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EXPEDIENTE
Vo edifício novo do "Correio da

Manhã", no largo dt. Cnriocrt

n 13, estão jii funcclonnndo to-

lks as suas secções, exceptq as

officinas, quo cm breve estarno

também ali installadas.
São os seguintes os nnmeros dos

nò.ssos apparelhos telcplionlcos:

nedaeção. . . 5698 ¦-Central

Gerencia. . • 6448- „
Escriptorio. . **7JJ*""
Orficimis. . . 87 Norto

Guerra econômica
Já muitas vezes nos temos referido

Uo accordo de mutua protecção e liga

comm,ercial entre as nações atiladas,

para proseguirem na guerra «onomi-

ca aos impérios centraes, após o ter-

mo, pela paz, da luta sanguinolenta.

A figa é formada entre as nações que

alijadas se estão batendo contra a A!

lemanha e as nações que combatem ao

seu lado, comprehendidos na mesma

ifya as colônias, dom,inios e protecto-

rados da Entenle, e com exclusão

absoluta dos paizes inimigos e relati-

va dos paizes neutros. Estes soffre-

rão um tratamento que os collocará,

para a venda dos seus produetos, mui-

to inferiores aos concorrentes, partes
da liga. Nossa borracha, por exem-

pio, terá que affrontar a concorrência

da de Ccylão, com a qual <liff«cil,_ se

não impossível, será a luta com exito,

á vista da protecção especial que lhe

será attribuida, nesses paizes, como

producção ingleza. Muito se têm

preoccupadò os argentinos com o pia-
no dos alliados. por causa dos seus-

ecreaes e das suas carnes, sujeitos

a fortes direitos de entrada, quando
as alfândegas estarão francas e livres

aos similares da Austrália, Noza Ze-

landia, Canadá, Marrocos ou Mada-

gascar. O trigo argentino terá um

competidor invencível, para o constt-
mo nos paizes da Ententê, no da Ru-
mania. A nossa incipiente exportação
dc carnes frigoríficas soffrerá golpe
de morte.

lA liga, cujos princípios começaram,

graças á propaganda de mr. Hughes,

primeiro ministro da Austrália, a ser

proclamados pelas câmaras de comr
mercio inglczas; entre as quaes a de
Manchester, baluarte até a guerra do
livre cambio, ficou definitivamente
formada no congresso official dos
delegados econômicos das nações ai-
liadas, que se reuniu, em Paris, no
mez de junho. As resoluções, nelle
tomadas, todas no sentido da guerra
econômica aos inimigos de hoje e a
favor, miesmo contra os neutros, da
industria e producção dos paizes ali
representados e das suas colônias, de-
vem ter sido approvadas pelos respç-
ctivos governos. Do francez sabemos

que o conselho de ministros, cm re-
união dc 27 do mesmo mez de junho,
npprovoti, ráfificahdo-as, aquellas re-
soluções, ratificação qtte devia ter
sido commttnicada aos paizes amigos,
sendo provável que delia tivesse sido
(lado lambem conhecimento ao nosso
governo.

Não foram as resoluções do Con-
gresso unanimemente applaudidas na
Inglaterra e na França. Ali ainda ba
livres cambistas irreduetiveis que com-
b&tctn essa nova fôrma de proteccio-
nismo. Na França se levantaram
objecções sérias por parte de muitos
iiidustriaes e commerciantes, que
acharam muito mais favorável á In-
glaterra que aos demais paizes allia-
dos a política econômica e financeira
comsubstanciada nas deliberações do
Congresso. Entre os neutros têm sido
muito atacados, como era de esperar,
semelhantes propósitos que os amea-
çam de enormes prejuizos. Na Argen-
tina a imprensa advertiu seus gover-
nantes do perigo que a producção ria-
cional corria com a possibilidade dc
vir a ser rigorosamente executado o
plano dos alliados. Mas, em França,
respondeu-se ás objecções, affirman-
do-se que, embora algumas dellas mui-
to procedentes, não havia como voltar
atrás « proceder de outro modo, pois
a guerra impunha a necessidade aos
alliados de se ligarem, ainda mais es-
ireita e fortemente, dc modo mate-
rial c permanente, concedendo-se elles
vantagens e privilégios recíprocos, e
ao mesmo tempo estimularem o auxi-
ho precioso das colônias, já muito
considerável, oiitorgando-lhcs favores
especiaes.

Ignoramos se os nossos governai!-
tes, já ha longo tempo advertidos, têm,
intentado convenientemente na situa-
Ção que nos está reservada dc. depois
da guerra, «sc levantar ao consumo de
algumas das nossas exportações nos
paizes da Entcnte barreira intranspo-
nível..Então é que não nos safaremos
da crise econômica e financeira Nãonos basta a freguezia dos impérios
centraes « dos seus alliados. Produzi-
mos muito mais do que files precisam
c nos podem comprar. Do café te-
mos, pódc-sc dizer, o monopólio; mas
não será impossível, c antes
provável, que a sua cultura
dos favores promettido
da liga, sc desenvolva
inicie cm algumas das colônias dos
Mires ligados. Mas, a borracha, as
-"¦irnes, estas, como já dissetups; esta-¦ondemnadas; 

c aquclla já é um ele-
mento, dc grande peso na balança
commercial, cm nosso favor,
carnes estão sendo conside
":<;a melhor
cacáo brasileiro, cuja
tem amp
tempos, tem concorrente produzidonos paizes da Hga, c p_r(lcrAj tan.°. importantes compradores. Não seJ«st:f:«, pois, a inerci- do ^ „..

"° nc":' matéria. O mal te
mas remédio

«econômica, conseqüente á guerra, uma
outra America «econômica. Não se
conservem as nações americanas tuim,
egoísmo deletério, que sobremodo as
enfraquece, c antes reunam esforços e
energias para se defenderem. Não
basta, entre as nações americanas, a
fraternidade theorica repetidamente
celebrada em solennidades e festas, e
matéria de arroubos oratórios; é pre-
ciso addicionar-lhe a fraternidade pra-
tica, qtte se traduza em actos e fa-
ctos convenientes aos paizes america-
nos. Basta de diplomacia de corte-
zia, de boas palavras, de telegrammas
carinhosos; c cumpre substituil-a por
outra dc utilidade real, que não pet-
ca de vista os interesses materiaes, os
interesses positivos da nação, velan-
do por elles afim de não serem sa-
crificados tios embates da competéti-
cia universal.

Gil VIDA_

o "Bar-
arra do

te a travessia, difficultando a sua
marcha.

Hontem, ás 3 horas da tarde,
roso" passou «m frente á b;
Rio Grande do Sul.

Em vista desse contratempo, calcula-
se que esse vaso de guerra só possa
chegar ao nosso porto depois de ama-
nhã.

um do nosso boletim trlmeqsal, por
onde podeis apreciar o methodo se-
guido em nosso serviço.

Certo de que, bem comprehendido o
alcance e utilidade de tal trabalho, não
me negareis o valioso e indispensável
auxilio que vos peço, agradeço-vos dc
antemão e aproveito a opportunidade
para subscrever-me com a mais alta
estima e distineta consideração, etc."

Tópicos & Noticias
O TEMPO

Ora dc sol brilhante, ora encoberto e
enublatto, o dia dc hontem foi sem um
característico definido.

Temperatura nesta capital 1 mínima, !0",4;
máxima, 23°,a,

HOJE
Eslá de serviço na Repartição Central de

Policia o Io delegado auxiliar.

O deputado Arlindo Leone, nos ata- _ __ _.
quês feitos ao nosso serviço diplomati- ^.f^^^^^í^
00, exprimiu uma opinião que, por ser

injusta e absurda, não deixa, entretanto,
de representar o' pensamento de muita

gente. E' exactamente porque essa idéa

errônea não é apenas uma excentrici-
dade pessoal do illustre deputado ba-

hiano, que convém insistir sobre a fal-

ta de base desses ataques dirigidos á

nossa diplomacia.

O "accórdão" do Supremo Tribunal,
relativo ao habeas-corpus por elle con-
cedido á Assembléa facciosa do sena-
dor Azeredo, fala de um representante
da justiça federal em Matto Grosso.

Esse representante devia ser o juiz
seccional, um sr. Aprigio dos Santos.

A eliminação
do brasileiro

Ora, a bem dizer esse juiz não existe,

O preconceito brasileiro contra o di-j porque não se pôde considerar juiz um ~~^ 
va„amente

plomata funda-se em duas idéas egual- homem que não faz outra coisa senão °

politicar ao sabor dos interesses do
sr. Azeredo e do seu partido.

Nas agitações da política estadual em

que não são partes, os juizes seccio-
naes tornam-se, devido ás circumstan-

mente falsas. A primeira é que as fun-

cções diplomáticas desnacionalizam o in-
dividuo, tornando-o indifferente aos in-
teresses do Brasil. A segunda idéa é

que o diplomata vive cm um luxo que

A carne
Para a carne bovina posta hoje em

consumo nesta capital foram affixailos pelosmarchantes, no entreposto de S. Uio_o, 09
¦preços de $700 a $Soo, devendo ser co-
brado ao publico o máximo de i$ouo.

Carneiro, 2$; porco, i$^oo c vitella, $«)oo.

Segundo constava hontem, a missão
dc que foi encarregado o general Bar-
bedo não é simplesmente bellicosa.
O inspectòr da 6a região vae também
com credenciaes diplomáticas. Nem
outra coisa seria de esperar, estando
envolvido neste embrulhado caso de
Matto Grosso o senador Azeredo, que
é mais homem dc transigência e de
accordos do que candidato aos louros
do- heroísmo e da epopéa.

Levou o general Barbedo instrticções
para propor ao general Caetano de Al-
btiquerque um accordo. Se o presidente
de Matto Grosso aeceitar a proposta,
tudo acabará cm paz. Mas se o general
Caetano de Albuquerque achar que,
sendo a autoridade constituída no Es-
tado e estando senhor da situação, não
tem motivos para se submetter a um
accordo ditado pelo vice-presidente do
Senado, o general Barbedo passará a
cumprir a segunda parte das suas
instrucções.

Em que consiste ella já o sabem os
nossos leitores, A pretexto de cumprir
um habeas-corpus do Supremo Tribunal
Federal, o inspectòr da 6* região apoia-
rá a assembléa revoltosa, que sc reuniu
em Ãqtiidaiíana, e auxiliará com a for-
ça federal a deposição do presidente
do Estado.

E assim vae o sr. Wencesláo en-
lcando o Exercito na torpe politicagem
estadual. Que o sr. Wencesláo o faça
e quo os ministros declaradamente
adversos ao Exercito, como o sr. Calo-
geras, se regosijem com isso, é fácil
dc comprcliender. Mas que o general
Caetano de Faria, o intransigente anta-
Eo-iisfti á entrada da politicagem no
Exercito, tenha pactuado com essas
vergonhosas manobras azeredistas con-
tra a autonomia de Matto Grosso, é
verdadeiramente triste e dcsanimadòr.
E nós, que queremos acreditar qtte o
ministro da Guerra está seriamente em-

penhado em organizar a defesa nacio-
nal e cm preparar um Exercito forte,
disciplinado c superior ás facções poli-
ticas...

se chamaria asiático, se para «nós a con-|Cjas e á natureza desses movimentos,
a garantia única a que recorrem os
opposicionistas perseguidos pelas vio-
lencias dos governos.

Convém notar que os seus conselhos
são sempre acatados.

Já o mesmo não suecede aos juizes
politiqueiros, que fazem da sua toga

cepção do liixo e do gozo material não
estivesse indissoluvelmente associada ás
coisas da Europa.

Longe dc serem indiffercntes ás que-
stões brasileiras, os nossos "diplomatas,

exactamente por viverem fora do Bra-
sil, conservam enthttsiasmos e illusões

patrióticas que o contado diário com [instrumento de protecção e abrigo aos
as realidades da nossa política rápida- 'políticos deshonestos. A esses suecede o
mente extingue. Quanto á vida de liixo;qllc aconteceu ao sr. Aprigio: manifes-
e de gozo que se attribue aos nossos |ta_a a iuta entrc os grupos, fallece-lhes
pobres diplomatas, somente pôde provo
car o riso a quem tiver visto de

perroí as condições em que se encon-
tram aquellcs compatriotas. Mal pagos,
— porque os vencimentos da nossa di-
plomacia não dão margem para uma re-
presentação condigna — os nossos di-

a força moral, e elles são levados de
roldão no meio dos suecessos.

O caso do sr. Aprigio não è infeliz-
mente uma singularidade da justiça fe-
deral nos Estados; e a grande verdade
é que se o Supremo estabelecesse como

praxe a responsabilidade dc juizes nes-
plomatas, que não têm a ventura dcjsas condiçõcs, hoje em dia os Aprigios
possuir fortuna própria para a gastarj_os gantos talvez não mais existissem,
no serviço do Estado, ou que não pos- j_as 0 Supremo Tribunal tem feito
suem o desembaraço do sr. Gastão da v_sta gr0ssa sobre os attentados com-
Cunha, que «não repr.senta o paiz e '„,_(_;___ 

p0r eSses sé.ihores contra a
recolhe aos cofres do banqueiro as ver- b__ pratica da justiça, e só por essa
bas de representação e as ajudas de ícjrcmnstancia elles ptillulam em todo o
custo, lutam e lutam muito para se man
terem na posição social exigida pelo
seu cargo.

E' possível que haja no quadro da
nossa diplomacia nullidades, como as
temos lambem nos outros ramos do

território da Republica.
Desde o começo da agitação mattor

grossense que o sr. Aprigio perdeu a
compostura, para patrocinar os baixos
interesses do azeredismo. Não é dc
admirar, por isso que elle esteja neste

funccionalismo, na magistratura, nas«momemo impossibilitado de ser levado
classes armadas e no Congresso. Mas a s_,_._0
noção absurda de que as nossas lega- E _ 

'supremo, 
que o não soube cha-

ções são centros de vadiagem e que os L"tt__. a0 cumprimento do dever, não tem
diplomatas «não passam de pensionistas io _;rc_t0 _e confiar nas 

'nformações
do Estado, que vivem parasitariamente -__ 

por acaso „ B_ Aprj_i0 ]nc forneça,
no estrangeiro, é uma calumiiia que po-' vcf. que ellas não podem deixar
deria ser facilincnte pulverizada, sc ojde scr sllspeit;ls e civadas do mais gros-
go/erno pudesse dar publicidade ao tra-
balho feito nas legações c no Itaniaraty.
Mas infelizmente o serviço diplomático
tem dc scr feito em silencio e o pre-
conceito ditado pela ignorância conti-
mia sem poder ser destruído.

O commandante do navio-escola Z>cn-
jamin Conslant enviou homem, um te.
legrãmmá ao almirante Gustavo Gar-
nier, clieíc do estado-maior cia Armada,
comiiuiiiicando-llie que esse vaso da
nossa marinha de guerra, partiu hon-
tem do Ceará, para o Kio Grande do
Norte.

sciro partidarismo.
Mas quando o paiz sc verá livre dos

juizes politiqueiros?

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

_c ordem do ministro da Fazenda,
passaram a servir como addidos ao
Tliesouro Nacional os empregados da
Imprensa Nacional: «Rodrigo Gomes Ri-
beiro de Brito. Adolpho Mello, Heitor
Murat e Romualdo Rodrigues Fortes.

Esses íuneconarios devem apresen-
tar-se hoje ao director geral do gaui-
nete, que os distribuirá, conforme a
necessidade do serviço, pelas varias di-
rectorias do Tliesouro.

: muito
á vista

nas tarifas
c mesmo se

as
oradas a

esperança econômica. O
exportação se

Dtcdii
de d<
o res
ftinc ri
CUtra

em re-
que não depen-"•"; tão somente; mas deve ser'¦¦Kio também dc uma |jga dos

"°3 neutros contraposta á
e para oppõr _ nova Europa

As ultimas noticias chegadas do Pa-
raná e de Santa Catharina dão coino
quasi terminadas as dissenções ali pro-
vocadas pelo accordo relativo ao Con-
testado.

Tanto num, como noutro Estado, pre-
param-se festas para a recepção dos
srs. Affonso Camargo e Felippe
Schmidt. A reflexão o a calma substi-
ttieni, assim, as paixões exaltadas dos
primeiros momentos que se seguiram á
assignaturá do accordo existindo, ape-
nas, um pequeno grupo no Paraná, que
ainda se bate pela fusão dos dois fu-
turosos Estados da Federação.

A principio, ninguém estava saíisfei-
to com a decisão dos dois governadores.
Se o sr. Affonso 'Camargo era atacado
110 Paraná, e acctisado até dc traidor ao
Estado de cujo executivo é chefe, não
menos atacado era o sr. Schmidt cm
Santa Catliarina.

Mas a verdade é que foi tão decisiva
a influencia da opinião nacional sobre a
conclusão do accordo, que em ambos
os Estados se coinpreltendeti não sc cs-
tar em face de um negocio meramente
regional, mas de uma questão nacional,
por cujo termino se empenhava o Bra-
sil inteiro.

Bem poucas vezes na Republica a
União tc* tido uma interferência tão
salutar «rias ' 

contendas estaduaes. De
onde sc concilie que, sc os seus movi-
mentos nos ncçrocios estaduaes sempre
fossem dirigidos sob uma alta inspira-
ção patriótica, a Republica não seria
esse dcsatrgrcg.ido de pequenas pátrias,
cujos governos, na sita maioria, não
têm outro fito que o de se dirigirem
hostilizando ás vezes até a própria lei
básica do rcgiincn.

Se á Constituição não ligam elles a
mínima "mportancía, 

por que motivo hão
de sc preocetipar ceju os interesses «los
(lem.rs Estados? E' esse estreito pon-
ío de vista regionalista que precisa (lc
ser abolido das nossas praticas po'iíi-
cas e administrativas, sem o qne a Re-
pub>ica jamais poderá 'fazer com que o
paiz seja a grande pátria por cuja de-
finitiva organização todos andamos.

A solução desse caso do Contesta«Io
constitue 11111 exemplo, que deve ter mui-
tas imitações.

Recebemos a seguinte carta:
"Rio, 22 de outubro de 1916. —

Exmo. sr. redactor do Correio da Ma-
nhã — Peço-lhe o favor de encarregar
a um redactor e a um pliotograplio do
seu jornal de irem, em qualquer dia
desta semana, a Petropolis, em minha
companhia, fazer uma "etiquete sur

Não foi uma fila, como assoalhavam
quinta-feira os srs. Irineu e Pires Fer-
reira saboreando a victoria qne haviam
tido no Senado, a renuncia do sr. João
Luiz. Debalde o bando precatório do
P. R. C. bateu hontem ás portas do ta-
lentoso representante do Espirito San-
to, a pedir-lhe que voltasse.... 

'p 
sr.

João Luiz respondeu-lhe pereriiptoria-
mente que não; a sua intelligencia não
seria mais o instrumento flcbll, sebipre
á mão, que essa espécie de lenocdnio cx.

piorava ao serviço de uma política igno-
bil. S. ex. tomara um banho t não vol-
taria ao esterquilinio. .

Estamos a ver a cara retoroida com

que os srs. Urbano dos Santos,- Antônio

seus penates. "Agora, como havia de
ser?"

Naturalmente, o Senado não acceita-
rá a renuncia do sr. João Luiz, cuja
continuação nas commissões do Senado
é hoje um empenho do governo e, ainda
mais, um propósito decidido da reacção
anti-pcjrecista. Os votos que se mani-
feslarem nesse sentido, traduzirão, ao
envez de uma deferencia do remanescen-
te (lo P. R.C. ao seu ex-correligionario,
uma divisa de fronteiras. Nem será
crivei que os chefes perrecistas, ouvin-
do ao renunciante esse — "não" — re-
dondairiénte pronunciado, a declaração
de repulsa formal ao partido que o
traiu, tenham para elle gestos de abne-
gação, contrários aos seus hábitos.

Os aconlecimentoo de quarta-feira
marcaram ao Senado uma nova «plisse

palitica. Mais dia, menos dia, veremos
que essa fictícia maioria do P. R. C. é
uma blague como outra qualquer, em-

placc" na morada de meus pães, ac'tial
mente ausentes, afim de descreverem i Azeredo c o inefável marechal sogro to.
e photographar a mobília a que se re- maram o automóvel, de regresso aos
fere o Correio dc hoje.

A residência dos barões dc Teffé c,
ha longos annos, conhecida por quasi
toda a sociedade do Rio que passa o
verão em Petropolis. Será fácil, por-
tanto, a essas pessoas distinguir, entre
( seu mobiliário, as peças que lá não
estavam antes do quadriennio passa.lo.

Conhecendo a procedência de todos
os inoveis que guarnecem a cisa dc
meus pães, estou -prompto, «por minha
vez, a indicar e tornar publico "onde.

quando c de que modo" foram adqui-
ridos.

Quanto á verba de representação pos-
so dizer-lhe que era de 12:500$ men-
saes ao tempo em que fui secretario da
presidência (de 1910 a 1913).

Da applicação dessa verba é fácil
obter informações minuciosas no Tri.
bunal de Contas, onde estão registradas
ás despejas a que ella servia, sujeita
por lei, como era, á fiscalização
tribunal.

Para dar-lhe, entretanto, uma vaga
idéa do modo por que era despendida
basta que lhe narre este simples facto 1
A folha de pagamento aos emprega-
dos do Cattete (contínuos, cliauffeurs,
jardinciros, cocheiros, ajudantes e scr-
ventes) attingia desde as presidências
anteriores, á quantia de cinco contos por
mez! Mais tres eram gastos com a for-
ragem aos animaes, gazolina e pneu»,
etc., ete.

Essas contas eram Organizadas e pa.
gas pelo mordomo.

Asseguro-lhe que o marechal não
dispoz nunca dc um vintém dessa ver-
ba, e mais: que dos seus vencimento
despendia cerca de dois contos em do>
nativos e esmolas, sabido como é que i
naquclla época, a portaria tinha ordem'
de não negar o accesso em palácio, a I
quem quer que fosse, por mais Ínfima I
categoria social a que pertencesse, que!
desejasse falar ao presidente. |

Rogo-lhe, sr. redactor, a fineza de
inserir a presente no 11:111 loca! cm
que foi publicado o stielio que a motiva,,

sa hora ainda sirva ao sr. Azer«edo para
arrancar á covardia do governo, o seu
apoio ao assalto de Matto Grosso.

BENfíALAS — Elegantes e resistentes —
Casa Manchester — Gonçalves Dias $•

Em sessão de directoria da União
dos Empregados do Commercio. reali-
zada ante-hontein, foi deliberado pôr
cin execução o art. 30 de seus estattt-
tos, o qual faculta aos seus associados
alistarem-se, ficando encarregado desta
parte o sr. Mario Josú Fernandes, pro-
curador desta sociedade.

Neste sentido ficou deliberado offi-
ciar-se a todas as associações de elas-
se, intercedendo junto de seus asso-
ciados, para facilitarem esse serviço
aos seus empregados.> »B».-«

ALFAIATE
Av. Rio Branco, 102.BRANDÃO

pelo que. dei.de já, me ;u.r.:«:i.r.3 suntiii.i-
mente .ijrr.idecido.

Queira aeceitar os rins at.Tiiciesos
cumprimentos. Álvaro dc Téffé. ;.-,
D. Márianna."

Não precisamos fazer a verificação
proposta pelo sr. Álvaro de Teffé, por-
que Receitamos como sufficieníe a de-
claração contida em sua carta e assim
encerramos o incidente.

O commandante do cruzador "IV-r-
rn?o" enviou hontcru ao almirante Güs-
tuvo Carnier, chefe do Estado-Maior
<la Armada, um radiogramma. comniii-
nic.tndü-ihe que esse vaso de guerra
apanhou ura violento temporal, duran-

PERFUMES — Especialidades — _ Só ra
Perfumaria Nutifis — L. S. Francisco ^5.

O dr. Alfredo Rocha, director da Ks-
ta tis ti ca Commercial, expediu a todo.
os (iirector.s c gerentes dc bancos exis-
tentes aqui na capital e nos Estados a
seguinte circular:" Estando nos encargos desta dirc-
ctoria a organização da estatística de-
mnnstrativa do movimento mensal do
activo c passivo de iodos 05 bancos
que funccionain no Brasil, venho so'i-
citar-vos a fin-za da remessa dos na-
lancetes mensaes desse banco, extrai*
dos daqui por deante, afim de poder
esta directoria confeccionar um trai.a-
l!io completo e verdadeiro em seus
d.-idos.

Junto vos envio um exemplar do mo-
vimento bancário mensr.l, assim como

O dr. Affonso Camargo, dirigiu ao
secretario da União dos Empregados do
Commcrcio o seguinte telçgramma :" Atíradccendo pcnborado applausos
essa Associação dignou-se manifestar
vosso intermédio, terminação questão li.
mites, saudo-vos cordcalmcnte."

«Em sessão-dc directoria da referida
sociedade, realizada sabbado, por pro-
posta do sr. Adelino Arsenio Pedroso,
secretario, foi approvada por unaniini-
dade a seguinte proposta:'• Convicto dc que interpreto bem o
sentimento de amor pátrio de cada um
dos meus dignos collcgas dc directoria,
prop«inlio que se lance na acta da ses-
são de hoje um voto sincero de congra-
tulaçõcs pelo accordo firmado em data
de liontem, no calão de honra do palácio
do Cattcte, pelos exmos. srs. dr. Wcn-
cesiáo Braz Pereira Gomes, presidente
da Republica: dr. Felippe Schmidt, co-
Vérnádor do Estado de Santa Catharina;
dr. Affonso Alves de Camargo, presi-
dente do Estado do Paraná, para a
grandiosa solução do litiçio dc limites
existente entre os dois Estados supra
mencionados; facto esse. que considero
ligivificador para o sentimento pátrio-
tico dos seus dignos promotores e tim
vivo incentivo a resoluções consenta-
neas com a moral humana e, por con-
seguinte, com a democracia brasileira."

ROUPAS brancas — Sortimento sem egtinl
— Casa Manchester — Gonçalves Dias 5.

«No meio da apathia geral que nos
deixa indifferentes aos destinos do

paiz e que nos impede de reagir em
um esforço regenerador, ha movi-
mentos desordenados de anciedade

que revelam as apprehensões reinan-
tes em todos os espíritos sobre o fu-
turo do Brasil. Conforme a Índole.
o temperamento e a orientação da

cultura de cada um, o perigo, por
presentido, toma

uma, ou outra fôrma, assume «ste ou
aquelle aspecto alarmante e ameaça-
dor. Os financistas c os homens de
negocio vêem a catastropthe sob o
feitio definido da bancarrota «humi-

lhante e talvez irreparável. Os pa-
triotas e os soldados antecipam a
chegada dos guerreiros fortes das
nações disciplinadas e robustas, que
encaram! este colosso desarmado e
desunido como uma presa «fácil e
tentadora. De accordo com o rumo

que tomam os temores, apparcce a
cura aconselhada. Economias seve-
ras, exploração de novas fontes« de

taxação, arrecadação escrupulosa da
receita publica, revisão da Constitui-

ção, difusão do ensino primário e

o serviço militar obrigatório, são os

processos que nos vão «sendo lembra-
dos como meios de salvação.

iNão deixa de ser curioso notar que
até lia poucas semanas ninguém se
houvesse impressionado por uma ou-
tra fôrma do perigo que assedia a
nossa nacionalidade. Se fosse pre-
ciso dar uma prova da indiscutível
superioridade intellectual dos novos
homens, que no Brasil actual estão
operando nos domínios da sciencia c
da cultura a maior revolução que já-
mais teve logar no pensamento brasi-
leiro, bastaria notar como foi preci-
so esse advento dos moços para des-
truir uma das mais enraizadas e tam-
bem mais infundadas lendas que en-
trc nós corriam com foros de ver-
dade positiva. O habito inveterado
da excessiva erudição livresca, sem
um exame objectivo dos factos a
servir d.e contra-peso ás noções thco-
ricas, fez com que sc tornasse a
absoluta convicção da classe culta do
nosso paiz que o interior do Brasil
era um vasto paraíso de selvas e de
terras fertilissimas habitadas por ca-
boclos vigorosos, cuja musculatura
de aço derrubava palmeiras e es-
tnngulava jaguares.

arrastado por essas idéas, que li-
sottjeavam a nossa vaidade e sc bar-
motiizavam com as vagas tradições a

qú? a mysteriosa grandeza do paiz
pr jfigiava, o mesmo espirito super-
ficial e mentiroso, que já havia ro-
deado o monumento do fundador do
império com Índios agigantados e ro-
bustos, inspirou aos constituintes de
1S91 unia das disposições mais in-
teressantes do nosso famoso pacto
federal. Era para o centro daquclle
Eldorado mythico, que a fábula creá-
ra e qtte a nossa ignorância do hitt"
tcrland brasileiro consolidara como
unia realidade definitiva, que os au-

tores da Constituição queriam trans-
ladar a capital da Republica. Feliz-
mente a insolvcncia, que desde o nas-
cimento do actual rcgimen paira so-

bre nós como uma sombra nefasta,

protegeu-nos contra a execução do

art. 3o da Constituição. Hoje, que
as pesquizas tão pacientes quanto
«brilhantes de Carlos «Chagas e de

Arthur: Neiva vieram revelar esse

sertão brasileiro tal qual elle se apre-

senta aos olhos do scientista c do

medico, é que podemos avaliar em

que camisa de onze varas nos teria-
mos mcttido, se houvéssemos trans-

ferido a sédc do governo federal

para o planalto central antes de estar
realizada a obra colossal do sanea-

mento do vastíssimo sertão brasi-
leiro;

.As condições reaes dessa área im-

mensa, que a nossa imaginação tinha

idealizado cm um Éden de fertilida-

de e de riqueza, foram ainda' ante-

hontem expostas em um discurso, tão

bello pela fôrma como valioso pela
substancia, em que o illustre profes-
scr Miguel Pereira saudou, como de-

legado da classe medica, o nosso emi-

nente patrício «Carlos Chagas. Insis-

tindo sobre a nota que ha dias vibra-
ro em uma allocução pronunciada na

Faculdade dc Medicina, o professor
Miguel Pereira, no seu brinde de

sabbado, delineou com maior riqueza

dc detalhes o quadro negro do in-

ferno brasileiro. Não se trata dc en-

demias localizadas a esta ou áquella

zona do «sertão, não são núcleos de

população esparsos qtte as moléstias

atacam; é a conquista do paiz intei-
ro pelas doenças, é o imperialismo

1

cada uma dentro da área privilegia-
da da sua esphera de influencia. £

quem fizer o mappa nosologico do
interior «do 'Brasil pôde, a maneira
dos cartographos propihetas do impe-
riatismo europeu, assignalar pela
differença do colorido as fronteiras
da partilha sinistra. (Aqui é o impa-
ludismo que campeia; mais além,
ainda em contacto com 09 centros
civilizados, ifazendo incursões pelas
cidades e estabelecendo por vezes um
condomínio com a malária, triumpha
a ankilotostomiasc; finalmente, quan-
do se passa para a zona mais accen-
tuadamente sertaneja, começa o reino
tenebroso da moléstia da barbeiro,
cujo segredo foi desvendado para a
sciencia pela intuição genial e pela
sagacidade) investigadora de Carlos
Chagas. Para se poder formar uma
idéa do estado dessas populações
abandonadas c que estão sendo gra-
dualmente depauperadas e elimina-
das, basta dizer que somente da ter-
rivel moléstia de Chagas ha mais de
um milhão de brasileiros infectados.

03 comtudo essa gente soffre c
morr« miseravelmente, porque a nns-
sa classe dirigente ainda se não com-
penetrou de que a primeira 'fttncção

de um governo é cuidar da saude pu-
blica. Como o dr. Carlos Chagas —

que «S hoje o homem que melhor co-
nhece a pathologia do interior do
Brasil — notava, todas essas moles-
tias podem scr facilmente combatidas
"por uma prophylaxia individual e
collectiva de fácil applicação e de re-
sultados infallivcis". Sobre a effica-
cia desses methodos e sobre a com-
petencia da medicina nacional para
os applicar, ninguém mais tem di-
reito a duvidar, depois da grande
obra de saneamento das cidades do
litoral, feita pelos hygienistas da
nova geração, sob a inspiração da
Escola de Manguinhos. Facultem os
poderes públicos os recursos mate-
riaes necessários e os saneadores do
Rio de Janeiro repetirão as suas
proezas combatendo a morte nos nos-
sos sertões.

E' possível que a nossa Constitui-
ção, que sempre sc ergue como uma
barreira a todos os bons esforços
tentados neste paiz, venha oppôr
algum obstáculo. Mas o assumpto
é tão grave e as revelações que aca-
bam de ser feitas pelos mais eminen-
tes dos nossos scientistas são tão
alarmantes, que o poder federal não
pódc continuar impassível. Ao presi-
dente da Republica cabe promover
immcdiatamcntc um accordo entre a
União e os Estados mais d,irectamen-
te interessados, afim de que se co-
mece a obra salvadora do saneamen-
to do interior do paiz, antes de ver-
mos o «Brasil desapparccer pela ex-
tineção gradual dos brasileiros.

a commissão central executiva sobre o
modo pratico de realizar vários em-
prehendimentos suggeridos «o Congres-
so, _ que hoje se encerra e que deixa
atras de si elementos apparelhados paraexecutar o que for deliberado.-**•-_».»»
BLUSAS de 8EDA. UNHO e NANZOUK

BELLISSIMA COLLECÇAO.
Oasa Nascimento. — 167, Ouvidos.

mm.
A elasticidade que se deu ao insti-

tuto do habeas-corpas tem inspirado
os casos mais extravagantes. Em Per-
nambuco, um juiz de direito, se não
aos enganamos, apparentado com o
deputado Estacio Coimbra, concedeu,
não ha muito tempo, habeas-corpus a
uma vacca, que estava tolhida de pe-
netrar, livremente, quando bem enten-
dia, no cercado de um engenho. Elle
4 o prompto allivio com que se curam
todas as moléstias. Onde nSo se en-
quadra docemente, força-se a porta.
Assim também acontece com a manu-
tençâo de posse. Na Parahyba — cre-
mos que foi na Parahyba — outro juiz
concedeu mandado de manutenção a um
marido infeliz, cuj mulher não resistira
á tentação de uns braços que a reques-
taram e venceram.

Mas, neste tresvairado regimen, o
cer.to é que o habeas-corpus ainda de-
vera ser ampliado, como seja o único
remédio prompto para os traumatismos
constantes que o assaltam e conturbam.
Dá-se mesmo que, em nossa situação,
culminada pelo acanalhamento dc tudo,
ainda tem esse instituto de direito, tal-
vez pela circumspccção do latim, uma
estima relativa. E até a vacca que se
aprecata de violências sou o seu am-
paro, pôde estar traiiqtiüla no sair do
cercado do seu próprio dono, para a
verdura luxuriosa do alheio.

'Agora mesmo o presidente do Con-
selho Municipal de Therczina, coronel
Raymundo Neves, requereu habeas-cor-
pus ao juiz federal da respectiva secção,
a favor do mesmo Conselho, afim dc
que elle possa fazer a apuração e veri-
ficação de poderes dos seus membros.
Uma recente tei estadual do Piauhy
commetteu a uma commissão composta
do juiz districtal, do promotor da jus-
tiça, do maior contribuinte do imposto
predial, do presidente do Conselho Mu-
nicipal e de um cidadão nomeado pelo
governador, a apuração das eleições mu-
nicipaes. E' a .morte da autonomia dos
municípios vibrada com o escarneo de
uma inconstitucionalidade berrante. O
juiz districtal e o promotor são demis-
sionarios ad nutum, o imposto predial
c do Estado e não do município, pelo
que o seu maior contribuinte será na
junta um representante estadual, e ha
ainda um membro de nomeação do go-
verno do Estado c assim o elemento
municipal — allega o impetrante —
fica em minoria.

Ora, como se vê, o remédio contra
uma aberração dessa ordem, ou é o
habcasJcorpus, o mais rápido, ou... um
projecto do sr. Pires Ferreira, para
reintegrar o Piauhy na sua forma fc-
derativa.

Não ha para onde fugir.

A GUERRA

No concerto dc applausos com que
todo o paiz sagrou o accordo do Con
testado, victoriando a in'ciativa do sr.
Wencesláo Braz, é de ver como os
actos bons e patrióticos ainda conse-
guein entre nós reunir todas as cias-
ses, todos os partidos, todas as ipi-
niões, para festejar quem os realiza e,
com elles, se' sobrclevai as decepções

GRAVATAS — Lindíssimas — Sá na
Casa Manchester—Kua Gonçalves Dias 5.

A administração do Correio da Ma-
nhã, assim como todos os seus agentes
e viajantes, acceita assignaturas para
a revista poiiugueza O Rosário, uma
das mais bem feitas publicações catho-
licas editadas em Portugal. Ânno6$ooo.

¦ » m » m

No Mosa e no Somme-
Os allemães redobram

os neus esforços
para a reconquista de

Sailly-Saillisel
Paris, -2 (A. II.) — Comnntnicado

official de hontem, á noite:
Ao norte do Soinme os allemães «rc-

dobraram 03 seus violentos esforços pa-
ra nos desalojarem das novas posições
que conquistamos em Sailly-Saillisel.

O inimigo dirigiu-nos tres suecesso
vos ataques, depois de violentíssima!
preparação de artilheria, mas foi com-
pletamente repellido pelas nossas me-
tralhadoras e pelos nossos tires de bar*
ragem, não áttingimlo as nossas linhas»
em parte alguma. Soffrcu, entretanto!
perdas avultadas.

#Ao sul do Somme os allemães dir!<
giram eguaes c desesperados ataque»
contra as nossas novas posições do
Biaches e I.a .Maisoniiettc.

A batalha íoi muito encarniça-'
da, especialmente ua região do
bosque Hlaisc. Os allemães emprega-
ram ahi líquidos inflammaveis, sendo,
porém, repellidos em toda a parle con»
perdas consideráveis. Penetraram, to«
davia, em algumas trincheiras avança-»
das ao norte do bosque.

Na região de Chaulnes as tropa»
francezas alcançaram um brilhante su«-
cesso, conquistando, depois de viva pre-
paração de artilheria, 11111 bosque ac»
norle de Cliniilnes, entre o arrabalde»
de oeste e a encruzilhada central. Na
acção fizemos 1150 prisioneiros.

Nos outros pomos da linha de fren-,
te houve o caiilioneio do costume, quoteve um caracter dc maior violência^
sobretudo na margem direita de Mosa,
entre Hairdrcmont e [«'leury."

Os alleiniies atacam violentamente
o redueto do Sclnvnlicii

Londres, za (A. H.) — ComiiiimicS
do do general Haig: •

"Na região de Thicpval rulpolliim»
um forte ataque contra o redueto de
Schwaben, recentemente tomado aos
allemães.

O inimigo retirou-se. do campo da,
acção, abandonando grande numero de
mortos e deixando em nosso poder 84
prisioneiros, dos quaes cinco officiaes.

As nossas tropas deram em seguida
um contra-«ataque entre o redueto de
Schwaben e La Sars, numa extensão do
cinco kilometros, avançando dc trezen.
tos a quinhentos metros em vaiios pon.
tos da linha de frente e tomando os
reduetos denominados "Stuff" e "Re-
gina", e os postos avançados a nordeste
'do redueto dc Schwaben.

No decorrer destas acções fizemos
centenas de prisioneiros.

A artilheria inimiga desenvolveu
grande actividade ao sul dc Arras e
nas circtimvizinhanças de Gueudecourt.

Os nossos aeroplanos, activissimos,
bombardearam as communicações ferro-
viárias do inimigo, um entroncamento
dc linhas e 11111 deposito dc munições,
abateram numerosos aeroplanos e des-
truiram tres.

Perdemos «dois apparelho»."
Londres, 21 (A. H.) — Coniniunt-

cado official:"O nosso ataque de hontem no Som-
me alcançou magníficos resultados.
Attingimos todos os objectivos designa-
dos e capturámos mais- dc ¦ oitocento:
prisioneiros. Muitos outros estão che
gando aos nossos acampamentos.

Segundo parece, as nossas perdas são
relativamente insignificantes.

O inimigo tentou durante noite, mas
sem resultado, reconquistar o terrene
perdido."

A LANTERNA
BREVEMENTE

O chanceller Uruguay re-
tribuirá a visita do dr.

Lauro Müller
Montcvidéo, -z — (A. A.) — Esta

perfeitamente combinado «jue o dr. Bal-
thazar Bruni. actual ministro de Esta-
do das Relações Exte-iurcs, retribuirá a
visita que ao Uruguay fez o chanceller
Lauro Miiller no anno passado.

A visita do ministro uruguayo coin-
cidirá com o segundo anniversario da
presidência Wencesláo e 27o da Repu-
blica Brasileira.

mrm.
A l-M-iinVii-ieo — Calçado «ob medida.__Drunnus_ I0? assembléa

— * I »m

Passando hontem o oitavo annivcr-
sario do fállecimento do comediogra-
pbo patricio Arthur Azevedo, numero-
sos amigos seus c artistas nacionaçs c
estrangeiros foram á necropole onde
repousam os seus restos inortaes, levar
flores.

O túmulo de Arthur Azevedo, no ce-
initcrio de S. Francifco Xavier, ficou
coberto de flores, tendo recebido mui-
tas outrai visitas. . -

c'.u morte e da decadência, lançando as

suas legiões- de parasitas a destruir

a nacionalidade pela eliminação lenta

di homem.
Deante dessa invasão irresistível

dos agentes de destruição, a que a
ignorância das popuhçcües e a in-

enria criminosa dos governos deixam

aberto o caminho para a supremacia,
o perigo da conquista armada da
nossa terra piísü a ttm plano secun-
dario. A malária, a ankilostomiase e

a moléstia dc Chagas constituem hoje

rma ameaça muito mais grave á nj-,

sa -existência nacional do que os
exércitos e as esquadras, que a ga-
nancia do capitalismo estrangeiro

fede mobilizar contra nós. Como o
illustre dr. Miguel Pereira mostrou
no seii discurso de atitc-liontem, as
endemias estão divididas «m zonas

geograpbicamente delimitadas. Dir-
se-ia que as potências da morte, em
uma entcnte amigável, repartiram
entre si o povo brasileiro, afim de

poderenl tranquillamente devoral-o,

BIBLIOTHECA POPULAR — Aber-
ta ao publico das 11 ás 21 horas, no

do rcgimen. Este facto deveria ler le- i ____ dc ________________£___°__
vado, ao espirito do presidente, a con-
vicção de que a reserva da opinião 11a-
cional, em torno do seu governo, até
ahi, provinha de não se lhe conhecer
um só acto já não dizemos digno de
applauso, mas de relativo apreço. Entre
avanços e recuos, na transmutação das
attitudes mais contradictorias, de vinte
e quatro cm vinte e quatro horas, .0
que se denunciava, era a aceplialia da
administração publicai, a fallencia da
autoridade do Cattete. O aciordo do
Contestado traduziu uma iniciativa
enérgica, um propósito de acção deci-
dido, culminando-se pelo objectivo pa-
triotico da unidade nacional, estra-
nhos aos intuitos subalternos que, des-
graçadamente, constituem a essência da
nossa, vida política e administrativa.
Por isto bem mereceu essas palmas.

Vae, porém, que o sr. Wencesláo é a
inconsciencia em pessoa. Vejamos como
esse homem, elle próprio, se esforça
para transformar os louros do seu in-
contestável triumpho... em pés de
burro. No caso da reconciliação do Pa-
raná e de Santa Catharina, o governo
collimava, sobretudo, afastar o fantas-
ma da hita fratricida que ali já se
deflagrara uma vez, sendo logo aba-
fada, mas em cujo rastilho, inevitável-
mente, Se ateiaria em breve a guerra
civil; Toda a nação foi por isso que
louvou, applaudiu e acclamoti aquellcs
esforços com hossanas e hymnos.
Atolados na quasi bancarota, a ver i
em pcsadcllos a sombra do credo.- es-
trangeiro que cobra o seu dinheiro que
nós deixámos malbaratar, o dinheiro
emigrado dos cofres do Tliesouro para
a gaveta dos estadistas da Republica,
precisamos de paz interna, da conjun-
cção de esforços honestos, para sair
sair desta prova amarga, com digni-
dade. Paz interna, pela exclusão dc
lutas de sangue e pela tregoa das lutas
corrosivas da política, é o de que ne-
cessitamos. Dentro destas considera-
ções é que parecia e deveria estar o
sr. Wencesláo. Entretanto, com os
louros do Contestado na cabeça, s. es.
manda que sc faça a guerra civil em
Matto-Grosso, que sc precipite nesse
Estado a campanha fratricida, cujo
afastamento cm dois outros levara ao
Capitólio, sexta-feira, o malamanhado
estadista de Itajubál

Dizia-nos outro dia um político:
"O Hermes saiu debaixo de vaia, mas
ainda saiu pela frente."

Xão queira o sr. Wencesláo sair pelo
fundo... Ainda é tempo de evital-o.

«Hoje, ás 4 lioras da tarde, na sede
do Club dc Engenharia terá logar a
sessão solenne de encerramento do Pri-
meiro Congresso Nacional das Estradas
de Rodagem, para a qual foram convi-
dados o presidente da Republica e as
altas autoridades federaes.

A cerimonia será presidida pelo mi-
nistro da Viação. presidente do Con-
gresso, o qual pronunciará o discurso de
encerramento, falando também o pre-
s'dente do Atuomovcl Club do Brasil
c o dr. Sampaio Corr&i.

Tessoas autorizadas do interior vie-
ram expressamente ao Rio assistir a
essa sessão, e para se entenderem com

La flttle d'or — í uma esplendida gravura
Que deixará mnís chie a tua Gala.
Vae á Casa Moniz. Deves compral-íi.
Custa quatro mil réis — j.í com moldura.

Pingos & Respingos
Afinal cs.a Caixa Mutua de Pensões

Vitalícias vera desferir r.iais um golpe mor-
tal no nuitualismo.

Xão, senhor I Ella cumpriu o sen de-
ver; os princípios do mutualismo foram
absolutamente obedecidos... entre 03 mem-
bre-s da directoria.

*
A Uno dc liontem tr-ta do "Imposto so-

bre os "Walter elocets".
Que diabo vem a ser isso ? indaga

um leitor.
Uma palavra ingleza de ortographia

«rada 1 s:gnificação muito reservada,,.
*

*
Os professores Venerando e

Pithagoras iniciarão brevemen
ti a txhibicão de fitas peda
gogicas. A primeira apresenta
na titã o pessoal superior da
Prefeitura.

AS OPERAÇÕES
NOS BALHANS

ps servios avançam até
Bíilduénci

Londres, 22 (A. A.) — Os servios,.
cotnmandados pelo general Mistichy,
avançaram até- Balduenci, dispersando
ali os búlgaros, que deixaram 110 com-
po de batalha prisioneiros, feridos |e
grande quantidade de material bellico.

O Montenegro em revolução
Londres, 22 — (A. A.) — Chegai»,

aqui noticias dc Genebra dizendo que
estalou o movimento revolucionado no
Montenegro.

Segundo esses despachos, as tropal
montenegrinas, que de ba muito aguar-
davam uma opportunidade para reagir
contra a dominação inimiga, aproveita-
ram-se da circtimstancia de, com a en-
trada da Ruinania na guerra e a vigo-
rosa eontra-offensiva italiana, terem
os austríacos de retirar da Servia e
do Montenegro grande parte das for-
ças que ali mantinham, revòltando-se-
contra os pequenos destacamentos que
ficaram gaurneecndo a capital c outras
cidades importantes.

Houve luta entre revottosos monte,
negrinos e austríacos, havendo nume-
rosas prisões.

Duas autoridades austríacas foranv
assassinadas, quando tentavam reagir

À campanha da Rússia
OS RUSSOS AVANÇAM KM

TOBNOPOL
Londres, 22 (A. A.) — Noticias dl

Petrogrado Informam que os russos pe-
netraram na primeira linha allemã em
Tornopol, e Zlochord.

Varias noticias

O' sabia, pedagogia
A desses dois professores t
"A creança, assim, se inicia
Na arte dos engrossadores.
Já vae a fita correndo...
Na sala é o ambiente escuro •
E a crcança fica sabendo
Onde engrossar no futuro..v

* ST*

E=sa sobre a vadiação hr_si1-í-
dos feriados está sendo

discussão
11 e o numero
feita aercamente.

Não somos o paiz, em que mais sc des-
cnnsn, depois do Iíeíno da ttemaventurança
'Eterna. Infelizmente nem nisso temos nós
um record.

Os que tal clamam esquecem que nos
grandes paizes cia 'fCu-ropa, como também
cios Estados Unidos, paiz que está longe
de scr iadolente..., todas as classes tem
por anno um mez completo de férias e
Todos os sa__ados, do meio-dia em deante 1

Façam as contas e verão que a nossa
preguiça não é tão feia como a querem
pintar. "* '

* a
Foi parar i policia do 6o districto o pe-

qveno Zé Maria, dc sete annos de edade,
que andava com 'o$coo no tiolso, para
canirírar, disse elle, um automóvel.

A policia informou-lhe naturalmente que
os lci!r-es dos automóveis officiaes ¦>¦¦'¦ •^*"
ünJega, já te acabaram ha muito teaipo.

Cjrano ã C

Um deposito de muni*
ções pelos ares

Berna, 22 (A. H.) «— Communicafll
de Lucerna que nas proximidades da-
quella cidade deu-se a explosão de um
deposito de munições, a qual causou
cinco mortes e ferimentos cm numero-
sas pessoas.

Aa a,u»ridades Iprocuram descobrir
as causas da explosão, até agora abso-
lutamente desconhecidas.

Dois gencraes francezes feridoa
Paris, 22 (A. H.) — Os generae»

Marchand e Saint-Clair Devilje foram
feridos em combate, o primeiro ligei-
ramente e o segundo gravemente.

D. Manoel II entrevistado por un*
jornalista americano

Londres, 22 (A. A.) — O ex-rei de
Portugal, d. Manoel II. íoi entrevista-
do pelo correspondente de um jornal,
americano, quando se encontrava em
visita ao3 hospitaes de sangue na Itnn»
de frente occidental.

