

Í 

Maria Hcnrlqueta d'll-
Ilcrs de Faria Salgado,
Clovls «Tilllers do Faria
Salgado, senhora e filho,

Sady d-illlers de Faria
Salgado, senhora e filha,
João Haptista Rodrigues, se-
iiiiora o filho, Mario de 011-
velra Cimaiiúa e senhora, con-
vldant os seus parentes o ami-
gos para assistirem ú missa de
trigesimo dia qne será ceie»
hrada, hoje, segunda-feira,
1G do corrente, ús 9 )i ho-
íris; por alma do sua pre-aiiilii mão, avó o bisavó AN-
TOXIA dILIJKRS, na egreja
do Ciirino.

Mme. Cecília Jacobsen

Í'ií. 

S. Guimarães e sua
esposa, mme. Octavia Emi-
lia Guimarães, filhos e fi-
lhas; Eduardo Eisler, es-
posa, filhos e filhas; viuva

mme. Georgina Evjenth c filha,
ausente; Carlos Tygo Jacobsen, es-
posa e filhos, ausentes, agrade-
cem de coração a todos os seus
amigos e parentes que acompa-
nliaram até á ultima morada os
restos mortaes de sua idolatrada
sogra, mãe e avó, e de novo os
convidam para assistir á missa de
7° dia, <iue será rezada na egreja
de S. Loureiiço, da cidade de
Nicthcroy, hoje, segunda-feira, 16
do corrente, ás 9 horas, e por tão
nobre dever se tornam suninia-
mente gratos. (2782 J«¦HHHBHSia

D. Maria Luiza Bor-
mann de Lima

tPor 

alma de sua idoln-
trada mãe, D. MARIA
LUIZA BOiUMANN DE

LIMA, sua filha Julieta
manda celebrar uma missa,

amanhã, terça-feira, 17 do «orren.
te, 13o anniversario do seu triste
passamento, ás 9 horas, na egreja
de S. Francisco de Paula.

(R 2793

Manoel Neves Sar-
dinha

Í'D. 

Maria Fcrnaudina
Branca da Costa Sardinha,
filhos e nora farão celebrar

a missa de sétimo dia, por
ahna de acu saudoso espo-

ao, pae, sogro e i.vô, na matriz
de Nossa Senhora da Piedade,
amanhã, terça-feira, 17 do corren-
te, ás 9 horas, para cujo ¦ acto
convidara os parentes e pessoas
dc sua amizade, ás quaes de ante-
mão agradecem pcnhorados.

R 3064

Josephina Romano de
Assumpção

ÍOí 

filho3, pães, irmão, ne-
ta genro, cunhados e sohri-
nhos da finada JOSEPHI-
NA ROMANO DU AS-
SUMPÇAO convidain os

parentes c amigos para assistir á
missa de sétimo dia, que por éter-
no repouso da sua alma mandaiiii
celebrar, na egreja de Santo Anto-
nio dos Pobres, hoje, segunda-fei-
ra, 16 do corrente. Por este acto
de religião se confessam gratos.

3071

Eugênio do Rego
Macedo

ÍA 

missa por sua alma
será celebrada amanhã, ter»
ça-feira, 17 do corrente, ás
o i|j horas, ua egreja aa
Conceição e Boa Morte, á

rua do Rosário, esquina da rua
dos Ourives, quasi na Avenida
Central. (J 291O

Carolina Moreira dos
Santos

Concelho loüsádã — la-(soas — portugal

ÍJulia 

Moreira da Silva e
Gaspar Fernandes da Silva,
Carolina Moreira Rehello e
Augusto Rebello c suas fi-
lhas, Aurora Moreira Rc-

bello, João Rehello e seus filhos,
tendo recebido a infausta noticia
do fallecimento de sua mãe, sogra,
e avó; fazem celebrar uma missa
pelo seu passamento., na . matriz
de S. Francisco Xavier (Engenho
Velho), ás 10 horas, 110 dia 16 do
corrente, hoje, segunda-feira, pclo
que convidam os seus parentes c
amigos pura assistir a este acto
de religião e caridade, por quanto
desde já se confessam suninia-
mente gratos. (2545)

COROAS DE BRONZE
BUSTOS, MEDALHÕES, LE-

XltAS o uttributos fúnebres
para monumentos

FUXDIÇUO INDÍGENA
150, rua Camcrino — RIO

Dr. Luiz de Carvalho e
Mello

Í 

Amélia Gomes dos Santos
da Paixão e filhos mandam
celebrar uma missa, hoje,
segunda-feira, 16 do correu,
te, ás 10 lioras, na egreja

de Si "'Francisco de Paula, em me-
nioria de seu muito querido cunha;
do, tio e padrinho dr. LUIZ DE
CARVALHO E MELLO, pelo que
convidam seus parentes e pessoas
ániiiras.

Joaquina Ferreira de
Lemos Franco

t 

Álvaro Antônio Ferreira
Franco, s;u. esposa e fi-
lhos: Antônio Ferreira
Franco, sua esposa e fi-

lhos: Amélia Ferreira Fran-
co da Cunha, seu esposo e íilhos;
Gaúriella Ferreira Franco, Fran-
cisca Ferreira Franco, 'iiriicstina

Ferreira Franco e demais parcn-
les agradecem a todas as pessoas
que as acompanharam no doloro-
so transe por que acabam de
passar e bem assim aos que se
dignaram de levar á ultima mora-
da os restos morlacs de sua sem-
jire querida c idolatrada mãe,
sopra, avó c prima. JOAQUINA
FERREIRA DE LEMOS FRAN-
CO, c .-is convidam, bem como aos
parentes e amigos, para assistir

ii missa dc 7" dia que, por sua
cima. mandam celebrar hoje,
segunda-feira, 16 do corrente, ás
t) i'|à horas, na egreja da Tnuiiá-
cifladá Conceição, r.i.-i Onerai

Ca ma ra' '" " 
;

José Augusto Monteiro

ÍO 

VELHO
Sua faniilia c mais parcn-

tes mandam rezar, amanhã,
terça-feira, 17 do corrente,
ns 9 ijj horas, na egreja
do Sagrado Coração de Ma-

fia (Meyer), a missa de trigesimo
*ia, pelo descanso eterno de sua
iíma. Desde J4 Mtecipam seus

v9tnrIeciMSto% * 3°J«

ANTONIA GALDINA DOS
PASSOS MACEDO

ÍSeus 

filhos, filhas, gen-
ros, noras, netos o irmã
agradecem prof undamen-
to pcnhorados a todas ns
pessoas quo se dignaram

de acompanhar os restos mor-
taes de süa idolatrada mãe,
sogra, avó e irmã ANTONIA
GALDINA DOS PASSOS MA-
CEDO e de novo convidam pa-
ra assistir & missa de 7° dia
que pela sua alma será ceie-
brada quarta-feira, 18 do cor-
rente, ás 10 horas, na egreja
do . S, Francisco de Paula, e
desde já ficam summamcnte
gratos. (It 3060)

Luzedario Antônio Gui-
marães

MESTRE DE LANCHAS DO
ARSENAL DE MARINHA

ÍA 

viuva Thomazia dos
iSantos Guimarães, filhos,
cunhadas e sogra Felisiiiina
Maria da Conceição e de-
mais parentes agradecem pe-

nhorados á todos que acompanha-
ram os restos mortaes de seu saü-
doso esposo LUZEDARIO ANTO-
NIO GUIMARÃES, e dc novo ro-
gani a assistir á missa de setiino
dia, que será celebrada, amanhã,
terça-feira, 17 do corrente, ás 9
horas, na egreja de Santa Rita.
Desde já se confessam summa-
mente gratos. 30*4 J

Manoel Jacintho
Coelho

ÍJosé 

Joaquim dos Santos,
sua senhora e mais parentes
convidam os parentes e
amigos do finado para as-
sistir á missa de sétimo dia,

que fazem celebrar, amanhã, terça-
feira, 17 do corrente, ás 9 1)2 ho-
ras, na egreja dc S. Francisco de
Paula, 3096 J

Rosalina Soares
"DÊDÊ"

tlA 

familia Soares convida
as pessoas de amizade e
parentes da saudosa DêDF,
a assistir á missa que, por
alma da mesma, mandam

rezar, amanhã, terça-feira, 17 do
corrente, ás a horas, no altar-mór
da egreja de N. S. do Monte do
Carmo, 110 convento da Lapa; por
cujo acto de religião agradecem o
coniparecinicnto. 3095 J

Commendador Carlos
de Carvalhaes

t 

Margarida dc Carvalhaes
convida os seus amigos pa-
ra assistir á missa dc se-
limo dia que, por alma de
seu saudoso esposo, CAR-

LOS DE CARVALHAES, manda
celebrar na egreja da Sanla Cruz
¦dos Militares, amanhã', terça-feira,
17 do corrente, ás 9 horas, anteci-
pando os seus agradecimentos.

.ms J

Miguel Bernardo
Ferreira

Í- 

Theodora Cândida de Je-
sus, filhos, genros, nora e
netos, convidam os seus pa-
lentes e amigos para assis-
tir á missa dc sétimo dia,

que, por alma de seu esposo, pae,
sogro c avó, MIGUEL BERNAR-
DO FERREIRA, mandam rezai
amanhã, terça-feira, 17 do corren-
te, ás 8 horas, na matriz de Santa
Anna, confessando-se desde já
agradecidos. 3118 J

Coronel Innocencio Be-
nedicto Ferraz

(1° ANNIVERSARIO)

tA 

viuva Estcnhania B.
Ferraz, filhos, noras, gen-
ro, netos, irmãos, cunhados
e demais parentes convi-
dam para assistir á missa

do 1° anniversario, que, por* alma
de seu pranteado marido, pae, so-
Kro, avô, irmão e cunhado, CO-
RONEL INNOCENCIO B. FER-
RAZ, mandam celebrar hoie, se-
gtuida-feira 16 do corrente, ás 9 e
meia horas, na egreja da Santa
Cruz dos Militares, pclo que se
confessam siinuiiániénté gratos.

(R 2805

Carlos de Carvalhaes

t 

Margarida de Carvalhaes
convida ás pessoas dc sua
amizade para assistir á mis-
sa de sétimo dia, que faz
rezar por alma de seu pre-

zado e querido esposo, CARLOS
DE CARVALHAES, na egreja da

Cruz dos Militares, amanhã, ás 9
horas. Por esse acto de religião,
antecipa sinceros agradecimentos.

BENZOIN
Pará o ciiibellezanijiito da

rosto e d.-.s mãos, icfrcsca a
pelle irritada pela navalha.

Vidro 4$ooo. Pelo Correio,
5$noo. Perfumaria OR-
LANDO RANGEL.

SS33H8M

Isabel e Prenntilde de
Oliveira e Silva

Precisa-se saber dessas moças,
afim de. receberem no Thesouro
o montepio deixado pelo seu falle-
cido pae, Pedro Appolinario de
Oliveira e Silva. Cartas aesta re-
<Ml».. D. t. Sil».; „ (R''8ji

ALUGA-SE 
o confortável predio .da

rua Rocha n. 68; as chaves estão
no mes'1.10; trata-se á rua do Uos-
vicio n. as, loja. (2859 M) R

ALUGA-SE 
o chalet da rua Ama.

lia 274, Quintino Bocayuva, com
2 quartoi, a salas, cozinha, desponsa,
acua; trata-se á rua Nogueira 42.

(2856 M) R

ALUGAM-SE, 
baratiísimo, a boas

casas novas, por 6.1$ e 70$, com
2 salas, 2 quartos, cozinha, terraço,
lavatorio, bom auintat. luz clectrica,
etc, á rua Silva Reto 35'J Kiaclmelo,
junto ao largo do Jacaré, bonde Cas-
cadura. (2817 M) J

ALUGA-SE 
a casa da rua Daniel

Carneiro n 59, 15. do Ei dc Den-
tro; aluguel ei$. (2445 M) J

A 
LUGAM-SE, grande reducçüo de
preços, tm vista da criee. casas

que eram de 110$. estão a 60$, 65*,
70$ e 75$, e 1$ lixo; aproveitem; e
na paraíso dos subúrbios. Villa Sa-
v^na^stacíoJían£ieira^(aji^M)R

S»OMPRA-SE 
em Botafogo um pre-/dio de 3 ou mais quarto* e que

o seja cara. Cartas no Jornal do
Commercio, a Z. Z. (2536 N)j

NIGTHEROY
ALUGA-SE, 

em Niclheroy. á rua
Nilo Pcçanha n. 109, uma sala

com mobília, tem tres janelas de fren*
te, duas linhas de bondes de cem réis,
perto dos banhos dc mar, a uma se-
nliora ou senhor sério. Informações,
á rua Visconde de Inhaúma n. 70,armazém (1849 T) S

ALUGA-SE 
o predio da rua Hor-

mengarda n. 48.A. Mcycr, com
porão habitavcl e a dois minutos da
estação. (25G8 M) J

ALUGAM-SE 
as casas das ruas S.

João n. 37. e Pigucira n. igj), es-
lação do Rocha; as chaves estao no
n. 203, (2601 M)R

ALUGA-SE, 
por 55$. a casa da rua

Nova de Bomsucccsso n. 50, em
Bomsuccesso, com tres quartos, duas
salas, cozinha, tanque, água. VV.-C, e
bom quintal fechado; a chave na mes-
ma rua n. 56. (2611 M) R

ALUGA-SE 
a casa da rua Maga-

Ihães Couto 50 (Meyer Boca do
Matto); trata.se á rua da Quitan-
da 68. (260; M) R

4 LUGA-SE o magnífico predio da
Xlrua Barão do Bom Retiro n. 150,
por 140*!; as chaves na padaria Dro-
xima, n. 156. '•_•"> (2910 M)J

ALUGAM-SE-casas 
novas com dois

quarto), duas salas, luz, água,
por su$; na rua Dr. Landi n. 57. a
dois minuto] da estação de Ramos.

C29G6M) M

ALUGA-SE 
uma cozinheira do tri.

vial; de côr branca, dormindo no
alugue!,, rito lava roupa; ordenado 45$
e 50; na rua 24 de Maio n 100, esta-
tão do Riachuclo. (2756 M) J

ALUGA-SE 
uma casa, por 35$; sa-

Ia inarto, cozinha, ocimcntada,
largo do Campinho 7. Cascadura.

(3084 
M) J

ALUGA-SE 
uma casa moderna, com

2 salas.. 2 quartos, etc.; tem va-
ramla ao lado, bom jardim e grande
terreno; rua Condessa Belmont 104;
ns chaves estão no n, 98, Engenho
Novo; preço 122$. (2041 M) S

ALUGA-SE 
uma sitio, todo t corca-

do, com pequena casa. próximo ao
Pechincha, cm lacarépaguá; Irata-se á
rua Emilia 11. 151. (2681 M)S

A LUGA-SE uma casa, com Ires
i*S.quarlis. duas salas, jardim, grande
quintal e luz elcctrica; rua General
Bento Gonçalves 33; chaves rua José
dos Reis 57. (1947 51) S

A LUGA-SE uma boa casa. para mo-
Xlrádia. na rua .Maria Teixeira n,
46, Rio das-Pedras; trata-sc no Mcr-
cado Novo, rua V n, 7, casa do Pe-
reira. (1500 M) J

ALUGA-SE 
em casa de familia um

quarto com pensão, a um casal
dc tratamento; na rua Dr. Dias da
Cruz 237, Meyer. (40i'M)A

ALUGAM-SE 
casas novas, na rua

Braul.o Cordeiro n. 69, próximo
ú parada lloredia dc Sá e aos bondes
ile Cascadura, por preços muito ra-
zoaveis; trata-sc no n. 71. (1150MIS

A LUCA-SE n espaçoso predio da
Xirua Santa Clara 11. ,10o, Copacaba-
na, podendo ser visto á qualquer ho-
r.i; trata-se á rua Euohasia Corrêa
11. 10, ou á avenida Rio Branco 171.