O antigo soberano conversou demo-
radamente sobre os novos processos da
orthopedia, a que, se tem dedicado
com interesse, elogiando sobremodo o
carinho com que, são tratados "S:leth
dos allemães, muitos dos quaes chegam
cansados, estropiados e magros, cm
conseqüência do rigoroso rcgimen 'Je

alimentação a que estão sujeitos, ma-
e saem dali gordos e satisfeitosque
D.

junto
medico

horas esquecida»
iliando 01Manoel passa

a uma ambulância, auxi!
n-eaicos que se «ncontram em trabalho,
com uma solicitiw» « tel» admiraveii.
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CORREIO BA MANHÃ — Segunda-feira,, 23 de Outubro de 1916

A situação da ma-
rinliã mercante
Apezar de decorridos já vinte e

•eis mezes desde a hora em que co-
meçou a troar o canhão, nos campos
de batalha da (Europa, não ha ainda
quem se aventure a prognosticar quan-
ido chegará o termio da assombrosa
carnificina e da inegualavel luta que
,vae arruinando sem piedade todas as
inações combatentes. Tarde, só muito
imais tarde, será -feito q inventario dos
prejuízos resultantes da acção per-
sistente da artilheria e dos innumc-
ros explosivos que a imaginação hu-
mana tem inventado. Mas são já co-
nhecidos alguns, e precisamente os
que mais interessam, ás nações neu-
trás. Dentre elles destaca-se o nume-
ro de navios mercantes afundados ou
apprehendidos, numero que aliás está
hoje muito augmentado, pelo incre-
mento attingido pela guerra subma-
fina.

O sr. Gcorges Bourgarel, cconomis-
ta írancez, publicou uma estatística
mencionando as perdas marítimas até
ao final de abril do anno corrente.

'Os inglezes, até aquclla data. ti-
tiham perdido 543 navios a vapor e
98 á vela, com as tonelagens respe-
ctivamente dc 1.422.353 e 26.343.

iDe agosto de 1914 a dezembro de
1015, tinham sido já afundados 436
vapores « 74 veleiros, o que bem de-
monstra o que foi a impetuosidade da
Juta «os referidos «Jezesete mezes.
Nos primeiros quatro mezes dc 1916
foram afundados 107 vapores c 24
.veleiros.

iAs perdas allemãs são tambem mui-
to elevadas, mas na totalidade nos
navios perdidos contam-se os que fo-
ram apprehendidos nos portos das
nações belligcrantes. Incluídas esses,
:ts ipcrdas allemãs são dc 354 vapores
e 87 veleiros, com a tonclagem respe-
ctiva de 1.025.723 e 80.734.

iNão estão incluídos os navios de
que o governo portuguez se apossou.

Não descriminando o trabalho do
sr. Bourgarel; os navios allemães
afundados dos que foram apprclien-
«lidos, i, todavia, muito approximado
tia verdade o calculo de que estes ul-
limos são 'cm numero não inferior
a 

'200.
'Sonimadas as perdas totaes dos .ai--liados, cilas attingcm a 769 navios,

com 1.740.573 toneladas.
'A. estatística a que nos reportamos,

idecontjpõc da seguinte fôrma aquelles
colossais prejuízos:

N.de
Nacionalidades Navios Tonclagem

¦Inglezes:
Vapores .;.'«« 543 , 1.422.353
Veleiros . . m 93 2Ó.346

T''raucezes:
'Vapores . . » 45 131.612
Veleiros . „ K 18 26.375

Italianos'-:
Vapores . m m:-'-'i8 50.372
Veleiros . x ,. M a 2.725

'Russos:
Vapores . m x 18 36-25S
Veleiros . » m 10 9-3$

Belgas:
Vapores . .„ m n 22.933
Veleiros ...«,» .1 2.208

Ijaponczes:
Vapores . . n 3 9 42S

Portugttezes:
Vapor . . . r 1 C23

Totaes . . ;-. 7&J I.74°.573
(Da parte dos impérios centraes, os

prejuízos registrados -são:
N.de'Nacionalidades Navios Tonclagem

lAlleinães:
Vapores 3S41 I.025.723
.Veleiros 87 80.734

Austríacos:
Vapores .: 48 173-182
Veleiros ir 235

Turcos:
Vapores .. 36 46.851

Totaes . . . 152C 1.326.7-25
•Mas não sc limitam a esses alga-

risinos os prejuízos marítimos; pois
lia qtie sommar-llies os navios das na-
ções neuttaes mcttidos a pique, e
<|tte, até 30 de abril, foram 180 com,
257.427 toneladas.

Assim, até 30 de abril ultimo, a
acção dos torpedos ou 'das minas sub-
maritias tinha posto a pique:
.Vapores alliádos  639
Vapores dos impérios cen-'traes  

438
Vapores nèütraés. . i * * x 180

DE S. PAULO t
COMPLICAÇÕES

POLÍTICAS EM CAM-
PINAS

S. Paui.0, outubro de 1916. — O ge-
neral .Francisco Glycerio tentou, mezes
antes da sua morte, complanar as an-
ligas rivalidades políticas da sua terra,
onde sc formava uma poderosa corren-
te hostil aos Lobos. Easa corrente não
se atlcnuoit, com o tempo, parecendo
mesmo qtiu se tem avolumado de modo
notável. O actual prefeito de Campi-
mas, sr. Heitor Penteado, é o "lcader"
da opposição aos Lobos, mostrando-e
de uma intransigência indomável. O sr.
Heitor Penteado foi visto hontem em
S. Paulo. Viu-o um deputado estadual,
quando o chefe do executivo inunici-
pai campineiro aguardava um bonde,
na rua Libero Badaró, c disse ao ca-
valheiro que se achava ein sua., com-
panhia:

Aquelle c o dr. Heitor Penteado.
Conhecc-o ?

Não me recordo...
Prefeito de Campinas; veiu a

S. Paulo a chamado da commissão di
rectora do Parlido Republicano.

As velhas complicações?
Exactamente, as complicações ain-

da do tempo do Glycerio. Ao que me
consta, o Antônio Lobo, nosso presi-
dente, patenteou aos directores do
partido _a dispos!çâo em que sc acham
os municipalistas de Campinas de rc-
eleger toda a Câmara.

E então?
Comprehende que tal resolução

imporia a derrota do Antônio Lobo e
seus partidários. Seria a continuação
de uma situação que não convém ao
partido. O Antônio Lobo é presidente
da Câmara dos 'Deputados. Uma der-
rota que elle soffresse, cm seu munici-
pio, não seria muito agradável. De-
mais a mais, o partido quer ver se
consegue realizar unia politica de liar-
monia, de concórdia, dc conciliação cm
todos os municípios trabalhados por
dissenções.

Bons proposilos!
Não lia duvida. Disseram-me,

porém, oue o Heitor Penteado e seus
companheiros estão duros, não querem
ceder, sendo mais provável que fracas-
sem todas as tentativas para a alme-
jada conciliação.

Em tal caso...
Os directores do Partido Rcpu-

blicano têm dois caminhos a seguir:
ott acceitam os factos consummados,
reconhecendo o grupo que dispõe da
maioria, ou prestigiam o Antônio Lobo
c 05 do seu grupo. Nesta ultima hvpo-
Hicse leremos um p'eilo agitadissinio,
¦porque os niunicipaíisíãs campineiros
pretendem mostrar a respectiva força
eleitoral. iMnis, ainda é possível liarnio-
nizar as coisas... — C.

1— « m *m

So V. Ex". fôr visitar os de-
positos do venda dc moveis

REDSTAE)
terá oceasião de verificar como
são graciosos c praticas os
seus estylos, como 6 perfeito
o seu acabamento o como são
boas ns condições de pngii-

mento o preço. 8
GONÇALVES DIAS 71

URUGUAYANA 82

A morte do senador Domingos
Vicente

Viciaria, 22 — (A. A.l — Fallcccu
o senador Domingos Vicente, tendo
sido o seu enterro bastante concorrido.

— Politico de grande tradição lio seu
'Estado, o senador Domingos Vicente
fallcccu numa edade avançadissima, ten-
do, entretanto desde os mais verdes
annos oecupado relevantes postos de
administração c representação.

•S. cx. gosavã dc todo o apreço cn-
Ire os seus pares do Senado da Rcpu-
blica, distingiü-ndo-se pela seriedade e
firmeza dc suas altitudes e a sua dedl-
cação pelos interesses do Espirito
Santo.

Assim, a sua morte não só grande-
mente senrda na sua terra, que.lhe
deve os mais assignalados serviços,
como nesta capital, onde a sua vencran-
da figura nunca se ' cn fraqueceu 110
apreço <la nossa sociedade.¦na»f

NAO SM IIjIjUDAM ! Comprem
roupas só na CASA ÍWKIS —
Una Üriignnyann 11. 145.

• x x x :«Total,
lí navios veleiros: 1

D,ds aluados „ H
Dos impérios centraes. ».

130

ott seja o total de  i .475
navios mercantes perdidos (incluídos
os 200 pertencentes á Allemanlia c
(pie foram apprehendidos).

¦Esses navios representam o tolal
de 3. 324.725 toneladas.

•Deante dos números expostos, o
Brasil tem necessidade de tirar delles
os devidos e úteis corollarios.

'Logo no começo da guerra, o satt-
doso Servido Dourado, que dirigia o
i.loyd 'Brasileiro, alvitrou ao minis-
tro da Fazenda que grandes vanta-
gens adviriam para o paiz, se a frota
do 'Lloyd fosse attgmentad,a com ai-
'gilthas novas unidades, que então
poderiam ser adquiridas no Japão,
afim de serem empregadas em tra-
tfegp com a Europa, lim poucas via-
gens esses novos navios teriam ga-
nho muito mais do que fosse nccçssa-
rio despender cotn a compra, e a
mossa exportação não 'ficaria enca-
lhada nos portos de embarque, por
não ter porões que a recebam. O mi-
nistro da Fazenda de então, premido
pela falta de iniciativa c de energia,
não adoptou o alvitre apresentado, e
»i bem fácil verificar presentemente
deante dos algarismos que acima fi-
cam trànscriptos, quão lúcida era a
dntclligcncia c a visão do extineto
idirector do Lloyd.

IMas outras conclusões lia a tirar
<le quanto ficou exposto: -Sc não
-pôde o 'llrasil adquirir navios, que
aliás teriam prestado relevantissitnos
serviços, menos ainda poderá ou dc-
verá desfazer-se dos -que possuo, se-
jani 011 não patrimônio nacional.

Aquellas tres milhões e trezentss
imil toneladas perdidas, difficilmente
serão substituídas quando a paz eu-
iropía fôr assignada. 'Mil c quinhen-
tos navios, chamados a substituir os
«ltie foram afundados, não sc fabri-
cam por processos dc encantamento
ou de magia. Demais, aquelle pre-
juizo foi registrado somente até
abril, Depois dessa época, a campa-
«ha submarina recrudesceu notável-
mente, de sorte que, ainda lia poucos
dias, nos mares oceideittacs do
lAtlanlico, e no curto espaço de algtt-
mas horas, dez navios inglezes foram
torpedeados. Quasi diariamente a
imprensa registra o afundamento de
navios, cie sorte que não poderá cau-
sar estranheza -qne muito brevemen-
tc o lotai dos projuizos atíinja ao
dobro dos que foram registrados até
abril.

Assim, só um paiz verdatleiramen-
te mentecapto poderia pensar sequer
iem desfazer-se das suas frotas mer-
cantes, assim como somente á tlesidia'do 

nosso governo se deve attribuir
«ssas vendas, disfarçadas 50b a capa
de -fretamentos a longo prazo, de na-
.vios <]uc não deveriam ter retirado o
pavilhão nacional, 

' 
nem _ ter tido já-

mais oulro regimen senão o das leis
brasileiras.

iComo para alguma coisa devem
servir os números, ahi ficam os da
¦estatística do ir. Georges Bourgarel.

jplte se apoiou nas informações da
"Agencia Veritas", a qual é realmeh-
íe magnífico centro de noticias mari-

! tintas.
[ iQtte o governo veja esses números
'* 

cogite depois do que lhe compete
ilMÍT.,

J)'áquem e d'além...
A falsa lenda da Senhora da

Penha. — Uma tradição »offtngMeaa
no Brasil.—A verdade histórica.—A
origem da santa.—A procissjáo das
"ferrolhos". — Portugal e a guerra.
-Um "truc" ?

fSaiufnos por momentos da politica
que costuma ser apreciada nesta
chronica, para fazer referencia a um
assumpto aliás tambem estreitamente
ligado a coisas portuguezas.

iRstamos no mez de outubro, con-
sagrado á devoção de Nossa Senhora
da Penha, e, durante o qual ao pitto-
resco arrabalde onde se ergue, no
alto de enorme penhasco, a linda ca-
peita da Virgem, affluem milhares
de perigrinos que vão pagar dividas
de gratidão por benefícios solicitados
ao céo e delle recebidos.

O acaso trouxe-nos ás mãos um
folheto, de propriedade registrada,
no qual se_ pretende narrar a origem
daquella imagem. 'Esse folheto não
contém a menor parcella de verdade
histórica-, 1E1 trabalho de fancaria
para -exploraão dos crentes, c foi a
leitura delle que nos animou a dizer
o que sabemos e que aliás é facilmen-
te verificável.

'Segundo a lenda mencionada no
referido tfolheto, a historia da Vir-
gem da Penha é como segue:

Certo indivíduo, 'homem bom e
crente, vivia da caca, "matando os
passarinhos de Dctts — o cftie é con-
ira, as leis do Senhor". Não sabemos
se à caça é prohibida por leis divinas,
c temos duvidas de que o seja, por-
que bastante grande ié o numero dc
excellentes sacerdotes que tem na
cynegetica a sua mais querida distra-
ção. A caça deveria ser prohibida ou
pelo menos severamente regulamen-
tada, porque as pequenas e lindas
aves são para o homem auxiliares
prestimosas, aliás mal comprehendi-
das e mesmo inapreciadas. Innttme-
ros vermes damninhos ás plantas são
por cilas devorados, e assim os pas-
sariulios pagam 'fartamente, com a
limpeza dos campos, o pequeno pre-
juizo que dão comendo algumas frtt-
tas ou sementes lançadas á terra.

iMtUr prosigamos:
A lenda citada diz que o referido

caçador tinha grandes atrazos na
vida, a mulher estava entrevada c o
filho doente, tudo isto como castigo
pela profissão a que elle se consa-
grava. Um dia em que regressava á
casa com a caça morla e cnsatigtten-
tada, encontrou .-Nossa Senhora, que
o rcprelicndcu, aconselhando-o a não
matar as aves do Senhor. lEUe assim
promettett, c momentos depois o
mesmo caçador acüdill a defender
uma jttriti que estava em riscos dc
ser devorada por uma cascavel, pro-
xiino da peira onde presentemente se
ergue a capclla. Quando se prepara-
va para matar a cascavel, que aliás
já estava prompta para se atirar ao
caçador e mordel-o, surgiu de im-
proviso um lagarto, que matou a
cobra e desapparccett como por cn-
canto, sttecedendo mais isto: no mo-
mento em que o caçador se dirigia
para sua casa, modesta barraca de
sapé, viu que ao seu encontro se en-
caminhavam- a esposa c o filho, am-
bos curados milagrosamente das
suas enfermidades.

lEm face dos milagres verificados,
resolveram mandar edificar a capella
no alto da grande pedra da Penha,
junto da qual o caçador tivera as
aventuras que ficam narradas.

!E' esse o resumo do .folheto que
vae correndo mundo, e com o qual
nos não occttpariamos se não liou-
vesse conveniência ctu restabelecer a
verdade.

O culto de Nossa Senhoda da Pe-
nha foi trazido para o Brasil pelos
portttguezes, ha longuissinios annos.
Não ha 110 Brasil somente a capella
da Penha cm Irajá. Ha outras, sen-
do uma próximo da capital de .São
Paulo, onde egualmente é venerada
Nossa Senhora, tendo aos pés uma
cobra c um lagarto. Outras capellas
idênticas existem na Parahyba do
Norte c em Alagoas.

Agora, a razão por que os portu-
guezes, desde séculos, nrestam culto
a Nossa Senhora da Penha:

A palavra penha significa rociia,
pedra tle grandes dimenses, c cm lies-
panliol cscreve-sc pena. No século
NV-I, próximo de Salamanca, cm
Hespanha, havia tuna imagem dc
Nossa 'Senhora da Annunciação, em
uma capella erguida no alto dc uma
pena 011 penhasco, ou rocha, imagem
que era alvo de grande devoção po-
pular, pelos muitos milagres que se
lhe attribuiam, principalmente cm
assumptos de saude publica. O facto
dc a capella ter sido construída em
tal logar motivou que o povo deu á
imagem o nome de Virgcti de Ia
Pena. 1

i\'a muito celebre batalha de Álea-
ccrqúibir, onde o rei d. Sebastião
perdeu a vida, k> que determinou para
Portugal a perda da independência,

A imperatriz da Allemanlia
O annivcrsario natalicio da impera-

triz Augusta Viciaria constituo uni dia
dc grande júbilo para a Allcnranlia.

A illustre soberana sc impoz ao amor
do seu povo pelas suas altas virtudes.

Ha 28 annos que Augusta Victoria
parlillia o throno de seu esposo, o im-
perador Guilherme,

A' colônia allemã nesta capital en-
víamos as nossas saudações pela data
de lionlem.

m»*ju
EM FERNANDO DE NORONHA

Reina completa ordem
na ilha

Recif. 22 — (A. A.) — O Di«r;0 de
Peruambuco diz estar informado de
que não tem fundamento a noticia, pu-
blicada poi 11111 vespertino daqui, de
perturbações da ordem cm Vcrnanilo
de Koronha. A ida de um maior rc-
forço policial, para substituir o que lá
se achava, era uma necessidade, lua
muito reclamada, ntteudendo-se ao cie-
vado numero dc prisioneiros que ali se ! só reconquistada em 1640, fora com
encontram. I bater cm África, ao lado do rei, o

Quanto á insubordinação da força e|escttlptor lisboneiisc Antônio Simões.

IA POLÍTICA
Os oposicionistas alagoanos
Maceió, 12 (A. A.) — Os opposicionis-

tas não se reuniram para tratar da apre-
«cutaçSo da crupa dos candidatos ás pr»-
ximas eleições para o Congresso csradoal.

* * *
Reforma eleitoral no Piauhy
Tiieki-zina, sa (A. A-) — A lei es-

tade-al votada na ultima s:ss5o da Câmara
(Legislativa commottou a uma commissão
tomposta dc juii districtal, do promotor da
justiça, do maior contribuinte do imposto
jircdial, do presidente do Conselho Muni-
cipal e de um cidatláo nomeado pelo go*
vernador do Estado, a apuração das «leitões
municipaes.

Na reunião da jiintn desta capitat, dei-
povo. fez voto a Nossa Senhora da
Penha de lhe erigir nova capella-mór
e retábulo, de lhe dar rico paramento ., , , ..
c de lhe fazer todos os annos uma »« ,de 

™«P"«« ° 1 residente do Conse-

solcnne procissão, indo todos nella! lh° Municipal, coronel Raymiindo Neves,

descalços, 110 primeiro anno, se a I <iue ho>' rciucrel1 "habeas-corpus ao juiz
Santíssima Virgem intercedesse 

"com federa1' a favor úo refcndo Conselho, para
seu Divino Filho para que cessasse o' f«CT " owniçSo e verificação dos podsrcs
terrível flagello". diz um chroiiista...do» «us membros, allcgando quey. lei que'" '" autoriza a nomeajão da junta, c inconsti-

tucional e lére a autonomia do município.
Accrcscenta que o juiz districtal c o pro-
iroter sao demissiveis "jad mutum". que o
iniroMo predial c do Estado e não muni-
cipal e que com um membro de livre no-
1'icação do governador, o elemento muni-
cipal na junta, fica em minoria absoluta,
apresentou muitos documentos ao juiz, que
recebeu a petição, ás 4 lioras da tarde c
mandou autoar.

O Senado Municipal fez assento des
se voto cm 28 de janeiro dc 1509.
sendo gravada uma lapide, que foi
collocada no arco da capella-mór da
egreja de Nossa Senhora da Penhí.

Os republicanos que fizeram não
baixa nos bens dc todos os templos,
sorripiaudo jóias, paramentos, alfaias
riquíssimas que eram demonstrações
da crença popular c da fé de um pavo
tem,?nte a Deus. naturalmente levaram
tambem todos aquelles baveres...

Conta a historia que Nossa Scnhr
ra ouviu as preces que lhe foram di-
rigidas, e que a epidemia declinou e
totalmente desappareceu.

A s de agosto de 1503 foi feita a
primeira procissão, que saiu da ca-
pella de Santo Antônio á meia-noite,

e * e
As complicações da politica

cearense
FoutalEza, 22 (A. A.) — Tem sido

muito commcntado o tclígramma que a
bancada rabellista da Câmara dirigiu ao

por causa dos grandes calores da C.V. dr. Joio '1'Iiomé dc Saboya, sobre a fu-
nieula. dando-lhe o povo o nome de, 6ão dos partidos unionUtas c conservador;

prisão do administrador, trata-se de
uma pura fantasia. Tal é- a noriiialida-
de actu.i.liiientc ali existente, que o
adiiiiilisladór solicitou e obteve do go-
verno, uma licença para visitar a sua
familia,

1<«> 8—"SãoLoürei!eo"-",ciTsfpo"
pularcs dc liinio

Rio Novo, para 200 réis, com valiosos
brindes. — LOPES SA' & C.
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Precalcos do officio
UMA DOMADORA DE FERAS IA
SENDO VICTIMA DE UM LEÃO
Curilyha, 22 — (A. A.) — lionlem,

á noite, durante o espectaculo do circo
da empresa hoiireau-Maiictti, quando a
esposado direclor Manctli, sc achava na
jauia dos leões, executando uni traiba-
llio como doinadora de feras, foi ns-
saltada traiçoeiramente por 11111 grande
leão, que a pro.-lrou por terra, feriu-
do-a com as unhas no peito c com 03
detnes nas coxas. Acudida prompta-
mente, ficou livre das garras da fera.
continuando os seus trabalhos, apezar
dos protestos do povo.

\o terminar o espectaculo. sentindo- com d. Constança
muito ferida, foi soecorrida, estando

cm tratamento, não sendo de gravidade
o seu estado.

Perdida a batalha, cm 4 de agosto de
i.;;8. c sentindo-sc egualmente perdi-
do, Antônio Simões, que tinha gran-
de devoção pela Virgem Santis-si.ma,
fez mentalmente a promessa de que,
se salvasse a vida e não ficasse ca-
ptivo. faria por suas próprias mãos
e com a maior perfeição possivel,
nove imagens de Kc-ssa Senliora, sob
difíerentes invocações.

Kaquclles tempos não eram conhe-
cidos em Portugal 05 famosos esta-
distas que ?ó muito mais tarde ap-
pareceram c que se propõem a extin-
gitir a religião cm, tres gerações...

Antônio Simões cumpriu a sua pro-
meísa. Fez por suas mãos oito ima-
gens da Virgem Santíssima, -e quan-
do se propunha a esculptnrar a nona,
O padre jestii-ta Ignacio Martins, pc-, ,,. - 

ft-dm-lhc que a denominasse Nossa Se-] ^ ?.-.i„ :. „-
nhora da Penha; cm memória da que
era então objecto de grande devoção
em Salamanca. 1'cita :i imagem. Si-
niõtí; procurou construir-lhe capella
própria, para o que lhe cedeu, logar
conveniente em uma sua propriedade,
Affonso Torres de Magalhães, casado

dc Aguillar. Do

procissão dos jerrolhos por ter sido
realizada a horas de tudo estar ale-
rolhado na cidade.

'Então, nem cobras nem jacarés fi-
guravam como symbolos aos pés da
imagem. A historia da devoção dé
Nossa Senhora da Penha é apenas a
que, em resumo, fica dito. Agora, a
lenda do lagarto, qtte não é lagarto,
mas jacaré. Quem escreve estas li-
nhas pôde, na sua infância, vêr e pai-
par a pelle do caimão, que íoi collo-
cado na sacristia da capclla, por cima
de uma porta. Diz a lenda que um
portuguez qtte viera ao Brasil .fora
aqui perseguido por um daquelles fc-
rozes aiiimalcjos, mas que, invocando
a proíecção de Nossa Senhora da
Penha, conseguiu matar o réptil, le-
vando-o depois embalsamado para a
capella da Virgem, onde ficou. Ha
relativamente poucos annos foi sttb-
slituido por outro jacaré feito dc
madeira pintada. Ha ainda outra
lenda e a ella se refere um quadro
de azulejos que existe na parede da
capella-mór. .Segundo essa lenda, um
peregrino -que subira ao monte onde
estú a capella, para orar a Nossa Se-
nhora, sentou-se para descansar e
adormeceu. Um grande lagarto foi
sobre elle, mas a Santíssima Virgem
appareceu, accordou o dòrminhoco c
deu-lhe forças para matar o réptil.
Como, porém, suecede nue ein Por-
tttgal_ nunca houve lagartos das di-
rnetisões indicadas no quadro do azu-
lejo, a boa lógica manda deduzir que
entre o quadro e o primitivo jacaré
embalsamado ha estreita analogia, c
que aquelle apenas symboliza o fado
oceorrido 110 llrasil.

flítn todo o caso: jacaré e cobra fi-
gttrani muito posteriormente ao ini-
cio da devoção nopttlar por Nossa
Senhora da Penha, e não serão mais
do -que demonstrações! de gratidão
dadas por quem se encontrou em sé-
rias afflicções, sendo soecorrido pela
bondade Divina. Por fim, c é isto o
que desejamos deixar bem afíirma-
do, o culto por Nossa Senhora da
Penha foi trazido para o Brasil pelos'
portuguezes de Lisboa, pois são estes
os que conhecem a imagem e a sua
tradição histórica.

* * 1 1

% digamos agora algd de outros
assumptos:

Ainda não foram soldados de Por-
tttgal para a guerra... Irão?...

Ua dias, pessoa que acompanha de
perto o movimento nolitico em Por-
tugal e na Hespanha, e que é sem
duvida um dos espíritos mais perspi-
cazes que conhecemos, dizia-nos:

Não creio que os nossos solda-
dos vão bater-se contra os allemães.
Repare bem que os ministros Aí-íon-
so Costa c Augusto Soares, quando
regressaram da famosa viagem a
Londres c Paris, absolutamente nada
disseram ao paiz do que elles tinham
feito lá por fora... Agora, imagine
que essa iiistoria dc Portugal prepa-
rar soldados para a -guerra não passa
de uma Historia, de uni truc, á som-
bra do qual o paiz prepara effécti-
vãmente umas dezenas de milhar de
soldados, que ficarão d espera dos
acontecimentos...

Não percebo...
Pois percebem os bespanhóes,

que descobriram o truc, e levaram ao
Congresso o projectò de reorganiza-
ção militar, tendo havido um senador
que propoz a elevação do exercito cm
pé de guerra a dois milhões de sol-
dados.

Começo a perceber...Gibraltar é um caroço que a
Ile.-panha não digere. Ainda ha pon-
co Maura se referia a elle. A neu-
tralidade hespanhola deve ter grau-
des compensações, e Maura insinuou
que é necessário reconstruir a intc-
gridade histórica da Hespanha. A
Inglaterra c a França não serão de
certo as nações que. poderão cotteor-
rcr para qtte cila realize o seu alme-
jailo fim. A Grã-Bretanha não que-
rerá perder Gibraltar... As vistas
hespanholas 'hão de, portanto, dirigir-
se para outros lados, e a Inglaterra
não poderá deixar de ter certas ap-
preheusõés. Assim, a entrada dos
portuguezes na guerra é apenas um
trtie, aliás bem arranjado, c que per-
mitle augmentar 03 effectivos milha-
res sem maieces suspeitas externas.
Mas a Hespanha percebeu o truc, e
vae levantar já o seu exercito em

teiegramn.il considerado nas rodas po.iti*
cas como um verdadeiro rompimento.

A "Folha do Tovo" estampou um tcle-
crainma dizendo que o dr. (Antônio Car-
los pediu uma conferência ao dr, Moreira
da Rocha, accrcscentando que o deputado
Álvaro de Carvalho tambem manifestou de-
sejo de conferenciar com o dr. Moreira da
Koclia.

ritATAMESTO DAS MOLÉSTIAS
PELAS OUAXDES MEDICA.
ÇíYKS PHYSICA9, PELO ES-
PECIALTSTA
OU. ÁLVARO ALVIM — Exame

pelos raios X. Installação especial para
o tratamento das moléstias do peito,
tuberculose, bronchite. emphyscma. De
10 i|2 ás 4; largo da Carioca, 11, 1'
andar.

EM CUHITVBA

Os soldados entoam n "canção

dn •estrada"
CiiriiyVa, 2a (A. A.) — O "Com-

n'ercio do Paraná" publica a "canção
de estrada" que foi cantada pelos sol-
dados do Exercito, em marcha, na rua
Ouinzè de Novembro, quando voltavam
dc um exercicio de tiro.

CONGRESSO NACIONAL DE
ESTRADAS DE RODAGEM

IE' a seguinte a conclusão dos traba-
lhos da secção militar, apresentada nas
sessões plenas do Congresso Nacional
de listradas de -Rodagem :

1" —¦ Compete ao governo federal,
por solicitação dos .Ministérios da Via-
ção e da Guerra — a bem da viação
c defesa nacional — decretar as con-
strucções das estradas de rodagem fc-
deraes, e considerar estratégicas —
mandando executar os necessários tra-
lialhos dc adaptação qualquer das estra-
das publicas de rodagem existentes no
território brasileiro.

2" — .Em tempo de paz as estradas
estratégicas serão tambem vias publicas
de livre transito, salvo quando o gover-
110 federal decretar o contrario, alten-
deivlo a requisição justificada do Mi-
nislerio da Guerra,

3° — Todos os trabalhos para o cs-
Indo, traçado, construcçao, adaptação,
conservação e fiscalização das estradas
estratégicas serão feitos por conta do
erariò publico c {pclos créditos conce-
Sidos ipclo Congresso; a requisição do
governo federal.

4° — Os trabalhos tccbnicos e orça-
míiitos |iara as constriicções; conserva-
ções c fiscalizações tesas, estradas fi-
caiu a cargo do Estado Maior do Excr-
cito, que 'proporá ao ministro da Qúcr-
ra considerar estratégicas — depois das
devidas adaptações — ns estradas de
rodagem já existentes 110 território na-
cionàl, desde que isso seja iiulisiíensa-
vel, -possivel c mais econômico do que
fazei- novas conslrucções a respeito.

5" — 'Em todos os trabalhos para. o
traçado, construcçao, conservação e fis-
calização de qualquer via estratégica,
será 'empregado, de preferencia, pes-
soai militar c na falta delle, operários
civis.

6» — Os governos estaduais devem
enviar ao Ministério da Guerra cm .mn-p-
pas geographicos ou tapograpbicos, bem
orientados os traçados das novas "ejtra-
das de rodagem que forem sendo con-
struidas nos seus Estados, (endo como
pontos inicir.es <e objectivos portos ma-
rili.1v.0s c .fiuviaes, estações ferro-via-
rias, centros .populosos c as suas fron-
(eiras com os outros Estados ti com
territórios estrangeiros.

7» _ o 'Ministério da Guerra regula-
nrentará devidanv-uite, o s.'rviço do Es-
tado Maior do Exercito, para que se-
jam executadas as disposições supra
sobre estradas dc rodagem estratégicas,
as quaes serão consideradas . estradas
federaes c ficarão sob a administração
desse Ministério.

S" — e\'as construcções c tráficos das
estradas dc rodagem estratégicas serão
observadas e execilladas as disposi-
ções acceitas c votadas :por este Con-
gresso, apresentadas pelas suas secções
1'echnicii, legislativa, financeira e exc-
altiva, desde que taes disposições não
contrariem as constantes da synthese
supra apresentadas {ior esta secção mi-
litnr (s.- 'cilas tiverem a devida sanecão
do mesmo -Congresso), como indispen-
saveis ao objectivo primordial das es-
tradas estratégicas — a mobilização c
os movimentos do 'Exercito nacional
em manobras c em campanha com o
s-'U apropriado e pesado material dc
guerra.

Kio de Janeiro. 10 <l.e outubro dc
iqij. — Pela 'Commissão, José Ferrei-
ra Ramos, presidente'."

1 mau tXg» »W ¦ ¦¦¦.-—

ut, nada mais accrescehtarcmos. O
futuro dirá até onde irá a exactidão
dos comméntarios e das prop'uecia=.

sí * «
lAhi vae uma -demonstração da ca-

pacidade c honestidade da admini>-

AS MISSAS DE HOJE

ho

Uçzíim-sc Ii^jc as «cç-.iintcs :
Cnstniiro Tliomaz dos Santos, ás S

hotMs, ria matriz do Sant'Anna ;
KIi?a jor<tc Coelho, ü?< o t!- lior.u.

c;irii;i dc S. Francisco de Paula :
Antônio Maria de "'Castro,:^ ág 9

ra?. na matriz «l.i Caíííciaria ;
Francisco Cardoso Machado, ái Io i|ü

i;cra?. na egrej ndc S. l*ranci-co i\c Pauta;
visconde dc Porrcira líandeira, ás o 1 \2

heras, tia cereja dc S. Vranctsço de 1'auia;
Maria I.-acU do Kosario, áa 9 boraâi

na egreja do Amparo, Cascadura;
iMorctititia Kosa de Andrade Uma, ás

o liuras. na cjtreja do I.orcto, Jacarépagua;
dr. Tono José IvUiz Vianna, ás 10 ho-

cas. na egreja dc S. Francisco de 'Paula :
Alfredo I.ruü llatallia, ás 9 i|;, r.a egre-

j.i da Candelária ;
Camitio Vonseea lMllio, 5<t o lioraS, na

capclla do cemitério de P. João Haptistn;
Lnudcmira Hastos Teixeira, á-! o lioras,

na cereja do 'Oiviiin Salvador. Piedade;
Chatta Barreto, ái o hora;, na egreja

de S. Francisco da Paula ;
Nascimento Santos, ás S tlj lio-

ponto elevado onde foi construída' a
capella. 'em Lisboa, desfruta-se um
panorama verdadeiramente admirável-
A primeira pedra foi lançada cm -5
de nvtrço <le 1597, sendo esculpidas
nella as palavras: Jesus Maria,
A'vantel

(Em 10 de maio dc 1598 estava csu-
| cltiidã a capella c !>ara cila íoi trás-

na|ladada a imagem com grande soleu-
tiidade. comparecendo grande iliuricro
dc fieis.

Km outubro desse mesmo anno. rc-

EM SANTOS

A earestiii il»s gêneros
iiliuicuticios

S. Paulo, a^ (A, A.) — A iiupren-
sa dc Ss-níos diz que a população da-
k;iilel!;a -clladc eslá alarmada com a
enorme carestia dos gêneros aümenli-
cios.

'— **mr< Cgi *>W ¦-—-.,-

SOBRE AS INDUSTRIAS DE
MINAS-GERAES

d QUE NOS DIZ CON DADOS ESTATÍSTICOS,
O DR. SENNA FIGUEIREDO

cmbenlou
ilen-.ia. a qual invadiu lodo o remo,
fazendo ¦enorme numero dc victimas.
Os soldados liespanhoes que estavam
de guarda ao Gastello dc S. Jorge,
lembraram-se dc ir cm procissão de
penitencia, á capclla de Nossa Senho-
ra da Penha, o que realizaram com
grande apparato.

lira tal a affluencia dc crentes á
capclla, que diariamente trinta cleri-
go; attendiam o povo, rezando mis-
sas. O numero de clérigos foi depois
augmentado. -por -se verificar que

O novo governo argentino
Buenos Aires, 22 (A. A.) — O or-

são official publica lioje o decreto do
Poder Executivo nomeando o dr. Júliotração republicana cm 'Portugal, li Moreno para desempenhar as funeções

do Século, de Lisboa, a seguinte dc chefe de policia da capitai.
transcripção: O novo administrador deverá tomar

"£¦:. redact r — Recolha eslas inlorma-: posse amanhã do cargo para que foi
çeci exaelas \designado."Uni outuiiro dc 1015 a moatrein ofiV| Buenos Aires, 22 (A. A.) — O dr.
receu ar, governo fornecer os :oo.ooõ;ooo Hippolito Irigoyen, presidente da Rcpu-

1.3ci!otrraiiinins dc trigo, caja importação era blica. combinou com seus ministros que
I J f01 necessana. ao preço de ?o3 por kilo- as importâncias correspondentes aos
í 

R'»i;sla' 
operajáo 

°ii3otuZSà 
para o 1-s-!^»5 honorários e pelos mesmos recusa-

: talo o mais pequeno encargo c até o Uni- das, serão incorporadas aos fundos que
I sc-.iro lucraria 1.6eo comoí. visto o ge--;as Damas dc Caridade estao angariando

vento vender o trigo a foS.S por kilogram- eiii favor da nacionalização da divida
ma. Resolveu-se, porém, ;úi dl parte publica;1 arjuelle offcreciiucntó e encarregar a Ma*| —«*-»>

I nutçnçun Militar dc cóinprar o referido tri-
Jsboa uma grande cpi-l g'0'õxotico" " 

 i VISTA-SE BEM! Compre uni ter-
"Não é cxaggcrado ca'c.i!ar que a mídia n0 nn moda por 45$ ou 50$, R.

A? preços por que a Manutenção Militar -. .„„,.„-.„,,„ 1 t> r \ a 1 i.n>io
adquiriu os soo milhões de kilogrammai dc| Urilgtinyaiia X4o. CASA PARIS,

fosse dc $10.5 por I:i

Oljja Nas :imento naatoa
"Affo.iSmf1l'il'.íi.ilrade 

r.rasileiro, i, J aquelles não chegavam para atícndcr
horas, na careja de S. Francisco ile Paula! aos pedidos dos tieis.

Aiueiii R-.sa dc Carvalho;,..ás-j horas,] IA epidemia chegou a matar sei
na «greja de S. Francisco-de^Taula; _ ectllas pessoas por <lia, só cm Lisboa.iF!or;:i*ia M?rt.i« bouza, a* •» h^-n* r»i . .'...¦_
egreja do Maracanã ;

"À Cantara 'Municipal, cm nome do

trigo exótico fosse tle Çto.5 por liilograni*
ira, e quando assim, porque talvez fosse
maior o preco geral da compra, o Estado
lerdeii: differcnça entre foS.S e $10.j,
af-ciws $0!,;, oj Bcjain 3-400 contos ; tirais
1,6bo cõr.toi que o listado deixou de re-
ceber — total : 5.ooo:ooo$ooo !"Charaa-se isto... traliaüinr com crite-
rio... c com persistência... porque no
corrente anno o mesmo está succcdcndo '..
— C. R."

Não tardarão os republicanos a
chamar-nos traidores, germanopbilos
c tudo o mais, porque transcrevemos
o que d,iz... o republicanissimo Se'
culol

Eugênio SlLVEIRâ.

NO PARA'

As manobras executadas pelo
47" de caçadores

Belém, 22 (A. A.) — Continuam
com cirande actividade c suecesso as
manobras militares dirigidas peio major
Alberto Teixeira, commandante do 47°
dc caçadores, tendo-se realizado um
''raid" de resistência, num percurso de
1S kilometros, com serviço de campa-
nha perfeitamente montado, tomando
parle >!ie"c. os voluntários que têm
dado as melhores provas de capacida-
de e disciplina em odos os exercícios,
c,ue se proíons^.-ão a'.c 31 do corrente.

Na véspera, na Câmara, Havíamos
pedido a s. cx. mais detalhados escla-
recimentos sobre as industrias, sobre a
producção mineira, assumpto que o le-
vara á tribuna parlamentar em dois
dias sitccessivos, conforme os brevc3
resumos, que inserimos nas nossas duaí
ultimas edições, E o dr. Scnna Figuei-
redo prometteu ariender-nos, assim que
se lhe offerccesse momento opportuno.

Em ambos os discursos pronunciado»
naquella casa do Congresso, o illustre
deputado mineiro teve necessidade de
jogar com dados estatísticos, cuja ra-
pida enumeração da tribuna impossl-
bilitava a nossa tarefa de fixal-os para,
sem equívocos, dar-lhes 'publicidade, na
summula, que vulgarizamos, do qut
disse o orador.

Essa impossibilidade desapparcceria
na palestra quenosprometteraodr.Sen-
na Figueiredo. E porque julgamos, dc
nossa parte, opportuno o dia de hon-
tem, procuramos ouvir, bontem, portan-
to, o director politico, cm varias legis-
laturas, do Congresso do 'Estado dc
Minas, actualmente representante do 3"
districto mineiro ua Câmara da Repu-
blica.

O dr. Senna Figueiredo promptifl-
cou-se, com toda a bõa vontade e gen-
tileza, a attender-nos. E indagou:

Que posso eu ainda dizer-lhe sobre
as industrias do meu Estado, além do
que já referi na Câmara e do que foi
já exposto nos relatórios dos secretários
de Finanças e de Agricultura de Mi-
nas?

Pode dizer muito, sim. E com a
autoridade, que tem, de conhecedor,
não só das industriasf como ainda de
todos os assumptos econômicos, concer-
nentes a Minas. Sobretudo, no que dii
respeito ás industrias mesmas, cujo no-
tavel desenvolvimento no seu Estado
vem v. ex. acompanhando com tão
grande interesse...

Você principia equivocado. Não
ha esse notável desenvolvimento. Pode-
sc, peio contrario, dizer que as iiidus-
trias 110 meu Estado são ainda muito
escassas.

Ha, è facto, muito esforço da partt
do governo de Minas e dos partícula-
res, para incrcmcntal-as; mas diffl-
culdades de toda ordem se oppõcm á
sua implantação e desenvolvimento, quer
pelo lado do preparo technico, quei
difficuldndc de capitães.

A mais antiga industria de Minas,
por exemplo, é a de tecidos, e a mais
desenvolvida. Devido, porém, á falta de
matéria prima e á sua coliocação cm
Estado central, dando logar a que seus
produetos sejam onerados com pesadoa
fretes e elevadas taxas de exportação,
não tem tomado o impulso, que era para
desejar.

Felizmente, d'alguns annos _ á esta
parte, os governos de Minas têm-se cm-
penhado no plantio de algodão, no que
têm sido correspondidos pelos. Iavra-do-
res, podendo já contar com bôa produ-
cção, para o abastecimento das fabricas
locaes, mas ainda em quantidade insuf-
ficiente para todas, que se abastecem
110 mercado, desta capital e nos uo nor-
tc do paiz, sujeitando-se a preços exa-
gerados, como os que foram cotados,
ainda ha pouco, achando-se aquelles
agora um pouco reduzidos.

A crise, por que passou a industria de
tecidos no paiz, reflectiu-se grandemen.
té na de Minas, resistindo algumas fa-
líricas com muita difficuldadc.

Agora, porém, parece-me, vão-se rc-
animando.

As demais industrias mineiras são
muito pequenas, oecupam reduzido pes-
soai, produzem pouco e com pequena
compensação.

Mas, cm todo o caso, produzem.
E quanto á pecuária?A criação de gado vaceum vae to-
mando grandes proporções, porém, a
do cavallar e muar, parecc-mc, pouco
tem progredido, pelo menos, cm rela-
ção á primeira.

A criação dc gado vaceum, destina-
se, como você sabe, não só á exporta-
ção de rezes para talho, o que já se
faz em larga escala, como á producção
de leite destinado á exportação para
esta capital c sua manipulação no pro-
prio Estado,

A industria de lacticinios, por isso,
tem tido grande expansão, sendo os
seus produetos os. melhores reputados.

Para ver o quanto tem prosperado
a pecuária com as industrias que lhe
são correlatas, falam eloqüentemente os
seguintes algarismos de sua exportação.
Tome nota.

Princ'pi.iremos" pela exportação do
gado em pé:

Exportação de 18S9, 147.038 cabeças.
Exportação de 1895, 101.425 cabeças.
Média annual da exportação dc 18S9.

a 1S05, 114.116 cabeças.
Exportação dc 1896, 114.458 cabeças.
Exportação de 1900, 199.649 cabeças.
Média do quinqucnnio, 169.011 cabe-

ças.
ilíxportação de 1901, 204.C.\2 cabeças.
Exportação de 1910, 297.54S cabeças.
Média do decennio, 258.485 cabeças.

, Exportação de 1911, 349.653 cabeças.
Exportação dc 1915, 347.478 cabeças.
Média do quinqucnnio, 350.016 cabe-

ças.
Accrescentem-sc a isso o gado con-

sumido 110 Estado c a exportação de
carnes que, em 1907, foi dc 574.21S
kilogrammas, cm 1911 dc S50.561 liilo-
grammas e em 1915 de J. 2°á. 7<5-' Pilo-
graminas, dando a média de 966.444 —
a partir de 1007, primeiro anno de cx-
portação, sendo que 110 1" semestre do
corrente anno se elevam a quasi
2.000.000 kilogrammas.

A exportação de couros crus foi, em
1S96, de 162.740 kilogrammas; em
1906, !,hj.o kilogrammas; cm 1914,
de 426.S72, e cm 1915, de 1.212.049;
correspondendo estes últimos algaris-
mos. approximadainente, a 40.500 rc-
zes, que foram abatidas no Estado cm
1915, tomando a média de 30 kilogram-
mas para cada rcz.

A exportação dc sola foi, cm 1895,
de 19.417 kilogrammas, cm progressão
ascendente, attingiu a 652.807 k'lo-
grammas, em 1913, não sc falando na
que foi gasta no Estado.

E relativamente aos produetos de
lacticinios?

Quanto .1 isso, a crescente expor-
tação assignala de modo sensível e
animador o seu desenvolvimento. Você
desculpe-me insistir, mas, como se trata
de algarismos, que, nessas coisas, va-
lem muito mais que as palavras, não se
confie totalmente na memória: ariue-sc
com o lápis.

A exportação dc queijos, cm 1 Sf?o,
foi de 1.343.294 kilogrammas; e em
1S95, dc 1.249.508, com a media an-
nua] dc 1.344.016 kiiogrammas.

Em 1896, dc 2.4S2.407, em 11.899, dc
3.S47.502 kilogrammas, e cm 1900, de
3.210.799. dando a média annual de
3.252.0.13 kilogrammas.

Em 1901, de 3.790.S50; cm 1904, dc
4.521.296 kiloiir., c em 1906, de 
3.990,017, média do quinqucnnio,
4.8S7.737.

Em 1907, dc 4.854.162, e em 1910,
de 5.416.751. média annual dc
5.025.527 kilogrammas.

Em 1911, de 6.079.515, e em 1915,
de 6.651.701, media ultima animal do
quinqucnnio, 6.146.784 kilogrammas.

Vê-se dos algarismos enumerados que
não pude ser mais animador o pro-
gresso da industria dc oneijos. Veja-
i'.os a da manteiga, industria muito
'mais recente, .para cujo desenvolvi-
Mento, não só o governo dc Mina?,
como os particulares, muitos esforços
tèm posto c:n pratica.

A exportação da manteiga, que cm
1899 fo' de 85.003 kilogrammas, attin-
giu, cm 1903. a 1.021.11S kilogrammas,
dando a mcd:a animal dc 45S.450 kilo-
graminas.

A de 1906 foi dc 1.026.414 e a de
1910 de 2.357.6S9 kiiogrammas, média
do quinquennio: 1779.325..

Em 1911, dc 3.055.6S6 o em 1915
de 3-.i0o.4S3, dando a média annual
de 2.5.-54.965 kiiogrammas.

Tratando-se da industria dc lacticl-
nios en: Minas é justo, sempre, relem-
lirar o nome do saudoso mineiro dr.
Carlos Pereira de Sá Fortes, que foi
um dos maiores batalliadores, em pró!do seu progresso, -fazendo sacrifícios
de toda ordem, sem dcsfallecimenío.
Lamento que tão esforçado mineiro li-
vesse sido roubada bem cedo aos ca-

rinbos dos seus e sros serviços que im-
pulsionava, com tanta competência e
capacidatlc, em Minas Geraes, com re-
flexo nesta capital e em outros Es-
tados. .

A esse saudoso mineiro tambem de-
•ve o Estado de Minre os primeiros
passos e esforços, para a exportação
do leite, que hoje se faz' cm larga es
cala, para esta capital; sobretudo.

De facto, e» exportação de I.4S6.-572
litros que se fazia em 1896 attingiu a
4.334.659 «m 1905, com a média an-
nual de 2.391.255 litros; a de 1906
que foi de 3.943.116 atingiu a......
8.704.654 em 1910, cotn a média dc
6.119.508" — no quinqucnnio; a dc
1911 que foi de 11.833.4S5 attingiu
a 15.824.721 «111 1915, com a média
dc 13.769.718 no quinqucnnio.

Pelo valor da exportação dos produ-
ctos de lacticinios pôde ser avaliado
o impulso. dessa industria, em Minas,
o qual, senão fòr entorpecido, por qual-
quer causa fiscal ou natural, irá num
crescendo espantoso, tal a animação
que se observa entre os criadores e
industriáes.

Mas na criaçSo do gado mesmo,
outros aspectos de desenvolvimento, em
Minas, se notam. Haja vista o que se
tem observado relativamente á criação
de gado porcino, cavallar e até (de
aves.

E' exacto. O desenvolvimento
nesse particular, no meu Estado, c, rc-
lativámerite, notável. Não só, a-l.iás,
quatito á criação 'do gado porcino,
como ainda 110 que diz respeito ás
industrias correlatas. A exportação it
banha, por exemplo, de recente nasci-
mento, foi, cm 1904, de 39.523 kilo-
grammas, e em 1915 dc 161.626, com
íi média annual de 110.454 kilogram-
mas, sendo mais avultada nos tres ul-
timos annos, o que concorreu para re-
tíuzir a exportação do toucinho que
íoi em 18S9 de 3.794.636 kilogrammas,
de 3.671.048 kilogrammas em 1911, dc
4.087.813 em 1912, de 2.283.010 em
1514 c 2.001.040 em 1915. A expor-
tação de aves tambem va-e em progres-
IbSo crescente c satisfatória, pois de
995-513 subiu a 3.123.230 cm io'o e
a 4.002.889 cm 1915. A exportação de
stiinos foi em 18S9 de 18.669, elevou-
se a 114.261 em 1913, descendo a
70.875 em 1915.