Í2580 M) J

ALUGA-SE, 
por 91$ mensaes, a

casa da rua Souza Ba.ios n. 180,
pintada e forrada dc novo, illuminaila
á electricidade, com 2 ' bons quartos,
2 nptinris safus, cozinha, despensa,
quini_al com W.-C.. quarto coin chu-
veiro o tom teneno nos fundos; as
chaves estão no n. 191 (junto), _otrata-se á rua 1'lack n 133, estação
do RiacVelo. (2576 M) J

PO' DE ARROZ E' °mc

LADY ihor e não
é ornais
caro, Ad-
h c r e nte,
medicinal

e muito
perfumado. Caixa nSüoo, pelo
Correio ,j$20o. Vende-se em to-
das as Perfumadas. Pliannacia»
e Drogarias e no Depoaüto: Per-
fumaria Lopes, rua Uruguayana,
44 — Rio, Mediante 100 réis de
sello enviamos o catalogo de Con-
selhos de Belleza. (7891 A)

COMPRA-SE 
um predio em centro

de terreno, porão «Ho, até 20
contos; rua S. José n. 112 — Phar-
macia. (2584 N)

PREDÍO 
— Vende-se um próprio

para familia estrangeira, em cen-
tro de grande chácara, toda plantada,
bellissitno panorama, com sala de vi-
sitas, talão para jantar todo decora-
do a oleo, 6'quartos e mais depen-
denotas internas; varanda em toda a
volta, próximo' a bonde e trem. Pre-

Ío' 
27 contos; nua da Capella n. 19,"iedade. (2780 N) J

PrfEDÍOS 
 Compram-se, ainda

que "precisem de concerto», me-
nos nos subúrbios. Trata-se a rua
Dr. Rodrigo, íh» Santos n. 76, dai
10 ás 12 e daa 17 ás 19 horei.

ffifcl ,<(26i8 N) R

VENnEM-SíRr 
aT'"quem 

' 
pretender

aquiril-os, alguns predios no |Lemc,Copacabana e Ipanema; trata-se a rua
do Hospício nj| *>3. (M 2062) N

VENDE-SE 
, um esplendido predio,

em Santa Thereza, á * rua Miguel
de Paiva 181, pelo leiloeiro Iglesias.
quinta-feira, 19 do corrente. (2455«)J

PRE
USADOS

Vendem-se 4, de diversos-
tamanhos e dos melhores
fabricantes, por preços da
oceasião.

Rua Uruguayana,143'
VENI>E-SE 

um terreno de iox46,
e todo material, por i»6ooÇooo;

já tem .alicerce; rua Pio Ferro; in-
forma-se no n. 21, "Inhaúma. Bon-
des no 'Meyer. ' ¦ (N1618) J

TjnENDE-SE 
» casa á rua Avilta,

48 em S. ChristovSo, com 3 quar.
toi e 2 salas e "bastante terreno; tra-
ta-se na mesma, próximo á rua Ale-
gria.. (2570. N) J

\riEN'DE-SE 
uma «asa construecão

moderna tendo cinco commodos,
.por 31800Í000, entre as estações de
Ramos e Bomsuccesso; trata-se á rua
do Engenho de Pedra n. i64, com

d<«no em Bomsucccsso.- (-'62a N) R

\7"ENDE-SE um terreno pega-V do «o predio & rua Paim
Pamplona 49, a onde está a
chave, fica em canto de rua;
trata-se a rua do Ouvidor 94.

(J 2304) -N

Poderoso^^^^ Talisman
Para vencer ditficuldades pnysic»» e moraes,'dominar vossos inlmi-

?íos, 
destruir invejas, e malefícios, ganhar dinheiro .em negocio*, ser fe-

iz em amizades e gosar saude e bem-estar, compre já mm CASAL das le-
gitimas PEDRAS DE CEVAR, poderoso talisman recebido da índia Ori-
ental. — Remmetto, GRÁTIS, informações minuciosas e interessantes a
quem enviar 300 ré» em sellos novos do Correio, dentro de carta —
ARISTÓTELES ITÁLIA — B UA SENHOR DOS PASSOS
N. 98, sobrado — CAIXA DO CORREIO 0(04 — RIO.

COMPRA-SE 
uma casa com 4 a

S quarto», a salas e outras depen-
dencias; bastante terreno, etc. Pa-
ga-se 3:000$ á vista e o restante em
prestações mensaes de 300$. Infor-
maçües a F. Lemos, á rua S, Pe-
dio n. 201. (1113N) R

flONSTRUCÇOES e reparos, exe-
\J cutam-se com brevidade, garantin.do-se bom trabalho e material de 1»
ordem; trata-se na rua do Ouvidor
n, 108, satã 3, com o sr. Cândido.-

(11913 S) J

COMPRA-SE 
bem perto da estação

do Meyer, em togar alto, uma
casa de boa construecão, bem con-
servada, com 3 ou 4 quartos e mais
dependências, em centro de regular
terreno, até no contos de réis. Offcr-
tas a E, Dezonne. Altos da Confei-
taria JapSo — Meyer. (2880 N) J

COMPUA-SE, perto da estacio do
Meyer, uma casa de boa cortstru-

cção, em bom estado de conservação,
cum 3 quartos e outras dependências,
cm centro de regular terreno, até á
quantia dc 8 contos, sendo 2 á vista
e o restante em prestações. Offertas
a H. U. H., para esta redacçâo.

(2844 N) R

VFjNDEM-9E,* 
hoje mesmo, jMffli

pretender aquiril-os, algun9 prédios
adequados 4 renda e moradia; r. do
Hospicio li. 198. CM 206a)-N

VENDE-SE. 
'nà rua Conde de Bom-

fim, terfâõo a 600$ o metro de
frente; 130, Alfândega, »• andar, das
2ÍB 6, (25.15 N) J

VENDE-SE 
'iim botenuim, numpon-

to do centro da cidade; faz fren-
te para quatro 

'ruas; informa-se £ rua
Primeiro de Março n, 91. (R303ON

VENDEM-SE 
muito em conta dois

prédios, 4 rua Passo da Pátria,
S. Domingos, Niotheroy, que, compe.
qttenos reparos, dão boas casas de mo-
radia; trata-se á,,r. G. Câmara 'n. 21,
das 9 4i ioi|i ou das 3 ás 4 ho-
ras — Rio. (R 3065) 'N

irEXOEM-SE lotes de tcirc-
V nos de 12X50, a 100$, em

prestações; logar alto, saúda-
vel e do grande futuro; infor-
inações na Pharmacia Roma-
rio, em frente ii estação de
Anehicta. (J 2060) N

A CURA DA SYPHLIIS
Adquirida ou. hereditária, interna ou externa em to-
das as manifestações; Rheitmitisrao, Eczemas, Ulceras,fiunorcs, .tscrofu las, Dores musculares e ossea9. Do-
res de cabeça nocturna9, Ulceras do Estômago, etc,se consegue com o

LÜETYL
Poderoso antisy-
pliilitico. Elimi-

nador das impu-
rezas e micróbios
do Sangue. Cura
sypliilis, tanto ex-
terna (pelle, etc.)
como interna (dos
Pulmões, Coração,
etc.) Peçam prós-pectos. Vendc-sc
nas boas pharma-cias. Preço. 5$.Deposito- -Geral!
Avenida Gomes
1'reire, 99, X.
1202' C.

VENDE-SE, 
hoje mesmo, lindo :pre-

dio, 4 rua Benjamin Constant, 121,
aberto da 8 ás; trata-se 4 rua do
Hospício n, 198. (M 2062) N

VENDE-SE 
«m bom e solido pre-

dio. com 4 quartos, sala de visi-
tas, sala de jantar, copa, cozinha, des-

Íensa 
porão e quartos .para creados,

ardim á rente e bom quintal, com
«ides 4 porta e. no melhor .ponto da

Fabrica, rua General Roca. Preço
22:000$; para iratar 4 avenida Rio
Branco n, 15, sob., sala 3, da 1 ás 4
horas, com Henrique. (R 3070) (N

VENDE-SE 
por preço de oceasião,

ou permuta-sc, um .terreno .na rua
SanfAnna, Boca, do Matto, com
H7omqs.r com ó'nroprietarfo. Altos,
Confeitaria Japão, Meyer. (J 288ON

COMPRA-SE 
uma casa no Engcnlio

Velho ate 15 contos, com tres
atiartos, 

dtiS9 salas e outras depen-eircias construecão moderna, cmcentro de terreno; cartas para~a tra-vessa de S. Salvador n; 166 A.
 (3104 N) J

AWSA-SE li casa da rua Flach
x\.n. 13S, própria para faniilia gran-
de o de tratamento. Trata-se na rua
Vinte e Quatro de 'Maio 2^3.

(1151 M) S

A T.UG.-VM.SI' duas casas novas, na
XSLrita D* Mincrvina ns. 55 « 37.
Estacio, *- t'^371 'M) M

A LUGA-SE bom predio de
-^•2 pu vi mentos, 2 salas, 5
quartos, liiuiliciro, varanda,
jardim, dcpcndeiuiias, Iu/ ele-
ctrica, etc; na rua Alice de
Figueiredo 53, por 220!?.

(R 2192) 3f

AI.UGA.SE, por 6"o$, a pequenacasa da rua 20 dc M;it\*o 23; a
chave está no ri. 117 da avenida ao
lado; trata-sc ua rua Dias da Cruz 28.

(2481 M) R

MOLÉSTIAS DA URETHRA
Cura rápida com a

1NJI5CÇÃO MARINHO
Rua 7 de Setembro, 180

AI.UGA.SI', 
uma ochuena casa paranegocio: rua José dos Reis 39. En-

genlio de Dentro. (2534 M) S

X LUGAM-SE o predio o cha-
^*-car« á .listrada d» Cavnnca
11. 31, cm Jacurépaguú; tem
todas as commodidadcs, in-
clusive clcctricidade, perto do
bonde, a um minuto; as cha-
ves estão A rna llarro Verme-
Ilio 24; trata-se á rua do Ou-
vidor 94. (J 3205) M

ALUGA-SE por 175$, 11111 predio
«ovo, com porão Iiabitãvel, janlim,

patcp c quintal arborisaüo, bondes qua-
si ú poria! dispõe de 13 peças com
requisitos modernos. Ver e tratar ¦das
S. ás 11 horas, á rua Visconde dc
Santa Cruz n. 15 (Engenho Novo).* (2307 M) J

AEUGA-SE. 
por 00$. a casa "3, á

rua Dr. Ferreira Nobre., Mcycr;
cliavcs no in, com 2 salas. 2 quartos,
porão habitavcl; trata-sc Rodrico Sil-
va 10. 2" andar, entre Assembléa e
Sj^Josc. (264G J1)_J

X LUGA-SE por 102$ a casa
¦Ada rua Boa Vista, junto ao
n. 6. Chaves » rua Arcliias
Cordeiro 482. Trata-se na
Avenida Central 128, sob.

(J 2549)M

AI.UGA-SE 
a nova o boa casa da

rua Dr. Dias da Cruz n. 188
(Meyer); 3 quartos, 2 salas, cozinha,
copa. auarto para creado, banheira
csirialHad». luz elcctrica, ernz, 2 fo-
cúcs c bem quintal* as chaves estão
uo 11. 1.1 da rua MaKalhãcs Couto, c
trata-se ua rua Sachet u. 12. sobrado.

(2i;6 M)- R

ALUGAM-SE casas na Villa
*VRoc1io, A 71$; as cliavcs
na ruu do Rocha 20, casa IV;
trata-se na rua do Hospi-
cio 11. 91, sobrado. (J2022) 31

ALUG 
A-SE, preço módico, predio

novo; rua Condessa Belmonte n.
ío.i-B. lüiçcuho Novo; 3 quartos, 2
salas e mais, dependências, electririda-
de, quintal, jardim na frente; as cha-
ves a mesma rua ios; traat-se rua 13
dc Maio 42, arniazcm. cm frente ao
I.yrico. (12.10 M)S

LUGA-SE. por 8t$, no Meyer,
Lunia casa, com tres quartos, duas

salas, coziuha, ^despensa c quintal;
Sobrinho iogsuaJ

trata-se
(Mey«>.

mi Torres Sobrinho 10

COPACABANA 
-1 Vende-se umterreno cm prestações; cartas no

Jornal do Commcrcio, a Z. Z.
(26*01 N) J

CASA 
— Vende-se uma com fren-

le- de platibanda, entrada 4o lado
com jardim na frente, com muro e
gradil e portão de fern, com 2 salas,
.1 bons quartos, cozinha, banheiro e
latrina, e despensa com uma grandearca toda coberta, com porão com
dois metros de altura; todo o mate-rial empregado é de 1» ordem, com
luz, água c grande tanque, e um gal-hnliciro espaçoso, com todo o terre-
iio cercado com muro; por preço ba-
rato; é uma verdadeira pechinchapara ver e tratar na rua Roberto
Silva n. 23 _ Ramos, (2826 H) R

| 1OMRAM-SE predio9 uos bairros
\J do Estacio de Sá. Trata-se 11a
rua Dr. Souza Neves n. 32, das 10
ás 12 e das '17 em deante. (2568 N)J

\TENDE-SE 
um lote de terreno com

arvores de frutas, de 10X35, tem
na rua; água e luz, pela quantia de
7oo$ooo distante do Donde de Cas-
cadura, s minutos; na rua Alves de
Azevedo n. 44, Jacaré. (1232 N) S

VENDE-SE; 
pòr 25 contos, o moder-

no predio da rua Barão de Amazo-
nas; traat-Be & rui Theophilo Ottoni
83. i» andar. (1823 N) S

1TENDEM-SE lotes do terre-
V nos de 12X50, a 100$, em

prestações, próprios para si-
tios, tendo ttm com casa c O
lotes por um conto, cscrlpto.
rio em frente ú estação de São
Matheus, Linha Auxiliar, pas.
sagem ida o volta 300 réis.

(J 2061) N

\*TiBNIXE-SE bom predio quasi novo,
V bem construído, tem duas sa-

las, a quartos, cozinha, latrina, tan-
que, quintal, etc.; tem luz clectrica,-boa installacjío de água com todas as
eommodidades, na rua Leandro 43;
trata-se no n. 44, Venda, Olaria.
Preço 4:500$. (N2i6o)R

UTERO—OVARIOS E ANNEXOS
O ICHTHYOLOL, de Alfredo do Carvalho, é de effeito

seguro na cura das moléstias desses órgãos—Inflamina-
ções, corrlmeutos agudos ou chronicos. A' venda em to-
das as pharmacias do Rio e dos Estados. Depositários:
Alfredo de Carvalho & C. — Rua 1° do Março n. 10.

CASA 
até 10:000$ — Compra-se

uma que tenha tres quartos, rc-
pular terreno e todas as accommn-
ilações para familia de tratamento.
Prefere-se que seja situada perto da
cidade c exige-se que a construecão
seja absolutamente solida. Pagàmçii-
to iniincdiato. Cortas a Justino de
Araújo, rua Dr. Barbosa da Silva n.
2, estação do Riaclmlelo. (2306 Nj J

C10MPRA-SE 
uma casa com 3 ou

) mais quartos, 2 salas, copa, dis-
pensa, banheiro, quarto para creados
e coziul*. Ptefcrc-se comi varanda
ao redor e de estylo moderno, no
centro de Jardim e grande terreno.
Paga-se até i6iooo$ooo, nos bairros
de Andarahy, Tijuca, Villa Isabel e
S. Christovão. Cartas a J. S.; rua
(Leopoldo 189 — Andarahy.

COMPRA-SE 
uma casa ate 5:000$,

com Iodos os requisitos da hy-
giene, sendo 2:000$ á vista, e o res-
to a prestações, conforme se comlii-
nar, não sendo muito longe da ei-
dade; trata-se com Eduardo, a rua
Visconde de Sanwcaliy 11 ,,285.(1S94 N) R

PREDIOS, 
terrenos, sítios e fazen-

das; compra, venda, bypotbcca,
antlclircsis, arrendamento, concerto e
construcções, com J. Pinto; rua do
Rosário 134, tabellião. (2890 b) ]

VENDE-SE 
uni chalet próprio pa-

ra habitação ..de familia, com jar-
dim na frente e caixa d'agua, Es-
trada Real de Santa Cruz n. 2.51*2;
trata-se no mesmo. (R 392) N

MOVEIS a PRESTAÇÕES
72 - Quitanda - 72
— A. PINTO & O. —

ViENDE-SE 
por 7:500$, renda 250$

um correr -dc casas no Kng, de
Dentro. Com o sr. Affonso. Rua do
Carmo, 06, sala 4, ás 3 horas.