A exportação de caprinos e lanigc-
tos foi em 1504 de 5.447, elevando-se
cm 1910 a 10.986 e em 1915 a 23.25a-

A de cavallares e anuares foi em 1900
d-e 3.027, iem 1912 elevou-se a 15.192,
caindo a 7.297 em 1915.

Toodos os gêneros de exportação mi-
ncira elevaram a sua massa exportável,
de certos annos para cá, notando-9e
que os criadores de cavallares e mua-
res. nos últimos annos, têm-se dedicado
mais á criação dos vaceuns, dahi a re-
ducção da exportação daquelles.

E sobre o fumo e a canna, agricul-
tura sobro a qual a imprensa mineira
se tem ultimamente manifestado com
insisíiencia ?

A de fumo nio tem, na verda-
de progredido, artezar do grande con-
ceito em que é -tido esse iproduoto mi-
nciro. A exportação do fumo foi cm
1889 de 3.158.691 kilogrammas; cm
U-895 de 3.278.926 kilogramiiias, em)
190a de 3.643.257. kilogrammas, cm
1905 <le 3.370.05a kilogrammas, em
1910 de 4.006.007 kilogrammas, « em
1915 de 3.508,610 kilograntmas,

¦Se não tomou. impulso, essa cultura,
tambem não diminuiu, como se vê, do
que lhe exponho.

A exiportação do assucar soffreu em
19.15 grande diminuição, pois de 
91.4S9 kilogrammas .exportados «m
1904. elevou-se a 3.673.363, cm 19-12,
caindo a 1-.44S.712 cm 1914, e 420.621
em 19115.

•O mesmo deu-se com a exportação de
aguardente e álcool, pois em 1904, fo-
ram exportados 148.683 kilogrammas,
em igu 2.415.063, em 1913
3.813.883; caindo a i.6i3.-20'5 cm 1914
e a 341-335 «n I9i5.

A diminuição dos proibidos ua can-
11a reclama cuidadosa indagação para
se verificar a razão do decrescimento,
que, nttribuo, em grande parte, á falta
de braços e regulamentação das rela-
ções entre trabalhadores e patrões, e
ao inipulso da pecuária, que seduziu
grande numero de agricultores, trans-
formando suas lavouras em pastagens.

Penso que o governo do Estado pre-
cisa voltar suas vistas para esse facto,
porque, por observação pessoal, posso
affirmar que o desanimo en!r: os
cultivadores da canna, em algumas zo-
nas do Estado, é para .impressionar,
visto ter sido a sua cultura muito
prospera cm outros tempos.

-Por outro lado, a exportação dc ar-
tefactos diversos- vae aipparecendo c
-crescendo cm meu Estado, pois de
54.382 kilogs., exportados cm 1907, su-
liiu aquclla a 1S0.933 kilogs. em 1913
e a 198.985 cm 1-91-5.

Esse mesmo iplienomeno se obscr-
va, dc resto, com os cereacs, cuja cx-
portação tem ultimamente tido notável
incremento.

Tainfocm é verdade. Vae au-
gmentahdo progressivamente, pois de
1.418.770 kilogs!. de milho, exportados
em 1SS9, subiu a 31.075.349 em 191-1,
descendo a 26.705.370 em 1912, a
22.3S9.924 cm 1913, a 19-747.715 em
1914 e a 12.583.425 em 1915.

A de 'fe.ijão, que, em 1S91, íoi dc
596.9.87 kilogs., em progressão crescen-
te. attingiu a 24.784.881 cm 1911,
caindo a 3.861.433 em 1913 e clevan-
do-sc a S.676.3S0 cm 1915.

A de batatas, em 1901, foi de
1.076.513 kilogs., subindo a 6.233.504
em 1907, idescendo a |2.043.866 em
(1913 e «levando-se a 4.857.502 0111
i9'5.

A de arroz, cm 1S00, foi dc 224.946
kilogs., cm 1904' de 833.S52 kilogs., cm
1903 dc 3.379.187. cm 1910 dc 9622.333,
em njii de '11.S55.930, cm 1914 dc
7.499.221 e em 1915 de S.98S.392
kilogrammas.

E referente á exportação do
café?

A do café íoi, em 1SS9, de
69.445.494 kilogs., cm 1S95 de
101.022.993, cm 1900 de 104.195 176.
cm 1905 dc 137.401.993. em 1910 dc
119.500.790 c em 1915 de 220.532.424,
contra 133.144.000 de 1914. O désen-
volvjmento é, pois, sensível. Se já não
fosse tão longa a nossa palestra, dar-
llic-ia detalhadamente o valor dc toda
a exportação mineira, separando os va-
lorcs dos produetos agrícolas 'dos das
industriaji pastoril, extractiva c manti-
façtora, mostrando assim, por . quin-
quennios, o augmento da nossa riqueza
interna relativo a cada 11111 desses an-
nos dc producção.

•Mas não o iposso fazer, não só por-
que teria que me alongar ainda, ti-
rando, pela extensão, o interesse que
pudesse acaso ter as minhas palavras,
como lambem porque é este um as-
sumpto que dove ser destacado. Você
não acha ?

CARNES VERDES
MATADOURO DK SANTA CT.UJ

— Foram abatidos hontem:
Foram abatidos bontem, no Mata-

douro de Santl Cruz, para o consumo
desta capital, 491 rezes, 51 porcos, 15
carneiros e 32 vitcllas.

fForam rejeitados: i6i|-t rezes. 1
porco c 7 vilellas.

•A (matança íoi feita para os seguiu-
tes marchantes: Cândido Enp. de Mel-
lo 34 rezes. 1 porco; Durisch cr Cia.,
u rezes; Alexandre Vigorito Sobrinho,
3 porcos; A. .Mendes & Cia., 66 re-
zes, 4 carneiros; Lima & Filhos, 24
rezes, 6 porcos, 6 vitellos; Francisco
V. Goulart, 66 rezes, 22 porcos, 10 vi-
tellas; Joio .Pimenta de Abreu 10 re-
zes; Oliveira Irmão <S- Cia., 114 re-
zes; 14 porcos, 7 vitellas; Basilio Ta-
vares, 5 rezes, o vitcllas; Sobreiro or
C, 14 rezes; Cooperativa dos Reta-
Ihistas, 10 rezes; Portinho é> Cia., 23
rezes; 'Fernandes & Marcondes, 6 por-
cos; Augusto da Motta, 40 rezes, 11
carneiros; IF. iP. dc Oliveira fi- Cia.,
35 reacs; lEdgard de Azevedo 34, re-
zes; 'Norberto Hertz 5 rezes.

ENTREPOSTO »E S. DIOGO —.
Vigoraram os seguintes preços:
Vacca  Ç700 a $800
Porco ¦ 'i$i50 a i$2oo
Carneiro ...... 12Ç000
Vitella  . $800 a $qo.

im>

NOTICIAS
DE MIS

BELLO HORIZONTE — Pelo pre-
feito desta cidade dr. Cornclio Vnz de
Mello, foram sanecionados as leis do
Conselho Deliberativo concedendo ter-
renos a d. Clementina Bellaganlia, pa-
ra a fundação dc uma fabrica de gra-
valas c aos drs. Júlio Godoy e Deo-
lindo Cunha, para a installação de 11111
estabelecimento physiolhcrapico e ao
Club Athletico Mineiro, para a fundação
de um campo de sport.

Por ordem do governo, vão ser
construídas pontes, sobre as ruas Ca.
choeira, no município de Ouro Prctn,
e Inhaúma, no município de Fortaleza.

Na sua recente diligencia a Sete
Lagoas, apprehendeu o dr. Vieira Ura-
ga, delegado auxiliar, a machina cm
que era extraída a já celebre loteria
clandestina, onde foram victimas mui-
tas c muitas pessoas.

O apparelho tem a configuraç-lo de
um piano e se acha depositado ua de-
legacia auxiliar.

Pelo dr. Pedro Paulo, director
da Hygiene Municipal, para a rcspectU
va e necessária analyse, foram apprc.
hendidas amostras das seguintes mar-
cas de banhas: "Borboleta , da Socie-
dade Cooperativa de Cocai, E. de San.
ta Catharina "Jaca", dc Gandulplio
Carneiro e General Carneiro,e" York",
de Alves, Coutinho & C, de Porto
Alegre.

s— Acham-se abertas as inscripções
para os concursos de provimento aos
logares de escrivão dc paz dos distri-
ctos dc Santa Isabel, Campo Limpo e
S. Joaquim, município dc Leopoldina.

Entre o governo do Estado e a
empresa da Forca c Luz, foi assignado
contrato para a construcçao de uma
estrada de rodagem, ligando o imniiei-
pio de Leopoldina á cidade de S. João
Nepomuceno, passando pela estação de
Poço Grande. A estrada mede 33 kilo-
metros e oarte da Usina Mauricio, dis-
tricto de Piedade, devendo ficar «on.
cluida dentro de nove mezes.

Em reunião realizada em 15 do
corrente mez, a nossa Câmara Munici-
pai votou uma lei autorizando o dr.
agente executivo a promover a rescisão
do contrato Vivaldi, para a installação
da luz electrica" nesta cidade. O dr.
Urbano dc Queiroz, presidente da Ca-
mara e' agente executivo, indo ao cn-
centro dos desejos dos seus pares na
Câmara, passou procuração ao dr. Au-
gusto de Souza, que a esta hora devo
estar entabolando negociações com a
Companhia Vivaldi, para a rescisão da
contrato firmado pelo passado adminis-
trador dr. J. Gonçalves Neves, dc sau-
dosa e gloriosa memória, nesta terra.

Noticiando essa auspiciosa nova, con.
gratulamo-nos com a população dessa
cidade que faz á edilicladc e ao chefe,
dc poder municipal, a justiça dé.xpnhc
cer-lhes os bons e inestimáveis serviços
que têm prestado á causa do progresso
deste município.

O governo do Estado acaba de
nomear escrivão ida collecíoria esta.
dnal, desta cidade, o pliariuaceutico
Arthur Heidy de. Oliveira.No dia í" do corrente, em Bom-
jardim, districto desta cidade, foi as-
sassinado dc emboscada, o estimado
fazendeiro e conhecido capitalista Le-
antlro Gomes dos Reis. Correm sobre esss
crime varias versões, salientando-se a
de que foi um tardio e injustificável
desagrado dc honra. A policia estâ
agindo sem energia, afim dc não des-
cobrir os criminosos..

*
Pnra esta secção, ncccltnmos to»

das ns noticias do interesse geral,
ficando as mesmas sujeitas ao cri-
terio da redacção.

Portei i mm"
Entrega da bandeira a

divisão naval

Eu bebo, tu bebes, elle bebo
CASCATIXHA.

Fallecimento em Fortaleza
Fortaleça, 22 — (Do correspondente)

— Falliccram nesta capital o deputado
rabellista c acadêmico de direito Cas-
tellar Sombra, c a virtuosa senhora An-
na Moreira da Rocha, mãe do deputado
federal Moreira da Rocha.

¦ >«¦>—MJ—

Porto, 22. (A. H.) — Esteve dcslun*.
brante a solennidadé da entrega da ban-
deira á divisão naval fundeada cm
Lcixões e que está sob o comniando do
cajiitão de fragata Leotte do Rego.

Os marinheiros obtiveram permissão
de desembarcar e foram acolhidos pelo
povo com vivas demonstrações de ca-
riiiho.

A annunciada conferência do com-
mandante Leotte do Rego versou sobre
o thema — " Portugal na guerra" e
agradou muito, sendo o referido offi-
ciai calorosamente ajiplaudido ao ter-
minar.

O abastecimento do trigo
Lisboa, 22. (A; A.) — Foram requi.

sitados os juizes Souza de Andrade e
Alvares Soares, para procederem a ave-
riguações, acerca da questão do abaste,
cimento do trigo,

Reducção de passagens ao
operários

Lisboa, 22, (A. A.) — As direcionas
das Estradas dc Ferro fazem publico
pela imprensa que resolveram conceder
uma reducção nos preços actuaes das
passagens aos operários que sc destinai
rem a trabalhar na França.

SCENAS DA FAVELLA

Um operário é retalhado
á navalha

Foi um temerário o pedreiro Manoel
Campos . de Azevedo, morador á rua
Formosa n. 22, passeando hontem, ás
9 i|j horas da noi;«, 110 morro da Fa-
vella.

Atravessava o peri.coso beco dos Mc-
lõcs. quando sobre elle se lançaram os
conhecidos^ desordeiros Nonato, Ma-
rulho, Carijó e Tainha, que o cortaram
á navalha.

Gravemente ferido, foi curado na As-
sistencia e mandado internar na Santa
Casa da Misericórdia.

A .poücia do 8o districto prendeu com
muita difficuldade, o Nonato e p 7"ni-
nha, re.colhendo.-os ao xadrez. .

OS QUE SE MATAM

Suicídio de uma desconhecida
Hontem, á noite, numa das via,;cit3

da barca Sclima desta capital para N'i-
ctheroy, tomou passagem uma senliora
desconhecida, decentemente traj t.ía e
que, sem desperar sobre si a minima
suspeita, visto que estava absoliüaie.-n-
ti calma, foi sentar-se a 11111 doi c-nuos
da barca.

•A meio da babia, a referida seiibata,
ciicaiiiin-hando-se para a proa, ali p-.t-
niaiieceit por alguns bruves instantes,
até que, de um salto, atirou-'le ao
in ar.

Ouviu-se um grito, o baque do corpi
n'agua e nada mais.

A barca parou, desceu-se um cscalcr,
e os marinheiros da Sétima proema-
nm a suicida por mais de um quarto
de hora, sem a encontrar. Chei.v.ia a
tr.rca ao Rio, o mestre comiiiimicou o•facto á Policia Maritima, entreganda
um guarda-chuva ei uma -boisa de
couro, inteiramente vasia,- deixados pe-
Ia suicida num dos bancos da Sclima.

OS AUTOMÓVEIS

Um homem é gravemente
machucado na praça da

Bandeira
Na Traça da Bandeira, hontem, p-.it

madrugada, o ja-rdineiro Álvaro de Sou-
za, portuguez, dc 43 annos, casado. íoi
apanhado por uni automóvel, que o fc-
riu gravemente por todo o corpo.

Mandado para o Posto Central de
Assistência, recebeu os primeiros cura-
tivos, sendo depois internado 110 Hospi-
tal da Santa Casa de Misericórdia.

A policia loca! não soube o numero
do carro, nem o nome do "chauffeur",
nem mesmo teve conhecimento da occor«
fcticia \

%iíísíSíie. ís.-i-ii'^i£i A...
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UMA POUCA VERGONHA

fls lícôes de equifàção ministradas
por um capitão da guarda
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hAunier
302 de desconto na secção de Chapéos

para Senhoras e Meninas, nas con-
fecções para -meninas, inclusive nos ar-
tigos para Becemnascldos e na secção
de confecções para Senhoras os artigos
Mm de estação.

Í72, Rua Ouvidor

0 CAMPEONATO DE FOOTBALL
-**^'^^**-*V»

UM MOMENTO DE PÂNICO
-» '

Pretendendo assassinar a amante,

0 encontro de hontem entre o Flamengo e o Fiumi-
minense terminou com a invasão do campo

por parte dos espectadores

matou um homem
e feriu gravemente duas mulheres

Instantâneo colhido por occasiSo do inicio da aula de kontcm

O capilão chama-se Fulano dc tal
Magalhães. ÍV da briosa. Pelos modos,
«arecc que negocia cm arreios e demais
apparelhos eqüestres. Em vergonha e
escrúpulos não faz, com certeza-, com-
tnercio, porque são coisas que o capitão
ila briosa não possue, nem jamais sen-
tin o cheiro. Isso é duro dc dizer-se,
mas a verdade ó que bem o merece o
capilão.

Assim, raro é o domingo em que o
capitão -Magalhães, da Guarda Na-ciq-
nal, pela manhã, não vae a rua Vasco
da Gama, ou du Núncio, ministrar cn-
sinameiitos de gynin.Tstica eqüestre as
mulheres de vida fácil, ali residentes.

¦Fssas ruas são, como sabem os que
as conhecem, cslrcilas, dc modo que
nos domingos, aquellas horas, fica o
transito interrompido ou, pelo menos,
ilifficultado, devido á cavallan» do ca-
pilão c ás suas discípulas e mais as
lições qiie cllc a cilas ministra, não se
sabe por quanto.

Entretanto, é necessário pur-se um
paradeiro a essa' pouca vergonha, que
íemanaliucnle pratica esse capilão.

SEMPRE OS AUTOS

O ERIGIDO FOI ATRO-
PKLADO NA RUA

SENHOR DOS PASSOS

Ainda hontem, a scena repcllu-se, e
porque a esperássemos nós, determina-
mos que um dos nossos photographos.
se postasse de sobreaviso nas proxlmi-
dades daquella zona suspeita da nossa
cidade, afim de documentar photogra-
phicamente a pouca vergonha do capi-
tão. K pudemos, de faeto, docuinen-
tal-a. . ,Pela manhã, appareceu cavalgando,
na rua Vasco da Gama. o capitão Ma-
gal-hãcs, acompanhado de conduetores
de mais dois cavallos: — os dois ca-
vallos habituaes dos exercicios domi-
nicaes. Hontem, porém, e excepcional-
mente, Magalhães não appareceu far-
dado, como ás vezes se apresenta.

Chegado áquella rua, o a-lludido offi-
ciai da Guarda Nacional -desmontou-se.
Innumeros curiosos se acercaram logo
do local, afim dc assistir ás gy.mna.sti-
ca-s eqüestres do capitão e dc suas dis-
cipulas, , ,. . .

O sr. Magalhães, apeado, dingiu-sc
ás rótulas da rua Vasco da Gama
ns. 72 e 74, onde residem, respectiva-
mente, as mulheres de vida airada Re-

gina de tal e Cecília de Oliveira. To-
mou essas mulheres, montou-as, eaiit-
cuida, nos dois animaes conduzidos,
cavalgou, por sua vez, o seu cava-llo, e
encetou, sob as vistas de algumas de-
zenas das habituaes e costumeiras tes-
temunhas, os exercícios, percorrendo as
ruas Vasco da Gama, Senhor dos Pas-
sos e transversaes. Depois disso, e
quer porque essas suas duas discípulas
se achem já suficientemente Instrui-
das, ou, talvez, porque estivesse ves-
tido á paízana, de modo a poder dis-
farçar a sua qualidade dc official.atra-
vessando muitas ruas, o capitão, junta-
mente com as suas companheiras, diri-
giu-se para os subúrbios, onde se de;
morou longamente. Mas a verdade ç
qUe _ cumpre insistir — so exccpclo-
nalmenrc não envergou hontem o sr.
Magalhães a sua luzida farda de capi-
tão da Guarda Nacional, como cos-
tuma fazer nos domingos, quando lc-
cciona as raiueiras daquellas ruas.

Positivamente, c o cumulo da des-
moralização para a Guarda Nacional!

ií e.-pcra<0 atropelado no local,
Ja Assistência,

Descrevendo zig-zags, j'á nitiilo. ai-
coolizatlo, passava o Antônio Brigido
pela rua Senhor dos Passos, pela ma-
nhã dc liontcm. quando, bem na esqui-
1111 da. rua Tobias Barreto foi alrope-
lado pelo auto particular ri, 1407, guia-
do pelo "chauffeur" Manoel Affonso,
residente á rua da Alfândega n. 2(1.-5.
O pobre homem recebeu ferimentos le-
ves ua perna esquerda, c foi soecorrido
pela Assistência, que o fez recolher á
casa, á rua Barão de S. Felix n. 3.'.

O faeto chamou a attenção dc muita
gente, porque o Brigido gritava como
um desesperado que vê a morte deante
dos olhos...

O ".chauffeur" do auto foi preso,
mas a policia do 40 districto mandou-o
.-in pari, porque apurou ler sido o faeto
inteiramente casual.«m * «a > —

Nós bebemos, vós bebeis, elles
bebem HANSEAT1CA.

1 C fi

A TRAGÉDIA DE
HARTERSTRASSE

O ASSASSINATO DO
CONDE DE STURGH

POR FREDERICO
ADLER

Os tclegranimas até agora recebidos
não mimíciam as razões que levaram o
jornalista e polilico austríaco Frcdc-
rico Adlcr, a eliminar o chefe do ga-
binete da. .Áustria, conde dc Sturgh.
Apenas descrevem, 110 seu habitual la-
conisiiio, a rápida scena dc sangue na
qual tombou, instantaneamente, sem
vida, o eminente polilico austríaco; que
então dirigia o conselho ministerial da
sua pátria, c álludem ao local do crime.
Nada mais.'Entretanto, a verdade é que somente
fortes razões, quer tenham sido de ca-
racter intimo, quer de natureza poli-
t'ca, poderiam ter arrastado um homem
da 

'nomeada 
e, sobretudo, da popula-

ridade valorosa de Frederico Adler a
attçiitar, com exilo, contra a vida do
conde de Sltirgh, por sua vez, uma das
figuras mais em destáWe e prestigio-
sas do scen.irio polilico da Áustria.
Mas por isso mesmo que o laconismo
telegráphico não detalhou, nem ainda
nlludiu, sequer, ás causas da tragédia
desenrolada 110 hotel Meissl no Schan-
tire, em Karterstrasse, as hypotheses
já formuladas explicativas do assassi-
nato do presidenie do consculio minis-
terial austríaco não podem deixar dc
ser tomadas como hypotheses apenas,
c dc verificação pouco mais ou menos
improvável.

conde dc Sturgh, como acima allu-
(limos, era um dos mais prestigiosos
políticos austríacos, tendo chefiado por
tempo maior dc quatro lustres' o par-
tido conservador nacionalista da, Aus-
Iria. Amigo pessoal, e dedicadissimo,
assim do imperador Francisco José,
como do príncipe herdeiro Francisco
Fernando, assassinado 2111 Serajevo,

ta que, no momento do crime, estava
*-, victima ceando no Hotel Meisal, em
Karnterstrasse.

Londres, 22 (A. A.) — A' ultima
hora os jornaes daqui receberam novos
despachos de Ainsterdain sobre o caso
do dia na Áustria. ,

Apezar doa cortes da censura, pode-
se pelos telégratiimás affixados pelos
jornaes, assim reconstituir a noticia,
com a maior probabilidade de exacti-

'¦Ui'11 
jornalista vienhensc, chamado

Frederico Adler, direclor de um jornal
da capital austriaca, emquanto o con-
de dc Sturgh, presidente do conselho
dc ministros da Áustria, tomava um
"liincli" no Hotel Schaon, da cidade
dc Vienna, disparou contra o conde
l-cs tiros tle revólver, acertando uin
delles na cabeça desse titul.iT, que caiu
ao solo banhado cm sangue e já inerte.

Os. tiros foram particularmente cer-
teiros, inalando o conde dc 'Sturgh in-
slantaneamcne. . ; ¦,-.

Os despachos procedentes dc . Berlim,
via Amsterda-m, dizem serem ainda ali
ignorados os motivos que levaram .0
jornalista Adler a assassinar o presi-
dente do conselho de ministros da Aus-
tria. , .

Faltam pormenores quanto ao aesti-
no da victimai e do aggressor, que não
se sabe sc conseguiu evadir-sc ou se
está preso.

Basilea, 22 (A. II.) — Coinmunicam
dc Vienna: . ."O presidente do conse.ho de muns-
tros da Áustria, conde de Sturgh, foi
assassinado liontcm de manhã pelo cs-
ciiplor Frederico Adler, quando almo-
cava no Hotel Meisal & Schadn.

O crime foi rápido. O escriptor
Adler viu o chefe do gabinete sentado
á mesa 0. iiuniediatámehte se acercou
delic, desfechando-lhe Ires tiros de rc-
rvóivcr. O conde de Sturgh, attingido
na cabeça, caiu logo morto."

 —» t» »**¦

Sentia o coração rasio. pensava em
um outro coração que, unido ao seu,
completamente enlaçados, fizessem a
felicidade de duas almas nascidas uma
para a outra.

Nessa sede de amor, encontrou o
abo da Brigada Policial, Antônio

Campos da 'Silva, a rapariga Noemi
de Almeida Mattos, cm pleno viço de
mocidade, como elle também, pois con-
ta apenas 18 annos de edade.

Amaram-se, comprehendera'm-se, es-
queceram a sociedade, .deixando de
procurar a Pretoria, e foram -viver ma-
ritalmente em uma sala, que tem o nu-
mero 5, na casa. de commodos da rua
São Christovão n. 409.

O idyllio durou cinco mezes, o bastan-
te para que a paixão dominasse o mi-
litar, vendo só pelos olhos da mulher
amada, sentindo, que, depois delia, só
a morte ou o crime.

Noemi, volúvel, vaidosa, sonhando
com espalhafatosas toilettes, passeios
de automóvel, deixou-se vencer por
promessas de vida mais alegre, aliando-
nando as quatro paredes de humilde
quarto, por salas vistosas, repletas de
moveis custosos, tendo jancllas e por-
tas cautelosamente oceultas em repôs-
teiros de finíssimos tecidos. .

No dia 14 do corrente, o policial
tinha necessidade de numerário, disse-o
á Noemi; iria á Brigada Policial re-
ceber uma "ficha." de 20$ooo e pro-
curaria receber mais i5$ooo, que lhe
eram devidos.

Partiu contente, mesmo porque, no
seu ninho de ruffectos, não existiam
necessidades urgentes.

A' tarde, voltou. A vida da sua vida,
a alma. de sua alma, havia dcsappare-
cido, sem deixar dito para onde, sem
a menor satisfação. Apenas soube elle,
por tuna vizinha, que a ingrata partira,
levando, em pequeno embrulho, -ai sua
roupa.

Procurou-a por toda a parte, como
um desvairado, sentindo as crudelissi-
mas dores do abandono.

Sexta-feira passada, conseguiu elle
quanto desejava, soffrcndo extraordi-
nariamente, porque soube que a Noemi
pousava alegremente na casa da Mari-
cota, casa de tolerância, á avenida
Mem de Sá n, 331.

Dominado pela raiva, nelo ciúme que
o corroía, ante-honleni, á noite, pelas
nove horas, distribuído o serviço de
ronda- do 2° districto policial, dirieiu-
se á avenida1 Mem de Sá e postou-se
cm frente ao n. 311.

Ali permaneceu até ás 2 1I2 horas da
madrugada. iNum .grupo de rapazes,
ouviu falar das mulheres freqüentado-
ras do prostíbulo, e entre 03 nomes in-
dicados soou o de Noemi.

Certo dc que a. amante resvalara
para a sarget.i,. foi para casa, deitou-
se, mas não -pode ser -vencido pelo
sonino.

A imagem de Noemi perturbava-lhe
os senlidos; na vigília, sonhava com
aquclla que o fizera desgraçado.

De novo voltou para o scu posto de
observação, e ali, nervosamente, espe-
rou até á meia -hora depois do meio-
dia dc hontem.

Finalmente, nesse momento, Noemi
saiu da casa de tolerância, acompanha-
da de um moço bonito, aquclle que a
havia subtraído dos carinhos do atuan-
te que a idolatrava.

O casal feliz, cheio .de alegria, sem

pensar no soffriménto que ali estava,
tomou o automóvel 2.408, partiu célere,
devorando a avenida, sem .perceber que
um outro autttmovel o seguia, levando
nos seus coxins o cabo Antônio Caiu-
pos da Silva.

Noemi c o amante saltaram na esta-
ção da Praia Formosa, da Uopoldina
•Railway, tomaram passagem para o com-
bo», .partiram para o arraial de Nossa
Senhora da iPcnha de Irajá.

Antônio Campos da -Silva n3o mais
os acompanhou, aguardando, nas proxi-
.midades, que os dois-voltassem.

Isso aconteceu pouco depois das ein-
co horas da tarde.

•Saindo da gare, o seduotor de Noemi
dirigiu-se ao automóvel n. 2.640, que
tinha como "-chauffeur" Alfredo Tra-
vessa, e como ajudanW Juvencio Joa-
quim Moreira, de cór branca, que pela
primeira vez (trabalhava, contratando a
corrida para a avenida -Mem de Sá.

Km pouco, Noemi tomava logar no
carro.

Apparentaivdo calma, o cabo Antônio -
Campos da Silva dirigiu-se á amante.

Quero falar camtigol...
'— Eu falo comtigo logo mai3... —

respondeu Noemi.
Não, eu quero falar agora mesmo

— retorquiu elle.
iF.mtão, o conquistador- de Noemi,

num gesto irônico, para efla olhando,
murmurou:

¦—¦_ Vamonos embora. Deixe esse
sujeito,

Contplelameiíte allncinado, Antônio
Camipos da Silva sacou da -pistola Mau-
ser disparani.lo-a sobre Noemi.

A arana foi descarregada completa-
mente, recebendo ferimentos Noemi dc
Almeida Mattos, o ajudante de "chauf-
feur" Juvencio Joaquim .Moreira e Ju-
lia Gonçalves, que casualmente passava
no momento da aggressão.

Testemunha da tragédia, o guarda-
civil de 1* classe n. 536, João Vieira
Fontes prendeu cm flagrante Antônio
Campos da Silva, apresentando-o ao
oonimissario de serviço 110 15o districto
policial, onde contra elle foi lavrado o
respeetivo auto pelo escrevente liduardo
da Silveira Reis, sob, a presidência do
dr. Olcgario Bernardes.

Os feridos, levados imimedi.itameitte,
para o .Posto 'Central èe Assistência,
ahi receberam curativos.

A gravidade dos ferimenos recebidos
pelo ajudante de "chauffeur" Juvencio
Joaquim Moreira contribuíram' para
que não pudesse elle resistir, vindo a
fallecer, sem .prestar declarações.

Noemi de Almeida 'Malltos, que dis-
se assim -chamar-se, ser brasileira, dc
18 annos dc edade. casada, moradora
á avenida IM-èin d'e Sá n. 331, apresen-
tava os seguintes ferimentos, produzi»
dos por bala: — 11111 com orifício de
entrada na região massoteriana e de sai-
da na região lábio nazal, do lado di-
reito; outro iiiiteressando a região dcl-
itoidiana, do mesmo lrudo: quatro nio
niamelão esquerdo, c finalmente o tilti-
1110 na coxa, 'taiubcm do lado es-
querdo.

Em estado grave, foi recolhida a 24"
enfermaria da Sanla Casa dc Miseri-
cordia.

Julia iGonçarves, ld'c 36 annos, 'ca-
sada. brasileira, rcsidtóté á rua Miguel
de '.Frias n. 30, a.preser|la .ferimcnlto
produzido por bala comi fraotura ex-

I posta do terço inferior da tíbia esquerda
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Os carvoeiros
marinha

da

As giuirniçõcs que seguem
para ja Ilollanda

Partirão detsa capital, no dia 25 >lo
torrente, pelo naquele "Hollandia", a
Kiffiicialidadc e a guarnição para .os
|-arvoeivos "-Mearini" e "-Pindaré" e
cabren "Paraguassu," que sc acham cm
eonstrucçao na Ilollanda, por cnconi-
menda do Ministério da Marinha.

O capilão de coryeta Francisco Rad-
ler de Aquino, connuaiidantc do "Mea-
rim", já cs:á na Ilollanda, em com-
-j.anliiu do capitão de corveta engenhei-
rn naval Kdimuidn Rodrigues Pereira,
encarregado de preparar os caryoeiros
e a cabrea, para a travessia, que vão
cmprchcndcr.

Assim ficaram constituídas as guar-
üiiçSes:"Pindaré" — Commandante, capilão
tenente -Melciades Portellai Ferreira
Alves; officiaes, segundos-tenentes Ay-
res da Fonseca Costa, Zenethilde Ma-
j:no dc Carvalho e Kuclides de Souza
Braga; contra-nicstre. Antônio llenri-
.me: sub-niachinista, Palnierio Antônio
Coelho: mecânicos, Frunklin Cla.ro c
João da Costa Vidal."Mearini" — Officiaes, segundos-te-
mentes Oscar de Vasconcellos; Sylvio
¦Pitanga c. Gerson de '.Macedo Soares;
(mestre, Francisco dc f:\ssis |Paulino;mecânicos, José llenio Soares e Cn-rlos
lourcnço de Campos; sub-machinista,
João Mattos de Araújo.

Tilinbem segue .pi','o "Hollandia!',
como chefe de machinas geral, o 1"
tenente engenheiro machinista JoséPaulo dc Faria.

A cabrea "Paraguassu"' virá com
a_ lança desmontada c a sua guarni-
ção ficou organizada da maneira se-
guiiite :

Comma11.lar.tc. 2" tenente Guilherme
da Silva Marques; officiaes, segundos-
terteílteç Dcodoro Xciva de Fii;tieircílo
e Olavo de Araújo; sub-inaciiiiilita. Al-
litrlo Silvano Patrício; mecânicos, Jor-
pe Rtltcr e Raul l.;n;.cio de Medeiros.
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Um que nao teve
tempo de fu_ir

^a madrugada dc honlem, o larapio
Uo.vjuini de Souza, porlirgucz e. que
se 11/ empregado e residente á rua
General Câmara n. 25S, armou-se de
v.nia cliavc falsa i- foi operar 110 bote-
emiti du árabe .Miguel José, á praça-'¦; Republica n. ra.

Quando, porém, ia o trabalho cm
in-; 16. appareceu o Miguel José, e o

:•-'.. não tendo por onde fugir, niet-t i*5c em baixo 1Í0 balcão, onde foi
r.ido pelo dono tia easa e c:i-

ii píi!:c'a do 14o districto.
lelegado local recebeu o Souza
s honras de um flagraníe. lavra-
m todo o apparato do estylo est-j-.iido d.i competente guia nata a Casa

;;« Detençürj,

NA PRAÇA DA REPUBLICA \$MILIA FRASINESSI.
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O jornalista Adlcr

foi ao conde dc Sturgh que coube, no
Parlamento ausiro-hungaro, o,mais im-
portanto papel 110 apoio necessário ao
governo do rcino-imperio, para a sal-
vação arriscada da crise da Bosnia-
Hersegovina.

Por mais dc uma oceasião, além da
actual, confiara o imperador Francisco
José á habilidade do eminente chefe
dos conservadores nacionalistas austro-
húngaros a tarefa de dirigir o seu con-
selho ministerial, dirimindo dissenções
tempestuosas.

li, por ultimo, foi ainda para o con-
dc dc Sturgh que o soberano austríaco
appcllou. na conjectura política emba-
racosa c prenhe já de nuvens obscuras,
creada pela acção dispersiva do gabi-
nelo dc Bienelh, cni 1911.

O sr. Frederico Adler, director-pro-
prictario do Zcitung, um dos mais im-
portantes periódicos vicnnenses, e che-
fe do partido socialista, ultimamente
robustocido com a ndhesão conyeiicio-
nada do partido democrata, sobre ser,
por scu lado um homem de valor poli-
tico egualincnte considerável, goza dc
uma popularidade prestigiosa, que se
irradiava da capital da Áustria, com
os seus artigos jornalísticos, por todos
05 recantos do scu variado paiz.

No actual momento internacional,
não é crivei que, do ponto dc vista po-
liiico, uma profunda divergência sepa-
rasse os dois illustres personagens da
Áustria. Ambos tinham, em relação a
guerra europeu, communlião de vista,
porque ambos apoiavam a orientação
germânica. Foi exactamente o sr. Frc-
derico Adler, pelo seu jornal, que, dc-
pois das deci;;ia';üe5 dos leadcrs par-
iamentnrcs doj partidos socialista- c
democrata 110 Rcichsrat, teve, em agos-
to de 1914. o desassoniliro de jusíiíi-
car. em melo do silencio Ecpulchral
dos jornais vicnnenses, os termos do
iiltimutum dirigido á Servia pelo conde
dc Bertchold, partidário este do conde
dc Sturgh. repcllindo os commcntarios
da imprensa franco-ingleza. Tanto
quanto o passado justifica e deante da
quasi segregação em que, para com-
nosco, vive a Áustria, pódc-se dizer que
se, á política sc devem e se têm dc
attribuir as causas da, trágica scena do
hotel Meissl, css-i política não será.
certamente, a internacional, li essas
caui.;s vítão, afinal, 2 ser conáceidaí.

O Qüli INFORMAM OS
TKUKÍKAMMAS

Como se tleii o crime
lV<Wd York. 22Q(A. II.) - Tele-

gramma de Vienna por via indirecia
confirma a noticia do assassinato .io

I presidente do conselho de minis:ms da
I Àttí-.ria, «ende ds Sturgh, e acerescen-

•A Lanterna
Já começaram a ser feitas, á rua do

Ouvidor 162, as installações da leda-
cção do novo jornal da noite

A LANTERNA
dirigido pdo ex-fedactor do Correio da
Manhã, Sr. Costa Rego, v que deverá
apparccer nos .primeiros dias do pro-
ximo mez tle novembro

A LANTERNA
será 11111 jornal absolutamente .moderno,
com conuneiiiario.s rápidos dos factos
do dia e um serviço de reportagem mi-
nucioso, á maneira das mais acredita-
das folhas parisienses.

O progrannna da

A LANTERNA
será orientar ç informar r.em paixão,
para. o que não estará ligada a nenhum
partido político. Terá uma desenvolvi-
da secção de tclegrammas. com as nóli-
cias mais empolgantes da guerra eu-
ropéa,

A LANTERNA
publicará uni lindo folhetim romance,
que se destina ao mais franco sucesso
entre os amadores desse gênero litera-
rio. Terá secçõcs do sports, lurf, foot-
bali e remo t, uma .palpitante secção dc
theatros, com a apreciação dc todas as
peças novas.

Km fim, esperem alguns dias e verão
o grand» Iriumpho jornalístico da

A Lanterna

Um pedreiro atrope-
lado por um auto

O auto n. 27, cujo chauffeur é, como
a maioria dos seus collegas, amigo de
andar á velocidade de raio pelas ruas
da cidade, atropelou hontem, ua praça
da Republica., em frente ao quartel ge-
neral, o pedreiro Francisco José Ro-
drigues, de 18 annos, solteiro, portu-
guez, e morador á ladeira do Faria 89,
offendendo-o ua reglfio occipital, Ino
tionco, nas pernas c nos braços.

•Mas na 'fôrma do louvatvcl costumei
a policia estava oecupada cni outras
coisas, dc sorte que o cliuujfeur...

Onde irá elle a rslas horas ?...
UltMj f>l «fl,l O Ili»

0 publico carioca yae hoje ira-
var relações com uma

violinista de nomeada

A tarde de football de hontem termi-
nou de um modo lamentável, capaz de
levar o desgosto aquelles que se inter-
essam sinceramente pelo aperfeiçoa-
mento dos nossos predicados nesse ge-nero de desporto, quer os que dizem
respeito á lechnica, do jogo, quer os quese referem á educação desportiva dosnossos aficionados.

Foi assim que, ao faltarem dez ml-nutos para terminar a partida de pri-meiros teams entre o Fluminense e oFlamengo, prova que se desenrolava no
campo do primeiro desses clubs, á ruaGuanabara, o juiz foi obrigado a sus.
pcndel-a, devido a uma formidável pa-teada que soffreu, seguida da invasão
do campo por parte de cerca de qui-nhentos espectadores.

Acontecimentos desta ordem, se bem
que tenham, como os de liontcm, porexemplo, a iittcnuante do estado da pe-leja e do erro inconteste da autoridade
que superintendia o jogo, são profun.damente reprováveis c cream uma nor-ma de acção do publico altamente per-nicipsa ao football e ao favoritismo dc
que o mesmo goza nas nossas mais ele-
vidas camadas sociaes.

Na espcclativa de manifestações scniclhaiites, de taes perturbações da or-dem, as familias cariocas, nue tantobrilho emprestam aos encontros defootball entre nós, começarão a rareaia sua presença nas sedes das nossassociedades desportivas, acabando porprocurar uma diversão mais segura e
que não as ponha na contingência deassistir as scenas tão tristes, collocan-ido-as em situarão absolutamente incoih.moda e desagradável.

Vamos, pois, .relatai- o que se passouno campo do Fluminense. "
A PARTIDA TREUMIXAU E A

ASSISTÊNCIA
A partida preliminar foi realizadaentre os segundos íciihií dos dois clubsrivaes — o Fluminense e o Flamengo.
A sédc do Fluminense achava-secompletamente cheia, sendo lindo o as-

pecto que offerecia.
. A luta de hontem despertava grandeinteresse, attendendorse a que os anta-
gomstas se achavam com egual numerode pontos na tabeliã balanccadora doconcurso, ambos em primeiro logar.Depois de um embale de todo favo.ravel ao Flamengo, eslè conseguiu so-¦brepujar o 1-lumineiise pelo elevado"score de 8 "goals" a 3.liniquanto que 110 "team" vencedortodos se esforçaram na mesma propor-çao p.vra o bello desfecho, o mesmo senao pôde dizer dos jogadores do Flu-minense, O "team"
gado, certamente

A CONSTITUIÇÃO DAS EQUIPES,
O ASPECTO DA LUTA E O

PRIMEIRO PERÍODO
Pouco depois das 3 1I2 entraram em

campo a-s "equipes" escaladas para a
peleja. . . .

Guardavam ellas a constituição que
se segue: w

Fluminense'. — Marcos; Vida! e F.
Oswaldo e Honorio; Cel

Í 

MOVEIS A PRESTAÇÕES

S. JOSÉ' 72
M. GOMES DE ANDRADE

EM CIMA DE QUE'DA..

Levou um tranco e ücou sem o
peixe

uma vez subju-
por não dispor deuma linha de "halves" cfficaz. des-animou sensivelmente na segunda par-te da prova, perniitlindo que o Fia-mengo, cuja victoria. se conservava em

4, a 3, se lhe adeantasse por aqucllafôrma esmagadora.
Destacamos; na "equipe" vencida,

Eninianuel Coelho -Netlo, Calmou, Raul
e Joaquim. Xa vencedora, não ha no-mes a mencionar: fizeram todo
á esplendida victoria jtis

ii. o sr. Flavio Ramos, queiiito bem.

SA MARÉ' DO CARVOEIRO

0 José Maria "está bem com
Deus"

Dcpcndur.iilo a uin charuto dc tostão,
dcslc -grandes, da marca de atacar fo-
¦guetes, andava -homem pelos botequins
|Jo íCafttetc, a 'fazer franquenas, com
ares de grande senhor, o menor de
sete annos José -Maria, um garoto vivo
cano azougue e que linha 110 bolso va-
rias. nolas do Thcsouro.

Cm guarda civil de ronda, vendo as
violências do José Maria, cm um bo-
U-quini próximo an palácio, levou o ga-
roto para a delegacia; onde elle não
soube dizer onde a sua residência, nem
quem eram seus pães e ainda menos
a 'Procedência do dinheiro.

li lá está o rapazinho 110 6" distri-
cto. onde lambem está o saldo de 30S.a favor de quem tenha sido victima
da •precocidade do Zéca.
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lá para
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Pobre Isaura !

E lá se foram as jóias,
írticto de tanto amor !...

"Isaura do Satyro" é o pomposo vul-
go da nacional Isaura Rodrigues Mar-
lins. decaída qu>' tem o seu "ninho de
amor" num bordel da rua do Núncio.

A Isaura gosla <le se dar :i impor-
tancla. e, de quando em quando, junto
á rotula, onde surge de rosa á cabeilei-
ra cmpoáda, com 11111.1 blusa fina, re-
unem-se os seus admiradores, que a ra-
pari.ua agrada, ora com sorrisos, ora
oficreccnilo-lliís. charutos daquclles de
tres por ioo réis, que o Lucas, da es-
quina, lhe fornece, A Isaura teve a
santa ingenuidade, honlem, de imrodii-
zir na sti.i casa um dos tacs seus ailnii-
radores, cujo nome ignora e que saiu
carregando-lhe com duas preciosas jóias,
que a rapariga avalia cm Seo^^oo

—¦ AÍ, as minhas economias!
de tanto agrado.) —¦ exclamou a iníeiiz.
quando se queixou ús autoridades du 4"
districto., ' ' " *•" '-V t

á rua de 'S. Leopoldo 109,1
os lados da Cidade Nova, tem i

entanto o italiano Mnrino Lossio, ven-
dedor ambulante de peixe, a sua frc-
gueziai Ioda em Botafogo. Assim sen-
vice-versa, o Lossio deixa as balanças
rio «bairro chie para a Cidade Nova e
vice-versa, o.I.ossia deixa a-s balanças
em Botafogo e leva para lá todos os
dias o peixe dentro de unia alcôfa,
viajando assim com os gêneros dc seu
piscoso commercio nos bondes da Jar-
d.m.

Hontem, pela manhã, ao saltar de
uni bonde na esquina da rua. Voluu-
It-rios da Pairia com a de Paulino Fer-

mutiles, onde l.ossio costuma .--. deixar
a guardar o seu .material de trabalho,
foi o pobre peixeiro apanhado pelo au-
to n. 713, guiado nelo motorista Luiz
Lourencel, que. praticado o desa.strc, e
não havendo policia que o prendesse,
musçou-sc, como era muito natural.

O peor. porém; para o pobre Mari-
no. é que. além do trambolhão que
apanhou, ficou cllc sem a sua rica ai-
càfa de peixe, que ao que parece foi
pescada uo choque por um dos muitos
ganchos de que se revestem externa-
mente os autos...

Enlameado, moiilo, =e-n o sou rico
peixe, -foi o Marino, depois rie receber
da Assistência os benefícios de uns
pachos de arnica, dar parte do oceor-
tido á policia do 7" districto, que to-
ráou nota do faeto, promctiendo punir
o chauffeur do 713
DR. ALBERTO DO EEGO LOPES —

Do_ Hospital da Misericórdia. Yiaô mi-
nanas, operações cm neral.
DR. APRIGIO DO REGO LOPES —

Do llo-piinl da Misericórdia. Moléstias da
gttrganta, jir.riz c ouvidos.

DR. OCTAVIO DO REGO LOPES —
Oculista, prof. da Faculdade de Medicina.
Consultório: rua Sete dc Setembro n. 99,

CA S;Ó4>¦ ¦o »<—j->es--
Amanhã 4o:ocoS por icjooo. Rio

Grande. Vide a o* pagina.
UM EMPREGADO lÀpAPIÕ

Fugiu com o dinheiro
do patrão

Estabelecido com armazém á rua Vis-
contle de Sapucahy n. 140. o negocian-
le Nicol.io Serpa encarregou o seu em-

1 pregado de nome Jorge Faia de re-
Fruto i ceber ;joS de alguns freguezes.

O rapaz embolsou 0 cobre c des-

Emilia Frasinjeisi

Ainda lia dias, no decurso de uma
ligeira palestra, que entreteve comnosco
Falinia Miris, referindo-se ao firme pro-
posilo cm que eslá de abandonar o
trarisformismo, justificava esta sua re-
solução na necessidade que tem de
cuidar do fuluro de tuna sua irmã, vio-
linisla já de nome feito.

Emilia Frasinessi — tal é o nome da
joven artista — iniciou os seus estudos
cm Palcrmo, com o celebre maestro
Locara, e pela boca deste souberam os
directores do Conservatório de Palermo
c Bolonha, Zuelli c Martuzzi, o futuro
brilhante que esperava a sua alumna.
Os triumphos de limilia Frasinessi fo-
ram aiigiuentando sempre, e, depois de
ter obtido o grande diploma da Cidade
di- Bolonha, que havia A" annos não era
concedido, continuou estudando sempre,
sem se envaidecer com os. louros con-
quistados. Seu pae. que ainda hoje a
acompanha e o publico conhece da dire-
cção dos espectactilos dc Falinia Miri

se houve mu
O EXCO-VTRO fRIXÒlPAt

1)0 DIA
O cnconiro principal do dia ia ferir-

se enlre as "equipes" que reunia-iii aforça máxima dos dois clubs no terre-
110 do football.

A representação do Flamengo apre-sentou-se desfalcada de Baena e Rcid.
A do Fluminense entrou em campo
completa, dispondo do concurso m-es-timoso de llarry Welfare, o grande"center-forward". que, desde o "Tor-
neio Initium", não mais volvera a dc-
fender as cores de seu club. O que-rido jogador íoi recebido com uma
commovente manifestação de apre.-o da
assistência, manifestação que durou il-
gttni tempo.

O JUIZ DA PROVA
A commissão da Liga Metropolitana

escolhera para juiz da prova o sr.
Guilherme Witte, o honrado c syhtpa-
thico membro do America F. C,, o
qual se. prestara a contribuir com os
seus esforços para a ef.fectuação do
jogo. S. s. -fez-se acompanhar dc jui-es de linlia seus consocios.

HOTEL GUANABARA
RUA DA LAPA, 103

,..,,.--...-  Excellciiles «ccomniüdaçõcs para
cnTlocoü-a cm Londres, sob oi aiispicips j lias. Esplendida vista pura
do macslro Wilheliny. que lhe ensinou
os segredos do classissimo.

Terminada a sua educação, foi rntão
que se apresentou cm t-talia, na Ame-
rica do Sul e na do Norte. iViolinisia
de escol, tocou para os reis de Itália,
de Hespanhá e de Inglaterra, oue muito
a distinguiram, e no saguão do Repu-
blica, onde ella hoje á noile dará a. sua
primeira audição ao publico carioca,
eslá exposta a photographia que lhe
offercccu a Infanla Isabel, da Hes-
páhha".

O programma que vae executar esta
assim organizado:

Primeira parle — i°. Saint S.iens," Áüicgro mnderato " ; " Andautiuo " ;" Allegro finale.
2". a) A. Ferrari, i.rnn. Gavottc; b)

Chiabraiio, 1.700, La Chnsse.
Segunda parle — 1", Cort-lli.. La Foi-

lia, variazione serie; 2", Wieniasscki,
So-.ivenir dc Moscow.

Os acompanhamentos serão feilos
pelo maestro Baroni. que ultimamente
esteve dirigindo a nrchestra do Munici-
pai com Maria Barrientos e Luciano
Gallet.

/
em comprar inoveis sem visitar, an-

exposição valiosa da casa
AXDRO MARTINS & C,

soffr.-rá prejuizo inevitável — Rua do
Ouvidor 93 e o; c nos antigos anua-
zens á rua dos Ourives ns. 39 a 43.