(166Ú X) J

VENDE-SE. 
na rua Aquidaban, Bo.

ca -io Maílo, Meyer, tnn superior
lote do terreno dc esquina, frente
para duas ruas, tendo 170 metros
quadrados. Accilain.se offertas razoa,
veis; 130. Alfândega, 1» andar, 2 ás 6.

. -... (2533 N) J
\TENDE-SE, na estação dc Ramos,

V 7 minutos distante uni predio em
centro de terreno, platibanda c con-
strucção CNcellentc; 4:5008; 130, Al-
faudega, 1° andar, das 2 ás 6.

(2534 N) J

VENDE-SE. 
distante ia minutos da

estação do Encantado, um. magni-
fico predio, completamente novo esty-
Io japonez o que ha de chie, situado
em centro de terreno quo mede de
frente 14 metros, construecão xcel-
lente, paredes dobrada; e tem um
panorama admirável; o dito predio
nunca foi habitado; ncíocir urgente;
5:45o$ooo. Alfândega 13a 1° andar,
a ís 3. (2S.10 N) J

VENDE-SE, 
na estação dn Rio das

Pedra., tm predo. completamente
novo, 2 janeüas de treme varanda
ao lado. tende uma out.j, cozinha na
parte dos fundos, distante da estação
6 minutos, cgua, ir.stiltaçilo elcctrica,
mostra-se a pnotographia do mesmo,
predio este que ficou quasi por 11
contos de •.'"» e aoce'tnm.se offertas,
negocio urgmte, devida- ao dono ter
que te retirar desta capitai. 130, Al-
fandoga, 132, «• andar, a, a» o. _

(4531 N) J

FERIDAS ',:.:.
darthros, eczemas, surdas,
pannos, comichões, etc., des-

<¦ aj-rparecem irapidauiente iisan-
do Pomada Luzilana. Caixa
1S000. Deposito: Pharmacia
Tavares. Praça Tiradcntes
n. 62 (Largo do Rocio.

A 4030

VENDE.SE 
um bom barracão de

madeiras de lei, tendo bom ter-
reno e água encanada, distante dois
minutos da estação de Ramos; trata-
te i rua André Pinto i>. 65.

(N 2030) J

VENDE-SE 
um esplendido terreno

com 12 ms., de frente por 91 de
fundos, prompto a edificar na tra.
vessa S. Salvador, hoje professorGabizo, junto ao palacete, 211; tra-
ta-se com p proprietário, na rua Ma-
riz e Barros n, 268. (2632 N) K

VENDEM-SE, 
como pechincha, a

excedentes lotes de terreno, jun-
tos ou separados, tendo 7.5° metros
dc frente cada um. por 35 de fundos,
situado na Boca do Matto (Meyer),
próximo a 3 Unhas de bondes, local
enxuto t prompto a conatruir. Alfan-
dega, 130, 1° andar, a ís i. Preço,
9oo$ooo cada um. (2532 N)J
*1TENDE-SE o predio da tua de
IVS. Valentim n. 53t trata-se na
mesma rua n. 55- (Mattoso).¦ (3044 1»)

ViENDE-SE 
a «asa da rua V"nte de

Março n. 29, Meyer, com 2 quar-
tos, 2 salas, cozinha, grande quintal,
todo cercado e jardim na frente para
Ícr 

e tratar na mesma. 'Bonde Lins
e Vasconcellós. (2993 N) M

VE.\'DE-9E 
um predio com 3 salas,

5 quartos, cozinha, etc, centro de
terreno iiXío, com luz elcctrica e gaz
com J. Pinto, rua do Rosário, 134.
tabellião. (289Õ N) J

TTiENiDEM-SE as seguintes proprie-V dades: por 28:000$, um predio, ren-
dendo 400$; na rua Barão de São Fe-
lix, por 7:500$, um terreno com 16X
80, na rua Figueira (Estação do Ro-
cha); trata-se com E. Cardoso, na rua
da Quitanda n, 67, loja ás 4 lioras

MS) 'M

VENDE-SE 
um magnífico e solido

predio todo dc cantaria com loja
e" sob., com magníficas accmmodaçõcs
e bom quintal 25:000$; na rua Mi-
gucl de Frias e São Christovão; trata-
se á rua da Carioca n. 43. 1° andar.'í. 1170 C. (2612 'N) J

ViENDE-SE 
uma casa com grande

terreno todo .plantado de arvores
e com um lindo jardim na frente c
dos lados, todo cimentado, tem es-
goto e muita fartura d'agua; a casa
e nova, porem, pequena; tem varan-
da do lado. Preço 8:000$; na rua
Guineza n. 78, Engenho de Dentro;
pode ser vista à qualquer hora,tr ,(5i4a N) S

VENDE-SE 
unfa casa nova, muito

perto' da estação do Riachuelo, na
rua .D, Clara de Barros, 41, tendo 4
salas, 6 esplendidos quartos e mais 3
ditos para empregados, despensa, capa,
cozinha, banheira com água, quente e
fria, 2 necessárias, tanques, grande
terreno, etc; trata-se na mesma.

(2875 N) J

VENDE-SE 
uma casa por 6:000$

com duas salas, dois quartos, co.
zinha. terreno medindo " por 60,
rua Dr. Bulhões n, 125, Engenho de
'Dentro; trata-se na mesma.

(2050 N) B

VENDE-SE 
por 27 contos um pre-

dio novo feltfo modem», i tra-
vessa iDerby Club, rua está transversal
a de S. Francisco Xavier, próximo' ao
Collegio Militar, assobradado, alto, no
centro de terreno de 12X45, com duas
janellas de frente, , entrada ao lado,
com varanda corrida, com 3 salas,
5 quartos^ despensa, cozinha, quarto
com banheiro e bom quintal; trata-se
com Mourão á rua do Rosário 11. 161.

\71ENDE-SE 
um predio chie na rua

iBarão de Mesquita, recfthteiiièii-
te, construído, estylo moderno, ainda
não habitado, em centro de terreno
com jardim na frente e dos lados,
com dois .pavimentos, tendo em baixo
sala, saltünlia, sala de jantar, dis-
pensa, banheiro, W, C, cozinha in-
stallaçõcs clectricas em cima tres dor-
mitonos, corredor e lavatorio e W.
C. Bom quintal, todo fechado; para
ver, rua Rosário ifii, sobrado, Mourão
bonde Andarahy Grande á porta, Pre-
ço 221000$000. (2166 N) R

17ÍEXDBM-SE por ia contos dois
V predios á travessa S. 'Diogo, por-

ta e janclla, 2 salas, 3 quartos, corre-
dor, cozinha e quintal, cada predio;
para mais informações com Mourão,
á rua do Rosário 16», ou á rua Sou-
za Franco n, 47. V. Isabel.

(109» N) J

VEN'DE-SE 
por 18 contos um pre-

dio na rua Condessa de Belmon-
te (E. de Engenho Novo), 3 mlnu-
tos dos bondes de Lins de Vasconcel-
Ios, no centro de terreno, jardim e «ra.
dil de ferro na -frente com 3 Ja-
nellas de frente, entrada ao lado, com
varctida corrida na extensão do predio
4 salas, 3 quartos, cozinha, quarto
de banhos, etc; trata-se com Mourão,
á rua do Rosário 161, ou à rua Souza
1'ranco n. 47i Vila Isabel. ¦

(:99a N) J

sa
ARAUTÕ\

OO
PRQCftESSÒ n

ftffijM A LÂMPADA. 
'/

tíDisoar

ViENOE-SE 
por 4:200$ um predio

da rua Borges n. 15, estação do
¦Meyer, tem 5 commodffj e bom ter-
reno; tratar á rua .Dr, Arcliias Cor-
deiro, 196, loja de ferragem.

(2438 N) J

VENDE-SE 
na rua Magalhães Con-

to, um terreno o que lia de m-
peráor compra, alto, nivelado, quasi
na esquina da rua Dias da Cruz, me-
dindo de frente 10,40 ,por 50 de fun-
dos; não se oceeitam intermediários;
130, Alfândega, 1° andar, 2 ás 6.
Negocio urgente, 2:450$. (2536 N) J

Constipação
Tomo

PEITOKAL MARINHO
Rua 7 de Setembro, 18G

ViENDE-SE 
uma casa com 3 quar-

tos, 2 salas, casa de banhos e la-
trina, com água e luz por preço de
oceasião; trata-se na rua Roberto Sil-
va, 23, estação de Ramos. (2825 X) R

VENDEM-SE 
o« predios seguintes;

45:000$ 5 predios novos, rendendo
<ioo$, á rua Condessa "Uetinotile;
35:000$ 1 grande predio cm centro dc
chácara, á rua Vinte e Quatro de
Maio; 23:000$, 1 predio novo 110 me-
llior ponto de Copacabana; 22:000$, 2
prédios novos com armaiem c casa dc
família, alugado por contrato, renden-
do 250$, líquidos em frente a E. de
Ramos; 21:000$ 1 predio novo, esly-
Io palacete cm centro dc terreno, jun-
to a R. B. Mesquita; :4:00o?, 1 pre-
dio, com 3 quartos, 2 salas, a traves-
sa 11 de iMaioy» junto a Avenida S.
Sá; 11:000$, t iprcdio, novo á rua Pau*
Ia e Silva (L. da Cancella); 10:000$,
2 prédios novos, í rua Angélica, jun-
to a E. do Mcycr; 9:000$, 1 predio
novo de negocio c moradia 110 E, No-
vo; 7:000$ 1 bom predio á r. ircrmcn
garda junto a E. Mcycr; 4:300$, 1
predio, com 2 quartos, 2 saias a rua
'D. Clara, além desses tem outros cm
Ramos,
diversas localidades; trata-se á rua do
Carmo, 66, i° andar telephone, 3848
Nor^ (2588 N) J

VENDE-SE 
com urgência um pre-dio novo, na rua Sara, .por 8 con-

tos de réis; trata-se na rua do Ouvi-
dor, 108, sala 3, com o sr. Cândido.

(2919 N) J

\T0nA0 cn "* rua Barão de Pe-
VCIiUC-ac tropoüis, Rio Compri-

do, um terreno alto, que mede 11 X
41, tendo admirável panorama; preço
i:?5o$ooo; 130, Alfândega, 1° andar,
das 2 ás 6. (2537 N) J

VENDE-SE 
uma pequena pensão

bem conhecida e antiga, muito
bem localizada e sempre cheia, como
poderá ver o pretendente, distante do
centro, sete minutos, bondes de 100
réis; preço muito módico; in>íorma*se
por favor nesta redacçâo, carta a Se-
bastião de Oliveira. (2539 S) J

ViENDE-SE 
uma casa com 3 quar-

tos sala, dispensa, e cozinha, o ter.
reno, com 22X66, bem arborizado de
arvores frutíferas com boa égua, á
r. S. Carlos n, 27, por 2i2oo$ooo, na
Estação 'Marechal Hermes,; para mais
informações com o sr. Candinho, no
botequim da estação. (2806 N) R

I/IENDE-SE a 2 contos o lote de ter-
reno, com 6 por 50; na rua Vista
Alegre, esquina da rua Miguel de Pai-
va (Catumby); tem 4 lotes; tratar á
rua Concórdia, 48, ..(2851 N) R

TTEXiDE-SE um predio por 6 con-
V tos, novo, de construecão moder-

na, á travessa José Banifacio n. 51,
OE. de Todos os Santos), 2 minutos
dos bondes, assobradado, com duas
jatiellas de frente, entrada ao lado,
ortão de ferro, varanda corrida na
extensão do redio, duas salas, tres
quartos, despensa, miarto com banhos,
etc; trata-se com mourão. Rosário nu-
mero rói, 4 rua Souza branco o. 47,Villa Isabel. N

«li
Miguel Braga, especialista em ex-tra cção dc callos e unhas encravadas,

sem dõr, etc, r. Ouvidor 165, «ob,
i. N. 1595. Aos domingos attende
chamados a domicilio. Tel, Norte2659.

\*rl"ND'v-SI* 
papel pintado á rua d»

llospicio 190. as compras são fei-
tas a vista e <iada deve por esse mo-
tivo vende mais barato; ver para crer
casa Araújo Silva. (13-1 O) J

m'"XDlí-SE um botequim com bi.
lliar, cm ponto de futuro, tem

bom contrato, não paga aluguel, o mo-
tivo c o dono ter outra collooação;
informa-se 110 Café Triumpho á pra:ça íitadentes, 56, com o sr. l'ò«-
seca.. (2634 O) R

VEXiDEM-SE 
duai bicyclctas para!

homem o duas para menino, in-'
«Uzas e com pouco uso. Por preçoj
dc pechincha. Rua do Cattete ti. 10:
loja. (O 2305)

\VENDEM-SE 
duas Wcyclettcs ja-jra homem e uma de creança «aí

Ecrfeito 
estado; na rua iDr. Silva Re-

ello n. 29, casa o. 5, estação do!'Meyer, (2612 O) !f

VENDEM-SE 
moirSei dc ferro da

am.io a 4m,45 furados em can'..i2
neiras; rua 'Dr. Silva Rabello n, ;•)'
casa s, estação do Meyer.

(2613 0)

TTENOÇ-SE ou troca-se um cair.
com arreios para dois animaes; tuiloi
em perfeito estade. fará tratar e in-1
formar com Victor i rua São Pedro
n. 52. loja.. .- (2581 O) U

VENDE-SE 
um cachorro de Oalma.

_ cia, oura raça, a rua Dr. Dias .lal
Cruz. 98 (Meyer). (2633 N) «

VENDEM-SE 
25 garrs de vinho

.Rio Grande, por 9$ooo, Mel drFlorianópolis, garfa. i$ooo. Cattete
n. t — "Forte Lusitano".

VENDE-SE 
um bonito plano ellr-

mão, cordas cruzadas, cepo dc mr.tal, baratissimo, de oarticular; avenida
Passos n. 30, loja de electricidade.

(3126) Q

\*ril'}N'DE-9I5 
um magnífico harme-

nium, do melhor autor americano,
pela terça parte do valor; na rua da
Alfândega n. 361. (J 307;) O

VJ3NDE-SE 
um motor de. s II f,

quasi novo; rua Frei Caneca, 10:.
(J 29H) b

TTENDE-SE 
uma boa- machvia paraengarrafar águas gazosas: rua Fn i

Caneca n, 105. (J ..914) t)
"\JENDEM-SE uma lâmpada elcctrica

T para escriptorio, dois castlçaes de'
bronze e um transparente de palha, j
por 40$; travessa de S. Francisco .!c|
Paula 11. 16, 2» andar. (J 309-1) ü

V.BNDEM-SE 
dois moinhos elecfri-i

cos para café, um carrinho para
vender doces e sorvetes c motores dc
i|2, 1 e 12 IIP. Preço baratissimo;!
praça da Republica 195. (J 3ioij) i}'

VIENDE-SE por 8:500) um predionovo, assobradado, alto â rua Leo-
V poldo, com bondes de Andarahq á

porta, com 3 janellas de frente, en*
trada ao lado, com varanda, com a
salas,; 3 quartos, cozinha, despensa,banheiro W. C, e quintal; trata-se
com 'Mourão, r, do Rosário o. 161.
sobrado. (1091 «) J

ViENDRM-SE por 14 contos, dois
predios á rua Tavares ns; 219 e

22i (E. do Encantado), novol, feitio
moderno, assobradados, altos, no cen-
tro de terreno, jardim e gradil de fer-
ro na frente entrada ao lado, 2 salas,
3 quartos, cozinha, despensa, banheiro
tanque e W. C.; trata-se com Mourão
a rua do Rosário 161. X

VilvNDBM-SE 
dois predios i rua

Goyaz, ns: 82 e 84 (est. do lE. dc
Dentro), tendo, um uma porta larga,
com negocio e moradia para familia;
outro, com 3 janelas de frente, cn-
trada ao lado, com portão de ferro, a
Salas, 3 quartas, cozinha, banheiro,
tanque e quintal; trata-se com Mourão
Rosário 16:. (7093 iX) J

VENDE-SE 
um- bom predio no Lc-

me, com S quartos, 2 salas, des-
pensa, cozinha, copa, «te. Informa-
ções i rua Buarque 46 (Leme).