Quem
tes.
T,13Ã
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NO RECIFE

"Ruid Hode iiifiiutei-iu
Tiro 11. 120

1 (A. A.) — iloje, às

appareceu, queixandó^s
licia do 9." dislriçtOj

o kiado á po-

! Rc-.
•horas, o Tiro 11. 126 realiza um rgan-

; de "ratd" de infanteria-. Servirá de
i iiuiz de clicgailu. o general (Joaqu-m
j Ignacid. Serão .ofefreci.dps quatro., pre

mios.. ' —¦"—-

fami-
mar. Com-

l»lelamcnJe refoimadu e com mobiliário mo-
demo. Cozinha de 1° ordem. Situado 110
melhor ponto da capital. 

A atuação em Matto
Grosso

O pretenso assalto á Ca-
ívnra de Corumbá'

.Do sr. "Rosário Congro, vice-presi-
dente da Câmara Municipal de Coruin-
bá recebemos hontem, á larde, o se-
gtiiníe tcl-egrár.ima :"Corumbá, 21 — Proieslo contra a
altitude dos opposicionistas. pedindo j
aos pòderes superiores da Nação ga-,
ráráias para a intenidencia imimçipal,
sob o pretexto de que seria o edifício
cm que funeciona. assaltado, hoje, pe-
los situacionistas. Jamais se cogitou de
semelhante attrnlado sendo geralmente
rcconli-cido o inehdente em exercício,
como incansável trabalhador pelo pro-
gresso local, liste recurso não passa de
uin grosseiro embuste para armar, et-
feito, convindo-llie o papel dc victima.
Saudações. (-Assignado) — Rosário
Congro — vice-presidente üa Câmara
Municipal."

uLn^-t.ggj •> tsir» ¦ —"

Netto; Lai-,  ,
so, Couto, Welfare, Baptista e J.
Carlos. ... , ...

Flamengo: — Hydarnes; Antonico e
Nery; Milton, Sidney e Gallo; Amai-
do, Guinercindo, Baldassini, Riciner e
Paulo. . ,, ,,

0 estado de treino do3 "teams era
excellente, notadainentc o do. Flumi-
nense, que dera repetidos treinos du-
ranle as ultimas semanas. .

Deíiío a esta circumstancia, o Flu-
inincnsc. desde os primeiros momentos
da. peleja, nioslrou-se superior ao Fia-
mengo, desenvolvendo contra o ultimo
um ataque combinado e vigoroso.

IV verdade que, no curto espaço dc
oito minutos, o nosso campeão consc
gtiiu adquirir dois "goals". Isto, po-
rém, nada significa no tocante ao as-
pecto de predominância da. sociedade
local. O primeiro "goal", marcado
pelo inside Ricmer, foi devido a uma
infelicidade do "goal-l<cepe.r" do Flu-
minense, o qual, depois de produzir
admirável rebatido, "mergulhando so-
bre a direita, bateu com as costas sobre
a bola, que, assim impulsionada, en-
trou mansamente no posto que fora
por cllc defendido, num lance diffici-
limo. . _

Já o "goal" dc Paulo Buarquc. o se-
gundo, não foi obtido desse geito. O
minúsculo extrema-esquerda fcl-o em
perfeito estylo, com um "shoot' envie-
zado que reputa-mos indefensável. Am-
bos os "shoots", entretanto, tanto o de
Riemer como o dc Paulo, .foram pro-
duzidos com evidene nericia.

.Apezar de muito atacar o seu digno
adversário, o grêmio que promovia a
prova só logrou marcar uni ' goal
quasi ao terminar o primeiro meio-
tempo. „

Emendando um calculado centro
dc Celso, .Baptista foi o seu autor,
com um poderosíssimo "shoot", da-
qttelres cuja 'trajer-loria não se percebe
e quando o "goal-keoper" dá por elles,
eil-os que já sc .encontram a um can-
10 da rede. Pouco faltava para termi-
liar o nieio-leinpo inicial.

Quasi aos seus últimos minutos, co-
niicçou a cair uma chuva impertinente
dc trovoadti c o céo ahnui»c.ipu-se com
ipésadás nuvens plúmbeas. O vi-nlo, por
sua vez, poz-se a soprar em favor do
Fluminense.

O SEÒUXDO PERÍODO
A saida deste -periodo coube ao Flu-

minense, evtii virtude de haver a dc pre-
òcdcnlte cabido ao seu adversário.

O Fluminense accentiia ainda mais a
sua supremacia, lendo os "bachs" Netto
e Vidal passado para a linha divisória
dos campos, estabelecendo ahi a sua
acção.

O vento favorecia agora aos briosos
jogadores do campeão do Rio, sem que,
no cmiaiiío, os mesmos sc aproveitas-
sem da circumstancia.

Aipós cerca dc vinte -minutos de rei-
t-eraíliis investidas do Fluminense, Atito-
nico. 

"querendo interceptar uma escapa-
da ile Baptista, pula sobre o jogador
do iFlumiivcus.', atirando-o ao chão. O
juiz assignala um "penalty-kicl;". Fran-
cisco Netto bate-o perfeitamente, alcan-
çando o 2° "goal do Fluminense.".

Estava a .pa:'iida entpaltada ! A prova
chegara, por'.a"-:o. a uma .phase delica-
dissimn, na qual se exigia Ioda a at-
itenção, todo o cuidado dos jogadores -e
do juiz.

Pouco depois, atlcnlendo a uni si-
gnal do juiz dc linha é marcado uni
novo ".pcnalty-kiuk", desta feita em fa-
vor do 'Flamengo. F'óra observado um"hands" dc Vidal.

Se bem que da posição çm que nos
achavaiuoj 'houvéssemos visto a bola
bater aos pei:os do "full-back", só nos
resta, neste caso dc faclo, acatar a dc-
cisão do liwsman., homologada pelo"refereo".

Ri-amer tirou o .penalty" com pouca
chance, dirigindo a espliera tora do ai-
cance do "goal" antagônico'.

|WB__g|

Irescos
com ovos,

diaría-
incute fabricados por GIORELLI 14 C.«,
A' venda em seu armazém. RUA LAVRA-
DIO 18 e 20. Jmportadorcti de _enero5
itíiliano* Teleplione .1756, Central,
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O INCIDENTE QUE PROVOCOU
A INVASÃO DE CAMPO

Quasi a seguir ao fracasso do "pç-
nalty" concedido ao Flamengo, o juia •
observa mais um "penally". Vidal, cs-, i
corregando no solo molhado, ptizcrã M-ú
mãos na bola. ,.,-(

O 1'penaltyf fcick." é tirado poi
Sidney.

A bola, defendida por Marcos, afa«-
ta-se sobre o "goal", produzindo um"comer".

O juiz, sob o pretexto de que um jo- :i
«ador do Flamengo esti/era em falia .
durante o lance, anmilluu o "penally"
e mandou tiral-o novamentei i

Os jogadores do Fluminense apresen-
tam o sua reclamação á autoridade;.:?
Se a falta fora do .Flamengo, como be-' :
neficiar este grêmio cm conseqüência
delia?

O erro, o grande erro do juiz, que
nio deveria ser eommeltido por uma
autoridade da sua competência, descon-
tentou seriamente o conjunto prejudi-
cado, que, não obstante isso, su collo- '
cou disciplinadamente cm posição para
a saida proveniente do "goal".

A PATEADA DOS
ESPECTADORES

.Emquanto o que acabamos dc relatai
se passava em campo, os espectadores
pateavam o "referee", na mais estrepi-'
tosa das manifestações de desagrado a
que sc ha assistido em nossos campos.
Nas archibancadas, o próprio sexo fra-
gil tomou parte saliente na manifes-
tação.

Deante do movimento dos assisien-
tes, o juiz achou dc bom aviso não re-
encetar o jogo, aguardando que termi-
nasse a assuada.

A providencia, porem, foi dc effeito
contraproducente. Os ânimos cada vez
mais se exacerbaram, A vaia assumia
proporções assustadoras. -Ale que, cm
um dado momento, Os espectadores das
geraes, armados de bengal-as c chapcoí
de chuva, iniciaram a

INVASÃO DO cAsrro
Inuuediatamente, de todos os pontos,irromperam invasores e cm menos de

meio minuto o terreno se achava com-
plelumente oecupado per uma massa ds
cerca de 500 pessoas.

A ACÇAO DA DIRECTORIA E
SÓCIOS DO CliUR LOCAL

Os jogadores do Fluminense cerca-
ram o juiz, prestando-lhe em tão crili-
ca emergência todo o seu apoio. A di-
rectoria do mesmo club, de mu modo
louvável, tomou logo todas as provi-dencias que o caso requeria, sendo nu-
xiliada pelas commissõcs nomeadas para
policiar o campo. A policia civil e
grande numero de voluntários do Excr-
cito concorreram efficazmente para queo campo fosse evacuado, o que foi con-
seguido depois de insano trabalho.

Felizmente .nenhum accidente pessoalhouve a lamentar.
Os "tcams" ficaram sós cm campo.
1-azia-nos lembrar aquclla scena do!

Mestres Cantores, de Wagner, cm que,a. seguir a uma formidável conflagra.
ção tudo volve á calma e somente se
ouve a cometa triste do guarda que
passa, riiélancolicamentc com a lanterna
ás mãos.

TALHARINS

E' SUSPENSO O JOGO X
O sr. G. Witte, attendendo á inva-

são do campo, resolveu suspender o
jogo, dando conta do incidente á com-
missão da Liga.

Os_ espectadores, sendo avisados ds
decisão da autoridade, retiraram-se aos
poucos da sede do Fluminense.

O LADO TECHXICO DO CA SC
•E' preciso que seja posto á margem,

por injusto, qualquer conceito que attri-
bua as lamentáveis oceoríencias á má
fé do juiz, pois o sr. Guilherme Witte,
é 11111 nome bastante acatado.

Pode dizer-se mesmo que o sr. Witte,
é dos "sportsmen" mais dignos desse
nome entre nós. O caso foi certamente.
devido a um erro occasional de s. s./
do qual, estamos certos, sc penitenciará.O "penalty", uma vez não tendo sido
favorável ao Flamengo não podia sei.
annullado em virtude de uma falia
coininettida por jogador deste club. Só-
mente na hypothese conlraria é que isso
se poderia dar, Nunca uni "team" podaser beneficiado por falta que pratiquei

A SOLUOaO DO CASO
Pelas leis da Liga Metropolitana, o

jogo dc hontem deve ser annullado,
effectiiándo-se novo encontro em cam.
po neutro, em favor dos cofres da Me<
Iropolitana. Sc bem que tal solução uão
seja acceitavel, é a que eslá vigoiiiiidq
na nossa elevada instituição dc des-
portos.
OS DOIS JOGADORES QUE MAI*

SE DESTACARAM
Assim terminou a grande prova, que

se anniinciav.i com tantas probabilida.des. dc êxito I
Não podemos terminar estas linhas

sim dcslacar a acção de Oswaldo, no"leam" do Fluminense. Oswaldo jogouextraordinariamente, como o faria qual-
quer center-half de celebridade.

Basia dizer que eclipsou a acção dc
Sidney.

No "tcain" do Flamengo, destacamos
Nery, que jogou como o grande. Xcry
do "scratch" do Rio, provando que ain-
da é um grande full-back,

* « *
O OUTRO EXCOXTRO DO DIA

No campo do S. Christovão, o Bota. ¦
fogo venceu o club local, nos primeiros
leiim.t, por 8 goals a 0. O resultado foi
absolutamente inesperado quanto á ele.
vação do score, Nos segundos tcams-
deu-se um empate de 4x4.

CAMPEONATO INFANTIL \
O Fluminense venceu o Botafogo, poi12 a 1 e 8 a o, nos primeiros c seguti.

dos tcams.
O Flamengo venceu o America por 5

a o e 3 a 1, nos primeiros e scgujdo!
tcams',

TOSSE ? Use • ^
XAROPE DO BOSQUE

Dep.: D-rog. Pacheco — Andradas, 4jv
« o a» »> ¦»

Inauguração radiotelegra-
phica na Bolívia

La Paz, 22 — (A. A.) — O presi-
deme da Republica, dr. Ismael Montes,
inaugurou hoje a grande estação radio-
tclcgraphica de Viacha, que se comum-
::ica diieclamente com a Argentina.

A cerimonia inaugural foi soknnc,
csíando presentes tambeni numerosas
pessoas gradas.

*«*»»in

EM EXPOSIÇÃO
Casa Le MohiliN

o que
uni ccs.
niemo.

,á rua Chile. 31,
ha de bello cm moveis. Preços

Condições facilimas d: paga-
-*zz£-Z»<S& <t>í3**~

GENEBRA TVPO HOLLANDEZ
du Usina S. Gonealo é 11 melhor
Deposito: rua da Assciiiblén, 21

Introducção de assucar em;
Buenos Aires

Buenos Aires. 22 — (A. A.)
aguardando solução no .Mtr.isrcno

gricultura. desde ainda o governo p.
uma proposta para:ado. uma proposta para introducção

dc cincoenta mi! toneladas dc assucar
refinado, que será vendido na praça

preço maxjjilo de 4,10 pt^os caia
v rjez k.-íos^

CASA ALVIM
Agencia de. Loterias
Pagamento immediaio

liuu <lu Assembléa 95
Teleph.^568.1. 

O dr. Camillo Hollanda
assumiu o governo da

Parahyba
Parahyba, 22 (A. A.) .— Perante 1

Assembléa Legislativa, reunida, tomou
-hoje posse da presidência do Estado o
dr. Camillo Hollanda, revestindo-sé o
acto de toda a solenniJade, ao qual
compareceram 03 representantes de to-
das as classes sociaes, sendo s. ex.

I acompanhado até o palácio por grande
| multidão.

E;-:'i j Tomaram também posse dos cargos
da ; dc i" e 2" vice-presidentes. respectiva-

nit-i-'. os drs. Massa, e João Pequeno.
Prestaram compromisso 05 srs. Solon

Luccna, Democrito de Almeida e Pes-
soa Filho, que foram nomeados secre-

rio da piisijçrjçiaj chefe, de

Desenho e Pintura
Estão abertas as matrículas: Citi-su

pelo programma da Escola de Bella,
Artes. Escola, Rcmingtòrj... ii.ua 7 de.
Setembro, 67.

— » ~> ¦ "¦ '-
Só NA CASA PORTUGUESE JOE"

Rua Assembléa, do — é. .que se en-
contra manteiga fresca mineira supe-
rior; kilo, 3$8oo. l'i -i-.-À

— » oa-ár-ai» ..

CIMENTO Gibbs. I n.
S 1 e r„ —.

Teleplione 834. Central. —¦- Rua
Santa Luzia 202

— PAULO PASSOS & O. —

A exportação argentina
augmenta f

Buenos Aires, 22 — (A. A.) -*.
Pelas estatisticas publicadas, verifica-
se que, na ultima semana, foram ex-
portados: 59.792 toneladas de trigo,
76.836 de miiho e 13.51,3 de linho,
tendo também augmentado gr.indeiuen-
te a exportação de outros artigos.

FORMICIDA PASCUOAL - O
maior amigo da lavoura; encontra-sa
em todas as casas dc primeira ordem,
desta capital ¦ .1? iodos os Esn.dos.

fc*r*,<ô~'íe*>-*i>iDr*

Uma conferência sobre
Camões

cava 1 sa

U íi^fy-i

'Buenos Aires, 22. (A. A.) — Os jon
naes de hoje reproduzem uma synthese
da brilhante conferência realizada pela
coronel Abel Botellio, ministro pienipo-
tencijrio portuguez junto ao no.-so go-
verno. o qual dissertou sobre Camões,
dizendo que o grande vate representa
chi Portugal o espirito do renascimento.

A conferência do referido diplomata
poiiçi.i 1 esteve muito concorrida, siudo jj tucjj." 

J mo. liiisntc appUiiidids.
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Confortável
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í. GUERRA
Apreciações de um correspon-

dente sobre as ultimas
operações

/'Londres, __ (IAi í_) — O correspon-
dente da Agencia Reuter junto ao quar-
íel-general britannico, na ilfrança, tele-
grapha cm data de Ihontein::

"O sol rcapparcccu hoje num eco"sem nuvens, depois de dois dias de
ausência, durante os quaes soprou in-
ãriterrupto o frio vento do, norte,
•lí isso permittiu a renovação da acli-
iida.de militar da» tropas tótannicas,
que logo aproveitaram o bom tempo c
que, pouco depois do meio-dia, c em
seguida a um 'bombardeio intenso, ata-
earam os allemães numa frente dç cer-
ca dc cinco mil jardas, ipartiudo de
um ponto ao norte da 'herdade de Mo-
qttet c seguindo na direeção de Lc
Sars. A infahteíia ibritannica avançou
.0111 Ímpeto c galhardia, e os; allemães,
que tudo indica terem sido colhidos de
surpresa', "ão oppiizeram senão uma rc-
sistencia relativamente fraca.

1 Os inglezes occuiparam unia trincliei-
.a i|uc os allemães já tinham- apiiaren-
temente considerado insustentável e
.apoderaram-se de diversas posições vau-
tajosas, com perdas que, segundo se
diz, são muito reduzidas, o que é sem-
•pre o melhor signal dosi suecessos.
iPara a rectaguarda foram já transferi-
dos ate agora duzentos 'prisioneiros.

U redueto dc "Sóiiwa.en" foi lliea-
tro dc operações que custaram aos alie-
mães não pequenos sacrifícios. Us ai-
Icuiães, -que pareciam ligar grande 1111-
jibrtancia a esse radueto, realizaram
contra clle, 'liontcm de manhã, um cou-
«ra-alaque; mas os inglezes emprega-
ram granadas de mão e outros recur-
sos ao seu alcance, com tanto vigor,
que os allemães .foram repellidc. c dei-
xárnm grande numero dc mortos e ifc-
ridos no terreno descoberto, sem lerem
jamais ipodido chegar até ao iparapcilo
ilo redueto.

llloie, ás primeiras horas da nianflia,
os ailcinães voltaram; 'á carga c leva-
ram a effeito uni ataque mais vigoroso c
resoluto. Tomaram, por. um instante,
pé no redueto; mas os inglezes luta-
ram com tanta energia que os allemães
não tardaram a ser .postos em deban-
dada, deixando, nas nossas.mãos oiten-
¦ta prisioneiros, entre os quaes um cf-
íicial. ....

O facto saliente destes tiltunos. dias
foi o grande suecesso dos nossos artilhei-
ros nas operações de contra.-àterias* 110
correr das quaes elles attingirain. com
tiros directos, grande nmncro de ca-
nhões e bases de concreto para a m;
stalltição dc canhões inimigos. Isto c
(auto mais satisfatório quanto os alie-
mães reconbecem «|iic na frente do
Somme cllcs inutilizam canhões mais
depressa do que os ipodem substituir.

, Londres, 22 (A. II. —O corre-pon-"dente da Agenciai iRculcit junto ao
quartel-general francez, 110 .ocidente
europeu, em despacho enviado para es-
ta capital, aífirma que a artilheria ali
lema deu provas da mais alta ineapa-
cidade durante a lula dc dia dias .pela
liossc dc .ailly-Saillisel. 'Einquanío a
artilheria franceza, alpoiada. pelos ca-
nhões dc grosso caibre inglezes e au-
xiliadã pelos aviadores, cooperava .per-
feitatitcnie cem a inifantcria, a allcmã
apenas ponde manter um fogo dc bar-
ragcin .inteiramente inrjPficaz, Os arti-
Ihciros allemães buscavam os sèttsnl-
¦vos como que ás apalpadellas c atira-
vaui os seus pesados iprojcctís ao acasO,
«cm que pudessem, nem no iiiiniuio
gráo, impedir a chegada ás linhas fran-
cczas de reforços c munições, Os cs-
forços allciuães. com o fim dc desco-
.rirem as (baterias inglezas <iue opera-
vaiu por trás. da linliá, .foram cgual-
incuto baldados c fuleis*. Parecia que
os allciuães tinham unia vaga idéa do
¦local chi que se achavam ai baterias,
nuas jamais conseguiram approxiiuar
ilcllns o seu tiro.. Um exemplo typieo
desta suai incapacidade deram elles
cobrindo de obuzus Comblcs. embora
¦não houvesse ali nenhuma artillicria. ao
j>a<so que não longe daquellas .posições,
mas em outra direeção, duas baterias
prossas inglezas iproscguiam sem. entra-
ves uo seu tiro contra os objectivos
que lhes tinham, sitio determinados.

'A 
propósito, o s.. Llorente pediu- ã-S'

governo que obtivesse para a navega»
ção hespanhola liberdade completa em
todos os mares* O presidente, st,. Vi.
Ianueva, nnnunciou nesta-, altura: que
tinha dadò_ a hora de se entrar na or<
dem do dia, passando-se então á dis-
cussão da questão do monopólio doi
phosphoros, *
Os teuto-bulgaros através-

sam a linha Rasova-
Agemlar

A ..3 Vo _, 22 — (A. A.) —Os ves-
pertinos publicam um radiogramma de
B.rliin annttnciando que aj. tropas teu-
to-bulgaras que operam contra a Rumar
nia conseguiram atravessar a linha ao.
sul de RasovarAgemlar e- Tüzla, avaifc-
çando sobre Mcdjidia c Constauça.

Essa noticia ainda não teve confir-
mação official., *
A Inglaterra propõe traça

de navios de guerra ao
Chile

Santiago, 22 —- (A. A.) — O' gover-
no inglez, por intermédio de sua; lega-
ção nesta capital, mandou offerecer ao
nacional para trocar os dois "dread-
notighl." Cochranc e La Torre, por
6 submarinos, typos modernos, para a
nossa marinha de guerra,

a
A explosão do deposito de

munições de _________
Londres. 22 — (A. A.) —Telegranr-

mus de Berna dizem que não se salta
ainda uo certo o numero de mortos
havido, lia explosão do deposito de mu-
litções de I.ucerna, tendo apparecido
mais victitnas. a
A oecupação de Liasko-

viki pelos italianos
Roma, 22 (A. IX.) — Os . jornaes,

cqihmentándõ a oecupação italiana dc
Lyaskovilu", salientam a segurança c ra.
pidez dessa oecupação; consignando que
cm dois mezes apenas, caiu cm nosso
poder Ioda a Albânia. Meridional.

Um hydroplano allemão
abatido

Londres, 22 (A. II.) — Unia com-
niuuicação official publicada á noite an-
r.nncia que tini acroplano inglez abateu
á tarde, no mar, uni hydroplano iuimi-
go. Calcula-se que seja o mesmo appa-
rellio que boje voou sobre Shecrncss.

A fiscalisação britannica
ás finanças italianas

Roma, 15 (A. II.) — A -Agencia
Slcfani, numa nota conimuiiicada á ira-
ptensa, desmente categoricamente as
noticias transiuittidas pela estação ra-
diographica allcmã em Naucn, referin.
do que dois agentes do governo britan-
uico estão na Itália com o encargo dc
fiscalizar o andamento das finanças' na
cipnács*
syinpiithias.

/ a
VESTIDO^ MODELOS?..,
LaMaison Nouvells

», KUA OOMJ.VLVES _>IAS, O

O almirante Viale cidadão
honorário de Spezia

Roma, 22 (A. II.) — No edifício da
.Municipalidade de Spezia foi hoje, com
a maior solennidadc, ícila entrega ao
almirante Viale; de um pergaminho de
honra concedendo-llic 03 foros de ei-
uadã. honorário daquella cidade.

Com grandes applausos, falaram no
acto o siudaco de Spezia c o almiran-
le Viale, que pronunciaram discursos
muito eloqüentes e patrióticos.

(Os trabalhos parlamenta-
res na Itália

Roma, 22 — (A. II.) — Segundo
noticia hoje a Tribuna, a Câmara.reco-
meçará os seus trabalhos 110 dia 20 do
mez próximo*.

NOTICIAS DE PORTUGAL
Lisboa. 22 — (Ai. H-l) — Junto do

lunrulòi dc Gomes Freire realizou-se
hoje uma imponente manifestação pa-
triotica, comtncinorando o anniversario
da execução daquelle official. Vários
oradores pronunciaram vibrantes dis-
cursos, enaltecendo o patriotismo . os
sacrifícios de Gomes Freire e seus coin-
panlieiros. Sobre o túmulo foram dc-
postas muitas flores.

Lisboa. 22 — (A. H.) — Communi-
cam de Coimbra:"Rcalizourse hoje, nesta cidade, o
annuuciado comicio patriótico. _ _

A assistência, que era numerosíssima,
acclainou entliusiasticamente a pátria e
a Republica."

Lisboa,. 22 (A). A.) — Os jornaes
monarchistas. fazem longos commenta-
rios das publicações feitas em Lotid-res
sobre- o ex.-rci d. Manoel e sua pre-
sença na írente francezai

¦ » 1 * —
NO MEYER __ _

Vibrou duas navalhadas
no contendor

Tcmlo-se encoritrado hontem, na es-
tação do Meyer, com o nacional Joa-
quim de Souza, de 23 annos de edade,
residente i rua Marechal Floriano nu-
mero 52 B. .m Maxambomba, Justino
Lopes, pontuguez, de 23 annos dc eda-
di., solteiro; «ilect-ricista, residente á rua
Dias da Cruz n. 2, dirigiu-lhe qual-
quer gracejo, sendo iiiraicdiatamcnte re-
lícllido,

Travou-se entre os dois uma seria
discussão, em que se trocaram, desafo-
ros aí valer. A 'discussão, porém, durou
nãlíto pouco, porque L,ci;ies, mais vio-
lento que Souza, sacando ise uma nava-
lha, investiu liara o seu contendor, vi-
bnindo-lhe dois golpes.

Souza ficou bastante ferido na coxa,
Foi chamada a Assistência, que comipa-
roceu imunadiatamerlte ao local, ia o
medicou, reinovendo-o depois para a
sua residiencin.

iO aggrcssor foi .preso em flagrante
pela policia do 10" distriolo, que soube
do facto, c autoado, sendo moftido no
xadrez.

HOJE — As -BtfÉicis pfa fewMt ii BHB fc JÉÉ! _z ^ ^m"fp*[i<tt 6)fl|!lfir,il1"

CENTRO GALLEGO
Ueidizou-se honlem, neste Centro, o

espcctaculo organizado pelos amadores
Álvaro Pinto c Manoel Ribeiro.

O programma constou do drama, cm
uni acto, de mme. Selda Potóliá —
Perdida-, da comedia em uni acto —
Simplicio Castanha & C, original de
José Câmara Manoel, da scena dramati-
ca Vío.ii. de todo anno, de Julio Dan-
tas, e da comedia O assistente do coro-
nel. traducção do liespanhol dc Alba-
troz I.ima.

Os interpretes, -nas diversas peças, fo-
ram as sras. I .imerosc Pinto e Desde-
mona Pinto, a senhorita Cordelia de
Barros e os srs. Álvaro Pinto, Joaquim
de Carvalho, Carlos Medeiros. Brandão
Júnior, Joaquim 'Rodrigues, José Bar-
rot, Ismael 'Rocha e Manoel Ribeiro.

Á inise-cn-secue foi dc Álvaro Pinto.
No desempenho tolos mereceram ap-

piamos, sendo de salientar, além dos
organizadores do espcctaculo, a sra.
Primcrosc Pinto e a senhorita Cordelia
Barros, que se houve cotn grande ga-
lhardia.

O que diz o ultimo com-
municado russo

Retrogrado,. 22 — (A. II.) — Com
íiiuni.udo oiücial: _j ."Iim Narayuvha, na região de Svitcl-
nihi c Skctnorshy, continua encarniçado
o combate para a posse das alturas c
¦bosques da margem esquerda do rio, os
quiics tèni mudado intiuiucras vezes dc
possuidor. .

,\a frente rumaica, próximo dc Be-
lias, a quarenta verstes a oeste dc
Spiatray, or, iiiniaicos cercaram uma di-
i\isãu inimiga que ocetipava uma im-
jiortante altura, tendo já capturado 5011
prisioneiros, 7 canhões c varias metia-
lhadoras.

No valle de Trctas, continuam />s
combates com vantagem para os allia-
dos. 1'izcmos íot prisioneiros c toma-
mor. álgiinúis metralhadoras.

No valle de Uzul, repclliiuos o ini-
ínigo, infligindo-lhe sérias perdas; c 110
valle tle Bazcu, os runiaicos, sob forte

inimiga, viram-sc ua necessida-

Em Goyaz

pres
um pouco

Dragoslavle.

cm Guara-Si-

UM CUNHADO DO DR. LEOPOLDO
BULHÕES TENTA SUICIDAR SE
Goyaz, 22, (A. A.) — Hoje, ás 14

horas, o estimado coniincrciaiuc desta
praça, major Manoel Telix de Souza,
cunhado do senador Leopoldo Bulhões,
tentou suicidar-se, disparando contra si
uma arma dc fogo.

O major Manoel Felix recebeu graves
ferimentos, tendo os seus médicos assis-
tentes esperança de salval-o, devendo
fazer amanhã ;t extracção da bala.

A divulgação desse facto impressiq-
nou vivamente a população desta capi-
tal, onde o trcsloucado goza dc geraes

EM 1NILWMA

Um homem desappa-
rece num atoleiro

'Hontem, pela manhã, um rapaz d'
¦nome Sebastião dc Carvalho, dc 20 an-
nos dc edade, 'branco, brasileiro c resi-
dente « rua 'Magdalena, 29, na estação
de Ramos, resolveu dar um passeio á
Penha; onde devia assistir aos folgue-
do.< do dia.

iPara esse passeio 'SObastião convi-
dou um seu companheiro e_ seguiram
com destino ao outeiro, a ipê.

Ao chegarem os dois ao porto de
Inhau'ma, fizeram alio. (Levavam com-
s"go alguma coisa para almoçar e qui-
zeram ali mesmo abreviar o mastigo.
¦Antes, poréii'(" da refeição, tSebastião
resolveu tomar um banho dc •ove e,
depois dc sc haver despido, atirou-se
á agua.

O infeliz rapaz não conhecia nada
o local que escolheu, c caiu num ver-
dadeiro atoleiro, desaparecendo, c ca-
da vez que procurava livrar-se, mais
sc enterrava.

O companheiro do infeliz rapaz, ven-
do que não 1'hc era -possível tentar sal-
var seu amigo, deu o alarme e em bre-
vc a policia do 22" districto era avi-
sada da oceorrencia.

Afim dc providenciar como no caso
competia, seguiu para o local do ilesas-
tre o commissaro dc dia á delegacia
do 22" districto. Todos os meios ao
alcance 'da autoridade foram emprega-
dos afim dc sc conseguir descobrir o
cadáver dc Sebastião. ...

As autoridades polic:acs alé á noite
se empenhavam cm diligencias, nada
tendo conseguido até ti ultima hora.

a m

A CORRIDOE HONTEM

Favorito levanta o "Grande
Ypiranga"

Realizou liontcm o Jockcy-Club à sua
17" corrida da temporada, tendo por
base o Grande- Prêmio Ypiranga, desti-
nado aos animaes de 3 annos.

Essa prova foi levantada facilmente
por Favorito, que dirigido por Enrique
Rodriguez ganhou dc ponta a ponta,
por vários corpos sobre seus adversa-
rios. O segundo logar, disputado viva-
mente, coube a Iltirrah, seguido de
Porto Alegre e Helvetia. Os demais
concorrentes nunca figuraram na car-
reira. .

Enrique Rodriguez foi aindai _on-
tem, o heroe do dia, conseguindo mais
duas bcllissinuis victorias com Torito
c Monte Ohristo, pensionistas do sr. A.
C. Monteiro. Em ambos esses pareôs,
os pilotados do jockey chileno vence-
ram por cabeça, no poste do vencedor,
devido á habilidade c calma de Enri-
que 'Rodriguez, a quem o povo applau-
diu delirantemente, A victoria de To-
rito foi tanto mais surprehcndente,
quanto era o azar do pareô.

As outras victorias foram consegui-
das por Domingos Ferreira, com Dyna-
tnite; A. Vaz, com Bellc Angevine; F.
Barroso, com Pegaso- c Catnclia; e Ale-
xandre Fernandez, com Battcry.

O movimento da casa da poule foi
de S6:63o$ooo.

As partidas foram muito boas, ha-
vendo-se o novo starter, Marcellino de
Macedo, eom muita felicidade. O novo
juiz de saida teve uma manifestação de
apreço dos seus admiradores, que logo
no 1" parco lhe offcrcceram uma linda
"corbeillc" de flores, orando por, essa
oceasião o sr. João Oliveira. Agrade-
ceu o manifestado, pedindo permissão
para offerecer ao st*. A, Santos, antigo
juiz, o mimo recebido.

Ainda foi ofíerecido ao sr. M. Ma-
cedo uma 1 igarreira de prata, pelos
empregados das cavallariças do prado.

A festa sportiva terminou ás 6 horas
da tarde.

Passemos á resenha dos parcos:#
i» parco — CONSOLAÇÃO —1.430

metros — Prêmios: 11300$ c 300^000.
iDYNAMITE, f. ai., 5

a., R. C. Sul, por Guay-
curú c Activa, do sr. A.
I. Mesquita, D. Ferreira,
53 kilos i"

Triumpho — lí. Rodriguez, 33 k; 20
Demônio — D. Vaz, 53. lc. . . . 3"
Conquistador;! — A. Vaz, 50 k. 40
Donait — J. Escolar, 50 k, . . . 5°
Escopeta — Zalasar, 53 lc. . . . 6"

Ganho por meio corpo; terceiro a
dois corpos.

Rateios: Dynamite, 44?6oo; dupla
(23), 3i$ooo.

Tempo, 100 3I5'.
Movimento dc apostas, 3:(Í73$ooo,

a
2» parco — VELOCIDADE — 1.430

metros. Prcmios: 1:500? e 30o?ooo.
-ORITO, im tord., 3 an-

nos, Argentina, por Lanças-
ter c Prc-tty, do sr. A. C.
Monteiro, E. Rodriguez, 51
kilos 1°

Miss Florence, R. Oliveira, 44 k. '. 2»
Espanador, F. Barroso, 51 lt. . . 3°
Majcslic, D. Ferreira, 52 k. . . . 4

•Palmeira, D. Vaz, 50 5
Ganho por pescoço; terceiro a 3 cor-

dupla

A grande firma Franceza confiou á formosa, lasciva e
encantadora Hapierkowska, a Rainha da Dansa de olhos
incomparaveis, a en___dadeTe_i_Ry___Qreo encargo de dirigir
o maissuggestivo e mimoso ^Menuet*1 executado por 25
pares gentis, trajados elegantemente no rigor da época e no
meio da Dansa, daa flores, dãa toiUettes, dos campos, da
natureza reproduzida fielmente com as suas cores próprias
pelo seu processo inimitável de Pathécolor, o meigo, terno e
a_noroco romance subtiL
«tft)jftMii|_Mlt_r-_^^

FOI FILM CORPORATIOK

(14)

dc de recuar
tiutlml.

Proxiiiio dc Dragoslavle, quarenta
verstes a sudoeste dc Kroilsl.-ult, repel-
limos o inimigo, causanilo-Uic elevadas
perdas. . . r

Em Dobriu.n, o iiumiso lançou for-
tes ataques ao longo_ dc toda a frente,
sob n pressão dos quaes os r.issos-ru-
mãicos tiveram dc recuar ligciiirmcn-
te."

Ai
Um ministro italiano visi-
ta os hospitaes de Mestre

l' Roma, 22 — (A. II.) —Tclcgranimas
'tle 

Veneza anntinciain:"O sr. Antônio Scialoja, ministro
sem pasta, esteve hoje cm visita aos
Viospilacs de -Mestre, O sindico apre-
sentou o sr. Scialoja aos membros do
¦Conselho Comniunal c autoridades lo-
cai"-', dando essa apresentação logar; a
um pequeno discurso cm que o minis-
tro salientou as magníficas iniciativas
e gloriosa, tradições de Mestre. O s".
Scialoja esteve lambem cm visita- á
"Villa Stra", transformada cm Casa
de Convalescença".

1N0 Lyccu Civicq foi coniincmorad.i
com grande euthusiasiuo a tncinoria dc
I.litco.

¦Estavam presentes, além do sr. Scia-
loja. todas as autoridades locais-, nota-
bilidades da. cidade e tuna enorme
multidão. Falaram os deputados Luigi
ILuzzatti e o conde Giroiano Marcello,
que. debaixo de grandes acclainaçücis,
enalteceram o heroísmo dc Veneza e
propuseram sc erigisse ua üajmacia
um monumento á memória do heroe
Vcncziano;
!- Um grande corlejo popular dirigiu-
.e depois ao campo Francesco Moro-
sini, onde cobriu de fiores c coroas o
monumento de Niccolo Tcmni.ise, o
celebre philologo.

Recusa de 14.000 pesos por
•' um touro

Buenos Aires. 22. (A. A.) — O es-
táncieiro Luis Bruno, proprietário do
louro Campeão Shorthorn Royal Mas-
ter, premiado na intima exposição de
gado de Santa lie, recusou pclo mesmo
a soturna de quatorze mil pesos moeda
nacional, allegando que o desejava con-
sentir pelas suas oplünaij qualidades.

pos.'Rateios: Torito, 73?Soo
207$300.

Tempo:'9" ris "•
Movimento de apostas: >r:o6o$ooo.

.
3» parco - DESESEIS DE MATO

1.450 metros. Prêmios: 1:5oo?ooo
300$ooo.

BELT.E AXGEVItfE, f.,
zaino, 4 annos, Inglaterra,

. por \\Ws Cràg e Bay Pa-
ragon, do sr. F. Schneidcr,
A. Vaz, 4S 1;

•Royal Scotch, K. Rodriguez, 53 li
Yoit-You, R. Oliveira, 48 k. . .
David, D. Ferreira, 53 !;...•¦
1 .rque, Michaels, 53 k. . . . . .

Ganho por 2 corpos; terceiro
distancia.

Rateios: Bclle Angcviiic,
dupla (24) 4o?ooo.

Tempo: 95 i|s".
Movimento de apostas: io:i93?ooo.

4" parco — TRADO FI.UMIXEXSE

a fabrica firmada, a fabrica da Moda vos brinda com mais um dos seus tra-
balhos sem par da sua serie* de Grande Espectaculo Theatral

Sacrifício de uma Esposa
ti <._../.« dramáticos da vida ultra-moderna interpretados por seis oci-briiiades,
.. aCXOS que env outro3 trahalhoa da FOX como protagonista os tornarara ines-
fit .eiveis e que; no druma quo hoja apresentamos, formam um conjunto admirável,
tornando SACRIFÍCIO DE UMA ESPOSA, uma. obra prima, citemol-os :

nOBERT MANTEL- Celebrisado em «CEGUEIRA DE UMA PA1XÍ0»
I.0U1SE niAL - A velha. Thereüa «THEriKZA 1. AQUiN"
CLAItA WHITNEY — A protagonista de «PAIXÃO DOMINAM E»
GENEVilSVE IIAMPER - A perllda adultera do «CIÚME DE1RMA0»
STUART HOLMES — Famoso nos papeis de vil e eynico.
A pequena JEANNE LEE-A menor no tamanho, a maior no desempenho'Quinta-feira - GUERRA AO JOGO -Drama em6 actos de. athô Fr.res__?

Sociaes

i°

. 3°
. 4
• 5
égua!

45?/Oo;

— 2.00o metros
3-'o?ooo.

Prcmios: 1:6oo$ooo e

MONTE CIIRISTO,

POR UMA
i» mu
COISA ATOA

Um conflk.o na rua
Laura de Araújo

Um importante folheto
distribuído na Argentina
Buenos Aires, 22 — (A. A.) —

Eslá sendo distribuído nesta capital _e
pelo interior o folheto contendo o teor
de uni projecto apresentado :i Câmara
pclo deputado e engenheiro Pedro Pa-
ges, actualhicnle cm viagem para os
listados Unidos, 110 qual o presidente
de Censo Ganadcro inonOe a creacão
de 11111. Caixa Nacional de Defesa
Agro-.Pccuaria.

Todos 05 centros commcrciáes do
pai., bem como a . imprensa, receberam
muito bem a iniciativa do illustre par-
lamentar, iniciativa aüás toda cila. lias-
tanto patriótica, pois batc-sc pela crea-
ção também dc uma marinlia mercan-
I. nacional, lembrando a necessida-
de que temos de fomentar a evolu-
ção industrial 110 paiz. ,

O folheto referido Iraz também o
discurso que o dr. Pages pronunciou
ao fniidaiuenlar o seu projecto, acom-
panhado de quadros estatísticos solire
a exportação agro-pecuaria, fretes fer-
ro-vinrios e maritinios, com informa'-
ções da maior importância, dando a
conhecer o desenvolvimento da produ-
cção c a situação grave creada pela
guerra euroriéa s_ commcrcio c aos
centros prodtictorcs do paiz.

3 horas da madrugada
a policia tio 0° distri-
de que, na rua Laura
formidável conílicto sc

A's primeira
dc homem foi
cto informada
dc Araújo, um
estabelecera. , ¦ ,

Um bando de indivíduos, depois ilç
unia grossa farra 'pela cidade, para ali
sc encaminhou, com destino á residen-
cia dc alguma decaída. Mas lá por uni
facto de sóincnos iv.portanci.a, os^ ?n\-
mos sc exaltaram c dahi o conílicto,
que terminou com a chcgaUa da poli-

O bando compunha-se do Chrisliãno
de Oliveira, pardo, caldeirciro e resi-
dente á rua 'Pinto dc Azevedo 11. 191
Antônio 'Martins, branco, vigia c mora-
dor á rua Amoroso 11. 10; Arthur Soa-
res, branco, carroceiro e residente á
rua Visconde dc Duprat n. -_, Pratv-
cisco Theodoro kio Nascimento, preto,
tantibem vigia e domiciliado á rua Be-
iiediclo Iíyppoütò n. 141, c 'Christovão
liozcndo dc Mattos, prelo, carpinteiro
e morador á rua Itapiru' 11. '59-

'Do conifÜcto saíram com ferimentos:
Christovão. na cabeça e face, c Soares,
na região temporal esquerda.

Conío promotores do coiííiicto foram
autuados apenas Antônio e Ohristino,
que .foram recolhidos ao xadrez.

c.. 4 annos, Inglaterra; por
Poricles e Solf. Raiincut,
ido sr. A. C. Monteiro, K.
iRodriguez, 53 1;

Flamengo, Le Mcticr, 53 k. . • -.;
Goytacaz, D. Ferreira; 51 I;. . . . 3"
Palrono, F. Barroso, 51 4

Ganho por pescoço; terceiro a 3 cor-
pos.

Rateios: Monte Cliristo, ir?/Oo; du-
pia (14) 3ÍÍÍ700.

Tempo: 13.? -'Iá .
Mouiiuenlo dc apostas: i3:i_3?ooo.

5» parco — S. FRANOISÇO XAVIER
— i.óoo metros. Prcmios: 1 :doo$ooo e
3_'0?ooo.

PLvGASO, m., c., 3 an-
nos, Inglaterra, por ;M*>ram c Frigid; do sr. F. S.
Arantes, F. Barroso, 53

MarveTlous, E. Rodriguez. 53 k.
Bticklcss, D. Suarez, 50 k. . .
Guido Spano, Michaels
Atlas, D. Ferreira .,....,

Ganho por cabeça; terceiro a
pos.

Rateios: Pegaso, :_Sioo; dupla
43 .00.

leiupo: íot 415".
Movimento dc apostas: i4:SSi?ooo,

Spor.men, vinde á TORRE DO TOMBO quo encon-
trarels o que luv de inuis chie em casimiras de pura ia,
superiores brins braincos e de cores. ;

20-i-Kim Sete de Setembro-304, janto a Praça
Tiradentes, Teleph. 55T6 C

k.

. . 3"

. . 4

. . 5
_ cor-

DAXAS INTIMAS
Passa liojc o anniversario natalino <le

d. Maria Augusta Ruy llarbosa, esposa
dii senador Ruy Barbosa :

-*'a__m annos hoje :
a sra. d, Virgínia Cardoso dc Nie.

i-ieye., digna esposa dofí nosso collcga üc
iiiíprensa Ülynipio dc Xiemcycr,

a interessante menina Zenyra, filha do
sr. José 1'citro Maciel e d. Albcrtina 'Ma-
ciei ;—a senhorita Clotilde Tinto Sampaio i

a senhorita Cartuen Cabral, ililecta
íilha da viuva Mario dc Mendonça ta-
tirai, proprietária da pensão ".Maria Ca-
bral";

-Passou liontcm o anniversario naüih-
cio do estimado clinico dr. Artidonio 1'ani-
¦piona, vice-presidente da lAssociu.ão Medi-
co-Cirurgica do Rio dc Janeiro.

O cstiinailo annivcrsariante recebeu, por
esse motivo, inequívocas provas de alta es-
tima u elevada consideração.

O sr. "Samuel limiuarã-s Pereira, re-
celieu hontem liuiunieros felicitações de
seus cli_nt_s e amiRo., \xrt ter festejado
seu anniversario natal icio.

* * *
CLUBS R FESTAS

DEMOCRATA C_U.I1 — Mais nina cn-
contadora recita realizou sablmdo; ultimo, o
llciiiocrata Cluli, 1.111 sua sédc, á rua Cc-
lulio, na estação d» 'foilo.1 oi Siillloi.

A recita íoi dividida eni duas partes.
Na primeira, amadores levaram á sccini o
drama,, cm tres actos, do major J.os. Ju-
lio — "O primeiro amor', a comedia cm
um acto "Os cstroiuas" c mn acto dc va-
riedades, no qual tomou jarte o barytono
Joaquim .erreirn da Silva.

A segunda imrtc foi dansante o so pro-
longou até á madrugada de hontem, sen-
do a direetoria daquella «agremiação .pro-
diga em gentilezas pura com <is seus cou-
vidados, que se retiraram encantados.

CIJNTRO 110S CllORliOP.TIILOS —
I-ealizou-se ante-lioiUcm, uu Centro dos
Chorcdpliilos, mais uma bella _ reunião dan-
Sitiite, que correu animada até alta madru-
gadà,

A direetoria da novel c distmeta socie-
dade não regateou auiiibiliilades aos seus
cunvtdaduá.

Ivntrc o grande numero de scnlinnfas
presentes á encantadora fesia notámos:
¦I,--gia Moreira. Tharcilla Moreira, .-\ntoiii-
r.a Pereira, Dulce Fcniaiidcs, Anna lliclier,
Matliilde 'lliclier, Cinira Mesquita, Bella
Pinto, Hilda dc Aguiar, Aurca Noro, Cel-
sa Noro, Helena "Nascimento, Altca Su,
)-'.W.a Diniz, Áurea NaFciniento, Isaura Pe-
çnnlia. Usincrnlda Vianna, . N'cn. Mi-ira,
Ucolinila tc.il, Nocmia Verçosu, Ignez Ilan-
deira, Iracema l.cal c outras.

t.

Cr.lin RMCRKATIVO LUSITANO —
Teve grande iirilhantisiiio o festival de
sabbado ultimo, do Club Recreativo Utsl-
tano, com uma numerosa assisteuci_, cal-
culada cm mais de trescutas pes.oas, apezar
da noÍt_ chuvosa.

A sede do cluli estava lindamente orna-
nientada, com uni aspecto muito chie.

Iteprcsentou-sc, pela primeira vez, a peça
dramática cm versos alexandrinos — "Al-
ma heróica", do escriptor fluminense An-
tcr.io Ura_a,

O de=empenlio foi liom, frabalnando os
artistas Helena Cavalier e Ucitó Carvalho,
-Miei Dourado, c João Xunes Teixeira."Alma heróica" terminou com uma linda
a;K)tlico=c ás nações aluadas, sendo cantada
a Marselheza por um grupo dc gentis..se-
nliorilas, ao som da orchestra da Tuna -lub
iCommcrcial.

,A platéa interrompeu por vencs a prça
com 05 _eus applausos, e, ao descer o pau-
no, as palmas c as acclamações chegaram ao
ileiirio, sendo Antônio Hraga chamado a
scena quasi por toda a assistência.

O dr. Tlicodnlo Prazeres, em nome de
seus amigos, e Caldas, cm nome, do I.usi-
t.-.no, 110 palco,n saudaram Antônio Uraga,
que Tcspondeu agradecendo.

Seguiu-se um neto variado, terminando
o festival' com um grande baile.

Abrilhantou o programma a banda de
musica da llrlgada Policial, além da or.
chestra da Tuna Club Conunercial.

NA PRAÇA DA BANDEIRA

MORREU TSPENTINA
MENTE NO AUTO-

MÓVEL EM QUE
VIAJAVA

Na madrugada dç liontcm, quando
passava no largo 'da _apa, esquina da
rua Xlaranguapc, conduzindo o seu auto;
11. 1.382, o motorista Luiz Lourcnfild
foi chamado a prestar os seus serviços
a um freguez que lhe era inteiramente
desconhecido c que vestia capa de bor-
racha. O cidadão mandou que o carro
seguisse para á rua Diana, cm São
Christovão.

O motorista obedeceu, o arriando a
btndeirinlia vermelha, lá seguiu em di-
recção ao ponto indicado.

Quando o auto chegou á rua S. Chris-
tovão, pouco além do viadueto da Cen-
trai do Brasil, o Passageiro mandou pa-
rar o vehiculo e retroceder, seguindo
rapidamente para o Posto Central tle
Assistência, pois que se sentia bastante
iucommodado.

O motorista initueilialamenlc deu a
volta e tomou o novo rumo indicado.
Ao chegar, porém, á praça du Uandci-
ra, quasi em freme á estação de Bom-,
beiros, do Norte, notando Luiz que o
seu passageiro se achava num tal estado
de excilação que cia um indicio peri-
goso, parou o carro e pediu ao guarda
rondanfe que fizesse chamar a Assis-
tencia.

O rondante foi á estação de Bom-
beiros e de lá pediu o soceorro.

Hinquaiito não chegava a Assistência,
que, aliás, não demorou, o infeliz veiu
a falleccr, não sendo necessários os
serviços médicos.

¦A policia do 15o dislricto foi avisada
desse facto c ao local compareceu o
comniissario Machado, de pernoite na
delegacia. O comniissario tomou todas
as providencias necessárias, e removeu
o cadáver para o Xccriterio. Antes, po-
remi foi passada unia revista nos boi-
sos do morto, nada tendo sido encon,
trado que viesse trazer qualquer esclc-
«cimento quanto á identidade do infe-
liz. 'Kncoiilraram-sc duas cartas, ape-
nas, uma c outra assignadas por Julião
_ dirigidas a Brussceo. Suppõe-se que
este ultimo era o nome do morto.

Além das duas cartas, arrecadaram a»
autoridades um par ile botões dc punho,
ouro e mais 41C.no em dinheiro

O cadáver no Necrotério do Serveiço
Medico Legal foi exposto, não tendo
sido ainda estabelecida a sua identkla-
de, até á ultima hora,

Hoje deverá ser feila_ a autópsia.

trão, João L. Coelho: voga, .eltppc
j. l.ustino; sota-voga. Joaquim da
Silva; sota-proa, Othon Machado; proa,
l'oty Machado; cm 2", "Jandyra', do
'Piraquè; patrão, Octavio Scribcl; vo-
ga, Antônio C. Kscanho; sota-voga,
José B. Satit'Antia; sota-iproa, lAmto-
nio 'li. Jardim; proa, Estevão C. *dc
Aniorim.

6" pareô — "Juracy", do Jardinensc;
¦patrão, Jticl Garcia; voga, José A. Bas-
tos; proa, Joaquim 'Dias.

7" iparco — "Lagc", do Lagc; pa-
1 trão, João L. Coelho; voga. Rcytialdo

A. da Silva; sota-voga, Julio 'Mariui;
sol.vproa, José Carneiro; .proa, Alfredo
Bastos; cm 2», "David", do Piraquè;
patrão, Arnaldo Scholl; voga, José P,
David; sota-voga, Luiz Malhcus; sola-
proa, Alfredo T. David 1.1'ho; .proa,
Attrcliano L. Leão.

8° parco — "Mme; Leite Ribeiro' •—
Venceu "Jardinensc"; cm 2", "Pira-

quê", do Piraquè, tripulados _or gen-
tis -seirlioritas.

." parco — "Conselho iMunicip.il —
Venceu "Jandyra", do 'Club dc Roga-
tas Piraquè. Veiu em 2" "¦Cuaranesia'',
do Club Jardinensc.

10° pareô — "Annibal BMiiano" —
Venceu "Juracy". do Clul) Jardinensc,
vindo cm 2" "lida", do Piraquè.

O desastre da barca"Sétima"

MELISS/.I lallllv li

GcRVA"0 ;

Mais sobreum raid aéreo
ti a Inglaterra j

'¦Londres. 22 — (A. II.1 — (Offi-
Cia!) — Uni acroplatio inimigo apparc- j
teu esta tarde sobre Shecncss, voando a
grande altura. Lançou quatro bomba.*, .
tres da. quaes cairam próximo do por-
to. A quarta foi cair nas proximidades'ia. estação, avariando alguns vagões,
vários aeroplanos inglezes _ partiram
jfm perseguição do avião inimigo. O
•taqitc não causou victima».

lis''A Hespanha e a guerra
!: submarina allemã

.' Madrid, 22 (A. H.1 -- O ministro
Mo.- Xcgocios Estrangeiros, sr.^ Gimcno,
feterrogado na Câmara ilos Deputados
íiclo sr. Guijaro acerca da recente 110-
b da Allemanha sobre a guerra
tina, declarou que o governe
m conipromettc a respeitar t
pKntc e sob certas condições.

.? parco — JOCKEV-CL. B — 2.000
metros. Prêmios: 2:000$ e 400Í000.

BATTEUV, f. c. 4 ¦"•"-
nos. Argentina, por Ocaso
Ballochmyle, do sr. J. Caiu-
pos, A. 1'ernandez, 49 li. ¦

Eidalgo, 'K. Rodriguez, 30 !;. . . ,
Mont-Blanc, Mjicltacls; 49 k. . . .

Ganho por 3'i.i de corpo; terceiro
corpos.

U-ateios: Battcry, =.$400; dupla (13)
15S000.

.envio: 13-' 215".
Movimento de apostas: 13 :30_Sooo.

CO JI.! EMORA Co l_3

7a pareô
YPIRANGA
6 ;ooo?

~ GRANDE
— 1.600 metros.

PRÊMIO
i.r-in.os:

O coíícgio Salcsiano dc Santa Tvosa com-
memora no dia -'fi do cofrente, o primeiro
anniversario do desastre da barca .Sétima,
em que pereceram 11111 professor e vinte -ç

1" I sete alumnos daquelle cstabelccunchto dc
2» instrueçâo, installado na visiniia cidade de

Nicthcroy.
O proyramma dc?sa commcinoraçiio con-

stàrá dc missas ás 6, 7 i|- c 11 1!*: iirau
Rurai;no, no patcò central do r.lrato do
professor Octacilio Nunes e das nlacas com
o nome detíe professor, na travessa da
l!oa Vista, uma homenagem prestada pelo
prefeito de Nicllieroy.

A' tarde, cai bondes t.pe.ijc
dos o„ alumnos cm Tomaria di
ao ceuiilc.-io dc Maruhy.

3"!
3

ANIZ

-DE-

Ernesto Souza
Innppetencia,

Má. Haiila, M» Di. stões,
. B.res dt ta.Bça,

Fi*„o Aagraentads.
Urinas Turvas,

Palpilatiü úo Coracio.
TÔNICO DO SYSTEMA

NERVOSO

B_aR_a.__.-l.ilB Março,!.

Á piedpr-a comniemor;í(.;ão
do seu primeiro anui-

versado
A direetoria do Collegiu Salcsiano

Santa Rosa, para coiiMiiemorar o .pri-
nieiro anniversario do desastre da bar-
ca "Sétima", que "passa a 26 do corren-
te, desastre cm que .pereceram 27 cre-
ancas c o .professor Ootacilio Nunes,
resolveu relembrar, 'essa data lutuosa de
um modo especial, com a maior pie-
dade.

A commissão obedecerá ao program-
ma seguinte: Desde a véspera será lias-
teado -in luto o 'pavilhão do Collcgio,
e no dia todos os sacerdotes celebrarão
missas por intenção das vioti.mas.

•A's 6 lioras — Missa dos alumnos,
cânticos, coinmiuihão gfcraj ie preces;
ás 7 1 [_ lioras, missa dos associados c
devotos de Maria Auxiliadora, cânticos,
coninuinlião geral por intenção das pe-
quciias viclimas; A's 11 11_ horas, mis-
sa solenne, com Limera me discurso do
couego José Antônio Gonçalves dc U
zende.

A nave lateral direita da capella fica
exclusivamente reservada aos pães 'C
parentes dos aliunnos. presidente do
listado, commissões officiaes, convida-
dos, etc.

Scguir-sc-á 110 pateo central, a inait-
gtiração do retraio do 'professor Octa-
cilio Nunes, victima de sua dedicação,
lí' 'trabalho a oleo efferecido pelos en-
thusiastas aluninas do Lyceu Salesiano
de Campinas aos collcguinhas d-c Santa
Rosa. Saudação 'pelo 4" aiiiiisla Arlin-
do D. 'Costa e discurso de oceasião
pelo dr. Alcides dc . igireircdo.

'Por fim, haverá a inauguração da rua
Professor Octacilio (ex-travessa da Boa
Vista), homenagem! do prefeito dc Ni-
ctheroy, Discurso official do dr. Men-
donça Pinto, deputado á Assemblca
'Fluminense. •l,*oi'Uiarão as tres compa-
nhias do batalhão militar do collcgio.
A' tarde, em bondes cspcciacs. irão to-
dos os aluninos cin romaria tle saúda-
des ao cemitério de Maruhy, orar pc-
Ios pranteados extiuctos.

»_!»¦<_> <¦*__¦ ~ 

A PENHA
Continuou liontcm a ro

mana popular
A velha e tradicional romaria da Pe

nha attraiu ainda hontem ao grande
arraial cerca de trinta mil romeiros,
i|iie foram levar á Virgem de lra.i.i oi
seu. protestos dc amor christão e ugra-
decer as graças que do alto do seu
¦throno distribuo pelos que-recorrem ao
seu patrocínio e protecção.

iDas 7 ás 11 horas da manhã, foram
celebradas missas, com acompaiilianteu-
to de órgão pclo professor Antônio Ta-
vares, semio at|trella. rezadas pelo co-
nego Alberto Nogueira e pelos padres
Cupertino de 'Miranda, José Maria da
¦Rocha, Martins Dias e líiuilio llall-.

Na das S horas, cantou unia Ave
Maria o tenor Almeida Cruz; na das o,
a senhorita 1_.i1 fh Vasconcellós; na das
10, d. Latira Moreno, c ua das 11 ho-
ras cantou um grupo dc senhoras c se-
iihoritas.

Os iiutinerosos romeiros dividiram-se
pe!o arraial, 'barracas, egreja e outros
logares da Penha, levando a todos ns
pontos animação, alegria e vida.

Ma_s esse bem estar durou pouco, por-
que, 

"ás 
9 horas, nuvens carregadas 1 o-

meçarain a annunciar a vinda de elia-
vas, que começaram a cair sem piedade
das 11 lioras por deante, alagando tudu
c prejudicando a festa.

0 policiamento; a cargo do ilr. Ma-
galliãcs Calvet, delegado do 22" distri-
cto, c do capitão .Antônio Alves de Sou-
_rt, correu regularmente,; e a não ser
a prisão de dois piinguislas, relidos pur
'Precaução por agentes do Corpo dc
Segurança, nada mais houve digno de
registro.

PEQUENAS OCCOnREXCIAS
Durante as feslas da Penha, deram-

se as seguintes Decorrências, a cujas
victitnas a Assistência soecorreu:

João da Silva, branco, de 25 annos
de edade, solteiro, brasileiro, •enipre-
gado publico c residente á rua Senhor
de Maltosinhos n, 121, ficou ferido
accidentalnientc no maxillar inferior, 110
angulo esquerdo, por vidro.

—Krancclino Cardoso do Nascimento,
branco, de 23 annos, solteiro, brasilei-
ro, empregado 110 commcrcio, residente
á rua José de Alencar n. 5a, teve um
ferimento na phalange do aniuilar di-
rcito, por accidonte,

—Cândido <le Oliveira, pardo, de 40
annos de edade, solteiro, brasileiro,
proprietário, residente á rua Leopoldo
n. 262, foi aggrcdido por um desconiio-
cido, recebendo um ferimento contuso
na região frontal.

'—Alfredo dos Santos, prelo, de 22
annos, solteiro, brasileiro, bombeiro,
com um ferimento contuso c hematoma
na região inalar direita, produzido por
queda.—Octavio Rafford, branco, de 33 an-
nos, casado, brasileiro, electricista, re-
sidente á rua Torres Homem 11. 35,
com um ferimento contuso na região
superciliar direita, por queda.

—Philoniena Gonçalves, branca, de
40 annos, solteira, portugueza, domes-
tica, residente á rua Bento Lisboa 100,
com 11111 ferimento na phalangei.i '!»
poliegar esquerdo, por faca, accidente.

Uma íesta no Centro Cívico
Sete de Setembro

A regata de Coutem, na Lagoa
Rodrigo de Freitas

'.ibir.a-
alienião

tnporar.v
os navios

meslespanhoes que transportem frutas,
M cco.ignaau «os portos bclligeraatc*

Noticias de Minas
Bello Horizonte, 22. (A. A.) — Por

sentença dc liontcm de executivo fi ..>!,
movido pela União, o juiz federal con-
deinnoti a Rêdc Sul-Mineira a pagar ao
Tlicsouro Estadoal a quantia dc réis
4S7:5Òó$ooo.¦Bello Horizonte, 22. (.-I. ...1 — Fallc-
ceu honlem o sr. Alfredo Silva Borges,
empregado na imprensa Official. cujo
enterramento se effectuoii com grande
acompanhamento.

Bello Horizonte. 22. (A- A.) — O sr.
Jaynte Vianna, residente á rua J.inua-
Via, foi victima de 11111 roubo dc juias,
avaliadas em .|oofooo.

O sr. jaynte, logo que sc sentiu rott-
bailo, deu queixa á policia, conseguindo
esta, depois de effectuádas varias dili-
gencias, prender os larápios Antônio
Benediero e José EÍias, bem como uma
criada do sr. Jaymç, sobre a qual re-
caem suspeitas de cumplicidade no rou-
bo das jóias.

Bello Horizonte, 22. (A. A.) — Está
• feita a installação da linha tclephonica
cm Bom Suecesso, já funccionando sete
apparelhos,

Muitos fazendeiros vão ligar as suas
fazend_5 á cilaJe que está li.-;._.- á es-
t.içã;) LHvtc dc Minas, que continua a
construecão da linha. ';'.'.e abrangerá
todo o districto, o município e outras
loc_ii<ladef,

A
VIDA

RttUM
Ul

•DE-

Ernesto Souza
Com Iodo,

Glycerina e Hypo-
pltospliitosdeCal-

cio e Sódio
BRONCHITES,

Astlitua, Ttibcr-
culose pulmonar,

Rachitismo
TÔNICO PODEROSO

GH_HÜDO-C,..°ti._lüri;o,l-.

ãraBKMBae_____w_i nrp' ¦! _b_»iww.i.wi ¦..¦"ÍJLTIMA 
HOHA

1 :_*oo.>noo.
1"A\'0K1"1'0, m. zaino. 3

annos, R. G. do Sul. por
l.xy Fleyer c Estocada, do
dr. 'fobias >,'. .Machado, E.
Rodriguez, 55 lc

íttrralil, D. Ferreira. 51 1;. ... ."orto Alegre. Le Mener, 5t.lt. . ,
íclvetia, Michaels, 40 

Uyovava, Gibbons, 4Q k. . . .-.: ,- •¦
.Iccha, A. Fernandez, 51 k. ,-,-••-¦•¦
iuayamtt', .D. .Suarez, 53 k. .-.;;.

ilortcncia. D. Vaz, 40 k. . . .
Xão correram: Zilah, Arauto,

Dctphim e Abul. ;Ganho por vários corpos; le;
1 corpo.

Rateios: Favorito, 195410; du;
3"?

irão to-
saudaÜea

. s
ilygca,

1ÍI_BT*Ç0ES
Mme. -almirante Cunha ,_ Menezes d:

hoje, cm .«ii palacete, nn Tijuca, unia roce-
¦pção ás pessoa* de sua aaúsade, por mo.
tivo da rassiitc.ii do _ anniversario natais-
c:o üe seu esposo, o almír-vte Manoel Au-
gusto da Citnlia Menezes;

SIISSAS
Xo altar-múr >'a c?rcj_, de S. Fmnrís-

co tle -Paula, reza-se hoje, ás_ 9 i|_ lio-
ras. uaia missa de trige-imo dia por a'ma
do visconde dc Ferreira Bandeira.

ita d-') hon-
a

Tempo: 105
Movimento

,'- lt

13 ioq^ocio.

Sabino Sá Guimarães
Carvalho

•A viuva e filhos, communicam
o seu f;illí?-'im-i-l<-. oceorrido lion*
tem á rua Campos da Paz nu-
mero 95, e convidam os seus .pa-
rentes e amigos para acompa-

nharem o seu funeral que se effêctua;
hoje, segunda-feira, 23 do corrente, ás
1; horas, no cemitério dc S. Fraacis-
co Xavier.

apostas

R° pareô — GUAXABARA — i.fióo
mi-lros. l*rcmio5: i :5oo3 c f.ooíouo.

_.\MiEUA, f. c. 4 annos,
por Scarpia e Arcadi:1., do
srs. Santos, Irmãos. F. Bar-
roso. 1.1; i"

Estilete. D. \ ... 48 ;"
Sãmáritáno, J. Coutinho. 5c k. . . 3"
Goyaz, E, Rodriguez. 50 4

por 1 corpo;

FALL-l.IMENTOS
Falleccu aute-lTonlcm e sepiiltou-

tem. no cemitério de S. João Baptista,
sra. d. 'Maria José de Si Monteiro de
Barros, viuva tio cntieuheiro lAiu-irúo Au-
ííu_.o Monteiro de Uarros.
————•' —ta o»^s»«e»-SrT"
COM A PREFEITURA

Apezar do nuio -tempo, teve exlraor-
dinario brilhantismo a regata do 7"
Campeonato do Reino da Lagoa Ro-
drigo de Freitas. 'Compareceram répre-
sentaiites de varias sociedades conge-
neres, da imprensa e do prefeito do
IDistricto Federal; dr. Manoel Paulo
Filho, que em nome de s. ex.
ceu uma artística estatueta de
ao vencedor do parco Dr. Azevedo So'
dré.

Coisas do Ceará
o "Jornal", de Fortaleza

elogia o sr. Franco
Rabellq

.FmiTAUizA, -_ — (O. correspondeu

A Avenida Henrique ValM_.es
reclama

Ganho
i Os moradores itiúa Henrique

ivo a
cor.po.

Uatc os: Camciia, 19^100; dupla (34)

Tempo: 10,- 1!;".
Movimento de .-.postas: ti:

__ ¦- _ ¦' _—i__gji _i tq_>_r^».p2_fc--

Vigaristas presos na Penlia
Agentes ,do iCorpo de Segurança

.prenderam hontem, na 'Penha, os co-
nhecidos vigaristas Eduardo Antônio
de Oliveira. Augusto 1 .mandes e An-
tonio Alipio da Silva. Todos eües fo-
ram recolhidos ao vadrez da Centra!
de Foicia.

aa ave
Vhlládares, máo grado as rcclama.õ__
(|iie, por nus_o intermédio, tem sido fei*
ioes á Prefeitura, para se dotar aque.
Ia rua dos melhoramentos dc que ne.
cessila, nada, ainda, lograram conseguir
e. isso somente porque o pouco caso
do sr. Cupertino Durão, director de.
obras, não o permitiiram.

O dr. Azevedo Sodré, que. é incon-
testavcl, se tem revelado 11111 adntiuis-
trador operoso, procurando .acudir ai
necessidades da nossa urbs. deve cha-
mar a ordem esse seu auxiliar c obri-
c.-.l-o a cumprir os seus dêvcres.

Somente, assim, os moradores da
avenida Henrique Valladares verão sa.
tisfeitos as suas justas asgpirações. ..

¦Devido ao máo tempo c ao ter caido
a noite, deixaram de realizar-se os pa-
rcos Dr. Alfredo Oliver o. Dr. Jttiio
Furtado, que eram os 11" e ia" do
áltracnte progranima.

O S° pareô — Mme. Leite Ribeiro —
esteve para não ser disputado, por ha-
ver fallccido, á hora da - corrida uni
irmão de uma . das remadoras do yoie
Jarüincn.tc. .Fe!i_me:iíe, porém, a gentil
mlle. 1'elicia Nobroga resolveu-se a
substituir a gentil rcmadpra moralnicn-
te inipedida de correr, c a Jardinensc
correu e venceu.

Os diversos parcos tiveram os
gtiíuies vencedores:

i° pareô — iíni 1", "Juracy",
Club Jardinensc; patrão. Januário
Silva; voga, Ilamlçt Tonini; proa.
gusto Marques; cm 2", "lida", do
raqitè; patrão. Octavio
Francisco Romão; proa
Rosa.

_" .parco — "Lage", do Club
ge; patrão, Antônio 'Pereira;
!'"ranc:sco Arenas; sota-voga,
Coutinho; sota-proa, Antônio
pica, J. C. da 'Silva.

3° pareô — "Guaranesia", do Jar-
dinense; patrão, Januário da Silva; vo-
ga, Antônio 1. Isidoro; sota-voga, Ray
inundo >N, Calheiros; sota-proa, Jps.
A. Pastos; proa, iRcyualdo J. IRodri-l
gues.

4° parco — ".Tardinense", do Jar-
dinense; patrão, .laynie Lopes; voga. í
Hamlet Tonini; sota-voga, Adriano A. |
da Custa: sota-proa, Dantc Tonini;
proa. Carlos Maura: eni -', "Lage".
do Club Lage; 'patrão. João L. Cie-
lho; voga, Stanistáo IMuziscky; sola-
voga, Roldão A. Vianna : sota-proa, Ma-
noel J. da Fonseca; .proa, Hcrminio
J. .Ia Fonseca.

5o pt.rco — "Guaracy", do Lage; pa-

/c) — O Jornal órgão que se diz inilc-
pendente lendo, veládamente. feição
acciolynta 'publica um artigo eucoiiiias-
tico sobre a ipcrsonãlitliidic do dr. 1'loro
Baiiiholomcu tia Costa em que faz jus-
ta e elogeira referencia tio coronel
Franco Rabélló, dizendo ser inépcia e

offere-1 requintada estupidez affirmtir que aquel-' ronze le militar ipor.tou-se covardemente, quan-,
do governara aquelle Esado. Accres-
centa, ainda, o articulista, que tal, qua-1
liiieativo não se ajusta a 11,111
que em monvento critico e perigoso <
terminou que toda a policia fosse aba-
far a sedicão em Joazeiro e enviou dias
depois a própria guarda civil ficando
aqui apoiado ua sua coragem pessoal c
nos síus correligionários e populares
que o cercavam, quando o capitão Vo-
lydòro e o coronel Antônio Corrêa con-
síituiaih aqui uma espécie de maior de
eDjKida, para o que desse e viesse

Realizou-se ante-hontem, como foi an-
ntinciaila, a posse solenne do tenente
Henrique Quintiliui 10 de Castro c Silva
no cargo de instruçtor do batalhão rs-
colar do Centro Civico Sete de Se-
teinliro.

Houve, ás S lioras da noite, unia sos-
são cívica, sol) a prcsitlericia do sr. lio-
norio Mcnclik; presidente do Centro.
A festa foi promovida pelo corpo de
alur.inos.

Após haver dirigido ligeira allociii.ãn
ao auditório, o sr. llonorio Meuclik
concedeu a palavra ao orador official,
o padre dr. Olympio de Castro.

O orador demorou .e longo tempo \
falar das questões que se prendem á
guerra européa, lembrando os horrores
qtie sc vêm dando no Velho Mundo,
desde a invasão da Bélgica indefesa.

Depois, fez varias considerações sobre
o militarismo e analysoti detidamente as
questões que sc prendem ao valor da
diplomacia.

Passou a louvar a obra da Defesa
Nacional", mostrando que o Centro
Civico não foi colhido de surpresa, pois
que por essa obra vem trabalhando ba
sete annos, assim como trabalha com
afinco para .1 extiuceão do analphabe-
tismo. .

A ultima parle do seu discurso foi
ontem I cheia de referencias ao novo instruçtor

lc- ilo batalhão escolar, salientando as suas
qualidades. O discurso do illustre sa-
cerdote terminou com unia brilhante
peroração, que foi muito applaudida.

Falou r-m seguida o sargenlo-aluuino
Cornelio de Freitas, que pronunciou um
breve discurso, offerecendo á esposa do
homenageado tuna corbeillc de flore-
naturaes.

Falaram mais os srs. Wnlfrcdn Cos-

.

sc-

do
da

A11-
Pi-

Scribel: voga,
Portirio da

R. La-
voga,

'Manoel
Silva;

os! ia, José Sylvcstre Venancio, Xavier da
Rocha e o tenente Affonso Coutinho.

O homenageado falou por ulLimo,
agradecendo a manifestação, produzin-

breve discurso muito app au-

Continuando diz que de.esc.te dias
jagunços zigzagtvearam 1-111 torno da
pitai, durante os quaes varias confe:
rencias e ofíicios foram .trocados en-
tre o coronel Franco iRabello e o ge-1 _0 um
ncral Setcmbrino de Carvalho respoil-Itlido,
dendo aquelle sempre e iuvariavelmen-1 Terminados os discursos, os alumnoi
te só abandonaria o .palácio subjugado 1 cantaram ns hymnos Nacional, da Uan-
pela força das armas ou ante intçrven-1 _èira e Sete dc Setembro, reolizándu,

para terminar, um assalto dc esgnma.
A festa foi muito concorrida e foram

cão clara o perfeitamente caraterizada. |
Terniinanilo esta referencia o nrtículis-
ta affirnia que elle o disse c fez.

A MORTE DO "PALITEIRO"

Ainda o assassinato do Morro
da Favella

Noticiámos hontem a scenã de san-
gue desenrolada ru} morro da Favella,
e de que foram protagonistas os la-
drões lleriiardino José Ferreira, o "Pa-
liteiro", e Ladisláo .Antônio Ferreira.,
o "Ming.iozeiro", tombando aquelle,
morto com uma estocada no peito.

O cadáver de " Palitciro" foi dado á
sepultura hontem. com acompanhamen-
io da fina for da Favella, que tlcpo-
sitott sobre o cnixãrua.lgitmas coroas.

servidos doces, bebidas, cie.

OS GATUNOS

Nem a policia escapa

" Min;
movida

;aozeiro
já para

_iss:no,
a Deten..ão,

íoi re-

Ailamastor Villar, re-
da rua Farnezi 45

'es antc-liontctn, pre-
serem cuidadosamente
carroças.

elle, a mulher t
dormindo trs

O guarda civil
solvcndo mudar-si
desarmou os tra-
párando-os para
conduzidos pelas

Acabada a tarefa,
os filhos deitaraiu-se,
quiilatnente.

Acordaram cedo, e com surpresa _ ve-
rificaram que já lhes havia sido te'.".'
a mudança da cama, com a circumstari-
cia de não saberem elles, até agora,
onde foi parar aquelle movei.

A policia do 8" districto está á pro-
cura do leito do guarda civil, D?.ra vel

'liuctq nclic est.i deitado.
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Mt tnso "Ml"
UM MUNDO DE OURO

LIBRAS -4IO LIBRAS
Distribuídas pela casa VEADO aos fumantes dos seus eigar-
ros por melo da Loteria Federal de 23 de Dezembro de 1910.

41 PRÊMIOS constando cada prêmio d«
uma bolsa de prata contendo

_L__L-E__R.A.S ir.
EM OURO

Oue serSo entregues a quem apresentar bilhetes fornecidos pel» easa
VEADO com números cguaes «os primeiros 41 prêmios maiores da Li>
Vila Federal do NATAL de 1918.

CONDIÇÕES
A quem apresentar na casa Veado a Rua da Asatmliléa, 01-93 o coupon.

anui lunto acompanhado de 10 vales das nossas carteirinlias de cigarros,
receberá em troca um bilhete numerado cujo numero correspondendo
aos primeiros 41 prêmios maiores da Loteria Federal dc 23 de Dezembro de
19ÍÜ terá direito a uma bolsa dc praia contendo dez libras em ouro.

A troca dos bilhetes para o concurso terminará em 15 de Dezembro dc
I9IG Serão atlcndldas as remessas pelo correio quando acompanhadas de
«ni sello de 100 reis para o porte.

Os prêmios eslão em exposição nas vitrines VEADO

m .«iii ii i~i
ilfílKJ

CARTAZ DO DIA
Theatros—. -*.

CVUT.OS GOMES - A- B. C.
(revista). A's 7 3Í4 o ? 31,4.

MUNICIPAL — I.a chatelamt (co-
media). A's 8 ,lU- „ ., , ,

PAI.AClí-THlvAlKK — La ««-
chessa d.i Uai Tabarin (opereta). A s

ÍMlii.VlX --- Os alliados (comedia);

KRCRJSIU — -WeiiíiVa do mulher
(comedia). A's 7 aU ",<> 3H;.

REVl/fiMCA — , Concerto, i»r
l-niilia írassinessi. A'i 8 314,

S 10S15' —'¦ O pist°lao (revista)
e Manobras de amor (burleta.i. As
7, S 3I4 c 10 l|J.

* * *

Icura 

em 1110:0 de uma contusão calio-
tica.

Isso, e.ue reJunikri.-i cm bcncíieio
artista, traria também vantii-

CO USO-
pois as

I para o
j geus para representação, -

quciitcmècte, para a empresa;
imitações so eperariani mais rápida-
mente, lendo a acção da peça maior
unidade secuica.

Não seria possivel conciliar, nesse
particüUr, os interesses entre anis-
tas c eníiMcsarios?

A }!j *

PRIMEIRAS

Cinemas
PalvãuAMERICANO

im;i!.; (drama). '', ,,
AVliNlDA — Firaias soCtacs (dra-

áuí; .-liiitioíia (comedia).
CINK PAI/AIS -- Portugal na

niicrrà (do natural).
IDEAI. — A joven das montanhas

(¦lr.imal: Injustificáveis ciiimci -. (dra-
ura); Palha Journal (do natural); O'empecilho 

(comedia). .. ,
IIUS -- Miss ÜjWiie e os 'eus

-V,. peccadis mortaes (dr.11r.aj; Ao*
garras da tàlicia (drama).,

ODKo.N — Os carreteis de lia dt
orno (comedia);;'-'Culto alheia (dra-
ma); Uaumoul Actuulidades (do nau.-
ra.'pATlÍK' - F,i;eito.i de lih (dra-)
ua); Sacrifício dc mui esposa (dra- tina
ma)'

O CAMARIM

Do delicado romance ib
.„ . íllalévy ).'.4Í'.W l-oilíioil/iii-mi- ,, . ,•

l«fev NATAL* Í9ÍG
\ BRANDE CONCURSO

JVEADOi'

Corte esto coupon,

junte-lho IO vales

dos cigarros

ra

e troque por um bilhete numerado da casd>

TEAIIO
para se habilitar ao GRANDE CONCURSO da

UM MUNDO DE OURO
ElVC

méis oe run mm cada m

O camarim dc um artista merecia
antigamente mrris _ uni pouco de cui-
dado do que hoje* por parte iloi jiro-
[iriciariòs do casas de cspectaeiilos c

das einiiresrij tlicatraes.
IV-adlirs quando mandavam cou-

strtrir um tlitntró, destinavam a esses
nlos o a-paço necessário

artista se podessó ncllcs
! aboletar comaiodiiinente.
[ Os cniprcsirios, a seu lurrtfi, Ira-

tãvaín dc prover o camarim dc uma i (__, „:
relativa coiiforlabilidadej í:

I 1'rcsciilementf, nem uni nem outro I jjq Municipal, realiza-?,' boj

se preoccnpa coin semelhante coiisa.-. tinia recita da coiiipanliia dramática

j Nu cmtanto, hoje, mais do cf.ic eu- j franceza I.uciwi Cuitry.
ItíOi o camarim devia merecer um ] Será representaria ri intere

íis attenção. crior do d»"" ' comcília — Lã cliàlèldine, qne

compa rtituc
I para que

"L-ABBE' CONSTAMTIN"
COMEDIA EM TRES
ACTOS, NO ' MUNICI-
PAL

I.u.lovie
iCKtralii-

rarn llcctór Çrçiàlcux e Ticrre De:
courcelle a encantadora comcília j.i
bastante còiihccíila do nosso publico
o que 11 companliia íranceza "ra no
Municip.il levou liòntem cm iiiatince.

Ila peças que não envelhecem, e esía
é uma Jeílas, quo guarda sempre o

perfume', o encanto dos seus p-.imeiros
diii".

I.i-.cicii Cúilry desempenhou o pa-
pel do çbbadc, o que Hio permittiu
laner brilhar mais urna lace dc seu
admirável talento. A parte de Het-

Ceroivãl esteve ri «rr.r^o de Jcaiilie
Dcclos, que sc íoi cncaiiUdoramcnte.
A uniu-. Starck coube o pnpirl de
ir.inc. Scolt, a ui-jlrii.niliioiiaria que
distribuía com a mvsimt gciicrosiiladc
sorrisos e fortunas. O r-r. raul Es-
coffier, sempre severo, quasi carran-
cudo, foi o .lenn Ue.vnnltd pouco im-

prcssionavel. Ouilort, salvo alguns se-
nões, porque eslava deslocado no per-
sóungenii esteve bem em De I.aruae.
A sra. Jlarcelle jqsscl ajustou-se «a
mme. ile I.avarileus c o sr. 1'revost
na tiarlc de Paul ,!c I.avardcns se
eonUuziu a -contento. Os -demais ar-
listas csfor.çaram-sc icir.i a liarinonia

dc liontcm.

F.ortini, Pina Gioauá Maria Cioana,
Ciproiuli c Poiuiieii Pompei lêem ad-
i-.iiraveis papeis. Não haverá pessoa de
bom nosto que deixe do ir boje ao
Pálace Tlieatre ver a Ouclicssa de!
Bal Tabarin. um dos ma|S legítimos c
aiitlienticis suecessos da companhia
i::!ian-.i úo operetas Ettoré \italc.

«
Mais uma recita da morta leva lioio

a effeito a noreeiaja companhia Ale-
s.uidre Azevedo, que coar tanto agrado
ti o publico e.lá trabalhando no He-
creio.

Será posta mi scena a mtcr.-ssante
e èrãciosa comedia — Mentira fie mu-
llier. <|iie ali esti «mdo represeiltaua
por entro Rcracs àpiilausosi

ii,' urna peça de mnfínifica contex-
tnva c a nue- íuitietfn lrôu#e dá, unia
irréprchensivcl interpretação.*

Fazendo as suas despedidas.' o "O
pistolão deLxa hoje ot proscênio do
popular theatro E>. José.

Depois dc uma Irajecloru de vinte
dias. entre c-ándes apRlãusoa a in-
tcressnn.te rc-.-isla de I„uacio Raposo c
Itçstiír funior. vai fíesciusar sob 03
louros colhidos! jiando loinir á apre.
semiçáb do. -7. O Cariinbambà, que
fii/. a ein nreiiuúre amanhã;

T-títtò "O pistolio" sempro liome-
nágeádò os vplüntftrios especiaes, a
cnípresa Pascliòál tí_cj;reto resolveu fa-
zer um abátimonto de 50 yi" nos pre-
ços dc plãtéa. a Iodos os militares e
resflrvista's nuc coniba recer em fardados
á.i 5ê'J3Ões (le despedida.

Cinemas
* *

pouco de mri'

ul-

anlc
tão

O "chie" centro do diversões
Odeon, vae alcançar, mais um ruiilo-
so sniccessp còm o liltu [iiiamentc ar-
lt_iico, cuja "prciuicrc'' a muni cia
para hoje — "Os carreteis dc fios

dc ouro*' — conio «_ intitula esse
film — é um primoroso trabalho du
Gauiupiir; rjue devo in^jrôssionar fan«
dniaeUte o*p':')üco carioca. K' uma
comedia de delicado hivòr, com um
inícrci-aiite _ delicioso entrecho, dc
scenas passioiiaes as mais ternas.
Icmlõ coinó interprete ti bella artista
mlle. F.ibicir.ic Fabréges, a clistinetn
artista tão (ípreclída entre iiw, Com-
pletarão o prògiramnia outro film não
menos sensacional — -'Culpa alheia"!
n-.jo principal persoiingcni ,é encarna-
do por Fnaricisca Itcrliui, a occla-
mau- arlista. por quem o nosso pu-
biii-o tanta (idmitàcão teni, e o ulti-
ma tiumcro do ''Qautuont Actualtda-
ilcs", com nina rcsecilii d-.s princi-
pães occcirrcnctas muudiíies.

c ;8C episódios doà "l*!ratás sociaes",]
sob o litvio—"A íJcoius dc um ma-
riola" c ul*a^o< ¦.'•'. niesma. moeda"j

elieios de p'cvi;:c-.v ^.s mava sensa-
cioiwo-, numa ^.'. .. tnconcobivel <le
scenas aâVmatl citoatcatloras. A sc-
Kitir, será exliibida a linda e eucan-
tadora comedia .—¦ "Ambrosia", cm
que tem uni magistral trabalho a gra-
ciosa e fina artista que é Ella Kall,
do magnífico elenco da Universal.*

Viu novo e grandioso programnia
organizou ipárá hoje, o popular eme-
rua Ideal. Nellé figura a excetsa fa-
bricà l"ox-VÍ!m Corporation, com a
exhibição do interessante e delicado |niiiu.s
drama campéstre _ "A joven das inici:
inontanlias", peça inédita, em 5 era-1 ~ueii
ciosas parles, quo constituem um
muno de arte c poesia, offerécendò
ao espectador, "uma hora de sonhos
e devaneios. Além desce film, que
por «Í uj tonuituiria o mais so1)er-
bo dos espectacuios, i cremos ainda o
magistral drama tia 1'athé Freres —
"Injustificável ciuiuc", de^ scciias os
mais vigorosas; o "Patlic Journal",
ultimo numero, cheio dc novidades
mumüaoa, c a iutessanto comedia
americana — "O empecilho".

O íris, que muda hojVdc program-
ma, como de coatume, ás Lscgundas-
feiras^ vae proporcionar aos acua"habitu_>" um divertimento <los. m;_is
arrobatadores. Consta crie do seguiu-

Ce: — "Miss Cyclone e 03 seus
sete peciarlos morraes", que acaba
dc f.ücr o mais esnripendo sueces-
so, durante uma semana a lio. 110
Odeon. Succcdcrá a esse elcctnsan-
te drama, de lances os mais scusa-
cionaes e emocionantes, interpreta-
dos com o maior 'brilhaiíiismo pela
reputada mil. Suzanne d'Armelle, o
empolgante drama 'policial — Nas
garras da policia"! dc lances estou-
tcnáores. E' esse um colossal .pro-
gramma, constituindo onze -partes t

*
E' verüadêirãnicuté excepcional o

pográníina des sessões de hoje, 110
reputiidd cinema Americano, em Co-
pacabanã; onde será exhibido o mo-
nUtr.il ifilmi "Paixão dominante ,
extraordinário tnttiáltio da i'ox 1-iliu
Corporation, em 6 vibrantes rulos.

da(|iiclle que o ex- ] |)£.„ representada i por aquella troupe.

II
IO UIIU ESTERLINAS
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FM ÍUilJjIJO HOKIZO.NTi:

Casnmfinto «li> liiigmlui' «1°
Biirico rto Credito Itcnl

Bello Horizonte, 22 (A. A.) --
iHealizou-se liontcm o casamento
do sr. Custodio Pinto Coelho, pa-
fiador da agencia do llanco de
Credito Real dc Minas, com a sc-
inliorita Margarida Comes, fillja
vio sr. Antônio Gomes, gerente da
papelaria Villas Boas,

Quem quizer lèr sempre as ul-
traias novidades ó só na casa Lraz
Lauria, agente geral da A1.VVN-

7S,DRÜÁ GONÇALVES D1A?,;3
Entre Ouvidor e Rosário

0 sr. José Dias não está
sendo processado

Io theatro, quer
ilórn. "• , .

Nunca um actor 011 uma acima pro- j Teremos uma prcimerc, llojc, no

i-ou tanto dc uni bom ciimariin como • p|,enix.
ictuiilmente, | Consta cila da p:c-i cm 3 actos dc

proposição é ob- 1 c,:^[:,o Tojero — Oi alliados, qne a

(companhia do Theatro 1'equcuo poz
nuiltipíioaçáo dos cspcctfi-

Écssões os quaes pullulam
o trabalho dn artista,

A razão

estando

(O sr. José Dias, operário, residente
á rua lvvaristo da Veiira n. =0. vciu.
liontcm, declarar-nos qne nâo esta
respondendo a processo 11, 10" dis-

tricto conforme foi noticiado. I)c

facto' esteve detido iiaquclla delega-
era, para nvoriguacões como autor ou

cúmplice -de um furto havido na Crfiit
no Meyer, mas verificada ri

SCCMii com todo cnpriclict.
csmeratlãiuentc ensaiada.

K' um vuudeviltc escripto eom cx.
ti-aordinaria verve, tçudo scenas dc uni
cômico irresistível.

«

«lios por 8CS5
em toJri parte.
para se vestir, criracloriznr-sc, mudar

Jc toilcttes, c muito mais imenso, de-

inaiidaiulv não pequena rapidez de

acção.
Ila oceasiões mesmo cm que o ar-

lista precisa ser quasi um imitador
de 1'rcs-jli, tão de prompto tem dc

í,-,;'cr m.iraçüe?. i '
Nestas condições, c natural quo sinta ; 0 A. B. C. 11-hrilluinte revista, que

necessidade de »,., «inariii, mais/ám. 
^luui^^nnlta 

.cn, levado^
_,. ...1.. se possa mover com o inilis- ; ti1(.ntr0| _v-% v)ú:,\.,í representações.

onde llie íique | (-,m. ;,„rovcitc-,n nois. os que ainda

RECLAMOS
Theatros

Ameíoiias,
sua innoccncia
vestigá^oési ío

depois ile strias
oíto cm lili»'!'-

1:1-

pensavel (Icsomlwraço,
espaço para dispor
fatos, cabellelriis, estojos
e outros accessorios dc íoi/cíl

pontos próvianicntc designadosi do
modo 11 poder 'deiles utilizar-se

presteza, sem delongas na sua

conveiiicnteuicnte I não viram a çxcelloate uoca oti: 'jiqueU
! i™„ «.,.» icudo-a apreciado, uma vtv,ler» que. .-  , ... ,

aluda queiram ir Rputauutl-a de novo.do pintura
em j 

¦M

A empresa iln 1'nlace
com I solvéu dar. ho

1 repreiicutaco lii
sua pro- j .-/ H-l

Tthènlrc re-
p definitiva

op?rct:i Lu

| Cine-iia Theatg^S«_jggé

llois films dc grande nicIraBein, cm-
bos trabalhados com maestria, cada
qual deiles com muiltagctln mais sum-
ptuosa, constiiueni o prógraminá que
íiojc estréa o luxuoso P.illiu. lÍMa.s
duaé graridiósas obras, são: "XSÍÍei-
tos de luz" .adorável romance dc
íitnor, cm 3 encantadores actos, a
cores iialuràes, da l'athéc(ilor; sçndo
sua .protagonista a festejada artista
russa Napierlíovvsltaj "Sãcrincio dc
nino esposa", brilhante trabãtlia da
l''ox-l:iln'i -Corporation, uma obra pri-
ma, cm 5 sciulillaute? netos, de um

enredo eonnncvcdor c ilicma atrracn-
tiâsiiuo.

Estróa-se boje, no elegante salão
<lo C'iiic-l';i'.ais, á Avenida Hiu llran-
co, o sensacional pclicnla -portuifue-
ra editada pelo Ministério da Cuer-
ra' de Portugal, e executada no la-
boiatorlò (1.1 Emprega Inlcrnaeional
rle Cineiuatogropluft Lda. dc I.isooa.
V um fllm' ha muito esperado com
nuciedade nesta capital, é a qual ,a
imprensa fluminense ji se referiu
eom inteira j;nstrça, <piando levada
com grande exito no Colyscu dos Re-

ci cios, de Lisboa.
li' a unica fitu pnrlugiicza que re-

produz a brilhante c memorável pa-
rada da divisão, realizada em Mon-
t-ilvo. com a assistência do Chcic do
Estacio, Ministério, corpo diploma»-
cn, officiaes do exercito franecz, m-
plcz c liesjianliol, enviados expressa-
mente pelos seus governos, para as-
sisl.irem « essa parada. ;

liste brllo. nr-n.co e ontlientico hlm,
dá a mais uilidit itnpre.-são do quan-
to Portugal está preparado para com-
¦bater ao lado dos alliados.

O confortável cinema Avenida r.nn-
tiimará hoje a apresentar no sua
léla, as sqpprebcndenles aventuras de
Mítrln Sois c Ollie Kirkby, uo; ;"

"l B«W3

* * *
Varias
O TENOR WALTER GRANT

11c um artiso, publicado u'mn
jornal dc Eueuos Aires, sobre o tenor
Walter (iraiit. da companhia (.aramlia
Scògnamiglio c oue na capital por-
tculia tove a mais brilhante consa-
(tração, ...xtiahimoo o seRuiiiter -, _' "Walter Craíft é o personmcaçao
do tytio invejado para interpretar os
ealaus da opereta moderna, que
exigem ao lado do cantor, o actor. A
opercla de hoje não c a mesma que
fez as delicias dc nossos pães e avós.
ü cômico buffo foi substituído pelo
raPeiicuV humorista, a romântica pro.
tngoiiista polo typo endmbrado ila
ídiiíin.ií.', o enlaa antiquado e ue-
clamatorio pelo habitue dos salões
dançando o tango e o "iic-íírf. A
transição -deu-se lentamente, c muno
raros foram os ártistas-hoinens que a
acompanharam. Walicr Crant. pelos
conselhos de Valle e a_ inspiração dç
Caramba c Júlio Marchettl. evoluiu
ao mesmo tempo c não despresando
qualidade alguma das muitas . que
dispõe, coiisceiiíu o mais alto posto
entre os artisus da sua categoria.
Assim, vcmol.o apaixonado na ; iil'<j
(iTOprcndido c orgulhoso «a 1»«
Aleare. indeciso ua Duque:» do , Liai
Tabarin o seu mais recente trium-
pho. A sua voz adapta-se ao perso-
uascui conforme o personagem o exige,
dando-lhe ns necessárias modalidades.
As notas sacm-llic cm harmonia com
o Resto. Sabe ser mulifluo. aquecer
a voz. é sobretudo como actor e- como
cantor uma creatura extremamente
iusittuanle.'-' , .„.„

E terminando a sua nota soDrc
Walter Crant. que nessa noite fazia
sua festa artística; accrescçnto:

"V: hoie a sua festa, h' qiwst o
«eu adeus no publico porteuo. I; em
vez -de lhe levarmos as flores que se
iòcara ás /.ri»ia-ífoiii»ii enderecemos
os nossos votos á empresa da comm-
nhia liara que muito cm lircvo e <lc
novo nol.o traga." ,

Walter Crant desempenha o papel
de iiriiicipe Octavio, na opereta A
duaitc:a do Bal Tabarin. çom .quo es-
treará lio Republica, quarta-feira pro-

I..IHMM.UN 'VU.míV.JmW.t -1

xinia. a íiotavcl companhia Carauibá-
ücoRiiamiBÜo.

FÁTIMA ifÍRIS
Despede-se amanliã desta capital,,

no theatro Republica, a ícatejadu ar-
lista Fátima Miris.

. Ü espectaculo é em honra c bene*
freio de Fátima, sendo o programmadheio de novidades.

*
Tara amanhei está annunciada uo

Carlos Comes, a "prêmlére" da re-
vista fantasia — "O amor", de rica
ihoutagem e qúe cm Lisboa logrou

eccn-S dc representações in-
uienie, pela companhia do
ot i dc Lisiioa.

ti.i .!:•« __K. José, teremos
amãn!':i ;t *p;eiultjfe" tia (peça bur-
lesca — "O C-irimbãmbá", original
de Annibal .Mattos, com musica dc
Arè-iUnedes dc Oliveira.

^Acha-se novamente tiesta capitul,
com procedência dc líucuos Aires, o
sr. braucisco Mo^na, rcprcscntanle
da Royal Anistie Agcucy, recente-
mente fundada na capital argentina,
com o intuito dc promover o inter-
cambio dc artista- c outros negócios
tticatraes,

Essa agencia tem a exclusividade
dos serviços da South American Tour,
Theatro Royal, 1'afijue japonez, i'lo-
rida, Pavilhão das Kosns, -MajcsUc e
outros, em ltucnos Aires. A sr.m fim-
ilação deve-se á iniciativa do ciiip.-e-
sario sr. Isidoro Viilar, que ficará
com o cargo dc gerente da agencia,
sendo ao mesmo tempo cònccsstpna-
rio de grande quantidade <le diver-
soes uo Parque Japonez, de Htic-nos
Aires.

<^> Tatima Miris, a eximia trans-
furmista que tanto suceesso está fa-
zendo no Republica, deve estrear,
sexta-feira, no Pliraix, visto ter de
ceder o theatro da avenida Comes
Freire i companliia Scogiiamiglio-Cá-
rambi.

<? lístá organizada uma compa-
nhia de revistas c operetas. para cs-
pectacutos por nessôes. a preços po-
pulares, c que deve estrear a 4,-de
novembro próximo, no cinema llijjh-
Life, á pinia dc Botafogo.

A peça de estréa sora a revista cm
2 actos, oriüinal de Ruy Conçalvcs —
Renunciou.

Segundo nos informa a direcção oa
nova tr"npe, a montagem dessa rc-
vista é bem diversa da das peças-desse
gênero exbibidis em cincmas-tlicalro.
Ha ncll.i uma cuidadosa cuscenação,
sceuãrios vistosos, guarda-roupa novo,
com toilcttes do conhecidos atetiers
de liiodás e uma deslumbrante apo-
lheose n Santos Dunionr, dc grandioso
effeito SBEiiico, sendo lambem appara-
toso o final do i" acto, que c uma
patriótica «rarríie mí.r fíambeaux em
homenagem ú entrada de Portugal na
guerra, scoua de grande effeito, pela
combinação das luzes. Os prbicipaes
papeis da revista estão entregues a.s
actrizes Rosa Piora. Aurora Rosam,
.'.uiza Oberto c Aida Coppi e aos
adores Antônio Vieira, Arthur I.ouro,
e Francisco Xavier.

A companhia tem um corpo de coros
c fícuração de 20 ficuras.

•+ No Maisou alodcrne, realizam-
se hoje, das 6 horas da tarde em
dcante, interessantes torneios de ram-
boll; com bilhetes de bonificação.

# * *

COMBATE
riSMÜ

AO AXALeilAtVi-

OS TRABALHOS DA LI6A
ftUIKNSE

Sob a presidência do dr. Leopoldo
Teixeira í.eilo. rcuniu-sc. mais unia
vez, a I.iga Fluminense contra o anal-
phabelismo,

l'oi muito bem recebida a commu.
nicação enviada pelo coronel Kaul do
Carvalho, presidente <!a Câmara «e;
ltaocara. Fobre a creação de 10 esco-
Ias municlpaes, que funectonuni regu-
hnuente, bem ítscalixadas e eom a
frcqnencia média de ,"í^° aluamos.

O professor Vieira da Rocha parti-
cinou haver faladn eni sossão do Am-
paro Operário, subre a freqüência dn
escola nocturua mantida pela 

"n?socia-

ç3o, lendo a direcloria promcttldo pro-
videnciar sobre o attgiueuto da respe-
ctiva -freqüência r

Foi resolvido, por unia proposta do
presidento, autorizar o dr. l(uiz Pai-
micr a sc entender com o professor
Raul Vidal e mais íncintiros da coin-
missão do Ouarto Congresso Brasileiro
dc Instrucção. para oue o mesmo Con-
gresso vonliii a sc realizar o nuiis breve
possível. „, . .