(N 2072) J

VENDA DIVERSAS
VENDEM-SE 

á r. liaddock Lobo
n. 417, casaes de canários prom-ptos para reproducçáo e ctes "Fox-

Tcrricrs", puro sangue. (J 80.1) O

VENDEM-SE 
terrenos na rua Ma-

riz e Barros a 11400$, o metro tes-
tada a 8oo$ooo em outras ruas trans-
versaes: trala-se na rua do Ouvidor,
108, sala 3 com o sr. Cândido,

(2915 iX) J

Dr. Bengué, *7, Rue manche, Paris.

BMME BENGUt
RHEUMATISMQ-GOTA

HNEVRALGIAS
Venda em todas as Pharmacias

ViBN',DEM-SE 
em Engenheiro Nei-

va, por 500$, sendo metade á
vista e o resto em prestações mensaes
de 10 °|°, terrenos com 50 metros
dc frente por 100 de fundos, pro-
prios ipara chácaras, por se acharem
situados na fralda da Serra e pro.xi-nios da cachoeira de água potável,

(N 1978) R

VENDE-SE 
a quem pretenda fazer

um presente por 30 contos, lindo
predio á rua Riachuclo; trata-se á rua
do llospicio 198. (2401 N) J
"1TENDE-SE a quem mais der o liu-

T do predio á rua Benjamin Con-
stant !2i; trata-sc na rua Buenos Ai-
res, 198. (2401 N) J
TTENDEM-SE algumas propriedades

X adequadas a todos e para todos;
trata-sc na rua Buenos Aires, 198.

(2401 N) J

QS IN TONOS
A todos

os que sof-
f r e m de
qualquer
moléstia es-

P, 1» ta socieda-•• ;**-¦• de envia-
.„ ....^ ..^ ¦, -,— - retribuição, os meios dc curar-se, EN-
VIEM PELO CORREIO, em carta fechada — nome, morada,
syniptomas ou manifestações da inolestiai —, e sello para a re-
sposta, que receberão na volta do Correio. Cartas aos INVI-
S1VEIS — Caixa do Correio, 1125.

S.
rá, livre de_ qn-ilgii"

COMrRA-SE 
cm Niclheroy, no 5o

ou 4° districto uma casa com 2
011 3 quartos, 2 salas, cozinho, etc,
com bondes i porta. Cartas com pre-
cos miniinos nesta redacçâo, a -Co-
lombar". U097 -N) J

n 1
Tome PEITORAL MA-

1UNH0
Rua 7 de Setembro 1SG

NICTHEROY 
_ Vendc-sc espaço-

60 predio na rua Visconde do
Uruguay n. 514, cm frente á ponte
Central; para ver c informar, com o
sr. Joaquim, no deposito dc calçado
Burdállo, cm írcjitc á ponte Central.

(2624 N) R

PREDIOS 
e terrenos bem localiza-

dos, ile 5 a 30 contos, estes pre-
ços São da crise actual, cem Fclicia-
no;, rua da Captlla a 19 —- Piedade.

.(2778 N) JJ

ITENDEM-SE terrenos cm Copaca-
T bana, nas ruas iN, S. dc Copaca-

bana, Constante Ramos, Domingos
Ferreira e outras; tratas: na rua D.Manoel n, 28. (J 9.3) N
*17"'EXDEM-SE terrenos dc 400$ aT 600$ dc iiAjo, com água e luz, árua Luiz \arga5 11, í5; trata-se árua Goyaz n. 430. Ticdade.

("94 N) J

VENDE-SE 
uma chácara com trescasas, uma grande para moradiae duas rendendo, tudo muito barato;rua Baroneza, csi|iii,ia da rua Maraii-

ga, n. 271, JacaríiKisuá. r,0^ jj) R

VENDEM-SE 
terrenos em Copaca"-bana, nos ruas N". S. de Co-pacabana, Dr. Domingos Ferreira cdtrtra. Cartas no Jornal do Commer-0I"' ; >•• z-' (25.17 N) J

VENDE-SE 
um griii» de 6 casas árua .ilarao dc Amazonas; Irata-sena rua Barão de Mesquita n. 840.'

-^ (*-7u8 N)J

\TONiDE-SE por 10:800$ em Jiota-fogo um predio á rua D». Caroli-na n. 38; trata-se no mesmo
(*>S6j N) )

Vendem-se lotes, do ten-e-
V nos do 10 por 50 o 10 por67, por 350$ o 4009, a pres-

tnções do 10$ por mez, na es-
taçüo do Vigário Geral, Estrii-
da de Ferro licopoldinn; tem
água do rio d'Ouro canalizada,
35 minutos de viagem, sendo
as passagens do ida e volta
300 rs. Xo local tem pessoa
quo mostro os terrenos para
tratar das 4 ás 7 horas da tar-
de, na rna S. Januário 89,
com o proprietário. (R'80)N
"\TBNDE-SE, o grande e conforta-

V vel predio <la rua 'Dr. Campos
Salles 117-A (liaddock Lobo); trata-
se no mesmo. Preço, 56:ooo$ooo.

(K 2028) J
TjT-E-N-DE-SK uni bom predio para

V moradia própria, pela sua boa
collocação; á rua Pedro Américo 193;
trata-se com Osório, á rua 'Frei Ca-
neca 533. (N 2314) R
"VENDE-SE, «m Jacarépaguá, port 7:000$, uma boa casa com duas

salas, quatro quartos, cozinha, retrcle,
banheiro, etc, muita abundância de
agua; a casa está em centro de ter-reno e todo arborizado, medindo 22
metros de frente por 104 de fundos;
um outro lote pegado, de egual tama-
nho, com duas casinhas que rendem
30$ mensaes, se vende por s:ooo$;
vende-se tudo junto ou separado; paraver c tratar, a qualquer hora, na rua
Dr. Rernardino n. 75, Jacar'|iaçuá,
ponto de 100 réis. (2616 N) R
T7/-ENDE-SE um chalet com 4 com-? modos, perto do bonde de Cas-cadura, 3 minutos; informa-se á ruaMoreira n. 124, (Piedade).

(a«»$ N) I

EMPRESTA-SE dinheiro 
a 10 e 12

por cento ao anno, sob hypothe.
cas de predios; 130, Alfândega, 1»
andar. (2538 S) J

VENDE-SE por, 13 contos um bom
predio á rua Boa Vista n. 68,

em centro de terreno de 11X63, com
gradil de ferro e jardim na frente,
com tres janellas de frente, enta-
da ao lado, com varanda corrida na
extensão do predio, duas salas, tres
quartos, sendo um destes um salão,
boa cozinha, despensa, quarto com
bmlieiro e W. C., clcctricidade em
todo o predio c boa chacariuha; trata-
se com Mourão, rua do Rosário, 161.

(7092 N) J

IMPOTÊNCIA
Esterilidade,

Xenrastheni.i,
Espcrnmtorrlica.

Cura cctta, radical e rápida
Clinica clectro-medica, espe-
ciai do

Dr. Caetano Jòvine
das Faculdades de Medicina
de Naholes e Rio de Janeiro.Das 9 ás 11 e das 2 ás 5.Largo da Carioca n. 10

sobrado

VENDEM-SE por 31 contos, quatropredios, a rua Darão do Bom Rc-tiro, bondes a porta, com jardim nafrente, entrada ao lado. com 2 salas,2 quarto9 cozinha « quintal, rendendotudo 400$ mesaes; trata-se com Mou-rno, a rua do Rosário 161, ou á ruaSouza branco .. 47. (7093 X) J
TfTENDE-SE muito barata a casa daV rua Itaquaty 128, Cascadura,com boas accommodaçõcs e grandeterreno; para vêr e tratar na mesma,das io_ lioras da manhã ás 5 da tar-de. Não se acceitain intermediários.

(N 2051) J

VENDE-SE por 4$, em qualquerPharmacia ou drogaria, um fras-co de ANTIGAL, do dr. Machado,
o melhor remédio da actualidade pa-ra curar a sypliilis e o rheumatisino.

O
T7"ENI*j*.,-SíE grande collecção de .pas.

T saros nacionaes e estrangeiros paraviveiro e jardim á rua Salgado Zcnlia, 90, lijuca, aos domingos e fe-nados. (2J8i 0) J

VENDE-SE 
um carrinho em per-feito estado, com «avalio comple-tamente arreiado por 4oo$ooo. Preço

para «ão regatear, Para ver e tratar
{•a estaca Senador Vascoíicellos. lEsco-Ia Publica. (2847 O) R
ViENDIvil-SE 4 carroças typo gary,? e o animaes superiores com to-dos os seus pertences, pelo preço de2i2oo$ooo; trata-se com o sr. Joãot>onçalvc9 á rtta do Hospicio si. 46,<"3 10 is 5. (1942 O) S

VENDE-SE 
retalhos de sola, I rua1» de Março 149 c 151. (2740 0)J

\r.ENDEM-SE os seguintes moveisdo família que se retira: 1 guarda-casaca, com espelho bisautéi 1 guarda-roupa, 1 (ama de casado, t toilette commármore e espelho bisauté, 1 mesa dccabaceira, 1 oyslché, tudo de perobaamarclla; 1 cabido de ccnt.'o, uma ca-ma de ferro e cortinado paia creança,mobília de sala de v.sitas. com 10 pe-cas, do canclla, com desconto de30 °|° sobre o custo; rua Carioca 40,*"' andar. (1817 S) S

VENDEM-SE 
armações, balcões, có.

pas, mesas para botequfj e utensi-I109 para todos o «negócios, assimcomo se faz qualquer armação, a gos-to do freguez e a prcoç sem com-
pehdor; na rua Senhor dos Passos, 47.

. (S6i53) O

VENDE-SE 
um cavalio arreiado no-vo e dc bons andares; na R. D".Anna Wmarãcs, 67. I*. do Rocha.

(1946" N) R

VKIsDlvSE um cão das Ilhas, com
„ 7 mczçs, bom para guarda, ruaS. Januário, 40, S. Christovão.

(2599 O) R

[/"¦ENDE-SiR um negocio de seccoii
e molhados, fazendo bom negocio,

na estação do Meyer; 1parairai.11, na
mesma á rua Figueiredo Ti. 32.

0944 
M) S

VENDE-SE 
«macadeira Wilkerson,

ultimo modelo, um armário ame-
ricano.- e um motor dc chicote.'

Rua Emitia, 151, Jacarépaguá. i
(2627 X) 3;

ViENDfi-Silí 
uma chie casa assobra-

dada com oito aposentos, com 10-
dos os requisitos da hygienc, terreno
com arvores frutíferas, entrada por
a ruas, 'Preço de oceasião, na rua
Vaz de Toledo, cinco minutos da Esta-
ção do lE. Novo; '• trata-se «ia rua
Uruguayana n, 31, loja, (2401 N) S

\7IENDE-SB. ura terno de galü-V nhas Plymouth Carijá; um terno
de Orplngton .preto, um casal de Or-
pingtons oranco, verdadeira belleza; 7
gallinhaj e 1 gaito Leghorn branco;
e criação de Puro sangue c vende-se
barato; i r. Campo da9 :Florcs 3, Ja-carepaguá, logar Pechincha; vendem,
ac juntos ou separados.

VUNDBM-SE 
gallinhas e gallos,Orpington crystSI, preço razoável,

ovos a 6$ a dúzia, de Plymouth bran-
ca, e Roque, Rodatne Rede c Orpiu..
gton Ainarcllo, Estrada Nova da Ti-
jucá, 585. (2871 O) B

VENDE-SE 
um negocio seccos «

molludos, bom ponto, por 8oo$ooa
está aberto, o motivo é o dono ter ou.
tro; tratar a rua Cândido Benicio, 3.1,
Cascadura. (2832 0) H

VENDE.-SE 
por aoo;ooo$ — Pro-

prietano que se retira para líu.-u-^
pa a tratamento da saude, vende livre
e desembaraçado, negocio directo coni•o mesmo, gran-de e magnífica proprie-ilade em forma de Villa, com 39 ca-
sas, todas novas e alugadas, que d'->
actualinciite a esplendida renda <1«
35:000$, annuacs podendo, breve ren-
der mais, boa construecão solida c rc
cente, com todos os requisitos da liy-
giene, agua em abundância, calçamcn-
to a parallepipcdos, luz clectrica, etc.
informa-se das 3 ás 4 á travessa Sãc.
Francisco de Paula, 38, casa dc cal-
çado ou carta ao sr. Braga.

(2818 N)' J

VENDEM-SE 
trilhos para construi

cção e para linhas de estrada ile
ferro; trata-se «a rua Cardoso mune-
ro 96,
"I/lvNDF.M-SE, 

para liquidar pr.r
T preço módico, pintos, frangos, fran-

gas, gallinhas e um gallo, orpingtons,
amarcilos; á rua Gregorio Neves 5i,
E. Novo. (25G5 X) Ji

\7*EN»E'M-9li a a «para foguilias 7,
metros de chaminé; na rua Visconde
de Itauna. 105. (2535 N) J
V7"ENpE-S'E tecidos de arame pa"

V cercas e gallinhelros a $600 o mr-
tro e grande variedade em viveiros «1
gaiolas ipara todos os preços. Kua 7
de Setembro, 109. (2953 N) "'f'

VENDE-SE 
muito em centa iim de-

posito, de p3o, 'bem afregueaado;
rua S, Luiz Gonzaga n. 20,

" (2897 S) s

VEN,D1CM-SIC 
1 mobília dc quartoem peroba, clara, coin 10 peças,estylo moderno, por 800$; uma mobília

dc sala de jantar, em peroba escura,
com ifi peças, estylo art-nouvcaii, po.'i:ooo$ooo; uma mobília de sala de vi-
sitas, cm peroba, com 12 peças, por
4oo$ooo, Todos os moveis se acham ciii
perfeito estado e podem ser visics íi
rua Lins de Vasconcellós n. 70.

(2891 O) r

VENDE-SE 
uma boa machina plm-

tographica própria para passeio «
muito commoda Kodak, tamanlio car-
tão postal, na rua Silva Manoel. JÜ.

(3002 O) tt'

VENDE-SE 
uma boa machina phctographica 13X18 com tres chassis

duplos, boa lente c caixa de lona. Pre-
Ço de oceasião; «ia rua Silva Manoel,

(3003 0) «-

VENDE-SE 
uma casa de quilond*

grande horta e casa par moradia
da familia. Preço 3 contos, bom afre-
guezada, o motivo se dirá ao compra-
dor: trata-se na rua da Capella. idj
Piedade. (2779 N) ¦'

TRASPASSES
TRASPASSAM-SE 

duas portas,-na
Avenida Rio Branco, com tres

annos de contrato c roezeí. ein pmi.o
bom; informações á rua ii !.";''''&
da 11. 110. JW.IU2

TRASPASSA-SE 
tnn. botnii. m ' bi-

Ihares, novo., devido ao <!o; 10 ter
nutro negocio: rua Vi-condc dt Sa-
pucahk n. 187. (-""i '' *>

ILIO MOU BRASIL
(NOME REGISTRADO)

Cura a inflammaçâo e pur-
gaçdes dos olhos

Em todas eis pharma-oias e drograrlas

mrtASPASS^-SE «»• bom armazém'
I ',[". ;ecío4 o molhados, tendo

vantaioso contrato! - trata-se con»
òsorió! á rua Frei 

^^ pf^

tembro, completamente mobilado e
dividido em càcriptortos, qtie c-:ão
todos alugados, dando os alugueis
para pagar a renda do mesmo, ficai-
do dc graça para o alugatario, sali
de espera, quarto, sala dc jantar, ei-
pa, cozinha, dispensa e área. A saü
de jantar <* espaçosa podendo ser vil]
para pensão. Vendem.se aliiiiiuas ma-
cliin.-.s e accessorios de massagens a
cmbollezamento do rosto. ensÍnando-;e
a trabalhar com as macliinn? c outr&fl
misteres deste gênero. Motiva es'0
(raspasse o dono retirar-se ik-stà ca-
pitai. Cariai a Estrolla, neste escrl-
ptorio. (6167 PI í

ttÉáritot
*-,.»
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CORREIO DA MANHÃ — Segunda-íelri, 16 de Outubro de 1910 11

-«oacjpaSSA-SE um bom armazém
TRl9P,«co. e molhados, fazendo
X dc scccos

J,om negocio, em logar de grande
muito razoa-- lt.ínovimcnto, por preço

?í„ IZgiíel*' ini5rma.se ,.or Ta-
livre e desembaraçado, com
' -mpostos 

;P_a?os, 
oua.k«g

a»ri»r^j» sé, iw *¦> j

^gl^oP^ajpp*sa 
bem mobilada e toda alugada

Preco módico. Trata-se das mu

RS da tarde; av. **$£$$

sobrado. 