Os srs. J. Dcnioraes ç Imeua
T.cite propüzerám que a directoria se
dirigisse ú Lisa Brasileira c tombem a
Câmara dos Deputados, solicitando ni:
tervençáo junto aos altos poderes da
Republica para a inclusão no projecto
sobre a entrada dos indesejáveis, tle
um artigo prohibindò tauibcun a entrada
de analphhbctos, conforme c feito cm
outros paizes,

1'ur proposta do dr. K.imon Alonso.
foi resolvido agradecer aos jornaes. 0
Ni :'¦ tov e .-1 Coniiiiva. o primeiro,
a i -rcs.,c tomado nela causa da l,ip.
e .ni- segundo, a remessa enviada dos

.primeiros números.1 Poi airid.i deliberado enviar ao dr.
íal.gyíC de Alencar, a lista rios mem-
bro; >la commissão de Barra Mansa o
mais insiriicçDcs pedidas para a íun-
ilação da Liga Barramansense,

BREVEMENTE

A LANTERNA

AIDEAL*)!
Moveis e tapeçarias
RUA S. JOSÉ'
Teleph. 53.24; Central I

•__a_S^t-C__5*^_> {»---»-

Liga da Defesa Nacional
IYirticiiia-tios a directoria da l.ic.i

da Defeia Nacioual a installação >!a
sede da I.iga, á rua Ouvidor n. So,
onde se acham iniciados os trabalhos
de organização c de propaganda do seu
projíraruma moral e cívico;

Massa de Tomate- AJ"i
a da Companhia Manufociora de
Consen-as Alimentícias.

JdUNAl, l>.\ XlilTlí

Associação Brasileira d?
ftaiâcsiiticos

A Associado illrásilciva dt* Vitàrtnai.i
couticopi cm se?sSo do conseilio admi»
lüstrativói resoWeit, t1(,r uuaiâtuçí
dade de votos, odherir á !,Í!í:t da Oc;
íesa Nacional, enviando u:ii rtííirio á
sua directoria. Ka mesma -c..ão, «
conscího tomou diversa. dclilicraçOei
afim (lc deiiionstrar aos nossos phar.
uinceultcos patrícios o valor da Asso»
cinção Brasileira dc lMiannaccuticos;
não só ua parte pratica, como também
na parte Belcnttficn. Keleva uotárt u
facto dc estar n nossa Associação iu-
cluida ua lista das nue representam os
diversas classes contempladas; entre as
oue dcv.Mti eleger o\ intendentes, de
necordo w.i\ o substitutivo do proie-et o da orRanizaçâo de Conselho Alu-
nicipa!, do paladino da democracia;
deputado Afranio do Mello L;ranço,
publicado no Jornal do CoíuiMfeià dc
4 do corrente.

Foram neceitos sòcio3 elfcctivos os
pharmãeeuticos: llouorio Brandão; Jo_
sé de Oliveira Campos Júnior. Kurico
Brandão e Oscar Ta\arcs Uomes, o to-
ram lidos as propostas nara sócios, dòs
pharmãeeuticos: Cândido l'*ontoura du
Silveira, Francisco da Rocha Viyt Ju-
nior. dr. Heitor Machado Silva, felis
Uuimtirães d. Odette Coiiiibra, líiii-
mncò Araújo de Mello, Alberto Mallet
Soares, Júlio Álvaro >!;.¦ Carvalho c
Germano -Siilyta Cardoso. ¦ líntre os
novos soctos de.Ma assoetaçiío acha-se
o sr, Cândido l^n^ottro dn Silveira*
residente c*c* S. rauto, c nue lia pouco
tempo ouhllcou um bello irahállio, in-
titulado .-í.í pharmaeitís c a Saude /'"-
btica. sendo depois tratwripto tto nu-
mero \\c (i da Revista de C/ifiiitVti t r
Physica desta capiw.l. prgio official
desta associação.

,_»«¦ »t» ¦ -

Fluminense-Hotel
Reformado sob nova direcção

Aposentos para joo ptssoas ——
O que mais convém aos passageiroi

do interior ¦-- Preços:
Quartos com pensão 7$ c 8S000.

diários. Quartos sem pensão
4$ e 5$ooo diários 1

Praça da Republica 307 -- Rio d»
Janeiro. Em frente ao Campo dj
SanCAnna e ao lado da E. K. C.

', !;W:í'',;i':jg,'--':

MUSICA
CONCERTO ALMEIDA

CRUZ
Realiza ho)'c, no theatro Lyrico, um

grando concerto, o applaudido tenor
portugue2 Almeida Cruz. quo tantas
sj-nipatbias conta entre nós.

programma desse festival lyrico,
caprichosamente organizado, consta do
seguinte:

— A. Thomas — Mignon — Solo
di Cuglielmo: "Abi nom croaeyi
tu..." — Almeida Cruz.

II — o) II. Osivald — I.Icríc; b)
Ccrmichiou — Tarantolla — Cardoso
de Menezes.

III — U. Ciordano — Andréa Ce-
nicr — Lcctura dei versi — Almeida
Cruz,

IV — c) Alberto Nopoinuccno —
Dòr sem consolo; b) Alberto Ncpo-

mueeno — Dolor suprema; c) Araújo
Vianna •- Amor — scnliorita Dolorcs
Belchior. ,.

— I.concavallo — /aza — Sou
di Cossirt: ai "Zázi piceola zinga-
ra"; b) "Btiona Zázi..." — Nasci-
mento Filho;

VI — Massene-t — Manou — Sob
di Des Cricux: "Ah! dispor, vi-
sion..." — Almeida Cruz.

11 parte:
_ Verdi — Um bailo in mas-

chora — Selo di Rcnator "Kri tu ch.c
maechiavi queU'auÍnio..." — Nasci-
mento filho.

II _ tc-har — l-.va — Valsa do 3'
acto — D. Adriana Krcsuel.

III — a) F. Cileii—-Adriaifo T.cc.v.i-
vreur: "1,'anlmn bostansa..." — Wa-
unzio; b) Boito — Mcíistofcles:
'<C,iitnto sul passo estremo..." —
l;auslo -- Almeida Cruz.

IV — o) Rafí — Cavaüna; b) Uu-
linjr — Czardas — Hylaiye —. liaria-
ton — Cardoso de Jlcnezcs.

— Jlassenet — Hcrodiadc — Ai
iVIlèrodinde — Scnliorita Dolorcs liei-
chior. ' . .

VI — I.concavallo — rardiaci —
r"Vesti Ia giuba" — ^Vlmeida Cruz,

THEATRO LYRiGO
Hoje *^2?p^ Hoje

Concerto lyrico do tendi
portuguez

Companhia
ca do íi

EMPRESA PAS.CIlOAlj Sho^LlO
Nacional, fundada em 1 <rc Ju ho lc '!••; -

•tor l-ilri""-'" ,VI"1"1 — Maestro <lii-oMiCitr,i. .1

A maior victoria do theaiw' P°Pl?Wv_

Direcção

HOJE 28 \ío Outubro de YM HOJE
Na 1- c 2' sessões - .Vs 7 c 8 DjA da noite

A VICTORIOSA KEVI.ST.'

iliíStOÍOÜi
a_s_s #

coMrfeRiss
I ST

. ALFREDO Sll-VA

da quadro novo Dc

com o bcllis.-iimn concurso dos exl.
mios artistas: sra. V. Adriana Kre-
suei, sratn, Dolorcs llclchror, Na-scij-
mr-.-.t.i Filho, Cardoso de Móiiczes e

Ernarti Braga

líillictcs á vcnilti 110 'Jornal

do Brasil", •' á """l1"' Iln W"
lücf.cria do Xlicntro Iiyrluo.

(J355)
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(CYGLÕ THUATiVAlJ HUASlI.iilllO)
Grande Companhia Italiana de Operetas

ETTORB V1TAL10

Em cònsòqüénclá do enorme exito alcançado
nas primeiras representações a empresa rosol-
von fnzor snblr ^v^eena^ mais ntsia voz

1 iio FK~8eguaüa-f8fra',"23Tc outubro -HO TB
2} ' Ulttina o doahHivà.roproaeii-tação

CINEMA IDEAI

0 leilão de amanliã n.
Alfândega

Pía Ruartlamoriíi <!.i Alfaiulfí;:'. ??-
rão levadas hoje. .1 leiUo piem de
outras, as stRiiintcs mcrcnilnrlas, ap-
prelieiiílidas como conWabaii.do: meias
de seda c ile fio dc- hscossia i>.h.i lio-
mens c seiiUoríisi obras uo csiniuio.
cartas de jopar. bolü.cs de madreperola,
charutos, plstáliis, chapéos «ic Ijalhii (to
Panamá, sedas, vinhos olKOiluo cai
rama e a grnticl, c iihosphoros.

CONSTIPAÇÃO ?
Cura-sp, om 11111 (lini com M

pastilhas uuivcrsiiliuriiti' co-
lilieclfliis do
IJAXATÍVO IMStJMO.yriXIVA
Não tem snlistiliilo — Todos

os vidros trtr/.fin n
assljíiititHra R. «'. GlíOVB;

i

<§}

llLa ioleisa dal Bal Tabarin
i O mriis recente suceesso' dos thoátros europeus o o maior tri-

umpho da Coinprinltin. Vit.ile
i ^7eiUc.tía~oi^istr_ lüaoítro __,.. ROIGl

nilliòtõs íi venda ha.Ãvonidii Uio Branco n. 133, Telepho-- " : das 10 as o ho-

rana
Ruaidã^ridc-7nsrtC0ço;;(^g^rQpn pi W-.
HOJE - iDinonenté e sensacional programraa novo « HOJE

Abrimos esparo para a mundial*
formidável fabrica amoricaua io.\-
FILM COlU?OHiVriüN, quo apresenta
a magistral o delicada obra-prima
de einematographia moderna, com-
pletamente iiicdita:

I.Rtó?âa'A_sEmbl,-aíi!
CINEMA STAR e

4354

-I

íCAJUMPOIlffiSSi
S Unico thcatru p n «efsocs que •

fuiicciomi nn Avcm-r-r •

|hÕJIi; |ITÜJ-D|Primeiras g
representações $

Ra _ UNI CI PAL, § 
Çcmpanliiá dramilica rrancézfi.

u 111

_MÍsc-cii-sctnc d-
sa—Sccnarios dc

[TSY ÍcáMAMB
„ HOJE «Tócita dc hs-«trnat«r«i nWJÍ! 1 L<

,ó Ilafbosa, An- (3 B~_B ~.K- 'w*s>1 íi"»':- >. J
saíies Kibciro.g Comocliacm iaclos tle Alfred (.ipu.s |
-J-l^-l Mr. GTJITRY jouçni In.nMe do Ahl>W, JOSSA^jl .

____-----._ mUl0teS ú venda na'casa Arü.ur Napololo, Avenida nio 
|Hriir.co 11. l?i. . .- H -~^
I d» 2

¦ íto 57Í1 Central. Oasti Lopes e Fernandes &C
-ras dnjttvrdfli Preços do costume. ,' " 

iTrovemonto" A novissima"õp'õ"rota ilEGGENDE Dülitih
f VRANC1G. cíistumós sicilianos. A soguir
CIIAMPAOMÍ CLüIl. ^

-¦_r.-t_3_n\'.w:;-*-.'^.-: rar*

•^•?.^r'?^'r~íW^^^T^^í5f^^'^..4<!aRÍmn-)igi 
9B/-t __Al.lf.'B-JrJ-SA

Uai? \J __»_U-aWI«--- OMVH1IÍA & C.
:_E____-B! tã!\

UÍSÀNDE COMPANHIA ITALIANA DE OPERETAS
GZtlO

QÜAKTAFEIíA, 85

r rúGita úc assignaturaDirecção artística
av. 5-.- lírico VíillI-:'s'niK'A 

com a npereta em 3 actos o doslumbraaüssima montagem

Direcção musical do
Maestro; V. líellery.rzal

Comedia vantlcvillc em 3 »«»?¦ •
original uo _cseriptor-; ^brasileiro ç

QASTAO TOJEIKO

f.iclvna Serra, uenr-ra il'A
mcltla-, .Imlilli 1
cão üalalãn, .1."
llicro Vieira,
Edmundo Mam.

J'' '. _^*fâr* 'M' ¦:-'''* -i^ í_S_2^
nn_<_M_aB_g___B________Ma___—B_-m__¦___¦¦

®11 ii 1 Sim ii í\ y
llflill sifp 1

®

rrüf.-frou, (a diifiucziv)
sti:fi v sii/:,ag

rrincipò Octavio
WAl.TKi: í.iKANT

Krti, itclephoaista)
MARIA IVAMSI

Sofia Vaber
CAV. ENRICO VALIjE

Amanhã ¦- OS ALLIADOS. $
QllliitaJfcirai iCi ¦¦- "Jlatt-S

nic1' da moda — Eucommcn-•
das pelo tel. ffci, Central. »

(-133.1) Sí»eM0«»»Mte»M«et9ee
E.WUL1 -..UUM

Pni'CÒS AVGI.'-OS.!—--.Fi-i-as e camarotes dei-, SOfc ditos
do 2"Wífciironas, 13$: balojo A a II, 105; ortiras filas, U.:i ga-
orias-Á-o li, 3Sj outras lllns, -süOO, • *-"

.¦?.w_.v.r*_.-_.f/-it»«*» vmxwKnKtmtrxtxtri

50
OOIUSTAS

c
Bailiirinns

í)i:clTe"sírl!l332"£r^
A companliTa chega ao Uio nmãTíhíi/a bbrdo do «Araguaya»,

Preços : Camarotes o trtlas.-llOS-WuTèüiísííSS^Cadèiras, 4$-Ualcòes de V, 5_S-natcões
. üS-fialofia numerada, Sg e entrada geral, lSSOa.—Bilhetes á venda no saguão do «Jor-

nal do Urasil», das 10 ás tí da tarde.
E&JÉ___3__3#__3__---^

•.-c> *5^'rí.Tt-H-' *7set9xta_tma

a lillÜI B§ BAL f ABÃ-M-f 1
B

em 5 artísticos hetos
Drnmd lyrioo „ nmorooo, cobro ri

vida campezina, cnnln impera a in-
genuidade, a poesia, a simplicidade, ve)
o encanto e o amor... ,,_(§)

AS amplas várzeas coberta» ^
do relva, os declives dos morros vi- (Q)
cojantes e os maravilhosos pan.ora- ^g\
mas quo servem dc theatro á pre- «J
gente peça, em conluio a um doso.^-r (g)
penho artístico vigoroso o impetre • 

^~.
vel,são tudo quanto se poda iinaginavr >&

de sublime e produzem na platóa a maravilha da visão ci ci enlevo da alrna. O .^^mpto ^
mimoso o terno ô tratado com tanto carinho quo r«Io a pona af^rmjr qM^ a I. x L.H.M _
COUPORATION podia conceber semelhante arrojo. Uma hora fie delicia—w tium.t... ue v^
devaneio poetico-Passados no paiz dos sonhos e do idealismo..¦¦ (g)

No mosmo programma o possánto drama soientinco-social, da gradue fabrica I.e @
Fllm d'Art Italiana, edição de Pathó Frôros ^iixt¥TT«t>1T7|OA- ®Os raios neutros do Dr. Pietn "vlVf S&ií-) §

4 LONGAS PARTES (^
Artistas de escol-Misc-on-scèno acsluiiibrantc-Assunipto pujiuKo o ^

sensacional - Vestuário riquíssimo - PUotoRpaplilas nitlilas-Dosonvolvi- <®
mento Interessante e qnatlrus natnraos «Io cxtrc.in -.J»eUcza... ©

Abrirão ainda este monumental programma PATHE' JOURNAl-®os últimos boletins mundtaos trazidos pelo r r\ t i ¦ *•* *» w. %- : 
(pf

COMO EXTRA PIIOGRAMMA NA A'RMPRf5IIiHO
MA! IXE'E — A comedia americana \J __4-¥l A --< 2___j a__d-^l--~

Duas tnaunin.oss produçções de longa imetragem e do ^pborba feitura Ce)
© artística OS IIOMRNS NÃO TEliM JUÍZO, comedia dramática em 3 longas partes.-SUl-
(3) Club MILAGROSO, drama social om 2 estupendas partos, A. J&

y^gTyr-t. WY-WiJt'-1*

r-ETí.-

c„„vSrro. i: theâtuo carlos gomesTheatro RepuMca
SEGUNDA-FEIRA, 23 DE OUTUBRO DE 1918

AS O jB)3Í PONTO
OJ^^S?ON^^EC^ircê^tSC?IOUN:ST.

Emilia Frassinesi
BARONI % U

o I
COM O GENTIL CONCURSSO PARLGS
DO MAESTRO COMM.to„___,„,„

PROGRAMMA
Primeira parte: . ,.

i»—Saint Sricns — "Allcgro moilerato — Aniantiiio
gro rin.-ik".

Oo (i) A. Ferrari — i.r°° — Oavottc.
« (10 Oliinbrano — 1.700— I-i Classe.

Segunda parte:
io-iCorelH — Ua Mlia —¦ V.i-i.iirtocc serre.
:"—Wlciiiasacki — Souvcnir de -Moscou. ' 

_„,
NOTA — O maestro Coniraeiirlador BARONI gorit

presta « acompanhar o concerto de SAINT SAENS.
As outras i_artttttras se:.iv ;.ror.;iMt:i--i!r.,3 .pelo uiacslr

NO GALLET.
PREÇOS: -¦ Vri.-.K c caa-.arotiM, ejí-r cadeiras; 5:

<\ c 1$; gaJcria ntúncraíl.i, ;?: c:il*;ada, i$ooo.
Amanhã — FESTA ARTÍSTICA DB FÁTIMA MIRIS,

Còmòanliià closÈssOcs do lidcn-Tlibàlrô*, do .Lisboa
Êmpre -a Teixeira Marqiios -gerencia do A. Ccrjno

2-SES8ÕES-2 
~0^"_ 

ii.1 2-SESSÓES-2
O üi-i di» noite I S^flP^b-a e «.»3i* «ta noitü

ULTIMAS E DEFINITIVAS REPRESENTAÇÕES
da celebro e appa atosa revista em dois actos e oito quadros

©®©(§)©©©©®#(©©®©©Í)®©®®©©f

â

FOLHKTIM DO "CÒKÚBIO OA MANHÃ" l(í.'í

diz adiará isso também muito iaci!

As íu (|U3

— "Alie,

I.UCI

balcú

is. O

«ç~ ^"^

toma" parte toda a c o im panhia

Seloksai tí iiWQnsp-âs:avejt-PÍi2_nipho

l^em^^^^^il^^ Ó AMO

Empresa J. Cruz Júnior —
líuii <la Cariocíi ns. 'IO o ul

W

HOJE- 2 filais sensaciOBaeg] -HOJE

São £3 uaballrtis ambos grandes c srran-
<li os os, ambos beliissimos e tlc

grande snecesso

o revolver (pie elle possue, segundo elle
de explicar? ...

— Nesse caso toda a prudência e necessária.
-- Conheço a situação financeira do sr. Beaufort. .-Vs iunuiçoes

elle possue tem feito máo negocio. Aiimincia-se mesmo a li(|Uitlaç.'i-o clcllai,

O leilão deve realizar-se cm breve. #
— O sr. Be.iuf.ort passa por ser bastante treo.1"' ' dinheiro nestes ultun tempos.

Ç'

9 B"
1 F_-^ar_C_r=__-3SSEÍ-SSs

«••éw«.WM»«ece9®«®08e-«9»e»»*-^^
__5au

1 Nas garras da Policia l
fc(

EaufCKrMiWM

i cM-MB-xsB jmtna_--i_mi.iiiiij_.il'"* auw_«--w

Cinems egre
Ktia Luiz («uniu, IS

Coínpanhia Mexa
d'Azev'o(l 1

â.0JE ©
Das 6 lioras cm diante

DE SEIS

S^ZJL,TSS.S

THEATRO RECREIO

A's 7 3[4 -" SESSÕKS - A's 9 M - KOJE
GRâKÍ)K EXITO

,,rc!No Cinema Maisor, Moderne

SH!0JE

A engrao.tdigsima comedia ingleza, em 3 actos, traducçao
de tiduardo Victorinò d.i original de V. Plnero

TORNEIOS DE

VIR AM-RI

Scnsneional ! —. Aventuras e peripécias — Luclas
c astucias — Mü.vimeatiriçãp o grande emoç-üo
Drama Policial em 5 longos e beijos actos

e aguardo mai- amplas infor*

cairão por terra, depois 'Io rc

kí

Miss Cvclo

ffllfllâ Ul M^!ÍiHPiHÜB JJ 1.11»l O JLJIi illvuU'Uii
protagonista : O»'»RM.H.I) A l)'t) l-IVCT! t A

Brilhante exito de totla a companhia

L-i
das C iln tarde om dcante.

HOJE
Prc g ramma corapíetam

Bilhetes com bonificação
l-'i-:i.

ri::-, patc
.514, 4.1

Progpamma

i?_e-ite nono
Ingrosip l$ooo

.Mise-on-sc '-ne» do actor M.BXANDIIK DR \/,K\T.üO -Mol
da Mar^etniria Urasilêirã

-\ aclriz Clir.MlI.liA D'0I.1VGIKA
Io M-idann'- Tttixeira (Av. Itto

it. Urttgitayana).
. \tclier» 1
y.-os da Casa Ca.str

exiiibir
Ufanei)

i «loiletíeí" do
li rln

Ataaahã
aiÓliUiSIU

A'rt !}l 9 Tij-l - aiESllüA 7)K
S 4ü-H>

PítEÇO DO BILHETE iScoo
VALIDO POR 15 DTAS

Sorteios ás O c ás ii libras
tln liolte.

íiiir.eros p*cir»i.iJ"os hontem: 15 27

BREVEMENTE. GRANDES
NOVIDADES IS u:3J

•nei
e os sètós Sste Peccsselos BBortaes í

(
Oactòsdc uma comeclia-draina cuja celebridade (
caminha por toda a parle - O fllm mais bello, (

mais movimentado, mais excêntrico e mais sen- (
socional. <

Poderá haver melhor programina ? Impossível... (

Quinta-feira -- Um film Policial cheio de ,
& trücs e do situações admiráveis .

O Roubo do Archivon.7 ®
® A Tentaçrio e o Homem §

Grandioso drama de aventuras em ¦> actos 
^

CS)
.3)

—. Sim, era, mas »;ni| perdido muito dtnli
cio menos'assim se diz c será fácil verificar

Dc maneira ci.ue o senhor acredita....
Xão acredito nada. Supponlio apena:

mações; . .Espero, sr. juiz, que as suas fttspcua
latorio medico-lcgal do dr. Cerardo. .. ¦- 'v. ¦

O que c que 'o faz pensar assim, . . .
Ê' ininossivel que o exame do doutor, que se fixara principalraetitt

«a direcção da bala, não nos elucide. Tenho tomado parte cm muitos m-

auèritos sobre assassinatos por armas de fogo, cm que_a espingarda ou a

nistola têm representado o seu papel, c sempre reparei que o relatório
do medico era da máxima importância. Guia o rpesquizador; poc-o ira ca-
írtinlio .verdadeiro e muitas vezes fliama a attenção para fados que nao ti;
íiliam sido obserrarios. ,

-1 De maneira que as observações do dr. Cerardo tenro grande peso
na sua opinião, sr. Pinson? ... , , ,

Confesso, sr. juiz porque., a respeito de crimes, lenho longa expe-

riencia e =ci que sc deve estar preparado para tttdo_.
Pois bem, espero com confiança -esse relatório.
Com confiança? ... . . „¦„ „s.

--Com receio, sc achar medhor, porque com effeito receio liem ti.il
' ter qne mitdar de opinião.

-'-- O futuro riol-to (lira, sr. Lattgier. .
üs dois homens calaram-se, separaram-se mesmo t so se reuniram <M

novo quando chegaram ao castcllo.. .
Uma vez ali, o sr. Uugier dirigiu-se a wirarop;.
--¦ \:ão esqueça, doutor, o consc-Uío que lhe dei.
Gcrardo inclinou-se sem.responder.-. _
Daquella vez a insistência do juiz fora-lhe direita aw coração. (Jlliotf

¦ «ara o magistrado c, vendo aquelle rosto frio c severo, ficou inquieto.
Dite pensará elle? murmurou o medico. ,.

Alguns minutos depois de chegarem ao castello, Beaufort pediu a -¦•'

rardo para o examinar. , •
-Votíro muito, disse elle: toda a cabeça me dóe e, como sou obrfc

feado a voltar para Creil, preço-lhe que tenha a bondade dc me lazer trv

tamento.
Cem todo o gosto. p r„.nn_

Gcrardo não tinha nenhuma razão para oçcultar a «eantort a r..oiw

inendaçãô duas vezes repetida pelo juiz fonir.flor da culpa, u sr. uautisr

não lhe tinha pedido que guardasse segredo. ,„„,„-,, T -niciet
-Não quero deixal-o na ignorância, disse elle, de que o rf. J^angiej

m'e pediu que examinasse a .sua ferida com attenc-o e que redigis^ sol)«

ella, hoje mesmo, um relatório.
Beaufort poz-se a rir. n á

.Vão se afflija com isso. mett amigo, e cumpra o seu dever. O ir,.

¦^^

:*t«í'"v5r
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ESPIRITISMO
Materializações de

espíritos
O meu amigo João Lourcnço «le

BOI—a, eatabelccido nesta capital,

Éado 
Ido & Europa, em iooq, enviou-

I a seguinte carta:"Londres, 6 dc ianciro dc 1910.
—Amigo I.. L.—O fim desta i ¦ par-tlcipar-lhe que assisti, aqui. a duas
maravilhosas scssScs de materialUaçüo;
«com mcdiums e assistentes diflereu-
tci.

A primeira sessão, dias antes do de
Natal, tinha por médium um velho
«teo, que ae sentou com cerca de
cinco auistentcs em torno de uma

mesa redonda, iodos dando cutrc si
Al mãos, cara que alKum, demasiado
Curioso, nao se servisse dolias para
•garrar a fôrma materializada, o que

podia offenãar o médium,
Sobre a mesa existia uma cilhara,

tiuiu caixa de musica de salão (ik_s__
de «dar corda), c uma pequena chapa
•Quadrada, de zinco, caiada num dos
lados.

O médium, não sendo poderoso, tor-
nava-se necessária esta chapa, afim

_e qire os espíritos, nella ccmccntran-
do a luminosidade de seii fabrico no
mundo espiritual, sc servissem dessa
chapa como dum refltctor para ilíu-
minar as suas fôrmas.

Não se fez evocação ou prece dc
flualqucr espécie, e conversava-se so-
líre assumptos sociaes. Apagou-se a
lua.

1'orc.i dc um minuto depois, uma
voz forte, differcote da dos assisteu-
tt_ nos saudou.

MSÓ invisível deu corda á cài.va dc
nu si ca. otic começou a tocar; crj.uc.ni->
sc no ;ir sempre tocando, c pousou
em minha cabeça, para que eu lhe

lentisso o peso. indo depois para o
chão.

Apresentou-se. então cerca dc dez
centímetros «distante do meu ruslo,
um busto materializado, exactamente
fKtial no que está no prefacio dó li-
vrn "Um caso de desmaterinH_ação,
por Aksakof, aue abi traduzi : tra

John Kintr. o marido da celebre Katie
Kinf., c oue tínba sido governador da
Jamaica,- 1C11 e tinha baíba cerrada, turbau-
te na cabeça c voz forte. t5o forte

3\w 
se poderia ouvir a uma distancia

e vinte metros.
Cumprimentou-nos nmavelmente; c,

como sabia também francez e licspa-
nhol, exprussou-me suas saudações
nestas liimuas.

Via.se.liie o busto fluctuandn sobre
a mesa a narte inferior yaporosa; c
foi assim mie cl!c sc dirigiu para por-
to de cada assistente, como que que-
rendo que reconhecessem „ sua rea-
lidado.

Km seuuida apresentou-se Joe, um
espirito aue, em vida, fora ctown, na
côrid ilo príncipe de Mônaco.

A voz deste era inteiramente di-
versa: assemelhava-se a de ura asth-

mãti.có.
lfòi de uma amabilidade extrema

pura todos; conversou com alguns,
disse Rracejos; emfim. produziu per.
fumes na frente dc cada assistente,
de maneira que todos, eu inclusive,
pudemos apreciar esse odor aHR»-
davel.

Vieram vários outros espíritos, ape-
nas com o busto materializado, c fo-
ram reconhecidos, por assistente, como
filho. mãe. amigo, etc.

Alguns distavam d« meu rosto ape-
nas dez centímetros, de mudo que
pude facilmente reconhecer que não
se tratava de artificio ou fantasma-
ro ria.

Um dos espíritos materializou uma
cruz do dez centímetros, na frente
do meu ri sto, e canti u er.i voz pos-
sante, o "Gloria in Kxcelsis", em la-
ttm. ao mesmo tempo que tocava cU
tliara.

Km siimma, como sig-, at para retl-
rada, cada espirito, de per si. saudou-
nos eom "«oud night".

A sessão terminou também sem
prece .111 qualquer outra formalidade.

Na outra sessão a aue assisti, em
ontru locai, o médium é ajiâa conhe-
cidò uo mundo seientifica — a sra.
Thompson.

Com este médium as materializa-
ções são completas«ou perfeitas, des-

de os ncí até á ca*>s;u,
O logjr das sessões era uma Bala

de viislas. e os assistentes eram seis,
quasi todos incrédulos.

O kabiiicto do médium era uma es-
pecio de caixão grande com cerca de

dois metros de altura, um de largu-
ra c um de comprimento o uma cor-
tina pela frente.

Nada irais continha senüo uma ca-
ilcira de palhinha.

Kxauiiiici lodo o gabinete e toda a
sala com a maior nttençSo. e nada en.
coutrei para suspeita.

A sra. Thompson, antes de entrar
para o gabinete, foi examinada porduas senhoras incrédulas, que abi tam
pela primeira vez; apenas estava ves-
tida com um rounão ou sobretudo de
lã escura: nada de meias ou de rou-
pa branca

Assim cue entrou par. o gabinete,
fechou-se a cortina, e a sala ficou
apenas il imiina-da por uma lâmpada
de vidro vermelho, bem defronte do
gabinete,! Todos os assistentes sentados cm
suiui-iitcilo deante do gabinete, viam-
sc perfeitíMiieute e conversavam sobre
assumptos diffcrentes.

Não se fez prece ou evocação.
Um momento depois, abre-se ao

meio a cortina, c todos puderam vér
(ó maravilha !) uma irmã dc cartda-
•tle ua frente »Ir> menti vim. r*n.m omi
trajo característico, os braços cm
cruz sobre o peito, e finando baixi-
nho. cm francez.

A malcrinlizaçSo não podia ser
melhor.

Uma senhora nrr.cnt- que falava
francez adcaiitau.se para conversar
11111 pouco com o espirito.

Em seguida apresentou-se "mane-
moiseltc", um espirito assim conhe-
eido. e que se distinguiu absoluta-
mente do anterior,

Era uma moca dc grande belleza,
alta, cbciu de corpo, vestida toda de
branco, desde «n calieçn flte os .pés,
como «se fosse noivo, c tendo em
volta dc si um grande manto de ren-
da branco, que ella com> a«9 duos
mão.i, e aileantnnt1o.se dois passos
paro fora do gííbiuctc, procurava
npre<pntar aoc assistentes.

Era realmente maravilhosa esta ap-
pariçfio.

Veíii dcpoiif-j um homem barbado
(pnreccii-iiie o fallecido Dativlra de
S. Paulo) quo mc acenou com a
mão, p:ira nue eu, chegaiulo-me parn
perto, me deixasse tocar por elle.

Senti perfeitamente o contacto das
suas mfios sobre a minha; esse con-
t-netò assemelhavá-se _' ao do algodão
em rama, porém mais suave.

Em sostaidn, tendo apparccldq um
outro espirito, c eu julgando que elle
me "tinha chamado, fui para perto

olim tíc que elle toc.i«sse a sua mão
na minha; porém, cite demonstrou
IntelliRcncin viran.lo-se para outro la-
do onde hnviti unia senhora sua co-
nhecida.

Esta entiüó approxunott-se, fot to-
«ida poí elle, reconheceu-o como

eendo o fallccido noivo de uma düs
suas irmãs.

1'àra ccriifioàr-se. fei unia per.?ún-
ta ao espirito;, e este fez com a ca-
beca um signa) affirmativo. . . .

AprescntoijJSc lambem o espirito,
da mãe dc, ttná senhora minha co-
nhecida. Ouando esta senhora se
(rpresentou, o espirito scgurnu-Kie a
cabeça com as duas mãos, e deu-lhe
um 'beijo na testa, tal como aqui se
usa.

Frinif-llie baixinho, porem perce-
privei para os a«ssÍ5teutes.

Vários outros espíritos ainda se
materializaram, c a_ malcriaUzaçües
enain sempre .perfeitas.

Os espíritos ás vezes, sc -desmaie-
rializawm i nossa vista, começando
«palas partes inferiores, ile modo que
depois o busto, assentando uo chão,
desapparecia como um resto de neve
que -se derrete.

Emfim, estou .muito satisfeito com
as sessões a qju« tenha assistido
aqui".

Oscar d'ArgoniH'1.mã • — » r
Gottas Virtuosas „ sM
Curam IieniorrlioMcs, inales do utcio,
ovarios, urinas e a própria Cystite.«-a o «m» » ¦.
Inspetítoilia de Obras

Contra as Seccas
OS SEUS UT.TIMOS TRABALHOS

Pela Inspcctoria de Obras con-
tra as Seccas foi ultimada reeen-
temente a perfuração (le um poço
tubular, para uso publico, á praça
Duque de Caxias, da cidade de
Sobral, município desse nome, no
listado do Ceará.

K' um poço de pequena profun-
didade, pois tem somente lom.ao,
tendo sido o primeiro lençol de
agiiít encontrado aos gin,3o, em
terreno argiloso.

A.v.isão horária é de 4.000 li-
tros.

Na mesma cidade, que é uma
das mais importantes e adeantadas
daquclle Estado, está sendo perfu-
rado mais outro poço.A mesma Inspcctoria sulimet-
teu á approvacão do Ministério da
Via«;ão o projecto e o orçamento,
na importância de 48 :4o.S$;j77, do
açude particular 

"Páo d Óleo',que
na sua propriedade agrícola e pas-
toril do mesmo nome, no município
de S5o Gonçalo, do Estado do Rio
Grande do Norte, construirá dona
Anna Augusta Barballio, á sua
custa, para fazer jús a uin prêmio,
em dinehiro, egual á metade da-
quelle orçamento, ficando, em com-
pensação, obrigada a conservar a
obra e a fornecer, água para as
necessidades domesticas das popu-
laçõcs circumvizinhas, conforme o
regulamento approvailo pelo de-
creto 11. 11.474, dc 3 de fevereiro
de 1915, capitulo III,

Situado onde, num raio de tres
léguas, não se encontra reserva-
torio capaz de fornecer a água in-
dispensável ás múltiplas necessida-
des das populações circuinvizinlias,
o açude ''Páo d'01eo", que repre-
sara 549.225 m3 d'agua, desuna-
se, alem de transformar 40 hecta-
res, approxidatnamentc, de terrenos
estéreis cm férteis vasantes, onde
facilmente poderão ser cultivados
todos os cereaes apropriados á
zona, a attenuar, quanto possível,
os prejuízos que repetidos períodos
estivaes causam á lavoura c á cria-
ção local.

A referida Tnspectoria rcee-
beu communicação tclçgrapliica do
seu 2o districto, com sede em Na-
tal, de que a 14 do corrente fica-
ram concluídas as obras de rccon-
strucção, iniciadas em dezembro de
1015, do açude publico "Bclicdo",
no Estado do Rio Grande do Nor-
te, cuja inauguração se deu no dia
19 deste mez, com a presença de
autoridades estaduaes e municl-
paes.

O qne é correcto
1 flBtfS

INSTITUTO HISTÓRICO
FLUMINENSE

Realiza-se hoje, ás 8 horas da noite,
no salão nobre do Amparo Operário,
a ultima sessão ordinária do Instituto
Histórico e Gcocraphico Fluminense,
que «dari posso aos novos sócios dr.
Alfredo Osório c deputado Carlos
Palmer. ^_«1 > «Q*P""II Giornale dltalla"

Iniciará dentro em pouco a sua
publicação nesta capital um novo
órgão da imprensa: "II Giornale
d'Italia".

E' seu director-proprietario o
sr. Affonso Gallotti, antigo e co-
nhecido jornalista italiano no Bra-
sil, que por diversos annos foi
correspondente do "Fanfulla", de
S. Paulo, e dircctor do jornal " II
Bersaglieri", do Rio dc Janeiro,
até o mez de julho passado, época
em que este jornal suspendeu a
sua publicação.

Fazem parti* da rodaoçoô do "11
Giornale d'Italia", o piiblicis'a
Ntinzín Greco c o advogado Cario
Molinari, ambos valorosos jorna-
listas italianos."II Giornaile d'Italia" publica-
rá também artigos cm portuguez e
em francez.

A redacção c administração do
novo diário funecionarnó á rua da
Carioca, 16—2" andar.

"O OmAlVÍO" (POIiYOARPO

Uma homenagem & sua
memória

O Centro Brasileiro de Regenc-
ração Republicana, sociedade re-
centemente fundada para pregar a
republica, em sua ultima reunião,
resolveu prestar amanhã. 30" dia
do fállecimento do republicano bis-

torico João Ferreira Polycarpo,
sincera c significativa homenagem,
indo, incorporada, ao cemitério de
S. Francisco Xavier, depositar fio-
res sobre o seu túmulo.

Por .parte do Centro, falará um
de seus membros.

A reunião será ás 9 horas, á rua
da Assembléa, esquina da Avenida
Central, ou no portão do cemitério,
ás 10 horas.

São convidados a comparecer
todos os republicanos, a quem a
directoria do Centro pede que le-
vem flores.

Ao sr. O. P. «d.rclaro o seguiu-
t«c: «S«e çiiiprcgamiicB o tratamento
de tu, com refeção á «pessoa a quem
nos dirigimos, é correcla a «plirase
«— "se /11 eiícontranes «F., pede-lhe
o íuvro". iNesitle caso, está bem co.
«pregado a iirJp«erati'vo pede na 2*
p€9soa. do singular. Se, porém,
usarmoti do tratamento de você,
(embora o tratamomto die você; se
refira á pessoa a qtre.ni mos dirigi-
mos), devemos dfcer: — "Se você
encontrar F., peça-lhe o livro",
empregando o verbo peça no pre-
sente do subjuntivo, embora com
força imperativa, «porque o impe-
nativo «propnio só tem 2* «pessoa
do singular e do pliintl; <• com
quabiuer tratamento de 3a pessoa,
isto é, você, vossa senhoria, etc.,
desapparece o imperativo próprio,
bem como iiflí phrases negativas,
em todas as pessoas dc ambos os
nutncros; .por exemplo: — "não
o tratemos maÜ; não lhe digas
¦isso", etc,, etc.

II
Ao sr. iR, S. declaro:
a) — O verbo renunciar appa-

recd em ai_tm's auotores como
transitivo; «e aíté no Código Civil
«portuguez, artigo 815 se lê: — "lí'
ijeáto a qualquer renunciar o seu
direito". 'Entretanto, ,é ;empregado
coriiectamcnito ipor vários, ooino
intransitivo, seguido <la proposi-
ção a; por exemplo: "^ciiiiiicíai'
00 logar de deputado".

6) — Na seguimte phrase—"Ha
cm todo o trabalho lillerario uma
parle d«e ipruparação, dc aniadure;
oinücnto, «de reflexão, necessárias á
boa execução da abra", .pôde jus-
lificar-se o 'emprego «de "necessa-
rins" 110 ¦fominino ,plura1, com re-
feroiícia ao substantivo parte, que
é d'ua!s vezes subenitohdidò (unia
parte de amadurecimento, «mo
parte de reflexão)).

c) _ A phrase — "alguns es-
pinitos que .proferem confiar-se á
sua fticuiiididadle...", é correata
com o pronme se, «collooado dupois
do infinito- por ser objeeto do
mesmo infinito.

III
São cofi'ecl(a«, na minha htimit-

de opinião, as seguimltes phrasies,
cm infinito impessoal ou pes-:oal:" convido v. s". e exma. familia
para assistir (ou para assistirem)
ao casamento de minha filha"."Fade-se aos intcressaidos nesta
operação o obséquio d^; tomar (ou
de tomarem) nota".

O «sontiklo é otarissiiiivo, • aiuída
quando áe emipregue o infinito
impessoal; mas não 'acho aVsaecr-
tado o emprego do inifinito «pes-
soai.

IV
«Ao sr. A. declaro que a cxiprcs-

são "lacrou" é correota (embora
o vulgo empregue ordinariamente
a lexipressão "lacraia").

V
•Ao sr. í5. M. idcclaro:
ii) «— "Retaguarda" è palavra

composta de retro -|- guarda; é
portiunto ènío !esorever-se 'recta-

gtia'rdá".
6) — Empregado o verbo custar

no senltiklo de ser difficil, é corre-
ela a «phrase — "ciiíía-nn' compre-
liender...".

VI
1A0 sr. J. M, declaro que o

correcto é dizer — "«F. entrou
hontem 110 gozo da licença'. Dizer

 "cíiíroii o gozo da licença' é
erro crasso.

VII
«Ao st". A. D. declaro que é

correcto empregar, no fecho d'c
uma carta, a seguinte iphrase: —
"Do amigo ex-corde , exprimindo
affecto, amizade.

VIII
O sr. J. E., vendo o pronome

se depois do verbo «om uns versos
dc Guerra Junquciro, consulta se
esiti bem eoilocado, havendo no
principio da ouaição a conjuneção
que.

Em reslposta, declafo-lhe que a
grainiíe dilstanoia em que «se acha o
verbo, é que levou o «poeta a col-
locar o «pronome dcpoiis do verbo;
entretanto, a regra g«cral é collo-
car o .pronome antes do verbo em
phrase como estla: — "eu quero
que se faça isto qttanltio antes .

Cnmlido LAGO.

"A CIDADE"
Acaba de ser distribuído o niiincro

de ahniveisario deste periódico;muni-
cipal, aue assim completa o seu quarto
anno do existência. •

U numero que temos sobre a mesa
assiüiialá o extraordinário esforço c a
dedicação com que se vem mantendo
esse semanário."A Cidade" acha-se impressa a co-
res. sobre tKcellente papel, contendo
Iriuta e duas paninas de texto varia-
¦tio e selecto, entrem ei a do por mn
vnstò noticiário commercial.

Na primeira pagina destuca-se cm
bichromíít uma composição artística
apresentando retratos dos srs. dr.
L,evi Autran. seu secretario, c Archi-
medos Soutinho, seu fundador e di-
rrctnr.

Segue-se unia cxcellente parle htte-
niriá em que so distinguem, entre ou-
tros ns seguintes cultores das letras:
Pereira Da Silva. Goulart de Andrade,
Nogueira da Silva Rodolpho Machado,
Gilka Machado, Carlos Kubcns. Afra-
nio Peixoto Maurício dc Medeiros,
Jusilno (Io Montalvão Noronha San-
tos. José Galhãiiònc, Adelino Maga-
lhãcs. Alexandre Dias, Marques Ti-
nheiro Carvalho Ramos. Raul Ma-
chaii.i c outros. ¦ n- ,~Aos nossos collcgas da "A Cidade
transmittldos ns nossas felicitações.

"SALÃO" DOS HUMORISTAS

BORAlADA
A "Pair/iiie C/icicirsugli" Beralada deve ser uiida por toda» a«
famílias, quando sc necessite de um unguento que cicatrize e
acalme. Insisumem receber a " Paitlme C/ieieiritig/1" BorataJa,
como originalmente acondicionada e vejam (_ue teqi o nome da:

CHESEBROUGH MFG. CO.
(CmUaltdl

KEWYOÍJt lOKWtIS HONTMAl

A' VENDA EM TODAS AS DROGARIAS E PHARMACIAS

RAmmTT^fâR^-mmm
<p^_â__^a__i__?i__i_a^

CO MM E RCIO

PUBLICAÇÕES Â PEDIDO
ANT1GAL DO DR. MACHADO

li' o melhor remédio, por via
gástrica, para curar a syphilis.
E' de gosto agradável c não tem
dieta. Vende-se em qualquer phar-
macia.

MELLE. MATTOS
MAN I CURE

Para senhoras e cavalheiros —
Quitanda, 2.\.

FORMIOIDA MERIXO
O único externiinador das for-

migàs, Merino & Mattvy, rua do
Ouvidor n. 163.

Diabéticos!

AVISOS MARÍTIMOIBMlfl -.—- .3

As dcntaduraí feitas pelo espe-
peclnlista Dr. Silvino Mattos,
não têm nenhuma differença das
dos dente» naturaes. A confecçSo
de taes trabalhos obedece a ttm
systema completamente novo,
cujo ef feito é realmente agradável.

«»—K»<~v-*_-

Tomaa
agtvi da, .Molgauo I Reformam-se, em 24 horas, denta-

AGltADKOiMKNTO j duras velhas, ficando perfeitas « I
; novas. Conccrtam-se dentaduras,

Rio, 2„ de outtâbro »'!c :ij-'
NOTAS DO DIA

Hoje, íis 2 horas da tartl
rão realizar-se as
Ilanco llypoíhecario
Empresa Constriictòrà
Sul.

Na Quarta Kejjião Militar, termina
hoje, ao meio.tlia. o prazo para o rc-
cebimouto dc propostas pata o forhe?
cimento de carvão de pedra e de ma-
deiras e na Estrada de Ifeíro Central
do Urasil, para o de ol«.s, lubrifican-
tes, estopa e graxa,

i a Teixeira fltir-íc.-;; iy.\ ditos, ao mes-
j mo; rífí ditos-, ao mesmo; 50 ditos, a

, j Brandão Alves; 100 fardos de estei-
., f" r"s- á ordem..a-senibleas do -¦Velo vapor nacional "Nilo Peca-do Brasil e da | „!,„••, ,ie tàgiiná — Carga recebida:

SS caixas de banha, á ordem; 50 di-
tas, á ordem; 173 dita*?, á ordem;

5 ditas, u Queiroz Moreira; sa >li-

líio Grande ílò i

Hoje, á 1 hora da tarde, deverão
rçunir-se oa credores da fallencia do
Emygdio Pereira de Lemos,

ASSEMBLÊAS .CONVOCADAS
lianco Hypothccariò do tlrasil, dia

23, _j 2 horas,

C0NC0BBEXCL1S
ANNVNOIADAS

Kstrada de Ferro Central do HHa-
sil, para o. fornecinicilto dc machinas
diversas, dia 2A, ao' meio-dia.

Quarta região militar, para o ior-
nccmicntj de tintas, drogas brochas
e vernizes, dia 24, ao meio-dia.

Qtiarta região militar, para o
fornecimento de colchões, travesseiros
e roupas de cama, dia as, ao meio-dia.

Administração dos Corretos do Ks-
tado do Rio de Janeiro, uara o fome-
cimento de material, día 31, ás .1
lioras.

Uoyd Brasileiro, para a venda dos
cascos dos vanores lislrella c Orlou,
dia ^:, ás 2 horas.

Novembr?',
;' listrada dc Ferro Contrai do Bra-

sil. para o fornecimento de carvão de
forja dia 4. ao meio-dia,

Estrad*. de Ferro Central do Brasil,
nara o fornecimento úo objectos de cs-
eriptorio, exDcdicnte e typograpliia,
dia 6, ao meio-dia.

Directoria Geral dos Correios, paraos serviços dü condueção de malas e
de collector da correspondência nesta
capital, «lia 6. as - lioras.

. listrada dc Ferro Central do Brasil,
nara o fornecimento de tnatoriaes di-
versos, dia 7, ao meio-dia.

Estrada de Ferro Central do Brasil,
nara fornecimento de utensílios e ar-
tifíos diversos, tlia 8. ao meio-dia. (Kstrada de Ferro Central do Brasil,
nara o fornecimento de* ferro e outros
melacs de fundição, día o. ao meio-
dia.

listrada de Ferro Central do Brasil,
para o fornecimento de ferramentas
e ferragens, dia ío, ao nu-io-dia.

Estrada (|c Ferro Central do Brasil,
para o fcrnécímcuto de tintas, óleos,
drogas< o artigos semelhantes; dia ti,
ao meio-dia.

Estrada de Ferro Central do Brasil,
para o fornecimento de limas, para-
fusos e pontas Pariz. dia 1.1. ao meio-
dia.

listrada de Ferro Central do Brasil,
para o fornecimento dc matérias de
construcção e artigos semelhantes, dia
tj. ao meio-dia.

Repartição de Aptas c Obras Pu-
blicas, "ara o fornecimento de mntn-
riaes, objectos de escriptorio expedi-
ente. forrapons c artigos diversos, dia
14. ao meio-dia.

Estrada de Ferro Central do Brasil,
para o fornecimento de materlaes de
illmninacâo. clectricidade e aütomo-
veis día 16. ao meio-dia.

Directoria Geral dos Correios, para
a ncqtitsícno de 20.000 malas para
correspondência, dia 20. ás .1 horas.

Caixa de Conversão
PORTO & O.

São quem melhor ágio pagam
- AVENIDA RIO BRANCO, 40.

REUNIÕES DE CREDORES
Fallencia de Kniygdlv Pereira de

Lemos, dia 23, A 1 hora.
Fullciicia dc José Teixeira, dia Jt,

á t hora,
Novcmbrot
Credores . dc Oliveira e Vasconcel-

los. dia ? ás 3 horas, _Fallencia tle João da Silva Guima-
rães, dia 10 á 1 hora,

Fallencia de José Bittencourt de
Souza, dia 13, á 1 hora.

Credores Ao Meirellos e Pereira,
dia 16, ás 3 horas.

ta", 11 Tliomaz da Silva; 255, ditos, a
Zenhii Ramos; 25 dita., a Pri 113 Tor.
res; 25 ditas, a' Oueiroz Moreira; 39
dK.is, a Couto _"C; 41 ditas 11..AI-
varo iBarróso; 100 saccos de feijão,
ao mesmo; roo ditos, a Pring Tor-
rês"; 87 ditos de polvilbo, a Thomaz
da Silva; 13 ditos .le farinha, . ao
mesmo; » jacas dc carne, a Queiroz
Moreira; 14 ditos, n Thomaz da Sil*
va; if) ditos, a Zenha Ramos; 7 •di-
tos, a Gaspar Ribeiro; 2 ditos, a
Pring 'J'«'i'reí; 15 ditos, a Couto &
C.j 13 ditos, aos mesmos; 2.3 ditos,
a Priiü Torres; 5 ditos, a Álvaro
Burrosu; j caixas de vinho, a Tho-
tnaz da Silva; 50 fardos de plitin.is,
á ordem; 57 ditos do crina, .1 Zenha
Ramos

«Pelo vapor francez "Samara", «lo
Rio da Prata — Carga recebida: .
caixas de conservas, a J, A. Wran-
bcefc; 1 ditu de queijos, ao -mesmo;
it stecos de farinha, ao .mesmo.