íãPáaríâò, lenha, ovos e

XtmttJSm. d. Dentro^. _ 
y

«m deposito de

ACHADOS E PHIOIDOS
1AM1MÇLLO 4 C.«,

Ij Cumuil
tela n. <J"-520
(lendas ostao

"CÃHEN

rua Luiz de
36. íerdeu-ae a cai».

desta casa; as provi-
dadas. (>S»7 Q> J

HYPOTHECÁS 
de predio e terre-

nos, juros ío a i?°|°, na cida-
de, subúrbios e Nictheroy. De3con-
tos de juro» de> apólices, caucõe» de
»ah»res, alugueis oe prédios raetmo
de menore» ou usoirnto. Empréstimos
a herdeiro» sobre inventários. Tratar
com o ir. Ferreira, rua do Hcapíeto
n. 3a, sobrado. - (3055 S) M

YPOTHECAS — Capitalista or*.
atoe, cTh
ior favor

H
saa Iiypotheoas, Informa
sr. Cliaves, na rua do
aobrado,

cisa collocar 80 contos, cSver-
otheoas.

Rosário 147,
(1820 S) J

HYPOTHECÁS 
desde 8 ?|», con-

forme localidade e garantia; J.
G. Dart; roa da Quitanda. 63. lei-
teria. ,;;•'. /.' (2390 S) R

TTHA família' deseja ¦ alugar uma
U sala de frente, á ttm casal de-

cente ou a ura -senhor; Avenida. Hem
de Sá u» 57, sobrado.. (11533 S) J

TTMA «eoliora de tratamento, brasi-
U leira, offerece-se para dama de
companhia de uma aenhora; não fa-
zeiiío questão de ordenado; quem
precisar, dirija carta para esta folha.
a V. F. Om» S) S

INSTITUTO 
de língua» — Inglez,

franco, porraguez, allemüo e la-
tim. Ensino rápido; «ta S. Pedro fi.
5, to andar, esquina da rua daQ<»-
tanda. (3939 S) R

TTM ex-negociante desta praça, dan-
U do os melhores informações de

sua condueta e fiador, offerecc-se
para (ater cobranças de alugueis dc
casas, contas.no Thesouro c Preíci-
tura. Carta, nesta redacção, a C. A.

. ¦ . . (2331.S) A

MBHHàMaaMVaa«àmnBVRa«BVBVê«aamaaW>lla^^

LEVADORBS BRASIL
Recuperae vossas forças 11

BEVIGORIZAE-VOS NOVAMENTE 11!

rua Silva Jardim
„ 3. 

""Perdeu-se 
a cautela de n.

ia,"h, dosta casa. (1810 O) JJOSK'

•I-iKRDEU-SE o caulda n. 04.603,
í 

'deste 
anno, do Monte.de Soeçor;

i-o do Kio de Janeiro. (3343 O) J

PERDERAM-SE 
cinco apólices de

um conto de reis cada uma, de
ris. 13-947 a 33-951, uniformisadas,
SeyroYde j.|. ao »r«?g^encei|.
tes ao menor Armando, filho da ti-
liada Judith de Magalhães Gpdoy e
de Armando Augusto de Gonoy. —

ltio de Janeiro, 3 .de outubro de
1Q,6 _ Armando AuguHo de Go-
doy, (Q)

UTUIII NS FHIlB
Cara rápida «am o

PKI-roKAL MA 1NHO
Una 7 de Setembro, lrtO

VEX. 
quer riqueza, alegria e fe-

. Hcidadc em todos os actos dc
sua vida ? visite o gabinete da sorte
que terá amplas informações Cônsul-
ta, das no as 8 da noite, boulevard
38 de Setembro n. 340 — Villa Isa-
bel. domingos e dia» úteis. (aosiSjM

IMPOTÊNCIA 
— Cura-se com a»

garrafas de catuába, remédio ve-
gelai, vindo do serão do Ceara. En-
contra-oe na rua Santo Christo n. go.

(3430 S)

INFORMAÇÕES, 
sjmdicancias. pro-

pagandas, cobranças, professores
de magnetismo,
do Correio n.

poesia,
1837.

ele. Caixa
(380 S) J

LEGHORN 
— Vende-se um bello

casal, desta magnífica raça; rua
D. Jnlia n. 33, casa 1. (3667 S) S

ÚLTIMOS ANNUNG10S
PRECISA-SE 

de om menino que
tenha seus paes, é para serviço

de casa de. pensão; paga-se 15(000;
roa do Carmo 55 A, sobrado.

(3«3S D)

MÉDICOS

FABRICANTE
Única casa no. Brasil especializada niiòonstrucção de elevadores rnoti-

tecargas, planos-íncluiados5 typos de machinas
Manobras a cabo, rauuivelas, botóòjde pressão o botão universal

_7 Blevadoree otxx ooustruoção
OQ ElevadoreB em fancolonamentô

nesta praça, com attóstados de satisfações
Conservação mensal — Transfcmaçio. Teleplione 1454—Norte

149-RUA DA SAÚDE-149

if In

Não consintaes que o dcpauperametile iniciado continue, in-
titilizando-vo» moral r o pbyiicatnjntc. Dae ao vosso curiio a»
ciicriiias e as forças que constituem o orgulho do homem que
tem consciência de scu. sor. - ¦

Se' devido ã luta diária ou a gastos excessivos dos vossos
recursos physlco» o vpsso organismo e a vossa mcnic começa-
T.-im ja a enfraquecer, recuperac o terreno perdido injeclandò vida
nova cm vossos nervos, reedificando nssiin o que tiver sido
derrubado. -

CRAÇAS AO BRCVLBX 'BLUCTRICO". RECUPF.HOV A
SAUOB

PERDEU-SE 
a caderneta n. 4»8.o8o

da i» serie da Caixa Ecoaomica
<lo Rio de Janeiro. (3848 Q ) K

DIVERSOS
A LUGA-SE, quer dizer nao façam

ia. suas compras sem primeiro, sa-
ber o preço nos Armazéns "Ao For-
te Lusitano"—Cattcte n. 1.

M0DISTA 
mme. Pire» eonfeccio-

na vestidos petos nltimos figu-
rinos a preco» módicos e acceita alu-
rimas a 30$ mensaes; rua Visconde
de Itasaia ai, sobrada (3907 S) B

II 
f 0ÇA franceza tecciona o sen idio-

fAma. Dirigir-se & roa Dona Luiza
n. 09. (2768 S) I

MADAME 
DUHAMEL — Partei-

ra diplomada pelo Real Iiwtitu-
to de Florcnça. acceita chamados a
quatqtier hora. Telephone Villa 3129,
roa S. Miguel n. 80 — Tijuca.

(6890 S) R

ARTIGOS 
PARA CHAPftOS DE

SENHORA E NOVHÍADES —
J. I^ipes /, C.\ importadores, rua
ilo Hospicio n. 129, Kio dc Janeiro.
Aos srs. negociantes e modUtas do
interior, remetteromos qualquer en
r.ommen<l:i. (ró.jBlj) J

ItAIOS Dentista* — Vendem-se um
J\ elegante armário, um motor ele-
ctrico, moderno, em perfeito estado
e alguns ferros; rua do Hospicio n.
¦ 41, das 5 ás 6 horas da tarde.

(1943 
S) S

AO MEU PRIMEIRO AMOR —
lí\ Só poderei te esquecer quando
deixar de pulsar o meu coração.
Amo-tc com fervor. Amo-te com sin-
ceridade c o primeiro amor bem sa-
Ijcs c eterno... só dcsapparecc com
a morte ! - TIIEDA BARA. „ 

¦¦
(30O1 S) R

A NDAM quasi
li\l da Liglit e de

sempre annuncios
varias casas a

offercccr emprego a quem sabe ler,
escrever e contar, Quem quizer
aprender rapidamente, consegue-o, das
d ás 22 lis., e desde 10$, na rua da
As-scmblca, 79, 3°, Não é curso,

CARTAS 
de fianças para casas,

mui.-) barato que noutras partes;
rua dos Ourives 11. 115, i" andar.

. (3075 S)J

CARTOMANTE 
scientifica dâ con.

sul ias ma Senador Euzebio n.
538, commodo 8, (2973 S) J

Cornmento*
Curam-se cm 3 dias com

Kua 7 do Setembro, 180

DR. ALV1H0 AGUIAR
MOLÉSTIAS INTERNAS
ESTÔMAGO — FIGADO -

INTESTINOS — RINS — PÜL-
MOES, cte, Consultório: rna Ro-
drigo Silva n. j. Teleph. 1.371,
cia: travessa Torres n. 17. Tel.
Cent Da» a às 4 lioras. Rcsiden-
4J65. Central. O 8592)

para o d'iayiosti
co . e tratamento
ins doença? do cs-
tomaEo, intestinos,
figado, pulmões,

coração, rins, ossos, efc., pelo
DR. RENATO DE SOUZA LO-
PES. Pretos módicos. Rua Süo
José, 39, das 2 ás ¦ (menos ás
quartas-feiras). A ao.>

«

F1AN0, 
violino e bandolim —Pro

fessor — Cartas por favor, nes-
ta redacção, para MONTEBEI.LO.

(10E5 S) R

INGLEZ pra
Pe'

METHODOaitando
"Velcnfort" — Acre-

honestamente haver re-
solvido definitivamente o problema do
ensino c da aprendizagem de línguas,
darei gratuitamente, lições dc Inglez,
Francez, Hcs-panhol, - Allemão, etc,
segundo o meu metliodo; todos os
dias, das 51b »s M=! P. «•¦ á
rua Clapp n. 1. Todos cordealmeiilc
convidados I — Daniel V. Valcn-
íort. (2961 S) M

MOCA 
Esmeralda, encontrará carta

no escriptorio deste jornal.
(2593 S) J

•jilCVCJiETAS ou tricyçles Não
mandem concertar, 

"pintar 
ou re-

montar, sem primeiro ver os preços
de casa llrasil, rua do Cattete 105,
Telcph. 1734. Central. (3310S)R

CtARTOMANTE 
c faz qualquer Ira-

/ ballio para o bem, nâo usar dc
cerimonias em falar no que deseja-
res c trata de feridas clironicas e
outras doenças; rua Oliveira n. 38,
fundos da capclla do Amparo —Cas-
cadura. (2904 S) J

CARTOMANTE, 
mme. Concepcion

—Riu a Frei Caneca n, 19G, sobra-
1I0. Preço 2S000. (194: S) S

MOVEIS 
usados _ Familia que se

retira vende mobília do pcniba
atnarclla, para quarto dc casal, por
preço módico e mais alguns moveis;
rua Carioca, 49, a'1 and. (3005 S) M

fi/TME. Clara Couderc — Manicura,
Í.IJL pedicura, massagista diplomada
rua
Sul.
ras.

S. Clemente 11. 105^ Tel. iz?9,
Vae a domicilio, Sú ás senho-

(2013 S) S

iratico, Mr.
•éter garan-

te ensinar
em seis mezes. Largo de S. Francis-
co 36 c rua da Carioca 52, 1? andar.
Vae a domicilio, por preços módicos.

(1421 
S) J

•DllOPESSOnA 
estianjtelrn,

A ensina francez, Inglez o ul-
lcmíio; preços módicos, o vae
cm casa dos alumnos; na rua
da Carioca 47, sob. (J2»*4)S

MHWÍB'ÍmiBÍÍ-
BESflVO E DQ SYSTEMA NER-

__IM?. REUA70
DESOUZA LO'

PES, docente na Fa»
cuidado. Exames pe-
los ralos X, do esto»
mago, Intestinos, co-
ração, pulmões, etc.
Cura da asthma. —
Rua S. José 39, de 2

mofestias dos Olhos, j f ? «». (Mg ás quartas-
feiras). Graus aos po»
hres às 12 horas, (ado?

Doenças dos Olhos
DR. RODRIGUES CAO'

Com longo estagio da Fondation
Rotueliltl de Paris. Assembléa, 5*5,
das 2 ás 4. Teleph. C. 3376.

.r.-J I3I.8

Consultas grátis j
Bittencourt, da
cina da Bahia,
espee alista cm

Pelo
dr,
Luiz
de
jíriíá

Faculdade de Medi-
medico e operador

DACTYLOGRÍPHO
Offerece-se um rspaz para tra-

balbar em machinas;', nâo faz quês-
tão de ordenado. Garlas para M.
Mario, Constituição ís. 2309 J

PHARMACIA
Vende-se uma. fazendo regular

negocio, em bairro de muito, tu-
turo; trata-se com o
casa Huber

»r. João,
(a8u J

tó*Llll FÉral
Coinr.flnüla àè Loterias Maoiraus do Brtsil

Esnaciõ^pobtlou soü a flaoallitçA» *• i-tfent
federal os 2 1{2 e aos sabbados

li tis 3 boras, i
Rua Visconde de Haborahy N. 45

HOJE HOJE
337-23'

ouvidos, garganta,
narlx o doenças nor»

vosas.
Todos os dias, das 3 ás f> horas

da tarde. Rua Rodrigo Silva n. 26,
i" andar (entre Asscmbléa e Sete de
Setonibro). Corisuttorio ¦perfeitamente

npparelhaito Attende Urubcm chania-
dos a domicilio, pelo telp. 2,511, Villa,-
ou 15,647, Central, ou por escripto.

(2308 J)

Gonorrhéa
cura-se cm S dias cora

Kuu 1 tio Setembro, 180

CREOLINA 
- Vende-se a

egual a Ptrson, produeto garan-,.  .i. *-brica;
S) }

tido, faz-se montagem de
tratar, Ouvidor- 63, loja. (2565

formula
garan

fabrica

COMER 
bera e i$coo ? sô no res-

íaurarit Pcnsion; mme, Solange;
Jtuetiíx-i Aires 158, Ipja; assignajitcs
íi mesa 60$ j fór«, 70$. (1S1C S) S

C0I.LETE9.DE.SENHORA 
SOU

MEDIDA,a 12$ — Mme. Marie
T.emos, colletetra diplomada pela Aca-
ri em ia do Paris e com casa em Pa-
ris, montou seu atelier á rua da As-
licmblc.i 3S, 1» andar. (105 S) J

CONSTRUCC6ES, 
reformas, .peque-

nos reparos c pinturas dc prédios
a preços módicos e pagamentos em
gestações, com o conritruetor Miclta-
Iski, na «rua Uruguayana n. 8; tel.
S3JG, C. (1444 S) R

OASA de familia fornece pensão a

fiipe 11 31, praça da Bandeira.
(¦9S8 S) R

CMPRA-SE, 
quer dizer vendem-

se generoa alimentícios a pre-
ços
no)

baratissimos. (Ao
—Cattete n. I,

Forte Lusita-

COMPRA-SE 
qualquer quantidade

dc jóias velhas, com ou sem pc-
firas dc qualquer valor c cautelas do
Monte dc Soccorro; paga-se bem;
11a rua Gonçalves Dias n. 37, Joalhe.
ria Valentim. Telcph. 994, Central.