«Pelo vapor inglez "Camoens", de
Glasgow e escalas — Carga recebida:
100 caixas de hacalháo, a Norlbn
Mcgáw & C; 350 ditas, ít ordem;
300 ditas dc farinha de milho, hiGòn-
calvos Almeida; 12.. «litas, a Coeilio«Martins; 39 amarrados idem. a An-
toniq Braga; 30 caixas de whisky, a
Casa rfeim; 2 barricas idein. a r, S.
¦Nicolson; i dita, á Prest. Western
Telg.; ioo caixas idem, a Alves &
C.j 2 barricas, a P. ¦I.ann. S.-,'ison;
IS barris, a J. A. Rodrigues: t
saceo "dé rolhas, ao «mesmo; i caixa
dc mercadorias, ao mesmo; 15 caixas
de whisky. _á Companhia Costeira; 4
ditas de chá, á mesma; ioo ditas de
haailhio, a Norton Megaw & C; 100
ditas, J"  ""

L'mii reunião na Associação
de Imprensa

Hoje íis ,| horas da tarde, no sa-
lão da Associação da Imprensa rea-
liza-se a reunião «los humoristas..

A coiumissão pede o comparecimen-
to d. todos os huiiioristas. expositores
o demais pessoas interessadas na expo-
sicão humorista a realizar-se cm 5 de
novembro próximo futuro.

16-1 O REATiEJO DE JAN-JOT — JUI/ES MA-RY

Laugier tem necessidade de se cercar <le todas as precauções c de reunir o
maior numero possível de informações. Quem sabe se entre as observações
que lbe pôde fornecer a sua experiência não sc encontrará unia qw po-
nlta o juiz no encalço do criminoso?

Oh! oh! então julga-me muito poderoso...
iEm tal matéria julgo-o senão muito poderoso, pelo menos, rriuito

Útil, meu caro amigo. Examine-me á sua vontade.'iE 
tirou elle mesmo o patino que lhe cobria a ferida.

O medico tinha conduzido Beaufòrt para a pequena estufa, que os
nossos leitores conhecem e onde vira m no dia d.a fesla campestro alguns
dos nossos personagens.«Eel-o sentar em uma cadeira e pe diu tiras de patino de linho, uma ba;
Cia com água bem fresca e uma esponja.

Quando teve á sua disposição tini o quanto lhe era necessário, retirou
• a tira provisória, que tinha posto so bre a ferida quando estavam na: mar-
gens da Lagoa das Corcas-

Lavou cuidadosamente o? cabellòs enipastados pelo sangue, oortpu-os
em roda da ferida, afim de pòr mais patente o trájecto desta; depois la-
vou a própria ferida, onde os cabellòs tinham ficado colhidos, c examinou -a
m,ituiciosamente.

Estavam ambos silenciosos: .Beaufòrt, soffrendò apezar da delicadeza
e habilidade tios dedos que lhe locavam, e Gerardo, entregando-se inteira-
«ente ás suas observações.

Ao cabo -de certo tempo, quando Bcaufqrt sentiu a roda do craneo a
¦ova tira Ue encerado e a de panno secco applicada pelo medico, perguntou:

—¦ Já acabou, meu caro Gerardo?
Já, sr. Beaufòrt. Fil-o soffrer muito?
«Muito, não. _

Beaufòrt levantou-se um tanto atordoado. Gerardo olhando agpra

Sira 
elle estava muito pallido. inquieto 0. com um sulco na fronte. Já não

nha no olhar a franqueza, a rectidão, a cordialidade babituaes.
iBeaitfort reparou nisso logo.

Oh! disse elle. que tem, Gerardo? Dir-se-ia que está cansado
Estou cansado com effcito, respondeu o medico com voz alterada.

Deitei-mc muito tardo hontem, porqu c fui chamado para ver um doente
longe de Creil. E esta manhã tinha d ormido muito pouco, quando o tele-
gramma do sr. Laugier me foi 'despertar, causando-uv profunda com-

-- A vida de medico é cruel, meu caro filho. 15' necessário nvtiit»
abnegação e dedicação. E' preciso sobretudo muita coragem e muita ca-
fidanV para todos que soffrem. E' be m verdade que a sua pr.fissão
vezes é cruel. .

Cruel diz muito bem, sr. Be;i uiort, rephcoir Uerard
da e desviando os olhos. A nossa profissão, que atlivta as
bem outros deveres bem difficeis dc """

âo é verdade, que um medico seja
dever... entre as suas sympathia*

.11

com voz -ur-
vezes, tem iam»

desempenhar. Porque pôde acontecer,
nSo é verdade, que um medico seja obrigado a escolher entre o coração e
E dever... entre as suas sympathias e a sua honra...
? _,_• verdade, e então é necessária muita energia, muita força... de
iontade/Oerardo. Felizmente o senhor e novo, e ,. sorte i.np.edosa ainda

situações
o senhor e iwy<

malternativas loldrosas..
? ^^"â^eletóSi^Felimente, ainda não. tal qual enlior

PINTO, LOPES & O.
Rua Floriano Peixoto, 174 —

Prestam as melhores contas de
café.

MANIFESTO DE IMPOR-
TAÇAO

Pelo vapor naeioti..l "Itapema". dos
portos do sul. Carfia recebida: 225
caixas de banha, d ordem;f 200, â
ordem;; 50, á ordem; íoo. á ordem;
100. á ordem; 50, a Teixeira Borges;
ío, a Marques Silva; 50 a João tia
Cunha; =o, a Ü. llarcellos; 50, a C.
Lopes Silva; .0. a Vieira Monteiro;¦ioo, a Damaiso & C; 50, aos, mes-
nios; 250. a C Carneiro; 20, á or-
dem; 50 saccos de, polvilbo, á ordemj
6 caixas de toucinho á ordem; 6, a
ordem; 10, _ ordcin; 10, á ordem;
6. â ordem: t's á ordem; to, á or-
dem; 6, á ordem; I. a 1'. Horniainn;
20 barritas de carnes, a. Almeida Ta-
vares; i" a Dias Rnmalho; ío cai-
s.is de iresiinli.s. i ordem; i, a F.
Hermainn: i dc oaios ao mesmo; 5
de «salàmV, ao mesmo; i dc queijos, a
J. A. Rudriüties; 6 de sabão, a C.
OlsbttrR; 14 de fumo., á ordem; 6, a
ordem; n dc colla, á ordem: 6, a
ordem} 200 saccos de batatas, á or-
dem; to, a Luiz Camuyrnno: 50, a
M. Vclloso; 50, a Coelho Novaes; 6a.
a V. Coimbra; iío. à ordem; ioo, a
ordem; 6o. á ordem; 405 fardos dc
fumo. á ordem; tso, á ordem; 883,
á ordem; 2,10 fardos de xarnue, a
Procopio de Oliveira; o de peixe, á
ordem; S0I50 dc vinlio. a Azevcdn
Torres; Il saccos de lentilha, á or-
dem; i _e painço. á ordem; q de ce.
ra. á ordem: 1 caixa de couros, a
Broissan & C. : 1 fardo á ordem;
3. 11 C. Pinto Júnior: 1. a Cil Ribei-
ro; 3 de sola. a C. Pinto Júnior; 02
volumes dc comestives a Lace _Ir-
mãos; 200 caixas de batatas a Con-
to Sr C; so saccos, a íace Irmãos;
100 fardos de alfaia, a 11. Albuqucr-
que; ioo â ordem; ioo, á ordem; ioo
á ord-cm; 6o de xaraue, a K Kalkuhl;
6. a Lane Irmilos; 22 caixas dc linpias
n Angclino Simões; 40 fardos dc
peixe, a Soares Cunha; 20. a .Mace-do Ribeiro; 3 rolos de sola. a. Siqueira
& C.; 22 saccos dc cabello. á ordem;
100 de batatas, a I.uiz Camuvrano;
100 a I. Vieira da Silvai 168. a
Gonçalves Neves; 30 fardos de peixe,
a J. Martins: 15. .1 Santos Mariz ;
20. a Jorpe Cruz; .10 caixas de ce-
bolas, a (juiniarfles Pinto; íoi caixas
o S.Sno resteas, a Gonçalves Neves!
100 fardus .le alfafa. a B... Albtiqtier-
que: 2\% de couros, a Durisch & Ç.;
,1 saccos de café á Kxuresso Vc-
deral; 1.101, a Lage Trmãos; sm. :',o
mesmo; 30 rolos de sola. a .1. Pcrrci-
ra Braça. - . ...Pelo vapor nacto.ial "Ttapaçy . dos
portos «Io sul. Carea. recebida: =0
caixas de banha, a Zenha liamos: _ 15,
no mesmi; 14, ao mesmo; 21 a Prin-?.
Torres; 8 iacás de carnes, ao mes-
mo; o, a Zenha Ramos; 12. a Thn-
maz da filva; J cestos de lombo, a
Zenha Ramos: 100 snecos de feijão,
ao mesmo; $2. de polvilbo a líran-
dão Alves: 50 caixas de banha, a
Teixeira Borccs: |(i-' fardos dç ítimo.
á ordem; -J70. à ordem; 7 caixa-; de
taboinhas a M. R. Basto-.: j:o!i de
barricas 

'dc m.itle a Saramauo Kon-
seca: 100 atados de taboinhas, á or-
drtu: qt barricas de carnes, .a Coelho
Duarte; ; caixas de carne, a Albano
de Carvalho; iS barricas a Almeida
Sientann; "*.1 caixas a Otioiro?: Mo-
reira; 10 de presuntos a«it mesmo: 1^
de tou-itibo. a Ccnstantino Comes;
1; barricas de matt? a Antônio Hra-
ra; in.barricas e 51(2 fardo; de matte
íí ordem, 4^0 couros, á ordem; 33
saccos de arroz a Pereira Carvalho;
131, a A. Iluen: Q«i a Coelho Duar-
tc; 72. . O. Affonso; to a Pereira
Carvalho: 14 a Coelho D'.tart'o: 1.1. ao
nmsmo: it. a Pereira Carvalho; 35
««o inesm- : 8S. a Zenha Ramos: 152. a
A. Ituito: iro ao mc«tno: M«5. 00
n.o«;:no; 10 a Caldas Bastos: 00. a
Vieira Monteiro; 100 a Coelho Pnar-
te: =2, ao mesmo: 17 a Vieira Sfon-
toiro: i(t. ao mesmo; _;.i. a _T*ixei-
r.i llore.s: 6n. a Siqueira Veipi; 22.
a Pcr.-ir.i Carvalho: 14. .10. mesmo;
o? suecos Ac arroz, a Teixeira Hpr«
ges: 'i ditos, ao mesmo; í-S dito-.
a Caldas IBiltos; n: d«tos. a Sinncirii
Veiaa! -1 ditos a Carrapatoso Ccs*^:
102' ditos, .1 Gula F. Atliayilc: .50 di.
tos. a Av""ar .*• C: .¦« «litos. ¦« <"'"-"":-
r.,7 Moreira: 30 <l!:o«. ;« Ferraz Ir-
mão; 100 ditos, .1 F. Gafirce:; iS
ditos, ¦ Pcrtira Carvalho; .15 ditos.

AO ÜR. PRAXOIrvCO RAMOS pc-r mais quebradas que estejam,<r«nr,.Oí, mi. i 
^_ |_.oraS( __,„ conlo se UieS «dá
pressão quando a não icnham. Os
seus preços são os níais razoáveis
possíveis, sem oompetencia e ao
alcance de todos, e os seus traba-
lhos garantidos por muito tempo.

3 - RUA DA CARIOCA - 3
Canto da rua (In Carioca

:A0 MONOPÓLIO ^
DA FELICIDADE;

IlíIIiHETES 1)E loteria i
Keniettcin-so bllKçtçs pu-

ira o interior incuinnte oj
(porto do Correio

110RG1CS, l^LiUSTRADO ME-
DICO DA OOMIRANHTA PR«0-|
ORIESSO INDUSTRIAI, DO;
DKAZ1L. I
0 adaixò-aãsignàdo, «havendo en-

fenuado gravemente com unia i
pleur.isia. com derrainaniento em
adiantado estado, teve tine sujei- J
lar-se a duas melindrosas opera-1
ções, que foram habilmente exe-,
ctttadas pelo dist-nclo e laureado i
clinico dr. Francisco Ramos Bor- >
g»s- . ¦

¦A esse tão humanitário medico I
devo hoje o restabelecimento di
minha saude, «porque, além da sua
competência, mais de uma vèzipos-
ta em «prova, foi elle sempre uni
incansável durante a_ minha lon-
fe«a enfermidade, ipaoiente, extre-
moso, jamais abandonando a mar-
cha da moléstia, que conseguiu
dominar com feliz ex'to.' Assim, \
devo a tão eminente facultativo
muita gratidão, que aqui manifcs-i
to, sem pretender melindrar a sua ,
reconhecida modéstia, pois seria •
uma ifalta não vir a «publico sa-
lientar quem com tanto desvelo!
me tratou, não querendo ábsolu-j
tamente remuneração alguma pelo j
setf fatigante e cuidadoso traba-
Hiò.

Homens desta natureza mere-
cem a recompensa de Deus e a
admiração do próximo e eu eter-
naniente reconhecido saberei guar-
dar as provas eloqüentes de t>on-
dade e caridade que cnnobrecem
o coração magnânimo do dr. Pran-
cisco Ramos Borges.

PaiA.ixo Josb' Soares.
Rua D. Castorina n. 38 (JardimBotânico). (S 4323

DESENGANO — ESTADO
1)0 RIO

UMA RECLAMAÇÃO JUSTA
Sabemos de fonte limpa que o

 _., . Ga'go fiscal do Estado, não que-"^"mesmos'; 
sô^ditas,"aos' mes-1 rendo ser descoberto, em algumas

LUJTD BMHEí

í FRANCISCO & O. 2
Jl4 — Rna Siiclu-t — 141
f*«Msé9eo«et90MtM««tamWm
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de Janeiro
COMMISSÕES E DESCONTOS

Bilhetes de Loterias
Aviso: — Os prêmios sSo pagos

ro mesmo tlia cia exlracçuo»
FERNANDES & C.a

Tel. 2051. Norte

BANCO LOTERICO
R. Rosar/o 74 e R. Ouvidor 78"O PONTO"

u-uaj 15U nuas *.it _«-ii-.i-'», 'v^a -•*-- I -«--wiit..-*_, i-ji(i_ jiui _n«v_ (.«Jiitia 1 j*>q mmm T? OUVIDOR mmm 130mos; .10, ditas de cerveja, a Carvalho a Câmara Municipal de Valençã e 1 e5o a«- ca _<! oue offerecem asRocha; 100 ditas de" anil, a C N. a I)ropria collectoriai foi por meio | 
&a°.f*. 

£"&?."%_ . 
"«™

T.efçbvrc; ,.200 saccos de sal, a Cou- _|(, ^ ^^ ^ 
,--^.«. . «.mn.

mos ditas de icnehra, aos mes- coisinlias, feitas por elle, contra I

j-t <* j-tujiiii* -.uiic.tui m, nu |)0
to & Cí 3-^fardos ãetVpàpcli a .Tter- ^_,1lna,-it>tfriga 

a" sr" vice-presi-
nardlno V_mes; 46 ditos, a Heitor «<?_ " da Câmara, em exercício.
Ribeiro; .16 dito9, a Teixeira Fonte- Pedir ii demissão, ou meios para
ca; 57 ditos, a í. V. Costa; 35 (li- ] anniqiiilar o seu amigo, guarda
tos de chá. a De'jpliiiii Coelho; 181 municipal do 2" districto, em Des-
latas de so.la cáustica, á Coninanhia 1 engano, o qual deveras está sendo
F. T. Alliaiiça; 52 ditas, a Conitia-1 - ¦
nhia iPetropolitíina; to ditas, a la-
barra & C; 20 caixas dc sabão, a
Crashley & C; 20 ditas, ,1 J. C. V.
iMèhdés; 32 barrlg de saes, a A. M.
Fontes;' ioo ditos, a llias iGarcin &
C.; 50 ditos, r.os nicsmos; 3.: ditos,
a Costa Pereira «Maia; 40 ditos de
alvaiade! a Christ. Fernandes; 330 di-
tos, a llime & C; 100 ditos, â or-
dem; 16 ditos de óleo. á Comprfihia
Cantareira; 35 ilitos dc verniz, a
Companhia Ccopol.lina; 200 lata; de
óleo, a Tlime & C; 28 barris, á Com-
«panhia P. T, Carioca; so ditos de
soda. a Dias Garcia & C.; 230 cai-
xas de tijolos, aos mesmos; 30 bar-
ricas dc íiorax, -nos mesmos; 3 cai-
xas de «papel, a Cepp Mwurds: 29
volumes dc azulejos, a Amaral (.ui-
marScs; 130 ditos e 84 caixas, a
Mello Sampaio; 75 ditas de ¦ tin_'iis,
a Mark O. Catlcy; Co ditas de tijo-
los, á Companhia teopoldina: 104 dj-
tas de tintas, a Borlido Maia; 3 di-
tas de mercadorias, á 'Companhia A.
Fabril; 270 ditas dc creolina. a Wil-
sou Sons; 16 «litas de mercadorias,
á Companhia A. Fabril; 50I5 de vi-
nho, a Marti Pacheco; 50I5 c 100
caixas, a Peixoto Serra; fiils. a fi-
gtieiredo & C; 10I5, a Jubo P. «M-
ma; ioo|s, a V. J. iFcrreira; 20I5 e
ioo|io, a Coelho Martins; 230 cai-
xas. a Gonçalves Zenha; 100 ditas,
a Rodrigues de Azevedo: 100 ditas,
a T.upes" Fenricndesj 150 ditas, a H
Bihlano; 100 ditas, a J. Carrazedd;
200 .litas, a Prista & C; 2U;. o
Crashley 4 C; tz ditos de palitos,

maiores vantagens e garan-
tias ao publico

L1>'HA Dl) LACUNA
O paquete

PRAÇA DAS MARINHAS
(UXTRE OUVIDOR K R0.SARI0)

LlVHADONORTJ;
O paquete

OLINDA.
Sairá quarta-feira, .25 do

corrente, ás 12 horas, para
Victoria. Uahi.i, Maceió, Rc-
cite. Cnbedell.i. Natal; Ceará,
Tuloya, Maranhão, Pará, San-
tariv.i, Óbidos, Parintins, Ita-
coatiára e Manáos.

UNHA AMERICANA
O paquete

Bio deüaneiro
Sairá no dia 4 <le novembro,

ás 14 lioias, para Nova York,
escalando em Bahia, Kecifc,
Pará e San Juan.

Sellos de collecção
Temos o maior e o mais variado

stock de sellos naeionaes c estran-
geiros para colleeçües. linviaili-St.
cadernos a escolher, mediante ga-
rantia. Santos Leitão & C, rua 1"
de Março to. (J29-4)

CINEMATOGRAPHO
Vende-se uni «inativo em niarino-

rc branco, tendo uma grande re-
sistencia com o competente regu-
lador e mais pertences. Para li-
quidar, 20o$ooo. Casa Marlic Fer-
rez, Quitanda, 67, (11 39-12

LÂMINAS GILLETTE
Legitimas lâminas Gillette, cm

caixinhas de nickel, dúzia 4$5o»,
rua da Carioca 11. 2N, Irmão»
Acosta.

en

mesmo, cm nossas vistas, anniqui-,
lado.

_ Acreditamos que, pela innoccn-
cia do sr. vice-presidente, o refe-
rido guarda castigado, é injusta-
mente. Assim, sr. vice-presidente,
para os innocentcs clama-se Jus-
tiça.

it>—10—916.
R. TlRAItA.

¦ /S 
4319) '

IÍ!!!

le pi- „
,. «Prista «c C; 12 ditos, a J. _C.
Almeida: í" ditos, a IT. ftfii da Cos-
ta; 1 dito de cápsulas, n V. J. Fer-
reir°' „,.. .. ,Pela barca sueca -Mimosa", (lc
Aalborir — Carga recebida: 8.330 bar-
ricas de cimento, ao «Lond. iTIrasiban
¦Bank.

Pela «K. 'F. Ther_opolÍ9 — Carga
recchiila: 33 sacco9 de batatas, a Cor-
rôa Ribeiro; 30 ditos, ao mesmo; 4
ilitos, a R. Queiroz: 16 ditos, n A.
Garcia:*!? ditos, a II. Uma; S ditos,
ao mesmo. ,.,

Tela Cantareira — Carga recebida:
4«;o saccos de assucar, á ordem: 5S3
ditos, n F. H.vWolter: 209 ditos., a
ordem; 130 ditos, a T. M. Kcntish:
1,116 ditos, i «irdçm.

MAR3TI5IAS
VAPORKS ÉSPF.ÜAbpS

Rio da Prata, "Desna". . . .
Portos do sul, "Mavrink" ....Rio da Prata, "Aragitaya"; . .
Rio da Prata, "Vauban". . . .

fio 
da Prata "I.eon XTII". . .

àfiuna e eses,, "Anna". ....
Portos di. norte. "Urasil". . , .
Rio da Prata. "Hollandia". . .
Rio da Prata, "R. Victoria". .
Xova York "e eses., "Vasari". .
Portos do sul "Assti"'
Ttordíos e eses., "Carona". . .
Giithctnbiirgo e eses.. "P. Christo-
phosen"  • ¦ •

I.iverpool c eses.. "Romhrant". .
Nolfolk c eses., "Araguary" . .

NH-cmbr0:
Portos do norte, "Maranhão". .
Portos do norte. "Minas (icraes"
Inglaterra e eses.. _"Drina". ¦ .
Portos do sul "Sino". . . ,- .
Inglaterra e eses.. "Orita". . .
Ainstcrdam e eses., "Fnsia". . ..
Inglaterra e eses., "Demcrara". .

VAPORES A SAIR
Rio da Prata, "Planeta". . . .
Inglaterra e eses., "Desna". . ,
HiVhia e Maceió, "Itapuea". . . .
Inglaterra e secs., "Arasuava". .
Nova York e eses. "Vauban", .
Bilbao e eses. "Leon XII". . .
Santos. "Rio de Taneiro". , . .
Porto1, do sul, ".Itaperiirtã". , .
Rio «Ia Prata, "Vasari"
Rio da Prata "Bocaina". . . .
Portos do norte. "Olinda". . . .
Amsterdam e eses.. "Hollandia" .
Recife eses., "A. .Tacseuay". .
Rio da Prata. "Caromia". . . .
Portos do sul. "Itajubá". . . .
Bahia e Pernambuco, "Assu'". .
Montevidco e eses., "Ruy Barbo-
sa"

Laguna e eses., "Anna". . . .
Nova York c eses., "Acre". . . .
Laguna «• eses.. "Mavrink". . .
Havre e eses. "Tnpy"

Novembro :
.Portos do norte. "S. Dourado .
Rio «ta Prata. "Anna"

REA li CENTRO DA COLÔNIA
PORTÜGITKZA

Sede social: RUA ALFÂNDEGA
N. 168 — Expediente diário
das i) ás ii horas da manhã.
Hoje, 23, ás 7 horas da noite,

terá logar a sessão do Conselho
Administrativo.

Outrosim, convidamos os srs.
sócios possuidores das listas da

¦Crus Vermelha Portuguesa, a fi-
neza de enyial-as a esta secretaria
para fazer chegar ao seu destino
o produeto dessas listas. — José
Duarte Lopes Corrêa, secretario.

(S 43*9)

ÍÊN.:. LOjTTT CÃÍ.7/1Ã7ÍZ
I)E CAMÕES

Hoje, sess:, Magn:; de Fils.
— O secr:. José Bonifácio.

(S 432*)

Tosses, Asthhia, Bronchite
Tuberculose, Influcnza, curiiiii-
sc radicalmente cm pouco tem-
po com este' maravilhoso x:i-
rope.

Preço do fiasco, 2*«joo em
todas as drogarias e pharma-
cias e nos depósitos: U. Uni*
Kunyatm, 91. U. Sete de Se-
lembro, 81 c K. Andradas, 43
a 47. (J 

'SO

GRANDE HOTEL
— LARGO DA UPA --

Casa para faniilias e cavalheiros
de tratamento. Optimos nposen-
tos ricamente mobilados de novo.
Accessorcs, ventiladores e cozinha
de i" ordem.

End. Tclegr. "Grandhotel".

CINEMATOGRAPHO
Pessoa possuindo todos os ap-

parelhos deseja encontrar um so-
cio com algum capital para a moi..
tagciii dc um cinema na capita] 011
no interior, cartas a Marins, rua
Machado Coelho, 152. (J 4"J?

íHirá terça-feira, ,11 do cor
rente, á«", .21 horas, nara Doii
Rins, Anuía «In» Reis, Paraty,
Ubaíuiia, Caraguatatuba, Villa
Bella, S. Sebastijão; Santo:;,
Cnnaiiéa, lguape," futania--."..
S. Erancisco, Itnjaliy, flori
liopolis e Laguna.
LINHA DIO SniMiDMO

Aliraitõüfiii,
Sairá qii!nlh-feirn| 26 Io cm

rciite, ás ni horas, para Cal•>
Frio; Victoria, Garávellas, P.
Areia, IÍIicü.-í, Baliin, Aracaju',
Penedo. Mncdó e Recife,

AVISO ¦- As ptóspas
queiram ir a bordo il.is p3«
tes levar ou receber passa,
ros, deverão solicitar c:in«>«
de ingresso, 1111 Secção do Irn
íego.

Pomada de R. L. de Brito
1

(AXTI-llKRPETICA)

Approvtida e premiada eom 1
lha dc curo

Infallivcl nas empigens,
tliros, espinhas, frieiras, -.:
lepra, cpiilichões, ee/.cuias, pa
feridas e iodas as lilólestià
pelle. I.ata i$500. Deposito:
ga.-ia Pacheco, rua dos And
n. 45, e Sete dc Setembro 8

icd.

¦hei
¦¦ nat,
111109,

adaa
Ural

laá

'J1 ii

Olymp
Participa tjuc so mudou tia rua iTá
PíiHòcn 11. ij, para a rua It irão da
ll.i|ingi|.e 11. 5" (.Mattoso). (.U (OS-Í

ARMAZÉM
Aluga-se o bem situado e noví

arninzem da rua D. Anna -STcry
ii, 460, esquina, de Tavares Fer-
reira, fronteiro á estação do Ra-
cha, com amplo saião para quaU
quer negocio e boas iicommodtti
ções pára familia; ns chaves atf
n, 20 de Tavares Ferreira;

J 38-4

ASS001A.ÇSO 11EXEP1CENTE
A' MEMÓRIA DE

1>. PEDRO OE AliCAXTARA
RiTJA DE S. «PEDRO Ni 206
Sessão do conselho administrati-

vo boje, ás 7 «horas da noite.
«Rio, 23 de outubro dc 1916. —

Joaquim Pinto Sampaio, secretario.

ASSOCIAÇÃO DE SOCCOR-
ROS MÚTUOS A* MKMO-
RIA DE SALDANHA DA
GAMA
UUA D«E iS. PEDRO N. 20G _
Sessão do conselho administrati-

vo hoje, ás 7 horas da noite.
Rio, 23 de outubro dc 1916, —

João R. Freitas Lima, secretario.

Vias Urinarias
Syiihilis ê inolcstitis do

sciilioias

DR. CAETANO JOVINE
Formado pela Faculdade de

Medicina t'e Nápoles e habi-
litado por títulos da do Rio
de Janeiro

Cura especial e rápida de
estreitamentos uretliracs (sem
operação), goriorrliéas chroni-
cas, cystites, hydroceles, tu-
mores, impotência. Consultas

das q ás 11 e das 2 ás 5 —
Largo da Carioca, 10, sob.

GAFE TI
Puro e saboroso, á

toda parte. Tõrrefação
Praça Tiradentcs 56.

venda en.
e moagein

J 7111

ANNUNCIOS
RODA DA FORTUNA

ezsR

GONQRRHEAS
cura infallivel ein 3 dias,
sem ardor, usando "Goiior*
rhol". Oarante-se 3 cura
completa com um só frasco.
Vidro, 3$ooo, pelo Correio
5$5oo. Deposito geral .
Phaimacia Tavares, praça
Tiradentcs, 62 — Rio de
Janeiro.

3579 5443
579
79

828_ 6387 I
224 387" 11""" 
2_ 87""ilI

Banco Sportivo
Comprae bilhetes nesta casa, e

tereis o futuro garantido, forte
certa, pagamento immcdiato. Rua

_.«! da Alfândega. 42, esquina da rua
__? da Quitanda. J. DUTRA _• C.

Teleph. 412. N.

442

AVISOS
CORREIO — Esta repart ;ão expe.

dirá malas pelos seguintes paquetes:
Hpjei

Desna. para Ivuro;-a, t via Lisboa,
recebendo impressos até ás - horas da
tarde, cartas para o exterior* at_" ás
.1 c objectos para registrar at<- á i
da tarde.¦ Moskow, i para_ Bahia. Madeira, \ e
Httropia, via Lisboa, recebendo im-
prossos até A_ 8 lioras «Ia manhã, car-
tas para o interior até ás S i !->,
idem com porte dunlo e para o exte-
lerior até ás O lioras.

itapuco, para Bahia c Maceió, ro-
cehcndo impressos ate áa 5 horas da
manhã, cartas "ara o interior até ás
5 il_. idem com porte duplo íltc ás 6. I

Phifadclphia !-ara Cibn Trio. portos ¦
do Espirito Santo. Cnravollns, Ilhéos je Atacaíu' recebendo impressos até á <

i hora ijí tarde, objectos para regiS- j•r:ir até ás,T-- horas cartas para o in-
teriõr até á 1 e com porte tktpli até
ás 2.

Amanhã:
Vüitbatt, para Barbados e Nova

^"ork. recebendo impressos ate ás to
horas da manha, objectos para reeis-
irar até ás 10 ç cartas para o exterior
até is.lt.

Aragitaya. para Bahia Recite. São
Vicente e Europa. (via Lisboa, rí-ce-
hfndo impressos até ás 2 horas da
tarde, objectos para registrar até á
1 liota. cartas para o interior até ás
a ib ilem com porte duplo e para o
exterior até ás .t.

PantiiJ. para Biliia. D.ikar e Mar-
sdha, recebendo imoressos ate ás 9
horas da manhã, objectos "ara rej,is-
trar até ás fi horas;dá tarde.de hoic;
cartas i)ara <» interior até ás R tia, t
idem com porte duplo e para o py"í\. I
rior até 4s ••

Caridade
.708

Fluminense
2828

Operaria
494Ô

Variantes
28-«-0S-13- 07

Resultado do dia "21
Hio-21— lü—91b R432

O LOPES
é quemv dá a fortuna mais rapí-
da nas loterias e offerece mal-
ores vantagens ao publico.

Casa matriz, Ouvidor 151;
Quitanda 79. esquina da Ouvi-
dor; 1" de Março 53. largo da
Estacio de Sá 89, General Ca-
mara 363, canto da rua do Nun-
cio; rua do Ouvidor 181 e rua
15 de Novembro 50, S. Paulo.

pillllllllNIIIIIIIIIIÍinillllllHlllilllBlIlBf
IA CURA DA |

SYPHILIS (
Ensina a todos um meio ¦

dc saber se tem syphilis jg
adquirida ou hereditária, in- |_
terna 011 externa e como ¦
podem cural-a facilmente _
em todas as ;. manifestações H

e períodos. Escrever: Cal- §j|
fxa 

Correio, 1686, enviando E
_ sello para resposta. _

(InuiiiiiiiiíiaiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiBj

Cura radical
Da GÓXOIUIHkA ÒHR0XI»

OA ou RECENTE, em poucos
dias, por processos modernos, sen.
dôr, garante-se o tratamento. Tra-
tamento da syphilis. App. 606 e
914. Vaccinas dc Wright. Assem
bléa =4. das 8 ás 11 c 12 ás 18.
SERVIÇO XOCTüRXO, 8 ás
10. — Dr. Pedro Magall.ábs.

(R 9*45

FEÜ

BOLSA LOTERICA
QUEREIS TRAVAR RELA--

ÇÕES COSI A FORTUNA ?
Comprae liilhotcs na BOLSA

LOTERICA. Av. Rio Rran-
ro 11. 1-12, esquina dn rim dn
Asseml>1£a. ti& ciicoiitrürols a
realização do vosso ideal.

einpi--
jens.

dartliros, ec„eiua_, sardás,
pannos, comichões, etc.f des-
appaieceui irapidamcnte usan-
do Pomada Luzitana. Caixa
1Í000. Deposito: Pharmacia
Tavares. Praga Tiradentes
11. fi; (Largo do Rocio.

A 4030

PHARMACIA

Or. Bengué, 47, v.w Bianche, Paris.

BMHírBEHGAll
CURA TOTAL.M E. NT E.

R H E U M AT;1 S M O^OTl
NÉvrçStlBf;

Vencia em todas as Pharmacias

:tlil

Pinturas do cabellòs
4 Miiic. Ribeiro particularmente

tinge cabellòs com um preparado
vegetal inoffensivo, de sua pro-
priedade, á rua de S. José, 67,
sob. Próximo á Avenida. Telepho-
ne 591S C, (S 2129

FAZENDA
Compra-se uma com 50 a 100 ai-

queires de boas terras em clima
saudável, distante no máximo 4 ho-
ras desta capital, com regular casa
de moradia, abundância d'agua,
mattas e que tenha uma planície 'do
6 alqueires mais ou menos. Carla
com todas as informações, condi,
cões de venda e ultimo preço a B.
C. D. nesta redacção. (4127 R)

SITIO
Aluga-se para criação, cereaes c

habitação dc familia, com grande
terreno c grande casa, por 100$
mensaes, está aberta ,1 casa c
procurar Xativi.ladc, á rua Itad-
dock Lobo n. 61, 110 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. (

HYPOTHECAS
A Companhia SUL AMI K1C.Í

empresta dinheiro, a juros coií'
vcnciouaes, sob liypothecn dc prey
dios situados nesta capital.

IRUA DO OUVIDOR, S*

Moveis a prestações
Querem vv. cex. comprar moi

veis em nicihores condições c poí
preços báratissimos. pois visitem 3(
Casa Sion, na rua Senador Euzcl
bio ns. 117 e no, telephone 5209
X;orte, (S 2041

Pensão Mineira
15, AVENIDA CENTRAL, 1.1

— SOBRADO —
Completamente reformada,-

dispõe de -10 quartos elegan-
temente mobilados para lanil»
lias e cavalheiros de trntiinienJ
to. lianlios frios o quentes.

Roa cozinha, bom trntnmcn»
to; frango e peixe todos os
dias; almoço 011 jantar lt;.50(l
,—Dlarins de 4!?, 5$ e CljiOOOj

(S 483(8)1

TINTURARIA RIO BRANCO
29 — AVENIDA MÊM~ DE SA' -- 29
Attende iramediatamente aos chamados pelo telephone -*

Central 4934, para buscar roupa nas residências — Limpa o
terno por 3$ooo, lava por 5$ooo; tinge a roupa sem desbotar —-
Especialidade em trabalhos em roupa de senhora.

PliEÇOS MÓDICOS

ALUGA-SE
O predio da rua Caincrino 42.

Tem grande armazém e sobrado
todo restaurado de novo. As clia-
ves estão por favor no armazém
de molhados, nesta mesma rua,
esquina da ladeira Madre de Deus.
Aluga-se barato.

TERRENO""
Vende-se mn, cm Santa Tbcrc-

za, á rua Monte Alegre, entre os
números 387 e 389, quasi todo
plano e nivelado, com 11 metros c
meio de frente por 40 approxima-
damente de fundos, por preço mo-
dico. Trata-se á rua Carioca, 33,
sob., sala da frente, ás terças,
quintas e sabbados, das 3 ás 5 ho-
ras. (R 3968

PHARMACIA
Vende-se tuna pequena, mas lioá,

e de pequeno capital: á rua Sãflj
Luiz Gonzaga, 1- onde se trata.«

(J 402*

CASA EM PETROPOLIS
Aluga-se, para familia dc trata-

mento, a confortável casa da rua
Thereza n, 1.238, As cliavcs no
predio próximo e trata-se á rua do
Rosário n. 66 com o dr. Rodo-
valho. (3578 J)

GARÇA

Vende-se nina, por nâu poder «j
dono estar á testa. Na drogaria
Pacheco, ma dos Andradas, 43.

O 3 '-•>

«Compra-se uma machina ou mitis
de uma'; prefere-se electriea. Cai-
tas e endereço com explicações á
r-dareão iP. '484 tJ)

Gratifica-sc a qtieni informar do
paradeiro de uma qne fugiu <la
rua General Menna Barreto, 21.

_1____B)~A~LüIÃ-ÍÊ
O predio da rua Moraes e Valle

n. s, todo reformado de novo; as
chaves estão na rua da Lapa n. 7?,
«¦om o sr. Lopes. Trata-se na rua
Rodrigo Silva n. 26, i° andar,
com o sr. Soti^a. preço commodo.

RS,200$000
Aluga-se uma excellentc casa

mobihda em Copacabana, por 2
ou 3 mezes. Trata-se na rua da
Alfândega n. 59, de 1 ás 4 horas,
com o sr. Couto. (S 3984

Panellas de pedra "Ml-

\ MAJESTIC 2B Charutos finíssimos feitos 5
Ra mao com sut.eriores taba-B
• cos de Javn, Havana o Ba-ama.
9 Deposito: Rua Rodrig«i Sil-
gva n. 42—1-. 5
S«nM*a_v__w_-%30_r<_

Senhoras e Senhoritas
Poderão facilmente conseguir on

ordenado de iso$ooo a aoo$ooo|
trabalhando com honestidade e
actividade. Para mais informa-
ç5es, na rua Sete de Setembro nu-
mero 44, sobrado, das 10 áa it
horas da manhã. (3985 JJ

Casa na Avenida Atlântica
Aluga-se, por prazo determina-

do, boa casa mobilada para famt«
lia de tratamento. Informações
na rua N. S. dc Copacabana nt>
mero 1.057, das 14 ás 17 liora«J«

neirasH

DELICIOSA COMIDA
Obtem-sc cozinhando-a nas afa-

mndas panellas de pedra mineiras
— deposito: Bazar Villaça, 126,
rua Krei Cnncca. — Louças, fer-
rag^tis. tintas e trens de cozinha
por menos 10 •|* qur cm outras
caia». (J 3201)

OUR
Prata, brilhantes, cautela:, ia

Monte dc Soccorro, compram-se 1
pagam-se bem, na praça Tiradcn
tes, 64, Casa Garcia.

PLANTAS™
_ Vendem-se para pomares c jar»1

dins, por preço muito baraio; na
chácara da rua Torres ijomem
n. 64, esquina, da de Visconde de
Abaeté, em Villa Isabel. R 411 j

Tegõc¥¥ntãjosT 
"

Pessoa de trato e podendo daf
fiança, offerece mensalmente trin-
ta por cento dos seus vencimento i
a quem lhe arranjar uma colloca-
ção; cartas neste jornal a F. X,

3018 .'

CAPINZAL
Aluga-se um grande capinzal",

trata-se cora o sr. Bernardo v.\
Estacio Costa Barros. Linha Au-
xiliar da Estrada ie Ferro Central
4o Brasil. y_ *•*."¦

¦&"- ¦ -., V'- -
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PEQUENOS ANKUNCIOS
VENDAS EM LEILÍD
PENHORES

htiftfl DE PENHORES
Rui -5-4 <lo outubro de 1918

L. GONTHIER & C/
JlIi.NKV « ARMANDO,

*i suecessores
CASA FUNDADA EM 1867

45, Jí. hXSM DE CAMÕES, 47
Fszem leilão dos penhores, venci-

dos e avisam aoi srs. mutuário» que
™dam reformar ou re.gat.r M suas
ouitias até á vtspcra do leilão.

Teilão de penhores
£M -•(•. DE OUTUBRO DE 191C

J. I,iberal & C.
' Rua Luis de Camões, 60
Fazem leilão dos penhores ven-

cidós e previnem aos senhores mu-
ttiarios que podem reformar ou res-
galar suas cautelas ale d hora de
principiar o leilão. (S 3243

OS PREGOS ACTUAES

DEVEM SER
VERIFICADOS
POR TODOS

IMPLORANDO A CARIDADE
AMANCIA, viuva, com 63 anno»

de edaile, quasi cega.
ANNA DO AMARAL, viuva, cega

e além disso doente e sem ninguém
liara sua companhia, recolhida a um
quarto;

ANGELA PECORARO, viuva, com
86 annos de edade, completamente
cega, e paralytica;

ANNA EMILIA ROSA, pohre ve-
lliinha, eom 70 annos de edade;

CARLOTA, pobre velhinha sem re-
iciirsoi;

ELVIRA DE CARVALHO, pohrecaíra e «em amparo da família;
ENTREVADA, rua Senhor de Mat-

1f*iu-Jio9 34, doente im|)ü.= sr"oilitada
de trabalhar, tendo duas filhas, sendo
uma tuberculosa;

FRANCISCA DA CONCEIÇÃO
BARROS, cega de ambos olhos e
aleijada;

JOAQUIM FERREIRA CHAVES,
«ntrevsdo sem recursos;

LUIZA, viuva, com oito filhos
menores;

SOARES, viuva, Telha iem poderttiabfi.har;
MARIA EUGENIA, polire velha

•em o menor recurso para a lua sub-
eis'em* ia;

SANTOS, viuva, com 68 anno* de
«¦Uiile, Rravemeute doente de moléstias
incuráveis;

THEREZA, pohre céguinha cem
auxilio ds ninguém,

AMAS SEGCAS E DE LEITE
1>RECISA-SE 

de uma ama secca,
. branca, de boa condueta, em casa

Ido engenheiro residente, na estação
tle S. Cluistovuo (E. F. C. 11.)

(4Ui A) B

.'PUECISA-SE de uma boa ama sec-
j cn, nacional e de confiança, na
rivenitla Rio Branco 151, a" andar,
tsala 5, (altos do Cinema Avenida),

(434= A) S

Em seu interesse — antes
de fazer compras — pra-

eure confrontar
qualidades e preços dos

artigos que deseja

PRECISA-SE 
de uma boa ama «ec-

ca. paga-se bom ordenado c não
ne h/. questão de cor; á rua São
[Januário 11. ai;. (4180 A) J

Cozinheiros e cozinheiras
A 

LUGA-Slí uma boa cozinheira, de
forno c fogão; trata-sc na rua

'General Sev-orfcauo ai. Ü4, *?asa *í
3'raia Vermelha. (3"at U) S

1 À LUGA-SE uma perfeita cozinhei*
U.V ra dc forno e fof-fio. para cnsa
<le Lrfemcnto, dá fiança de sua cosi-
dileta 11.1a Dento Lisboa il. ()-'. Te-
lepliotie, Cent. 3548. (3051 13) 11

COZINHEIRA — Precisa-se de
\J uma para casa de familia, que
dê informações; rtui Senador Dari*
tas n, 43. (4174 B.) It

I>1U3CISA-SE 
de uma cozinheira,

em oasa dc familia dc tratatnen-
to; ã rua Marechal Fioriano n. ir,
idintniaciu; (4311 II) lt

IJRÜCISA-SE 
dc uma cozinheira,

que lave alguma roupa, para•MSJ dc pequena familia. E' preciso
dormir uo aluguel. Tara tratar á rua
Almirante Gonçalves n. 27 — Copa-
uabana. (4-94 B) K
•í>KÍ'.riSA-Sl-: dc unia senhora dc
X meia cdáde, que durma no alu-
i:ucl, para o serviço dc um casal
s»em filho?, c que saiba cozinhar o
ririviüi, a lavagem e engómmados da
lms:i são feitos fora; rua S dc Dc*
Kembro n, 79, casa 3 — Mangueira.

(4330 11.1 s

JJUiBt.TaA.-SE do uma 
cozinheira

lnu-UMiie^i, de confiança, para
vasa de iamilia; ua nua do Ouvidor
a, 11.1. (.|-'a3 1!i K

OS DESGONTOS EM TODOS OS AR-
TIGOSd-ABRAZILEIRA

estilo mais ou menos nas seguintes
proporções:

TOALHAS folpudas, grandes, para banho,
artigo dc boa qualidade, do valor de
4£5oo por , . , . 3S6oo

MEIAS para senhoras, qualidade superior o
muito durável, dc ü$ooo por ..... 2§3uo

COLCHAS de íiltí bordado, branco ou creme,
com delicados desenhos, de 25$ooo por 19$ooo

GUARNIÇÕES para cama, em linho fino de
optima qualidade, com um lençol c quatro
íronhas, du valor dc 95$ooo por. . . . 80$ooo

BLUSAS brancas modernas, de nanzouck fi-
no do valor de ll$ooo e 123000 porO$8oo  8S600

CORPIXHOS de baptiste superior, guarneci-
dos dc rendas finas, dc 5§ooo por . . . 3$5oo

SAIAS dc linho, brancas e de cores, feitios
modernos, a escolher dc 24$ooo por . . I8S000

COSTUMES de linho superior, elegantes mo-
dclos bem confeccionados dc Co!? por . . 43$5oo

SAIAS brancas, em pcrcal fino com volants
de bordado suisso, dc G$ooo por . . . 3?8oo

CAMISAS de dormir, para senhora, em mo-
rim flino, com bordados, do valor de
59ooo por  3$5oo

CAMISAS de dia, em percal resistente guar-
necidas dc bordados, do valor dc 5$ooo
por  393oo

COSTUMES para meninos, em brim muito
durável, dc varias coros, a partir dc. ¦ .

ALVOAM-SH
NA

PA"SUL AMERICA"
noa do Ouvidor 80

Os seguintes prédios i
As chaves nos mesmos ou contor-

me indicação nos respectivos carta-

Paro- tratar das 8 ás 6 da tarde.
S. CHRISTOVÃO — Rua Gene-

ral José Cliristino, 44, com inagnifi-
cas accommodaçiies para familia de,
tratamento, porão habitarei, lun elci
ctriea, grande Quintal, ete. Aluguel
3Òo$ooo;

MATTOSO — Rua Campo Alegre
n. 8o, com magníficas accommoda-
ções para familia de tratamento, po-
rão liabitavel, lua electrica, grande
quintal, etc.

AUTO DA BOA VISTA - Tra-
vessa da Hoa Vista 20,, com 4 liar-
dos, 3 salas, luz electrica, etc.

LARANJEIRAS — Rua das La-
ranj'eiras n. 4i3. com boas aceommo-
ilações para familia de tratamento,
quintal, luz electrica, etc. Aluga-se
3oo$ooo.

SANTA THEREZA — Rua de
Santa Christma, 104, com boas ac-
commodações para grande família de
tratamento, porão, quintal, etc.

¦ Atoarin-' 
™ Worrtõ. na rua ,1o

A ILUGAíSB cm casa de familia dc
Arespeito, ua -rua da Quitanda 24,
z" andar, um bom quarto sem mobi-
lia, com pensão, a cavalheiro decente,
nacional ou estrangeiro. (3j°-l'.l =

ALUGA-SE 
o predio i rua de bao

Francisco Xavier 11. 4.13! ai cha-
ves estão na padaria defronte e tra-
ta-se á rua do Rosário 11. M*.-~
Banco Altiança. „ <¦'•>

AI.UCA-SE 
o predio a rua Torres

Iloiucm 11. 238, casa da frente ;
as chaves estão na casa dos funilos
c trata-se á rua do Rosário n. M».
Banco Alliauça. ..'¦':'

ALUGA-SE 
o predio S rua .liaria

l-iugicnitt in. 3.< (Botafogo)i as
chaves estão uo armazém da esquina
e trata-sc á rua do Rosário n. I46-

ACUCAiSIS 
o predio â rua Sena-

dor José Bonifácio n. 37 (To-
dos os Santos); as chaves «stão no
'nredio visinhu de 11. .15 « trata-sc
á rua do Rosário n. 140 — Banco
Alliauça. (?)

ALUGA-SE 
um bom quarto, para

tlois rapazes, com pensão, em casa
de familia; na praça 15 de Novem-
bro n. .io. (4216 1.) B

ALUGA-SE 
uma boa sala de fren-

te, mobilada, e um quarto a casal
ou dois cavalheiros de tratamento,
em casa de familia; na rua Senador
Dantas u. 19. (4°99 W B

ALUGA.SE 
por ioo$ooo um predio

na rua General Caldwell 11. ,58.tem 3 auartos, 2 salas e luz electrica;
a chave está lia casa ao lado. 11, lio;
trata-so na rua Marechal Horiano Pci-
xoto 11. 221. (S .1.430) L

3§5oo

Tecidos modernos, colchas, cretones
para lençóes, rendas, meias,

bolsas, aventaes, vestídinhos, etc,
com grandes abatimentos

1)KECtS.\-SE' 
de uma cozinheira,

¦que faça toi!o o serviço de pe-
rjuena fatuittii, metios passar c eu-••ominar; ruo do Cattete 92, casa ií*.
Ordenado .|o$ooo. (4150 Iti R

cozinheira,•JIRF.CTSA.SE de uma cozi
.1. á ntíi Emerenciaua n. 23 — São
Chrislovão. (3818 II) .1

IHolliHr

Largo de S. Francisco, 42
IHU-1CISA-SU 

dc
dc corpiiihcira;

Uias n. 6, sobrado.

boas ajudantes
rua Gonçalves

(l.lio l)J K

PRECISA-SE 
de unia perfeita aju-

daute dc costuras; na rua Hom
1'iistõr n. 144. (4180 U) J
"*n'K,ECTSA:SE de perfeita saicira,
X e perfeita corpiulieira; inme. A.
Kticuc; ruu 7 do Setembro n. 13.*.