(5104 S) S

DEMOISELLE 
française. sténo-da-

clvlograplic .comuissant bien le
(portiigais, delire emploi dans Cie ou
auaison cie comtücrce; S'adresser rua
D. Luiza, 09, (27S8 S) J

TITASSAGISTA,
iXL ropa. Todas
tamento e»p
Copacabana, rua
Tel. 3229, Sul.

Eu-
tra-

diplomada na
as massagens.

Sara 
emagrece

ütario Gouvêa 85.
(4953 S) R

Moléstias das senhoras,
pelle e syphilis -jjfc JRE
lencourt, parteiro, cura os tumores
dos seio3 e do ventre, as moléstias
das vias urinarias e genitaes da mu-
lher, as metrites, os corrimentos ute-
linos c vaginaes e regulariza a mens-' 
trttação por processo seu. Applica o

'606 c 914, com ou sem injecção e
' esta sem <lor, trata a tuberculose c

hérnia (quebradura) sem operação.
Consultório perfeitamente apparelha-
do; rua Rodrigo Silva, 11. 26, esqui-
na da rua da Assembléa, das íi as
s da tarde. Telephone 2511; rcsiden-
cia á rua Senador Euzebio 342. Con
sultas grátis. O 24^8)

6o:ooo$ooo-q*X^hycp£
thecas dc prédios, a juros de dez por
cento ao anno, desde Botafigo ate a
nta Conde de Domfim; trata-se com
Santos; á rua da Misericórdia n. 24.
phármacia. (2890 S) J

SYPHILIS suas conse-
quencia-s. Cura
radical, injccçôcs

completamente
„_^_______ INDOLORES,
(te sua preparação. Appl. 606 e 914.
Assembloa n. 54, das 12 is 18 ho-
ras. Serviço do l)r. PEDRO MAGA-
LIIAES. Telcplionc 1009, (.'.

(R 924.1)

AmSmtiixS»,
«OT -4'T'

Z0:000$000
Por 19600* em meios

"ülnio. sr. dr. Sanden — Ãttosto que. achando-me lia maif-
de quatro annos padecendo de craves -enfermidades^ entre a»
quaes cysttle, derrame» nocturnos, ncvralêias. dores nas espa.

luas, rins e cabeça e muitas tonteiras, fiquei conipletaincnte
curado com tres mezei dc uso do seu maravilhoso (.iiifiiriir
F.lectrieo. .... ,,

Creio que nunca mal» cm muna vida tornarei a soíirer tse»
enfermidades, porque ha dois annos que deixei de usar o ter
npparelho o nio tenho tido svmptoma algum da volta de tat
impertinentes enfermidades, que por tanto teinno me abalarair

VenhÓ, portanto, a bem dos-que ^(imÍ9^mt^e.^iM'rp.Úiio, peto maravilhoso proveito qu»

^ferm»*^ "rao .««nelo» admirador-;i/I/0 STBMKOPP M

MORAES,- Residência; Camboaplna. Viçtoria — Estado do Espirito Santo.

« , «_,«»»jAnn. n nml í um caso tvpico do que nódc fazer o meu HERCULEX

FLEC&rCO 
Crt«deCr±nL 

Z cím ^n eu .ystcml ícul.o toriLlo homens debilitados, envelhecidos e ihj
ELECTRICO, e tende W^WJW' JJ™ ° Tfiho levantado o esp rilo e rccdificado, o oruamsma de homeua
'«lue^eram"»»!.0^ 

ruinaV' lafiSU^jSE^ axAalio , contínuo a di.tribuir saudc rigoros,

' dU"NaTha 
rado nenhuma para «ne julguei, que o ro»so mal seja incurável. O que tenho conseguido cor,

tanto» milbare» de «orei. .W^.^jf-^E?1 'b^S^^míniias obra» "Saudc" e-Vigor", a» quaes ser-vos.ãt
m^£$u&%l'^^èA SKT-if Carioca .3, .*> andar. Rio d. Janeir,, - Cons"

9 hora» da manbi. at r da nott*. •

MOTOR ELECTRIOO
Compra-ae um da focw de ua

cavallo. em perfeito «ttoo: .trata-
te com Mario, á rua Sio José 106.

(J «540)

CASA
Aluga-se magnífica ca»a «ítuada

& rua do» Invalido» 103. Presta-se

para pensão ou família de trata-
inerito. (M2645)

H-i EnerCTil podlopoao tonloo
ES Novo anti-rjhe0t»atioo

Baergil doptiratlvo agractavel
Rei dos taxativos

S Orando remédio da mulher
m Integra a força do homem
f« Lloor o mais saboroso

Granado* C. e Araajo Freitas * O.,
e todas as boas pharaiasias i g>

16:ooo$ooo
Por 1$600, chi meios

Sabbado, 2. do corrente
A'b 3 lioraH da tarde—300 — 3*4

Ioo • 00 O | 000
Por 8SOOO, em décimos

Os pedidos de bilhetes do Interior devem ser nconipn-

nhudos do mais 700 rs. paru o porto do Correio c dirigidos

nos agentes geraes NA/iAKKTU & O., KUA DO OUVIDOR

N. 04, CAIXA N. 817. Teles. LUSVEIi, c r.a casa P. GUI-

MAItAGS, RUA DO HOSAIUO 71, csqnlrui do beco das Caii-

cellas — Caixa do Correio n. 1.273.

Evitar gravidez

MME. 
CICI, cartomante, du «di

com clareza que se deseja sa-
ber, realiza qualquer trabalho por
mais difficil que seja amigavelmente;
na sua nova residência, à rw» 'gra-
lidos n. 30. sob. (2095 S) J

TITME. Clara Couderc — Manicura,
ifj. pedicura, mas.-agista diplomada;
rua 5. demente n. 105., Tel... 1279.
SM, Vae a domicilio. So ás «senho-
ras. (=6+4 S) R

-Vcnde-sc uma

rui f"edro Américo n. 63-.
(3117 S) J

MACUIXA 
Singcr

01
gavetas

MOTORES 
marititnos novos, com-

pletos, vendem-se diversos, para
tanc-ha ou catraia, dos melhores fa-
brícantes; rb-a D. Manoel n. 68,
brado.

SO-
(2380 S) j

OBYPin
e Orobó fresco, Pcmbá e

_ . imenta da Costa c figas dc ma-
deira de diversos tamanhos, vendem-
se na casa dc hervas e plantas me-
dicinaes, r.a rua Senador lvi-.zcbio n.
210, praça u de Junho. (3°S7 S) I*.

O melhor remédio contra lombrigas,
oxyuros e solitárias 6 o

AMBROSIL
Vidro i?5oo — Dcp. Andradas, 43• e S. José, si.

PRECISA-SE, 
comprar uma pnar-

macia, oté 5:000$, dando promis-
sorias, com bom cndossnnte. Carta a
M. de Carvalho; As Thcophilò Ot-
toni n. 162. U637 S)J

DINHEIRO 
— Qualquer quantia

a juros módicos, para liypothe-
ca?, anticlirosis, descontos e cauções;
compra e venda de prédios, terrenos,
fiitíos c fazendas; com J, Tinto, rua
do Rosário 131, tabellião. (2808 S) J

DINHEIRO 
— Dá-se sob hypothe-

cn» de pmlios e terrenos, juros
módicos. Empréstimos sobro inventa-
rios a herdeiros. Descontos de jWos
de apólices, ncções, a!-U3tic:s dc pie-ílios, etc,: mesmo de menores ou
usofruto. Tratar com E. Ferreira; á
rua do Rosário 11. 114, tabdlião.

(=397 S) J

DINHEIRO 
_

hypotliecas
Empresta-se sob

de predios mesmo
que prcctrSeni de obra*, pagar impôs*
tos, sob alugeis mesmo em usofruto,
dotal, heranças, apólices, etc, juros
cj condições; tratam-se das o ás 5;
r-.ii Tlicopliilo Ottoni n. 83, Io an-
«ar. (18J2 S) S

DINHEIRO 
sob hypotheca —Em-

I-resta-sc, de 3:000? para cima,
nn cidade c subúrbios a juros mui-
10 favoráveis e pessoa de toda con-
fiança; rua do Rosário n, 172. ulti-
111,1 sala, coin o sr. Júlio. (1308S)J

TMXHEIltO sob liypothccis  Era-
XJ preí-ia-se, dc 3:000$ para cima,
su cidade c suburwoa a juros mui**tí> favoráveis c pessoa de toda con-
íi.inea: nu do Rosário n. 172, ulti-
ma sala, com o sr, Júlio. (2804 S) J

I~V-".NTTSTAS 
— Vendem-se coroas

/ de ouro
ficina da rua

(¦$, 7% e S$; na ot
Sete de Setembro n.

(20,-0 S) J

GRAVIDEZ Evi-
t-n-se

usan-
do as velas antisepticas. São
inolíensivas, commodas e de ei-
feito seguro .Caixa com 25 ve-
Ias 

'5?ooo. 
Pelo Correio mais 600

réis. Depositário: praça Tiradcn-
tes n. 02, phármacia Aavarcs.

(1504)

DENTISTAS
DENTISTA

It. Baldas • Von Planckenstcla
Esp. em obturações a^onro,-pla.

tina, esmalte e cxtracç5cs com-
•' tamente sem dor; colloca deu-
les com ou sem chapas, a preço»
redimidos. Garante todo c qual-
quer trabalho c neceila paganien-
tos parcellados. Das 8 da manhã,
âs 6 da noite. Aos domingos só
ali ao 3 horas. Pua Marechal Fio.
riano Peixoto n. 41 (sobrado),
próximo á rua Uruguayana".

DENTISTA 
a ;$ooo mensaes para

òbtitráção a grani to, \ p!atina,
curativos desde o primeiro dia. Tra-
baliios de chapa; coroas, plvot, etc.,
por preços mínimos e trabalhos ga-
rautidos, ua Auxiliadora Medica, ua
rua dos Andradas 11. 85, sobrado,
esquina da rua General Câmara, te-
lephonc, Norte 3157. (1381 S) J

PARTEIRAS

PAPEIS 
de casamento —

se na rua Ouvidor n.
Tratam-
08, sala

('2693 S) J

I>ENSAQ 
MONTEIRO — E* a

. melhor no genero e tí.mbcm for-
nece a DOMICILIO; Rosário, 103,
1° andar. (160 S) B

RAAPAZ BRASILEIRO, conhecendo
francez e ilaliano, é mecânico,

deseja encontrar emprego honesto.
Cartas por obséquio nesta redacção,
a A. C. M. (2S13 S) J

QUARTO 
— Aluga-se mobilado,

com ou sem pensão, a pessoas
dc tratamento; cm casa de boa fa-
milna; á rua Buenos Aires ri. 256, 1°
andar (299" S) M

QUARTO 
— Aluga-se um iuikpen-

dente, em casa de familia-, rua
Corrêa Dutra n. 141. (2094 S) J

SENHORA 
allemã quer trocar li-

ções depois das 18 horas. Offcrtas
a E. T. (26S7 S) J

QO'O n
faz economia quem comprar

mantimentos de 1* qualidade, que
vendem cns Dois Mares; largo do

Estacio de Sá n. 70. (4935 S) R

DINHEIRO ,— Dá-se sob hypothe-
c;,, movèisj notas promissórias,caução e a officiaes do Exercito, Po-

licia. Llonibciros; Rosário n. 172 —
Seixas si Pernandes. (S)

DINHEIRO 
— Qualquer quantia,a juros módicos, para hjpothe-

cas, íiuíicliresis, cauções e descontos;
compra e venda de prédios, terrenos,
?itios e fazendas; com J. Pinto, rua
<!o Ro-ario, ijt, tabellião. (1963 S)J

TiMPREGADO PARA ESCRIPTO-
j'j RIO — Prccisa.sc de' um com
•muita pratica c competência, cuidadoso
« acüivo, trabaHiando betu cm ma chi-
ra de escrever, para ge:ir o sen-iço
<le uma casa que tem grande corres-
(pondencia, Quem não satisfazer cs-
ias cxigciiicias é inútil apresentar-se,
K-.ia Senhor dos Passos, gS, sobrado.

(J09S S) J

SALA 
— Aluga-se uma magnífica,

de Irente e independente, mobila-
da de novo, a pes-soa dc tratamento;
*;om ou sem pensão; á rua do Se*
nado n. 42. (2723 S) J

*__ *¦_>*¦mc*>a e
9**|IH f l_ S5> de mulher, o
rv.^T.ür mr^' dr. ii. de
ANDRADA cura cornmento». licnior.
rliagiaa e suspensões; de modo sim-
pies evita a gravidez nos casos indi-
cados, fazendo apriarccer o incommo-
do sem provocar iiciiiorrnaefa. tendo
como enfermeira mine. JOSEPilIríA
CiALLINDO,-. riirtoira <Io Hospital
Clinico de Barcelona;, consultas dia-
rias, grátis, aos pobres. ¦ Acccita clien-
tes em pensão. Consultório e resi-
denráa: rua do I/avradfo 11. 111, so-
brado. (S14 J)

Trat-tmento pelo Dr. Neves
da Rocha, com exito seguro,
dos zumbidos dos ouv.dos,
pela massagem vibratoiia,
pelas correntes continuas e
pelas correntes de alta ire-
quuncia. Os zumbidos dimi-
nucm logo na primeira ap-
plicaçâo e acabam dcsappa-
rece rido completamente.
Consultas de primeira clns-
se du 1 as 4;„hpras da tarde;
consultas dc segunda cliisso
das 10 ü's 12 da manhã. —
Avenida Kio Branco 90

A 1369

Perolina Esmalte Único
preparado

que adquire c conserva a belleza da
pelle, approvado pelo instituto dc
Belleza de Paris, premiado na Ex-
posição de Milano. Preço 3?ooo. PO
DE ARROZ PEROLINA, suave c
cmbellezador. 1'rcço 4$. Exijam cs-
tos preparados, á venda em todas as
perfumaria* c no deposito deste c
dc outros preparados, á rua Sele de
Setembro n. 209, sob. (389 S) A

sem to-
mar me-

dica me n tos, nem operações, leiam o
"Pliarol da Felicidade", que se ven-
dc a 1$, uo engraxate do Cale Cn_-
lerium, na avenida Passos, junto a
praça Tiradcnlcs. c cm'todos os ven-
dedores c agencias dc jornaes.¦ (2482 S) R

FIAÇÃO
Precisa-se dc ura-mestre de fia-

ção e cardas muito' habilitado, pa-
ra grande fabrica de'' tecidos de
algodão. Exigem-se! áttestados dc
suas habilitações e condueta, sendo
desnecessário apresentar-sc quem
não estiver nas condições: cartas a
este escriptorio, para Tlieodoro
Max. (R2802')

;...,:-sacco^di?TrAPEL.,,.' .
FABRICA- ST-AMPA

Fabrica-sc toda i. qualquer qua-
lklíi&e, por preços,,razoáveis. 12,
travessa do Paço, .12, oroximo â
ria São José, telephone n. 3.20S,
Central. Pedidos á mesma ou .1
Casa da índia, Mendes, Raupp &
Martins, rua do Ouvidor, 57, tele-
phone 2.932, Korte,' Rio de Ja-
neiro.

5 MAJEfSTIÇ
B CharutJs íliiis-vimos feitos

Casamentos 2;$ no ei.
vil e 2oJ
re! igios-3,
(om o ti
sem cer.

tidücs c cm 24 horas, todos os dias,
para provar quanto esta casa ó séria;
só pagam depois dos papeis prom-
ptos; trata-se á rua Barbara de Al-
varenga n.; 24, cm frente á 2' Pre-
toria, próximo ao Thesouro, com Ca-
uitãa Silva. (7265S) J

CATARATA...

PARTEIRA ~ jK&jj
—Com longa pratica, trata de moles-
tias dc senhoras e suspensão; por um
processo rápido e rjarantído Acccila
parturientes em sua fesiilcncia, á rua
Camerino 11, 103. Tel. 442S, Norte.

(J 13=)

PARTEIRA- Mme.
Fíahcisca

Reis, diplo-
mada pela
F. de M.

de Boston, faz apparecer a menstrua-

São 
por processo seientifico e sem

or; trabalhos garantidos e preços
ao alcance de todos, sem o menor
perigo para a saúde; trata dc doen-
ças do utero; rua General Câmara
n. 11 o. Tel. n. 3.368, Norte, próximo
da avenida Central, Consultas gra-
tis. (S 431)

Cura . da
ca t a r a t a

por processo operatono se-
guro, qualquer que seja a
edade dn doente, pelo Dr. Ne-
ves da Rocha, oculista com
longa pratica de sua espe-
cialidade no pniz e nos lios-
pitacs de Berlim, Vienna,
Paris e Londres; medico
dc diversos linspitnos desta
cidade; Avenida Rin Branco,
00, das 12 ás 4 horas. Ho-
noranos moderados. Dispõe
de aposentos para hospe-
dar doentes que queiram
estar sob sua completa di-
recção. A1305

Parteira Mme. Bar-
roso —— ^-om Prat*ca d*1 ^a'
a vau ternidãde, trata das
moléstias do utero e evita a gra-
videz. Acceita parturicnles em
pensão e attende a chamados á
qualquer hora. Rua Frei Caneca
8o, sobrado. (1783 J
grátis.  (2480 S) R

TINTURARIA 
— Um horaem que

tem diversos vegetaes que pro-
dutem boas tintas próprias para tin-
turaria, offerece seusí 'prestimers a
quem delCes precisar; informações ra
rua Senador Pompeu n. 8?. sobrado,
com Ricardo. (2G09 S) J

T'í

E9
¦'SCltlPTOItlOS — Alugam-sü bons

c icriptorios, com divisões dc
8;sò; rua dn Rosário a 14S. entre
Avenida e Gonçalves Dias, lado da
o imbra. (.1012 S) M

TPORNECE.SE pensão farta c va-
-»- riada; na avenida Gomes Freire
n. 130 A. (2734 S) S

TjWMU.TA decente, pede a moç-a
J. por nome Esmeralda, para deixar
c:irt.-i nesta redacção, a 1. C. A.,
para ser procurada. (2S13 SI J

rrOVERNANTE _ Uma senhora" X educada offcrccese para casa de
familia ou de um senhor viuvo, mes-
mo i-i-m^ filhos; não imporia dc fa-
«er semços leves; cartas nesta re*
•acção a M. II. (2702 S) R

GRAMOPnONES 
e cb.ip.is — Tra-

c;iuwc dc $;oo a i5. Vendem-se
«te $300 a 3$. Compram-se usadas.
Concertam-se gramoplior.es c vendem-
•e a 2(1$ e 25$. Compiíi7 se; r. Vrti-
esajana 115. (1584 S)M

INTURARIA — Vende-se uma
em bom ponto, bem afreguezada^

pagando aluguel i\o predio ioo?, com
contrato; inTorma-se â rua do Rosa*
rio n. 132 .sobrado, <lc i hora a> 4
da tarde ,com Martins „ Rti^somano.

(3101 S) J

XfM senhor vindo do
> du u*ado uni mc:'

iretal para cura rápida
cia, neurásthciiia o fra

interior, len-
cámento vc-
di impoten*

lueza, indica
gr.-.tis a todos que precisarem, cn-
viando um çnveloppa com a dirc-
cção c sello de $100, á Caixa Pos-
tal 914, crai 05 iniciaes It. F.

(2311 S) R

PARTEIRA Mme. Maria
Joscpha. di-
plomada pela

Falculdade de Medicina de Madrid,
trata de todas cs doenças das senho-
ras c far cjjparccer o inoommodo, por
processo seientifico c sem dor nem
o 'menor 

perigo para a saudc, tra-
Galhos garantidos e preços ao alcan-
ce de todos, Avenida Gomes Freire
n. 77, telephone n. 3642, Central, con-
sultas grátis. Em frente ao theatro
Republica. (1721 S)

221

FIA 
senhora nlttsa uma sal-t bem

mobilada n um 'cavalheiro dis-
tinetn. com toda independência; rn
dos Lwálidos iG:A. (2994 S) .M

UMA 
familia dc tratamento

uma ou (ft»s
toma

creanças p.-.ra c:»:r
c educar; ;"i rua lÜtíenco/.rt da Silva
11. .",0 — Sampaio. (2500 Sj .1

TTM SENHOR
U duas filhas,

tratamento, com
procura uma senhora

muito seria, educada e de {irciercn-
cia estrangeira, dispondo de algumas
habilitações domesticas. (;'-''C queira
dlriuir sua cas:, mediante rasoave.
gratificação mensal. Exigem-sc_ icin-
iteas referencias, sem o que c es-
cusndo apresentar-se. Cartas « M.
E O., no "Jornal do Commercio",

(2878 S) J

rartos. Mo-
lc5tias das

Tratamento
dos abortos c
suas conse-

quencias, dus
corrimentos,

das eólicos utoro-ovariaiias c das rcuras
irresularcs c proloneadas. Assembléa,
si. das 12 ás 18. Serviço do dr. Pedro
iíaaalliãrs. Tctcp. iodo. Cent. (R 9244
%-*.?af.fva&c. it.——fr i*m»m9J*»*mamtctmmimY-

Professores e professoras
cu^

c li r onicas e
recentes.
Q u c r eis £i-
car r adical-

fionorrhéis
mente curado em poucos dias?
Pròcitrhe informações com o sr.
Feijó, i'iic gratuitatncnle as olfe-
rece, não conhecendo caso ne-
nlnim negativo; rua Theophilo
Ottoni 167. 3781 J

Pensão Mineira
15—AV. RIO BRANCO—15

— SOBRADO —

Completamente reformada,
dispõo de 40 quartos clegan-
temente mobilados para (anil-
lias e cavalheiros de tratamen.
to. Banhos frios o quentes.

Boa cozinha, bom tratamen-
to; frango e peixe todos- os

dias; almoço ou jantar 1$500
—Diárias dc 49, 5$;è OÇOOO.

(J 3000)

ALUGA-SE
O predio da rua General Pedra

ti. 40, com grande armazem e »o
brado, está restaurado dç novo e

AOS NOIVOS!
Encoramende seus movei».«a Ca-

kl Veiga, Fabrica de Moveis. Pa-

gamento a pequenas prestações

aberto pira ser examinado e para mensaes. Rua Senador BweUc, ».

dar informaíões. Aluguel barato. Mangue. 1-3 ¦-

Grande Armazém no Largo da Lapa
AluM-se este vasto antHuem «tuado na rua Visconde de

1I_£S£ Si propri^P»a re.taur.nt, ^ ^equim 
con-

feitaria, cuteina ou outro negocio hrnpo. Trata-se na compa
nhia Cervejaria Brahma, rua Visconde de iSapucahy n. aoo.

TERRENOS
Vende-se na rua âo

entre Conde de Bomfim
ro. Rua Visconde de
Co, sobrado. De 1 ás

Uruguay,
e o mor-
Inhaúma,
3 horas

TERRENOS
Vendem-se em lotes na praça,

entre ruas General Andrade JXe-
ves e Visconde de Cabo I*no. Rua
Visconde de Inhaúma 60, sobra-

(2612 j 'do, de 1 ás 3 horas. (J2S87)

sartz e Alcairáo da

j FORMULA DE BRITO
Approvado pela Inspeciona dc

Hygiene e premiado com medalli»
de ouro na Exposição Nacional d»
1908. Este maravilhoso peitoral
cura radicalmente hronchites, ca-
tarrbos chronicos, coqueluche, a»
toma, tosse, tísica pulmonar, iWrcs
de peito, pneumonias, tosse servo-
sas. constipações, rouquidão, suffo-
cações, doenças de garganta, la-
rynge, deíluxo asthmatico, etc.
Vidro, i$Soo, — Depósitos: Dro-
garias Pacheco, rua dos Andradas
n. 45; Carvalho, á rua Primeiro
de Março, 10 e 31 i á rua Sele dn
Setembro, Bi c 90. e á rua da As-
sembléa a. 34. Fabrica: Pharma-
cia Santos Silva, rua Dr. Aristi-
des Lobo n. 229, telephone 1.400,
Villa.

do Senado H. 35 — Esquina 4a éo Mio
Aluga-se a grande loja deste predio, complettmente

reformado, com instaUação própria para bar, caie, res-
taurant — Trata-se na Cia. Cervejaria Brahma, rua
Visconde Sapucahy numero aoo. — Telephone Central,
in.

COMMODO
Moco de tratamento, deseja en,

contrar commodo mobilado, com

pensão, cm casa de iamilia, no
Cattete. Cartas detalhadas para
C. O., neste jornaK «7»°

OACTYL06RAPH0
TJm, com boa redacção e que

trabalha em machinas de qualquer
fabricante, deseja collocar-se, Car-
tas para este jornal a Carlos Ro-
cha. íi 2609

ALUGA-ÍE
'•' 

O predio dá tua Moraes e Vallc
n. S, todo reformado de povo; as
chaves estão na rua da Lapa n. 7»,
com o sr. Lopes, Trata-se na rua
Rodrigo Silva n. 26, í° andar,
com o sr. Souza, preço commodo.

n& mS'< com superiores taba-R
• cos da Juvn, Ilavaria! o Iia-R
Shiti. ê
g Doposlto: nua Rodrigo Sil- A
gva n. 42-1*. g
¦tSitSsíTKíiKiJMK^SKIKiSiaj»

ALUGA-SE
O predio da rua Camerino 4-.

Tem grande armazém e sobrado
todo restaurado dc novo. As clia-
ves estão por favor no armazem
de molhados, ncsla mesma rua,
esquina da ladeira Madre dc Deus.
Aluga-se barato.

OASA MOBILADA
Aluga-se uma, com todo o con-

forto, para casal, ou pequena ia-
niilia de tratamento; vèr e tratar
ma rua Visconde da Silva n. 14,
Botafogo.  (Jaã4=J

ESCRIPTORIO
RUA GONÇAI1VE8 DIAS

Aluga-se para escriptorjo com-
tncrcial, uma grande sala de tren-
te e quarto interior no 20 andar.
Rua Gonçalves Dias 38. J '76°

A NOTRE-DAME DE PAUIS
GRANDES SALDOS EM TODAS AS SECÇflES A PREÇOS

SEM PRECEDENTES

XAROPE ADSTRINGENTE d*

QUINA, CASCARILHA 1
SIMAltUBA

Formula de R. de Brito, da
Pharmacia Raspai!, apprnv»
da pela Inspoctorla de Hy.

glene.
üeoeitado ipelo» mais obalisadot

médicos contra as affccçücs do t"
tio gastrc/mtestinal, principalincnu
contra as diarrhéas rebeldes acempa-
tihadas de eólicas, dyscnteria» c me
senieritcs, diarrhéas da dentição t
das convalescenças das febres igra>
ves c das moléstias pulmonares, cov .
sefíuindo sempre -maravilhosas curas-
Modo dc usar: veja-se no vidro»

PRECO, ,1$ooo. lleposito — Dr»
gario Pacheco, rua dos Andradas 4;
Fabrica, phármacia Santo» Silva, i
rua Dr. Aristides Lobo lio. T«>
1.400, villa. Rio dc Janeiro.

SITIO
Em S. Gonçalo, vende-se um

sitio com grande terreno plano f
ttma pequena capoeira, muitas ar-
vores frutíferas e uma bclla casi
prestes a concluir. Tem bonde á
porta da Tramway Rural Flitiui-
neflse, passando próximo luz ele-
ctrica e o encanamento geral das
águas. Ver e tratar, rua Nilo Pe-
çanha, 34 A, com o proprietário
Antônio Soares, em S. Gonçalo
de Nictbero". J 6253

SI T10
Aluga-se para criação, cercaes *

habitação de familia, com grande
terreno e grande casa, por 100$
mensaes, está aberta a casa e
procurar Natividade, i rua Had-
dock Lobo n. 61, no Realengo.
5 minutos distante da estação.
Trata-se na rua Rodrigo Silva
n. 26, i" andar, com o sr. Souza,
das 11 ás 4 horas. (

OURO A 1$850. A GRAMMA

Platina a 8$000

prata, brilhantes c -dentes de den-
laduras velhas a 500 rs. cada um,
qualquer quantidade. Av. Central
«.¦ 105.. •-• 02987)

Salas — na rua Ouvidor
Alugam-se para médicos ou den-

tistas. Ver c tratar no 133, t° —
Dc 12 ás iS lioras. J 1844

Casa na Avenida Atlântica
Aluga-se, por prazo determina-

do, boa casa mobilada para fami-
lia de tratamento. Informações
na rua N. S. de Copacabana nu-
mero 1.057, das 

'14 
ás 17 horas.

Vende-se unia bem localizada,
afreguezada e sortidà'; o motivo
dir-se-á ' no comprador. Bom ne-
gocio. Falar com o sr. João Fon-
seca, na Drogaria Rodrigues, rua
Gonçalves Dias n. 59. (J2573

Pilulas Purgativas e
Anti-biliosas de Brito

Approvadas ^le igrcmiadas com
medallia de ouro. Curam: prisão
de verilrc, dores de( cabeça, vomi-
tos, doenças do fígado, rins c
rlieiimatísmo. Não produzem co-
licas. Preço, i$.íoo.

Deoositos: Drogaria IPaclieco;
nta dos Andradas, 45^ á rua Sete
de Setembro ns. 81 e 99. Fabri-
ca: Pharmacia Santos Silva, rua
Dr. Aristides Lobo n. 220, Tc-
lcphone n. 1.400, Villa.

PHARMACIA
Vende-se uma, .pequena, hem

afrc*TUczada e ibeni. desembaraçada,
por pouco dinheiro.' Tratar á rua

ida Assembléa 34, drogaria.
•3091 J

t r ata-se
com bre-
v i d a dc,
mesmo

$, e reli-

Aulas
c II.

1URS0 em Uboratorio r
diárias de cliimica, pliysii

Natural, preparando para os exames
ro Gollejio Pedro lí c vestibular na
Faculdade de Medicina. Informações,
na Academia dc Commercio, á praça
15 dc Novembro. U49 S) li

IN'GLEZ, 
FRANCEZ e PORTÜ-

GUE2, peicí professores: Itodgcr
c Ilenri (metliodo Derlit2); preço
módico; rua da Alfândega n. too,
sobrado. t.iiOSl M

tuguez
Inglez, Francez e Por-

— Aulas praticas c tlieo-
ricas por ttm metliodo

especial, pelo qual garante-se ensinar
a falar c a escrever correcíamcntc
em 4 mezes certos c por to$ rnen-
saes ,da? 5 ás 9 da noite: rua Ale-
gn n. 45, Aldeia Campísta. Vae a
domicilio. (2796 SJ B,

Casamentos
sem certidões, civil, 2i._
gioso, 20$, cm 2.*. lioras na_ forma
da lei, inventários c justificações,
etc, com Bruno Schcsiuc, á rua
Visconde do Rio Branco, .12, so
brado. Todos os dias, domingo*,
e feriados. Atlcndem-sc a chama-
dos a qualquer hora. Tclcphont
n. 4.542, Central. — N. B. Os
noivos que tratarem dc seus pa-
peis nesta casa não *;rão o in-
commodo de ir á policia; não se
confundam — 3-. (S 1232

Chá de Saúde, con.,rv ''"'v ,w 
7*w ,. TtV.-T* sao dc ven-

ire babitual, dor de cabeça, figado
c estômago; rua Uruguayana ns. ,17
e o 1 c avenida Passos» 106; caixn
2$50o; pelo correio 3$. (2313 S) R

¦ I •» darthros, ciiipin-
Bens, eezemas.
friciras, sarnas,
lirotoejas, etc,
desappareccm

fácil e completamente com o
DERMICTJRA. (Não é pomada).
Vende-se cm todas as drogaria»
do Rio e Nictheroy. Deposito ge-
ral: Pharmacia Acre, rua Acre,
n. 3S. Tel, Norte, 3265. Preço
2$000.

ideal
para

COLOMNA,Sdl
rcstiíuir ao cabeiio a sua côr, ora-
ginal ,pfeta ou castanha. — Pre-
ço io5ooo, pelo Correio, .mais 2$,
Deposito peral ma 7 de SeScm-
bro n. 127. R. KA-NITZ.

C(» machinas Singcr, fcttio galtinete,
5U de mão c de pí, liquid:un-se
a co$. 40$, 150$ até 200$. Bancadas
para industria de oito e dez maclii-
n:"\ Offieina p.ira quaíqucr concerto,

Fraca da Repablici 145. (3348 S)J

Gonorrhéas -
e euas complicações. Cura radical por
processos éctruroa e rápidos. Dr.
JOÃO ABREU. Das. 8 ás 11 c das
15 ás 18 horas; 64, rua de S. Pe-
dro, 64.

José de Quental Calheiro
Sua sobrinha Maria Thereza es-

teve 110 Rio em maio de 1015 e
julgou vel-o. Não pôde certifi-
oar-se disso e partiu dias depois
para a Europa'. Pede encarecida-
mente, dê noticias ao filhinho
José Calheiros Junior, Posta
Restante — Lisboa, (J 2872

ESCADA
Vende-se uma muito barata «

em perfeito estado, toda de pero.
ba, com 26 dcgráos direitos e 20
de volta, na rua Lima liarros 5.

(J 2538)

PHARMACIA
Vende-se uma.pequena mas boa

e por pouco capital. Rua S. Luiz
Gonzaga 17, S. Christovão^ onde
se trata. S 2661

AUTOMÓVEL BENZ
Vende-se um cm perfeito estado,

douWc-phaclon 14-30 IIP. Trata-
se á avenida Jlcm de Sá 64.

R 2303

ARMAZEM
Aluga-se tim na rua Rodrigo

Silva 11. o; trala-se com Leopol-
do, no mesmo. (J2557)

Pensão Abrantes
Tem bons commodos dcsoccup.v

dos. Rua Marqt.ez de Abrantes,
26. Telephone Sul 151. (B 800

MÉDIUM ESPIRITA

instituto <X>olyfflotico
cuRtoVoTMArdo °3 ^^^"h^tu^r '•
CURSO ANNEXO CURSO DE VIOLINO
CURSO PRIMÁRIO CURSO DE PIANO
CURSO COMMERCIAL CURSO DE DACTYLOGRAPHIA
CURSO DE TACHYGRAPHIA CURSO DE PRENDAS FEMININAS

O corpo docente é crcoIBido a capricho ,e merece' absoluta confiança.
A disciplina do estabelecimento é irreprehcnsivcl,
No geuero é o único estabclccimenlo da capttal.

Avenida Blio Branco — 106 e 108

LARGO DA SE' 3
R 2626

1,0 ANDAR. CENTRO COM-
«ÍIÍRCIAL

Alt-.ga-se o 20 a^dar da rua da
Quitanda, 123, culejé 'Alfândega e-
General Câmara, éom- 2 salas, 3
quartos, cozinha com fogão a gaz,
banheiro com aquecedor a gáz,
próprio para familia de tratamen-
to, aluguel, rs. 230$ooo,_ próprio
também para grande escriptorio.

2311 J

AUTOMÓVEL
Vcndc-sc, dc particular, um per-

feito c clc.qaiiie "dublc-phacton";

ver e tratar, rua S. Clemente
n. 73. (M2975)

CASAMENTO
Cavalheiro estrangeiro, distineto,

de 45 annos, em optima posição,
sócio de importante firma desta
praça, deseja conhecer senhora de
bons costumes c dc alguns recursos
financeiros, para tratar casamento.
Máxima seriedade. Cartas a Mac-
doiial 24, nesta folha. (R2786

MALAS
Artigo solido, cle.';an'.e p liara-

tisiinio, só na A Mala Chinesa.
Rua Lavradio, 61.

Petropolis — Casa
Aluga-se á f.i:iiil'a dc tratamen-

to ou vende-se ."- boa casa da tra-
vossa Ypiranga 146; "Villa Ypl-
ranga"; li ata-se á rua Pedro
Américo 49, Rio, ,-308 1

SENHORAS NERVOSAS
fracas, anêmicas; as de vida se-
dentaria, as sangüíneas, sujeitas a
apoplexia, as que soflrcm eólicas
no periodo mensal, — usem o
CHA* OE SAÚDE, que c, ao mes-
mo tempo, purgativo, depuralivo c
diuretico. Caixa 2$5oo, pelo Cor-
rcio 3$ooo; vende-se á rua Uru-
guayana 37 e 91; deposito irernl:
Avenida Passos 106. Era Niclhe-
roy.. Drogaria Barccüos. 3116 J

PIANO, VIOIiTNO; UAXD0L1M
E TIIEOIUA

20$ooo racnsaes, duas vezes por
semana. Asscmblca fio, 20 andar.

Bom emprego de capitai
Vendem-se duas casas á rua

Vinte c Quatro de Maio (eslação
do Riachuclo), alugadas e dando
boa renda. Não são permittidos
Intermediários. Para tratar á rua
Uruguayana n. 41, 1° andar.

S 26R7

PALACETE
Aluga-se por contrato grande e

esplendido palacete cm centro de
grande jardim e chácara, perto do
largo dr. Ségitiida-feira. Trata-se
i'.:i confeitaria do mesmo largo,

R 54

Hoiiioeopãtiiicos videntes
A todos que sofírein dc qua!-

quer moléstia, esta sociedade be-
neficente fornece, GRATUITA
MENTE, diagnostico da moléstia.
Só mandar o nome, cdádc, resi-
dencia e profissão. Caixa postal
11. 1.027, Rio de Janeiro. Sello
para a resposta, .1 7"6

13, SENADOR EUZEBIO, 13
Onde vende moveis a presta-

ções » em boa» condições por pre-
ços baratos f e-ia-ga na 1* presta-
ção sem fiador. Teleplro.1a-.4113
Norte. (S 1231

AUTOMÓVEL
Compra-se uma "limousine" ou

"landaulct" de bom fabricante.
Trata-se na cua do Ouvidor 159.
Joalheria Torres Carneiro.' •-. (B 2940)

BOCIiEVARD S. CHRISTOVÃO Jí. ÍO

Aluga-se este predio com todas aa dependências. comi>!*-
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. aoo.

AGENTES
Precisam-se bons agentes anga-

riadores de annuncios. Boa com-
missão. Para tratar á rua General
Câmara n. 122, das 9 ás 11.

(J 2907)

Alugam-se a casaes e cavalheiros
dc tratamento salas e quartos, rica-
mente mobilados, com pensão; tra.
tamento de primeira ordem. Rua
do Flamengo, 10. (B 2(147)

Bexiga, rins, próstata e nrethra
A TJROFORMINA cura a insufficicncia renal, a» cystites, pyctites,

ncphrites, urethriles, catarrbo da bexiga, tnílammação do próstata. Dii-
sofve as aréas e os cálculos de ácido urico e uralos.

Nas boas piiarmacias - Rü af de Março 17-Deposito

PHARMACIA
Offercce-se um pratico habiü-

tado, para esta capital ou para
fora desta capital. Queira din-

gir-se á rua Dois de Dezembro
n. 101. G. Quintino. (J -0-°)

SALA E QUARTO
Aluga-se a pessoas serias — sol-

teiros — em casa dc familia, mo-
biliados, luz c banheiro. Sala 90$,
quarto 70$. Rua Senador Dantas
n. 4C (J2572)

PÍLULAS de caferam

Casa dos Expostos
Aluga-se a loja do predio n. 9

da travessa Costa Velho,. próximo
do Mercado Novo, própria para
deposito, por preço razoável. As
chaves na rua do Rosário a. 55,
i" ar-dar, onde se trai»..

Abreu•Sobrinho
OURAM

SozõcB-Maleltas
JFebres palustres

Int-f rmitteníes
NcvralüçiaU

Muito cuidado com nn Imitações e falslficuçiíes

dmeos depositários, Bragança Cid & C.-n. do Hospicl 9

PREDIO NOVO
PAIRA PEQUENA FABKICA
Vende-se a dinheiro ou a pres

tações, um predio novo & rua
Sant'Anna, próximo á Frei Ca
neca. Trata-se com Estacio, das t
ás 4 da tarde, á rua da Alfande-
ga 25, sobrado, sala da frente.

A 13SS

CASA PARA FABRICA
Aluga-se a casa n. 147 da rua

Visconde dc Itauna, em frente á
praça Onze dc Junho, própria pa
ra a instaUação de uma fabrica
pois, além de armazém na frente,
tem mais uni'*" »ran«c área de ter
reno 1103 fundos. Está aberta atv
ás 17 horas; trata-se na rua d'
São Pedro n. 72, com Cosia Bra
ga St C. , (R 2833)

Casa na Av. Mem de Sá
Acceitam-se propostas para ar

rendar o grande e esplendido pre
dio n, 349, com magnífica loja
para negocio e dois amplos anda
res com sete quartos cada um «
mais dependências para familia dl
tratamento; tem varanda e qtiin.
tal; trala-se na rua de S. Pedn
n. 72, loja, com os srs. Costf
Braga & C. (R 283^

CASA EM PETROPOLIS
Aluga-se a casa da rua Thercz>

n. 1238, para familia de tralamen.
to, completamente mobilada. Tra
ta-se na rua do Rosário 66, a" an-
dar, com 0 dr. Rodovalho.

(M 3006)

THEREZOPOLIS
Vendem-*e dois terrenos cer.

eadjos, com 22 x 264 e 33 x 261,
na Várzea, sendo um na rua Pa
rahyha e o outro na rua Philo*
terpe; trata-se com Roberto, ru-
i" de Março, 43, ou cm Thcre*
zopolis, com o tenente Nascimen-
to, agente do Correio. (2810 *

Bom emprego de capita!
Vendem-se duas casas, constru-

eção moderna, feitas *ha. dois an-
nos, com duas salas, dois quartos,
cozinha, banheiro, tanque, bom
quintal, situadas em logar muite
saudável; uma chácara com boi»
terreno, boa casa com accommoda.
çãp para familia, com todos os re*
quiâitos, um terreno com principio
de alicerces para outras duas ca-
sas; vende-se tudo englobado oa
separadamente. Trata-se na rua
Piauhy 76. (R2818)

Pomada de R. L. de Brito
(ANTI-HERPETICA)

Approvada e premiada com meda-
lha de ouro

Infallivcl nas empigens, dar.
thros, espinhas, frieiras, sarnas,
lepra, comichões, eezemas, pannos,
feridas e todas os moléstias da
pelle. Lata i?5oo. Deposito: Dro-
garia Pacheco, rua dos Andradas
n. 45, e Sele de Setembro Si.

• 199 J

COFRES
E' indispensável em qualquer

casa commercial ou particular a
existência dc 11111 superior Cofre de
aço M. IV. Americano, marca re-
gistrada n. 11.317, reconhecidos
como os melhores, e tinico guarda
fiel de seus valores contra fogo
e roubo. Grande stock; a dinhexo
grandes abatimentos!
Único depositário Mayer IVigier

.104, rua Camerino, 104

NEURASTHENIA
Tíu soffri horrivelmente destt

mal durante muitos annos, tonian-
do tudo quanto me indicavam! scrr;
ter um ipcqueno allivio. Hoje,
acho-me perfeitamente boa, graças
a tim remédio que uma casualida-
de me fez conhecer. Em sgr.-idpci.
mento indicarei aos que soffrem
das conseqüências deste mal, co-
1110 sejam: anemia, moléstias ner»
vosas, palpitaçõcs do coração, etc.,
como podem recuperar a saudc.
E?crewr a D. Aiv.eiia C, á cai-
xa do Correio 11. 333, Rio dc Ja-
neiro.

9, Largo da Carioca, o
(Grande .vinazeni junto ao portas

da Ordem)
Moveis a prestações, capas para

mobília, 9 peças, 6o$ooo; oleado
de 0,60 e 0,70, a 3$5oo c 4$ooo o
metro; dito para mesas de 3 a
5 taboas, Co$ooo e no$ooo; capa-
chos de im e im,io a S$ooo c
9?ooo.

Souza Báptista & C*
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Bello romance — Historia de amor e comedia
da vida - FILM QUE E'

0 nais moderno! 0 mais dramático!
0 mais interessante 1 U mais hnmoristíco!

0 mais attraentc 0 mais chie!
0 mais sensacional! 0 mais excêntrico I

0 mais movimentado! 0 mais emocionante!

O mais bem feito I
O MAIOR SUCCESSO EUROPEU DESTES

ÚLTIMOS TEMPOS

1 Uma artista escolhida a capricho, com o temperamento us
próprio do papel que representa, a seduetora i]S

Mlle. Suzanne d'Armelle
_> tuiaA l,<.,..„nlnnandn llnla ailItÍAH fll tariMI tlailV/«__VVV-VV¥-Tr- ¦ ¦ ¦ n iiiiiiii'Jtii' ¦¦¦ - 

AVISO— Fnnccionando dois salões nlteriindamenle, o
horário será o seguinte:

Salão 7 de Setembro
\ hora
2,10 .
3,20
4,30
5,40

6,50
8 horas
9*10
10,20

Salão Avenida
1,35
2,45
3,55
5,05
6,15

7,25
8,35
0,45

10,55

[íaW_^-n_fi_R
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O preferido e esoo-
lbldo pelo GRANO
MONDE CARIOCA CINEMA AVENIDA FLORES

LUZES
E MUSICA

- RESPLANDECENTE PROGRAMMA NOTO COM FILMS AMERICANOS DE SUCCESSO GARANTIDO--*__g— ^^H-^-aiiUD^iJ» 
rnwH_ai»i- _^ D,LüXO no 5. e 6. «.p|8«,dio. Movas peripécias e aventara»

ir\4r% f_>ff_V A ni A O Q-Ti/M A ITV de Marli» Sais e oillce Koekley demonstrando mais uma vea seu
fjIS IT 1KA I A-> ^>W^-#1/\___1-J valor arti-tlc-. &> epl-oülo.
_f _ _. _,__._mnrimri *«"_>.• v/^__P A~T»T-^ Arrebatadoras scenas de surpreza e enganos castigando um biltre que não
O ARCHITEGTO MILIO-t_-R-0 trepida em roubar uma velhinha - 0' episódio.

O roubo do formoso quadro *___ GIOCONDA
Aventuras extraordinárias de Mona e Maria para' descobrirem tíjroúbo 

^^^^^_M 
iAwn ^ ^ perlonce' truc-disíarce- a8tucm> 8a0 P°sto9

Alam destes films completará este bello programma um drama arrebatador emocionante que manterá a platéa em continuo extasi
__.__.__.___ __¦ _ __a __» aw a v »1_P __F A _P TP" T9 n «A da UNIVERSAL — Drama cm 3 actos, trabalho arriscado em

A BSTRBA DÜ _5TW V A «JuJJN AA * JBiJCVW-VJSI-I-é que u belia artista Marie Wulcamp executa com maestria arris-
cando a sua própria vida paru dar-lhe o cunho da verdade.

« ¦ i <«_!-, D_-nmm. vnrinfio Pm hpm«ficio da Ui .ão*do3 Empregados do Commercio. — Sexta-feira — 0 mais extraordinário fllm Policial jamais visto —
Quinta-feira - Proçmma 

J^^\\S_^oiA^Xm~9 mais um trabalho da Universal do amigo da petizada BILLIE R1TCHE.
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GRAND-MONDE
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compar«iv«l drama, no qual uma mae assume a<B -m—^^-m-mmÊmmmmpssmmsmWSm^sMssmmsmmmwsmmWÊBmsm^ autoria dum delicto que nao comettera, para a
ssmmsmsmwsmssuaMÊBSM^mmVsms^SmWsmts^mmmm^^ ente a quem dedica mnternal amor... Devia essa mfte assim proceder ?

... x leI _ _\*..a_ ;St_« n. iuienr no decorrer ilecte trabalho, inexc» divel em desempenho, sumptuoso na mise-enscène e impeccavel em sua magnífica pho-
Eis o que os nossos cultos c intellectuaes habitues terão a iuis_r «" _« _„~V:i_ _.._,iimo nmHi.nr._n, Hn *¥.-»*-w»t._rtographia. Sublime producção da ALBA-FILM.
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