08-91» j

PRECISA-SE 
de uni officinl de sa-

ipateiro ,olira nova c velha; rua
Gondc de Uomíim 79G. íp".r D) Ü

1JRECISA-SE 
dc um carroceiro: á

, rua dc S. Christovão n. 316
(.1910 D) J

* LUGA-SE um macnifico sobrado,
iTAna a.-.-mMa Helirittue Valladares 11.
44 esiiuina da rua Prefeito Barata, por:aj$ooo, (399.1 E) J

ALUGA-SE uma boa sala dc fren--£-\tc, mobilada, a senhor de trata-
mento: na rua dn Santa Luzia ti.
-'.». sub. (4115li)U

A'I.l 
G:\-SK .1 casa da rua General-1'eilra n. 73, csipiiua da rua l-'or-

mosa, própria para teudinhii.
(4158 E) R

A LIXiAM-SK quartos o snlai am-Aptas, _ para dois e t.-es rapazes docommercio, preços módicos; na novavilla da rua Luiz Gama n. 4?, como enearemado Abilin. (l8-'o!-i-l

Boa opportunidaclc para as pnssoas íntclligonlcs o

A LUGA-SE por Co$ a casa da rua
1 » l)r. Bulhões 11. 81, casa 4, com
duas salas, dois quartos, cozinha, W.
C, quintal e jardim completamente
independente; as chaves na casa 2.

(4053 li) -M

ALUGAM-SE 
uma hoa sala dc fren-

le e um grande quarto, a casal
sem filhos, escriptorio «11 a moços.
Aluguel 100$; 11a rua Uruguayana 97.
sobrado. (4281 E- M

AI,UGA-Sl'i 
na rua Senador Dantas

.n. 93, em casa de familia, um
bom quarto com luz electrica •

(42:8 li) M

A 
li,UGA-SE nn predio apalacctado
da rua do Rezende n. 193, um

quarto a cavalheiro dc grande trata-
mento. (4273 li) B

A MJfiA-Slí um armazém, com mo-
X3lradia, na rua Onerai Câmara n.
178; preço. 140$; as chaves estão nn
botequim, em frente. (4255 E) B

AI.UOA-SK 
o armazém da rua

Thcophilo Ottoni 11. 148; as cha-
vos 110 n. 139; trata-se na secretaria
da Candelária, ua rua da Quili""la.

Cl»

ALUGA 
SE o armazém da rua de

S. Ti-dm 11. 23;; está prepara-do para açaujçttc; a chave no n, 231;
trata-sc t.a secretaria da Caudehria,
tia rua da Quitanda. (E)

X KlTCA-SE o sobrado ú rua
¦^tlos Inválidos 27, pintado
o forrado, com luz electrica;
as chaves nn loja e trata-se na
rua da Alfândega n. 88.

(S 2092) E
ALUGA-SE o grande salão do pre-aí dio da rua da Carioca n. 6$.

(3819 li) J

UM 
almoço 011 jantar completo

com a sobremesa dentro de um
pão por 600 réis, na rua do Rosa-
rio n. 137. (2844 S) J

A I.CTrA.SK o magnífico 2o andar
xi.do uredio n. St) da rua do Ouvi-
dor, próprio para escriptorio; trata-se
no í" andar. (2811 K) J

A LUGA-SU uma porta para¦f*nun pequeno varejo, em
ponto muito transitado; lin-
ta-so com o sr. Duarte Felix,
largo da Carioca 13. K

AI.l.X.A-SPompíu n. 150, por 150$ meu
aies, completamente reformad;
electrica; trat-a-sc na mesma.

(3433 Ü) J

a casa da rua Senador
ie::*
luz

A LUGA-SE um hom quarto a mo-
irVços do commercio, cm cas.. de fa-
úiiilia; avenida Henrique Valadares
n. 2,u terreo. (,»°Si K) K

ALUGA-SE 
um esplendido arma-

zcii.i na rua Toso .Mauric-o 119;uii!_nuuo l uiiLnunu activas. So V. S. quer vencer dilTiculdades da vida, sranliar it'1!""8",,"" "• ,',?,-, escrii';?.rio..ll;1
Tii*KnsA-SK de uma eiea.hi. ,,;. muito dinheiro cm negócios ter cprageni c audácia, boa |L;"M 

Mutua dc u^5^tn
1 ça-fc¦ jo-fuoo; rua Duque Estra- voz, olhar magnético e ullrucnle, vencer e dominar "TTTtFTSr ;—i—i
.i, n. 57, casa n. >"~i^ ^ vossos inimigos, ganhar no jogo, recuperar a saúde c ser ! Aíú, ruãjj Mam-icio-'íaiüi 'ul
'ÕttECtSA-SE dc uma creada pira
J. copcira c arrumadeira; na ladei-

1.1 il<> Uiisscli 11. 4,1. (C)

feliz cm amores e cm relações de V.' ,!.r ,.escrii,torio "•' S''? xt,'-, ('í
bj *>. ;L.\ 

UilltClaS, (2Ü7J Jr.J Idaacspccie, escreva-me ímme-

» 1-Ul'A-SE uma moca. nara air-i-
JA.-'-.* ií ira: não ia.*: (tucstao de ir
1-r.i iYi."i; quem uuizer, dinja-sc á
1 ". General Scvcriãno 11. Si. cas^ r.

(41 rs O .1

i 'orKIliA: quem não estiver nas* ' cnndiicòc"}, não sc «presente, pre-
»iía-se de uma. pr^a-se 30$ ntín-
Mc.ii rua do Rezende 49. (344S S) J

H7.JI PREGA-SE uma moca dc con-
-fj dueta oliancada, doriuii-d.i fora
.-' . aluguel, para cozinhar o tri^i.i!,
¦ ¦'. lavar e passar roupa; rua Hctito
ü.isbua 11. 76. (3.S.17C' J

1 vi l-T.UKCE-SE uma costureira cs-
^ / tranjjeira para trabalhar aos dias
em 'i-i ile familia; executa todo fi*
líuriim, Curta a esta redacção. para
I.M. A. (.,04 1 S) .1

dialamentc, pedindo o meu livro j Alrenu"'"1

dia, I ALUGA-SE a casa da ladeira do
Escreva para : Sr. Aristóteles Itiiiia, - Kua Senhor j í™ & \^MJ^"^ ,Sdos Passos u. t)o, sobrado — Cais» do Correio '•1-se ,n ri,a d;i Asseinbirâ «: 61.
60-4, Rio. (''S|1 i;) s

-Rí*. uma hoa saia de
• ri 1 * mi v Tfiirâ »» -.- -. —~ -» --uvinc v um quarto, a pessoa sé-•OllECISA-SE de 1.1.1.1 criada para I ^7" -"¦'»- «" ™rT •nlllUlaÜO TALISMAN DE PE- I »»l avenida Gomes 1-reire 1=0, sol,

.1 todo sen-ieo i travessa Muratori j DUAS DE CMAlí, onde cooliccereis tis virtudes das (-'"--1 h) J,:- '•¦'; uw »' -i 1 maravilhosas Pedras de Cevar, recebidas da Ind*J>RECISA-S.E de uma senhora de
.1 cdiide. para serviços leves, cm
¦cisa de uma senhora sú; rua Gene-
ul lUvdoro n. 1.15. (4.1.1.1 C) S
tf*xx*zaMatmi*Timmmmtmm)ÊSt»iarm. msatímW

EMPREGOS DIVERSOS IJKECISA-SE 
de um casal dc em-

pregados dc meia edade, para
uma cidade do interior, sendo o ho-
mem para cliacãra e jardim, c a
mulher para cozinhar, lavar e cn-
jfominar para um casal, que não te-
itíiaro Ttihos; tralabc^ ,na írua São
Uento n. 11, das 3 ás 5 lioras da
larde. (4172 D) K

IíRECISA-SE 
de hons oliiciaes sa-

pateiros; para obra Luiz XV vi-
rada; paga-se bem; r.n rua tia As*
semblca u. 107, Casa Abrmiliosa.

C1.1C1 Ul s

Casas e comniodos, centro

* TJJGA-SE parte de um (rrainh
Xl-solírado, com i.j jancllaa para

A«„i 1 "m.ho."\ I'01"" Pani.io- rua, serve mm companhia, ateli.
tTp1-'" 

(u "''fl"'1"!'' ••,'? Cáes etc.; na rua*L'ruguav'ara n. ra.ilo Porto. Aluguel módico. Trata-se ,-,s,. Klila rua Sachct andar,
(395? El j-|

(.1841 El S

AI.LT.A-Slí a casa da riia Mauritv«MV. .to, dcois quartos e sala, preço
(.W54 lí) .1

.4 LUOAM-SR hons sala? de frente
i"Ve nuartos. uronrios nara escrípto-
rios. na ma da Carioca ns. Co, 62
c íí-i; trata-se no Cinema Ideai.

((07-' li) J
AT,UCiA-SE uma boa alcova a mo-1•fi-ço solteiro, em casa ile familia.!liitorina-se na rua Commcnihtdor l.eo-nardo 4u. t-tijó i-;.i r

f\TFERE.Clí-SEV' para c.-cnmo
m menino pro. sabendo í

tsçrcver: tiuem desejar, escreva
tste oseriiHorio. (.,tol

i lf-UC,A-SE cm casa de familia,
a.Vi::;i;i sala a um casal serio e edu-
cado, com du sem pensão; na avenida
Comes Kreire, 15;. (4198 E) .1

X TjUGA.SK 1111111 liou sala ji.-s-
^•rn galiiiicto do módico 011
advogado, com direito á uma

.....  siihi tli> espera, deceiiteiticiite
Aiem àã ™TV.k w;„0,,™--11,obUl,flIi; I,a r,m Coi'stitltii;'io
trala-se na rna Primeiro do Março | "• '*? t-rntll-SC COIU O dentista
"• -'-'• (410Í G) .1 ! sp. í»émi. E

TpR-ECISA-SE de 111111 lavadeira e
JL euKoinmadcira, para um cas:'; 5
rua Carolina íg-T-ííoeha. (4245 C)M
¦pilECISA SE de uma cmpi
.a. si*ria. para •¦erviços doint ¦
avenida G-mcs Kreire uo, sol

(401Í0

* I.L I.A-SI-. o i" andar, com tres ALUGA-SE um hom quarto com-i-J-qnartos, duas salas, serve para | -í".Vi-iiirad:i iiidepcndciitc, em casa deconsultório oti família; n.i rua da As- ,familia; na avenida Passos ti. J.i.seinhiia n. 39. (.14Jj ].;, (3632 E) S

LAPA E THEREZA
AI.UGAM-SE 

iudopciidente. um
quarti e uma sala, bem mobila-

dos, i rua Barão dc Cuaratiha 27.
(398.1 IO J

ALUGA-SE. 
a familia dc tratamento,

o confortável predio da travessa do
Torres 11. 13! trata-se na rua Riachue-
lo 11. 1.1S. iii (4-Ji! lf) R

A I.UCA.SE a casa da rua Joaquim
XlSilva 92, I.apa. com lioas accom-
nieilações, luí electrica e riij: trat" —
com o sr. Valcntiu na mesma
t'í, vendi. (lin I

a-se
rua
jM

AIA'CA-Slv 
um quario com janclla,

entrada independejitc, imòblladò ou
não, com ou sem pensão; na rua
Taylor 47. ' (3947 !'¦ J

.J.UCA-SK, em casa franecza, lima
^ÍLPt.inde sala com ' cinco janellas,
para caiai dc tratamento, eom hellus
vistas sobre a cidade e . bahia, com
pensão, luz electrica, banhos quentes,
bellã chácara e telephone; rua Costa
llastos 11. 44, Santa Thercza.

(3834 P) J

A 
LUCA-SE, na rua Riachuclo 161,
um mtarto mobilado, com pensão,

para dois 011 tres rapazes, ao preço
ile uoS cada 11111. Ue6q 10 »l

A 
LUCA-SE. na pensão 'Trogres-
so", íua Riachuclo 1Cr. uma cs-

plcndida sala. bem arejada c mobilada»
com todo conforto, com pensão, para
casal, ou moça protcRida; preço módico.

(4e?a If) M

A 
LUCA-SE. na rua Riachuclo 161,
um quarto mobilado, com todo

conforto, com pensão pura casal ou
cavalheiro distineto, o fornece peu-
são mensal a qo$. e mandam-se mar-
initas a domicilio, sem alteração de
preço. (4-71 F) M

ALUGAM-SE 
mamiificos commodos

mobilados, a senhores dc tratanicii.
to. com banhos «lentes e frios, tcle-
phonc, etc; a rua da Lapa 11. 60.

(31-11 1-)

A LUGA-SE um quarto mobilada,
coin café pela 

' 
manhã; na rua

Cassiaho m. (304; E) R

AI.UGA-SE 
um quarto, na aveni-

da Mem de Sá n. 40, casa de fa-
milia, nio ha outros inquilinos.

(304.! E) R

ALUGA-SE 
uma sa'á de frente, a

rapazes solteiros, no i° andar da
rua ila Lapa 11, 67! trata-se na loja.

(3635 !'• S

AOS DOENTES
CURA RADICAL da gono-

rrliéa chronica ou recente,
estreitamento do nrcthra, cm
poucos dias, por processos mo.
demos, sem dor. Garante-se
o tratamento, impotência, sy-
phllis c moléstias da pelle,
appl. 606 o 904. Vaccinas
antigonococcica. Pagamento
após n cara. Consultas dia-
rias, das 8 ás 12 e de 3 ás
10 da noite. T. C. 5981. Ave-
nida Mem dc Sá, 115..

Cattete, Laranjeiras,
Botafogo e Gávea

AI.'UG.\-SE. 
próximo dos banhos dc

mar, esplendida sala de frente,
mobilada; rua Silveira Martins 149;

(39H9 G) J
'LUGA-Slí a casa da rua Ferreira" 

ianna n. 46; Por 1--0?, próximo
aos banhos de mar. (4i=-G) R
Ali

ALUGA-SE 
por 110$, casa nova,

com dois quartos, duas salas, ele.
etricidade e quintal; na rua D. .Car-
loj I n. 61-A. I4171 G) R

A LUGAM-SE salas e quartos de
-ti-frente, com ou sem mobilia, a ca-
saes nu pessoas do tratamento, cm
casa de familia, no melhor ponto da
rua do Cattete, cm frente ao palácio
presidencial. Rua do Cattete, 132;

(4148 G) r,

ALUGA.SE 
cm casa

111
_. da família»

na cspieniliiia sala de frente e
(juarto, perto dos banhos do mar; na
rua Ferreira Vianna 11. 20.

(414a C) Ti

A 'LUGA-SE .uma porta para. qual-
iCVttüer negocio; tia rua do Cattete.
199. (31-iiGji

A LUGAJl-SE uma casa por i5-'S,na
XXrua do Cattete eu. com 4 quartos,
2 salas, Brande quintal; outra, por
lie?, na rua llenlo Lisboa n. 89, com
2 quartos. 2 salas grande área. c ou-
Ira, por 8tS e outra por Oi?, tom gran-
de quintal. (.|e.;6 (.,) II

A 
LUGA-SU a bonita casa assobra-
daila. da rua D. Marciana li. 0;;

as chaves no 65. óm Botafogo. .
(4223 G) R

ALUGA-SE 
11111 excellente coinmo-

d» de frente, cm casa de familia.
á rua Kcal Grandeza I2(, Botafogo
(próximo á rua Voluntários)'.

(6246 C) M

i|!!!iiS!i;iffl!íí:í3Bii!;ii:EiaiiBii8íasi;í»iHaii«
| AO DEITAR:;. §
1 TOMAE UM CALIX DE§

1 Guaranesia Im a
ii^lilliaiiSIISIBI-l^iilNEBÍiBlilllBllli

ALUGA 
SE 11111 esplendido quarto,

com ou sem mobilia, a pesssoas
do conjmcrcío. no sobrado do predio
da rua Barão dc GuaraUba '7- .

. (4010 (.) j

sala confortável.
Icscauso, cm casa dc senhora

rua Gloria 102. sob; (IS40G) S
ALUGA-SE 

nina sala contor:
para il

A 'LUGAM-SE as boas casas da rua
J\üelphiin 109 e 115. casas 1. II
e VI. Alugueis baratissimos eom
optimas accommodações para pequenas
famílias. (SSSG) il

ALÜGAM-SE 
as boas casas da rua

General Polydoro tu*6 c i"-. com
ilois quartos, duas salas c mais ac-
commodações. grande quintal e íartu-
ra d'as-.ia. Aluguel baratissimo;

. (887 G) R

A LUGA-SE a easa da rua D. Car.
.ÍjUiis 1 o- 12S; as chaves estao 110
n. 10,!. onde se trata. (406710 J

AMISÂRIA FRAHCEZA Roupas brancas paramonitoras o homens.
Roupas do oama, mesaf
camisas Berthotet &
Outras,

133-AVENIDA RIO BRANCO-133 MíUÜ^SíS*
(EJ35C-OBINrTn.A.Xí) Unho, cretone, atoa-

Todos os artigos desta oasa são vantajosamente m 2.' *-conliecidos não somente pela sua superioridade como Punhos O Collarinhos,
pelos seus preços, que desafiam toda concorrência. Otc, etc.

ALUGA-Slv 
uma casa assobradada,

por 1.4-1$. eom 5 quartos, i salas,
lirande quintal, e outra por 88$, tem
grande ouintal. (4234 G) M

A LUGA-SE, por 220$, l-ni
¦^Botafogo, o |iii'(lio 11. 100,
du ruu crAssiimpção, pura fn-
milia «lc tratamento, com 5
dormitórios, grande, quintal c
luz electrica. (JS943) <i

AEUGAM-Sív 
os baixos do predio

da rua Dr, Mattos Koclriguès n.
22, antig-i rua do Leste; aluguel 100$.

(108.1 J) J

ALÜGAM-SE.boas casinlm
7;5. 80S c 8j$,

Ims, assobradadas, pin-tadas c turradas de novo, bondes de
100 reis, próprias para familia rcgil-
lar; na rua Frei Caneca 252; trata-
se na avenida Salvador de Sá 114.

ALUGA-SE' 
a casal ou cavalheiros

de tratamento, excellente sala, cai
casa dc família, próximo aos banbos
de mar; na rua lluarque de Macedo
n. 36. (joso G) J

ALUGA-SE 
por 240$ o predio asso.

li 
"  ' 'bradado da rua Christovão C0I0111

bo h; 2t},
meiiRO, (cinco
salões, quintal murado, luz e'cctrica,
aberto segunda-feira, das 12 ás ,i.

US.g G) J

AI.UGA-SIÍ 
uma casa para negocio,

na rua l*'rci Caneca n, 436, per
aluguel baratis.-timo. Tratas* 113 rua
Colina 81. Tel. Villa 3108.

(4160 J) R

lllB!í!nnBI!llilllll!lll!IBBillll-li!lll!l
j A'S REFEIÇÕES... 1

UM CALIX DEmperto da praia do Fia- j a1 grandes quartos dois | 
gjg^^gjy |

iiifliiiiBiiiaiiiiiiiiiiiiiiiBiiBBinl
A 1,UG.\-Slv com mobilia c pensão,

AjLcasa de respeito, commodos, a ca-
sal sem creanças nu cavalheiros dis-
tínetos. Buarque de 'Macedo, 17.

(J8ij G) J

ALUGA-SE 
por 35$, cm casa fran-

coza, um pequeno quarto mobilado
ií só paru pessoi solteira; 4-1. rua
liarão ik Itapagipe. (4159.1) J

A LUGAM-SE duas casas esplendi-
XVdas; rua V. Figueiredo 78 e So;
Fabricai (lorfi W R

Quoreis adquirir
um bom cofre

A' prova de fogo, nrrombmnen-
to e ;io alcance de vossa bolsa?
Ide já, sem demora, ao depo-
«io dos cofres NASCIMENTO

Rua Uruguayana 143
(Esquina de TlicophÜa Ottom)

Tclcplione 3934, Xortc

AI(UOAM-SIC 
casas grandes, com 3

quartas a 110$ e 120$; ua rua
Conde Bom fim 229. (3-üo K) J

ALUGA-SE 
a casa n. 31 da rua

Aguiar. As chaves estão, por fa-
vor. no numero 33 da mcsm.i rua,
onde sc trata. (S 3.696) K

At»ÜGA-SR 
o predio da rua Uru-

guay 11. 82, eom tres quartos,
duas sahs. despensa cozinha banhei-
ro, dois W.-C, um bom porão, jar-
dim na frente e terreno nos fluidos-.
aluguel 200$. (.1542 K) J

GONOnUBtA
SilARCA REGISTRADA

cm qualquer corrimento da urethra, cura radical
em 4 dias! Cotn a mara vultosa injecção scécatioa
'« cápsulas "404". 

Quando tudo falhar, este ex-
traordinario preparado sempre triumphará. O

único allivio da mocidade! Expcriniciitae c vercis o effeito assombroso! Não ha gonorrhéa que
resista a esta prodigiosa descoberta. Vende-se na Drogaria Granado, á Rua Io de Marco, 14-18
c nas principaes pharmacias c drogarias desta cidade e dc todo o Brasil

A'I,UC.VM-SE 
quartos com todas as

commodidacies, em casa de fami-
lia de tratamento; na rua do Cattete
11. 94. Telephone Central aSi4.

(3=8 iG) J

AIVUGA-SE 
o predio assobradado

da rua Nery Ferreira n, 86
(Cattete), -pintado e forrado de no-
voti com 5 quartos, 2 salas, porão
liabitavel e mais dependências c quin-tal ; com installação electrica. As
chaves estão na mesma rua, na pa-daria defronte; trata-sc com o sr.•Mario Kasto, á rua de S. Pedro 33.
Tel. Norte 301S. (279S G) J

ALUGA-SE 
cm avenida distineta

a socegada, uma boa casa nova,
com tres salas, cinco nuartos, bom
banheiro com todas as commodidades.
Voluntários Sj, onde se trata.

(a?OQ C) J

A LUGAM-SE quartos com
-^pensão, corfortarcis, desde
4$ por dia, e nma sala com
pensão para 2 cavalheiros ou
casal, 2009 mensaes, luz dc-
ctriea, telephone. etc. Pensão
Familiar. Praça José de Alen-
car 14. Cattete. (lt 3060)

ALUGAM-SE 
csolendidos aposentos

com ou sem mobiMa c comida, a
cavalheiros ou casaes, em pensão nova,
próxima dos banhos dc mar; rua Buar-
oue dc Macedo 71. (ie,l8 lí) S

A LUGA-SE por 45$ cm casa de
-fi-familia, 11111 quarto dc frente, 1110-
lidado, eom naz e roupa dí cama;
na rua D. Carlos I 11. 04. Cattete.

(2603G) H

ALUGA-SE 
na rua General Po'y-

doro, 11. 20, avenida, uma casa
com dois quartos, duas falas, cozi-
mim, electricidade, etc.; trata-se na
rua da Passagem 11. 28. (J9.16C) R

AiLUGA-SR 
por 142$ a lioa casa

d ti ladeira do Ascurra u. 130*
Águas Férreas, com jardim, água nas-
cente c pomar; n chave está com o
vigia da casa cm obras, ao lado.

(3026 C) R

A LUGA-SE o magnífico predio do
^Vrua Voluntários da Pátria n. 4°3>
próprio para família de tratamento.
As chaves estão na inc^ma rna 397
e trata-sc na rua da Alfândega n. 65.

(.1911 G) J

X IjUGASI-SE casinhas n a
•^Avenida da Gloria, rua do
Cattete 123. As chaves na ca-
sa 15. Trata-se com Paulo
Passos & Comp., rua Santa
Luzia n. 202. G

Leme Copacabana e Leblon
AI.UGA-SIÍ 

por 170S a ea=a n. 52
da rua Vinte dc Novembro, canto

da praça ajardinada de Ipanema,
Trata-se ua rua Saeliet 11. 3, 2" an.
dar. (,195<í H) .1

casa
/leom luz electrica, íosão a ua."-.
etc, á rua da ligrcjinhã n. 5-; as
chavei estão no armazém dl es.
quina. (1671 lt) A

A LUCA-SE por 100$ hoa ca.-i eom
ii-illi.is salas, tres quarlos, gaz. c!c-
etricidade. c todas as dependências :
na rua Pereira Passos ti. .v"-. Copa-
cnhanit. Informações á avenida Atlan*
tica 762. (.tojo II) R

ALUGAM-SE 
«ma boa sala c quar- [ AiLUGA-Slv uma ca?a « I:

to dc frente, juntos ou separado.», XXRlisa 11. 16 (travessa da ru
em casa dc familia sem creanças; com
entrada independente; ira rua de São
Luiz 11. 23, para ver e tratar na mcs-
ma. (4200 J- J

ALUGA-SE. 
por 61$. uma casinha,

ua rua Dr, Carmo Nctto 35; tra-
la-sc na avenida Salvador dc Sá 114.

(4480 J) S

AiLUGA-SE 
por 140$, o predio da

rua Dr. Aristidcs Loho ir. 1S1,
tendo tres quartos c mais dependeu,
cias, jardim c quintal; o» apparclhos
estão guardados e as chaves estão 110
n. 185. Trata-sc á rua da Miscricor-
dia n. 2. sou. Prata Quinze. Tel.
Central 333. (.W44J) J

ALUGA.SE 
tuna casinha com sala,

quarto e cozinha, na rua 1'allctc
11. 28; nara informações, na venda.

(270 J) S

ravessa
 „ :ia Vis-

conde de d:igucircdo); as chaves cs*
tão 110 n, i3. Aluguel, ii^$ooo.

(3<>3o K- S

S. Christovão, Andarahy
e Villa Isabel

ALUGA-SE a casa n. 5 da Villa
Rainho. rua Ahilio n. 14; trata-te

na rua S. Januário 228, loia dc fer-
ranens; aluguel 80$. (3980 L) J

A LUGAM-SE bons quartos,¦*Vi preço muito barato; na
casa de comniodos da rua do
Mattoso 106. (J 3821) L

VINHO
lodo-phosphafado

de Werneck
Poderoso medicamento no tratamento da

7'ubcpculose,
Escroplinlose,

ISTe tir ás thc íxia.
consecutiva a excesso de trabalho

inteflectnal, etc.
E' diariamente preseripto pelos Srs, clínicos nos

casosde ruchitismo, lymphatismo, anemia e
depauperamento geral do qualquer origem; as-
sim nas moléstias ligadas ao crescimento do indivíduo.

A LUGA-SE uma boa casinha, den-
^».tro dc unia chácara, ocra quarto,sala de jantar, cozinha, com água
nascente; na traviasa do Navarro 11.
25 antigo; informações na mesma tra-
vessa n. 81, venda, por favor.

(?7« J) J

Tira ou cnhellos supérfluo.! do rov
to, coIlo c braços. Kncoiitra*se ras
cüs.is : Bazin. Ilermany e Cirio.

AliUGA-SR 
á rua Viscondessa de

Pirassiiiunga n. íj (Cidailu Xo.
va) uma casinha or 50$ e no n. 84,
uma outra por 45$; traia.su na rua
Coiina n. Si. Tcl. Villa iioS.

(4i(i5t) H

ALUGA-SE 
a casa da rua S, LuizGonzaga n. 191. com bons commo-

dos; trata-se 110 19?. (,4222 L) R

ALUG 
\-SE. á rua Marij e Barros

ano, uma casa, com 3 salas. 2
quartos, cozinha, quintal, etc; as cha-
ves na casa 17. (3961 L) J

ALUGA-SE por 6í$. uma casa, com
2 qiuitos. 1 sala, cozinha, quintale o mais necessário- 11a rua Ricardo-Machado sa, avenida, casa ií; as cha-

ves na casa n. 11, (4107 L)R
A LUGA-SE o hom e novo predioXjula rua Leopoldo n. 131 (Andara-hy); as chaves estão na venda, ao la-

do; aluaucl 80$; trata-se na rua do
Rosário n, in>. il\ (.1420 I/)J

ALUGA-SK, por So$ boa casa, com
grande quintal, electricidade, etc,,

na rua Esperança si; chaves no n.
53; bond: S. Januário. ((3761 DK

VXXXXXXXXXXXXXXXZXXXXIXXXXXV3XXXXXXXXXXXXJXX

Saúda. Praia Formosa
Mangue

AM««5sa_Clll'n Knrantidii com o EMXin•»¦¦!*¦« VITAL DE MAR.1PVAMA E
Y0IMBIXA COMPOSTO, .ltcmcilio já conhecido. Deposi
to: 111a da Qiiitiuidn 120, a° andar, o 1'rugiiavnn.i 35.
Rio. —*— Vidro 5$000. (J 3202)

ACUGA-SIC, por 1S0S mensAts, uma
grande casa, para familia de tra-

tamento, na rua Itapirú n. ^o; as
. chaves, largo dc Catumby. esquina de• Coqueiros, armazem, onde se trata

dói? j> j

,4 IAV..\-SI. unia prande casa, com
i-A-j andares; no primeiro tem uni
bom armazem; ou a'uga-se separado;
cada andar dá pani 3 famílias; a
120% cala um; rua da America 24.

(2843 li s

A liUGA-SE um bom quarto «lc
ülrcnte, cm caa.i de família, por
35$; ua rua D. Carlos I n. oi-A,
casa n. 111, a um moço do coinnicr
cio ou a uma senhora que trabaliif
fora. W°9 G)R

4 LUGA-SE. para cafa de faiuilia
Ã-.Vde tratamento, uma perfeito lava-
deira c cnRomniadcírá na rua do Cat-
tele n. ei4 (casa i). (i .1.439) L'

A II.irGAM-Slí aí casas acabadas de
jCLeotistriiir da ladeira do Morro da
Saude ns. -|i c 4.1, preco Í>i5; in-
formações nas mesmas das H âi 9
da manhã; trata-su na rna da Gam-
boa n. eo.-,. (2694 1) S

HADDOCH LOBO E TIJUCA
A LUGA-SE a casa IV da rua Uru-

•Xtkguay i-7, com - quartos 2 salas,
electricidade. Ooóí> K) j

A LUGA-SÍ3 o pequeno sobrado' da
XVrua Conde dc üomfim oí; trata-se
na loja. (41.1.1 K) li

X riüGAM-SE lions quartos,
^-liiuito baratos; na ladeira
do Barroso 2, perto da Sniiilo.

(J 3722)1

A LUGA-SE uma moça para arruma-
ZÍ-deira c copcira; na rua Visconde,
de I-.aiina n.' 5<S• (4332 D S |

,4T,UlVA-SF, uma casa na K. Nova
XX d a Tijuca 150; _ quintal) tanque.
independente, banheiro, etç.; aluguel
40$; as clmves com d. Albina no 10;.

(3976 Kl 1!

ALUGA-SEral Silva
lí a casa da rua Gene-

1'ellcs 11. 2, Andarahy;
grande, tendo duas safas; tres quar-tos, - cozinha, banheiro e pequeno
quintal; trala-sc com Carrapatoso. na
rua 7 de Setembro 29. (4007 I,) lí

A JiüGAM-SE casas na Villa
¦^-Rosn, á rua Bclla de São
João 259; as chares na qni-
landa n. 257; trata-sc na rua
do Hospieio 91, sobrado.

(.1 3120) L
,4 JVUGA-SK uma superior casa,

Xxconstrucçao moderna, própria parafamiüa dc tratamento com ;i quartos,2 palas, copa, cozinha, banheira es-
nmltada cum água quente, despensa.
W.-C. para creado* luz electrica e
bom quintal; rua Paula Britr. 70; cha-
ves no 66, Andarahy Grande; aluguel
!40$OQQ. (,Í740 1*) R

4 .LUGA-SE " sobrado da rua do
XVYpiranga n. ioj. para pcanetea
iamilia.: eslá pintado e torrado ile
novo; chaves no n. 9Ú. easa n. -y 11: I "<"•

t.3'3 o(')

A ILUCA-SE uma grande casa.
íl.rua da lAmerica n. 24, tem tres
andares, dá hoa renda, para còtliitto-

armazém para negocioi aluga

•VTVV '.'TV

E
na r

UNIFORMES MILITARES
Casa Azevedo Alvos

TICA JülitÒ CÉSAR N. 53 —íi— RIO DE .T.\Xi:iR0|
Fabrica uniforiues para o Exercito, Marinha, Policia. Guarda [

Nacional, cliauftcurs e Linhas de Tiro, Sociedades de Musica c
Bandeiras. Tambem vende a matéria prima para a confecção dos
mesmos. — Telephone .mi, Centrai.

se por 300S: Irata-se ua rna General I ^?VV,^»t!tiyTTfTTYtTT-Ji!Il!Vt««;g«gTT»g»IIIl-Tt2tllÍ!:
tnnabar.rd 2711 (33"3 I- a '¦"""

avenida Mem

uc um meio outciai
inra ciíectivo; :-1

Sá ii?_-, (4010 D) S 1
¦pillíi ISA SE do uma empregailn
.1 .ic meia cilule, rara casa dc ne-
r-.,--i familia: na rua Barboía Süva
>i ¦ :>. N iclinelo. (n.i; li) .1
"i > \í I* í' ISA-S15 de uma copcira, pre-.4. ie.ro sc portugúeza, para tratar uar -i Maria Euscnia 34, Largo il«
•!--¦-". (jooa Cj .1

D-'«

1}

; \ SE le uma boa engoni*
travessa Sorocaba n.

(300.1 i".'

iSE dc uma empregadi
erviços domésticos, â rc.a
..--.-.ei 11. 121.— Piedade.

Cino C) rsr-
pn

I?A ?K de uma moça portu*
w, S. Januário n.

c copct-

(4179'D) j
s.\ SK de uma rcocmliã vor-: i de 11 atinos, que seja

c goitoãa r-ara tratar de
rua das Laranjeira» n. 1-0.

C3830 Aj J

E MOLÉSTIAS ES PEITO usem sempre o"XAROPE DE GRINDEL1A"
«Ae OUVEilRA JTCJ2.TOR.

Poderoso CALMANTE, TÔNICO E EXPECTORANTB
Pedir e exigir sempre: "GF»I2ffDSLIA OLIVEIRA JUNIOB,"

A' venda em qualqusr pliarmacia e drogaria Araújo Freitas & o. ¦ Rio de Janeiro l\ J. *j.^u. .^—rw».-.»  — ~ .- mia -J——• ^-. ...«>.¦*>.— *** *f^' ^í-j0*',***i* *^***»iij^,ljta. *?**2C""™ mmmmmm»mm^it&tMm^mViam1mmVamm^mmmmMmÊMtmmmn*ÊmimmÊ,m ^^W

|

a ' A LUGA-SIÍ por preco barato", boa A I.UCAM-SK. com iieiiíno por mo.
55-1 Üicása com tres quarlos. duas saias Adicos preços a casal 011 rapazes,

hom quintal. Informa-se na rua' limnos e areiados quartos, n. ma
cscns)lono.

(3O26 1) s
Cardoso^ Marinho
Praia Fonim?:..

AT.t."CA-?K por preço barato, boa
xXcasa com dois quartos, duas salas
o bom quintal. Informa-se na rua
Cardoso Marinho n. •*, escriptorio,
Praia l?qrmosa; (3627 I) S

limpos e ni-ejados quartoi.
Haddock Lobo 'joá o predio fica «o
lado da sombra, próprio para o verno.

(41S2 K) )

Catumby, Estacio
e nio Comprido

A LUGA-Slí, pro ,i(iS.
übübdo, p:ir;i sollwro,

quarto mo-
büttdo, para solteiro. cc:n roupa

de cama, serviço c luz electrica: av.
Kio Uranco u. 2» andar. (i-"i- 1<)M

X LUGAM-SK 111:1 boai quarto 1110-
X^Lbíladò c outro sem mobília, a ca-
sal ou moços do commercio; á rua
Ducnos A«res aju sob. (4200 10M

A LUGA-SK uma sala. bem mobila-
x".V.da, tt!:!o telcpnonc, rua Azevedo
Lima 

* 15c, cm frente ao, theatro
Pbcnix'. (.19^1 E) -I

X I.LT.A-SI-: uma boa casa. na lidei-1 A LUGA-SE 11111 quarto a dois rapa-
ii.ra do Castello 11. 50, villa Uosa. : -fi.2e.- do commercio, com pensão, ua
Aluguel 100$, a cinco minutos dai.rua da Quitanda 11. 107. 2" anJni-
avenida Central¦ U3Õ0 K).Sj (S 4.343) ''•

« rrm c-t- -i c- X LUGA-SE uor 2=5 mn piaiuendAJibGA-SB lia Vllll Ho Suo i\.qUarto, com electricidade, a so'.-
^^IJiMlto UO, 3° ailllltr, 1'Siiui- : leiro, á ladeira Senador Dantas 11. S.

A LUCA-SE ui^.a sala de frente, a
Aum c-.i dois mocos, ou casal sem
illius. em essa de familia; rua Monte
Alegre 17. (3076 Kl J

na Ga Aveniilu llio Branco,
siiln d<> frente p quarto, com
pensflo, com 011 sem niobilin,
cnsa ile íniiiiliii; li pessoas
200r?; nina 130$. (1t~4131)B

is a. 13?) E

A XUÇA-SE por r^oS o predio rc-
Xi-ccín-construi do e ainda não habi-
tado da rua Cüyitâo Salomão n. r-í-
larfío dos Leões, próprio para peque-
na família de tratamento; chaves uo
mesmo c trata-se nn rna da '-'ande-
laria n, 91, com o sr. Carvalho.

(3S31 G- S

A-I.ffLUGA-SE
casa eo:n

rua Mcnczei
dos Itmlidos;
v*í esauina,

uma limpa e espaçosa
iiiuilnl comniodos, na
Vieira n. 191, aníisa
as chaves no arniaieni

Ui87 E) J

X LUGA-SE o 2" andar da rua
xÍ.Thcof hüo Oitoni 11, 205; as cha-
ves estão no i'J. c trata-sc na mesma
rua u. Ul. (4247 E)M

A IíUG \_-SE o sobra-io da travessa
Xi.Costa Velho n. 7; as chaves cstfio
no u. 5; trata-se á rua do Ouvidor 18.1,
com o w. Hasios- t4--i >;) B

ALUGA-Si; uma boa easa com tres
LUGA*SEj a rapnzes, um quarto, I -O-quartos, duas salas, ele., á tra-

casa de famiüa, á rui l'ri- vessa da I.asrá li. iS (rua Dona
ir.eiro de Março n. io, s" andar. Cario!.-.). As chaves csl.ío ao lada c

(37111 E) 'S trata-se na rua Primeiro As Março
|n. o, sobrado. (sôosG) í

A LU(

vcniila Uio Uranco | ALUGA-SE cm cara de, uma viu.
pintado dc novo, XJLva uma sala bem mobilada, parn

ALUGA-SE. .por 300S. o . a't andar jXlLdo urt;lit> ií
11. 87. forrado -  
próprio para moradia de familia; tra- descansar, t-ailcte; beceo do KiO/'5_
ta-se no mesmo, pavimento terrep, tô9io '-¦) K
c.i Ji-.iil.-l. (li) 74 -1,1'GA-Sli a casal o-.i peSSia «

X LUCíi-SE um bom quarto, com Atratamento, em ea^a de familia,
Á"Vo:i sem pensão; á rua da Alían-lum bom quarto moinada e c^-:n pen*
áetá 12a. u'1 andar, _ (j -íú K) J síj; rua da UussclL iCu*. C»í3üv)J

A LUGA-SK o bom nredio da rua S.
^ít.C!áudií. n. 23, nara família, com 3
quartos. 2 salas, copa. cozinha, porão,
quintal com arvores frutíferas; traia-se
rua "Mana José n. 45. listacio.

(.11)45 .1) J

A IíUGAM-SR 2 casas, na rua Cha-
XXvra I'aria n. 114, sendo uma com
2 quartos e duas salas, i>cr iouÇ; outra
com sal.i c quarto, 4\%', trata-se 110
n. 118. (-'71Í L) S

A LUGA-SE. no alto da Boa Vis-
-CVta. cm casa de iamilia onde nao
ha outros inquilinos, um quarto i"°-
bilado, tntrada independente: com
pensão, á senhora só c de respeito;
iiiforina-çe na redacção do "Correio da • . - - - -
\ian]i-*i" (41:6 K)R to arejauo. bondes a porta: vor c tra-' ur, ua mesma Villa Isabel.

(3?a8 L) B

4 LUGA-SI5 a linda casa assobra-
xíulada', da rua Duque de Caxias n.
75, Vtlla Isabel; tres quartos, duas
salas, chuveiro, despensa e mnis dc-
pendências para familia de tratamen-
to; tem enz para cozinha, fo^ão a le-
nha, luz electrica. nredio novo c mui-

A LIU.A-S1-. o predio da ma Felip.-fipe Ciuiiarão 44, Villa Isabel, eon.
tendo dti.s salas dois quartos, coíiiilix
quintal e entrada ao lado; altlfeucl101$; Iru.i-sc na rua Santa l.lliz.i' silonda se acham as clmves, (.|i;;l.)J

AíMÒttaxa.

AI.UdAM-SIÍ 
cásiis piíiládas c for-

radas dc novo, com 2 quartos, j
salas c toda, a, ctmmódliladcs; i
rua Visconde de S. Vicente $4, An-
darahy; chaves na casa i: preço 71$.

(!4.n I.) }
I.UGA-SIC. por 2.*o$ inensaes e

casa tiovn. de sobrado, k
ruat 8 de Dezembro n 8i, tendo, uti
pavimenfo superior, ,\ bons quarlos»bom quarto de banho com banheira
servida por água quente c fria. lava*
tono c W.-C,, c no inferior, salas (!•
visitas o de jantar, coita, cozinha, des-
pensa, W.-C. e um quarto: para in-
formaço"?, á liicsiná rua n 110, «
trata-se á rua Tliconliilu Ottoni ri. 45.sobrado. (?;_•! LI A

A 
LUGA-SK. por 140$ 1
taxa, a casa 2 da rua

mensaes e
rua S de De-

zembro,-. 11. 70, com duas salas, cinco
quartos v mais dependências, prestan-
do-sc para duas famílias, com duas
entradas; para info.maçôcs. á mesma
rua 11. 110, c trata-so á rua Tbeophilo
Ottoni th 4i. sobrado. (8;ji L)A

X IjUOAM-SR as cnsns «In rua
J^Xi. Muriti 71 (Aldeia Cam.
pista), transversal ti riiii(,i,<:-
reira Jfiines, noras, eom dois
quartos, 2 salas, coziiilin, U:\-
nheiro e tanque de lavagem,
todos os commodos illiiinina-
dos á luz eleetrica. As cliaves
no local. Trata-se na rna (íou-
raives Dias 31, próximo da ei-
dade, n poucos passos do.i
bondes de Aldeia Campista,
cuja passagem cm duas se*
cções c do 200 rs. AlugueU
100$ o HOljiOOO. I

A 
LUGA-SU no L\ndaraliy, alusuel
barato, uma boa caSa com lions

comniodos para familia, na rua Sou-
za Cruz 47, a dois minutos do bonde;
as chaves estão na casa junca e tra-
ta-se na rua da Quitanda n. 118.

(4157 D K

A 
LUGA-SU. por no$,a casa n. 4i
da rua Costa CülmarÁcs Retiro da

Íuueríca, 
S. Christovão; bondes de S.

. anuario; as chaves eslão 11:1 venda, cm
frente. (.l«.u L) J

X I.UCA-SB o predio da rua dl
XíLS. Chrislovão, 155, próximo á
.praça da Ilandeira, completament,
limpo c espaçoso, muito conforto, e-
tá aberto, onde te trata. (3041'Dlt

* I/UC.VS-IJ uma maRnifica casa, 111
xl.rua Dr, Ferreira rontes n, 35,com duas salas, dois qu-artot, ele..
preço 75$; trata-se ua mesma, Atiilii.
raliy. (394» L) II

ALU0A-SI5 por 70$ a casa da ruiNogueira da Cama n. 22, cou
tres quartos, duas sal.13, cozinha <
quintal; trata-sc na rua Chaves I-V¦ria n. 103, (3954L) H

A 
LUGA-SK. por Co$, parte dá casada rua l-.iiierenci.iiia 3» casa encentro dc terreno, com jardim, re.sidencia de uma senhora só, a cataidecente 011 senhora. (3971 J,)}

ALUGA-SB 
a casa da rua SenadoiAlencar 191. S. Cbrislovão; atchaves clão na rua Bomfim 1C6açousuc; trata-se na rua da Ouilau-

da S7. Pharmacia. (39;^ I,) K

ALUGAM-SIJ. 
a rapaze9, dois lioin

quartos, por 15$ e as$; rua Jau.nuzzi 3, praia de S. Chrislovão.
(.1931 1.) R

ALUGA-SE, por 45$, a easa n.
IV da rna l-imerciieiana n. 22, S.

Christovão; trata-se á rua Ceará 24.
(,1o6í D K

A 
LUGA-SK o predio do sobrado,com 4 quartos, jardim na frente,

entrada ao lado próprio para familia,no prolongamento da rua Mariz «
Itarros 517, fim d* rua liarão d»Amazonas; trata-se no 514, onde es-
tão as chaves. (aCgo L)S

A 
LUGA-SK boa casa asobradada,
com .1 quartos com janellas, a «a-

Ias, porão, grande terreno arborizadn,
etc; por 113$; as chaves á rua Cha-
vra Faria ?n. armazém Cancella, São
Christovão, (39Ó4 UK

A LUGA-SK, por 180$ mensaes. a
-íCLcasà da rua í.uiz Barbosa n. 85,
Villa Isabel, com excellentcs conluio-
dos para familia de tratamento; tem
excellente installação sanitária, illiimi-
nada á 'itz electrica o caz e com bom
terreno, alto e saudável; trata-se á
rua tí. José 7q. onde eslão as chaves.

(2797 I.) s

ALUG\-SK 
espaçoso armazem, re-

eentoiiientc conslruido. na rua S.
Luiz Gonzaga 132. próprio para qual-
quer negocio ou fabrica, com prandechácara; preço razoável; informa-la
na "Charutíria Paris", lariro Carioca.

(3970 I.) R

A 
LUGAM-SK boas casinhas, n 75$.So$ e 85$, próprias para familia

regular; bondes de ioo rs, pintadaie forradas de novo; na rua l-reí Ca-
neca 2$2-, trata-se na avenida Silvt-
dor de S;i 114. (41S1 L) J

A 
LUGA-SK o urediii da rua . Rufi-
no de Almeida 56; as clmves no

54, e trata-se á rua da Quitada 130-
(4013 D J

A IíUGA-SK o proilio da rua P.iula
XX. e Silva 11. 1-, muito commodo
para familia: está cm pintura; pro-
ximo ao larpo da Cancella. 407,1 DJ

AJYUGA.SK. 
por no$, a boa cisa

á rua Gonzaga Bastos 7.1, bons
commodos, electricidade o terreno ;
chaves 71. e trata-se Uruguayana 116.
das 2 ás 3. (3971 L)H

A LUGA-SE a casa da rua Ala jor
iTXFonseca n. 25. S. Christovão, com
5 quartos. 2 saluS, luz eleetrica e maia
dependeu da 9 nara familia ile trata-
meutò; -ralá-se na rua dá Ouitanda
u. 105, onde estão as clmves.

(3877 LI R

A 
LUGA-SK, por no$. uma boa ea-
sa. á rua Amélia n. 52-A. Sã«

Christovão, com illuminação electri-
ca; trata-sc na casa dos fundos.

(3s6(i L) R

SUBÚRBIOS-
A kUGA-Slv uma cnsa, com doti

^R-imartos e fluas salas, por 35$. k
rua Marta I,uÍza n. i8t, Boca do Mat-
lo Me;-c.-. (.io?? II) J

,i LUGA-SK, barato, o grande so.
XXbraib da rua Conde dc Boinfim
J40. com numerosos quartos o sajas,
Oiiintal c todos o conforto. (4114K.1IÍ

i LÜGA-SK, na rua dos Araujos
jCl-í, una casa com Iodar, as eom-

I niodidades; aluguel 6;S por mez;
ira-.a-sc Conde de Ikiuíun 117.

(32.10 K) J

A LUGA-SK. por SõS o nredio da
Xltrávcssa Podrcgaes 11. 33.

(3979 T) l
A LUGAM-SE uma sala e um quarte

xÍLCom direito ao resto da casa, a
um casal sem filhos ou pessoas que
trabalhem íora; rua dos Coqueiros ,-,fi.
Cat amby, (íqóo ,h .1

AIAT.A-SK 
a casa da rua Guina-

rSes n. 57, :ierto do prado Jo-
ckey-Club (bonde de Cascadura), com
tres quartos, deípensa. copa, banhei-
ro, jardim, luz electrica, etc; as cha*
ves estão n n. 43-1; e trattwe oa
rua de S. Christovão n. 6o;.

(3-134 L) S

A IVtíGAMrSE ou vendem-se duas
ZXcasas, assobradadas com dois qiiar-.
to«, duas salas, cozinha, luz olectrica,
água, ete.; distante 3 minutos da cs-
tação $ rua Vietor ia 268-270 Jianios;
trata-sc avenida Passos 36-38.(398sM)J

A LUGÂ-SIÇ a casa n. 20 da ru»
ZXdo Kpcha, com 2 quartos. 2 salas»
despensa. jardim c quintal: chaves nf>
3:; aluguel !0i'$. (39S3 M) J

A l.UGAM-SK dois predios. acabadot
JrVde novo, com armazom para ne-
cocio c morada nara família, á rua
listrada Nova da Pavuna n. 140 c 112;
informa-se no n, 146. (4221 M)R

A LUGAM-SE os bons prédios da
Xirua Itaquaty Sj c 84 (Cascailit-
ra); as chaves estão na venda, em
frente; aluguel Co?; trata-se ha'ruà«do
Rosário 105. 1". (.):;i M) R

A LÍJGA-SB por 100$ lioa
¦íl-citsn; mi ruu Cnrolinn 53,
estação do Koclui. (,T 41S3).M

mm 101 BBffl
¦A -LUC.A-SK por 46$ uai puebado,
Xi.com duas saletaa c dois quartos,
a um c.isiil sem filhos ou a senho*
rna dcrespciío, independente; na rua
da Floresta n. 73, sobrado. Catumby;

(3183 J) s

A LUGA-SK. por 61$. uma casinha.
Ana rua Dr. Carmo Kotto 35; tra-
« ss oa avenida Salvador, de Sá 114.

(NOME REGISTRADO)

sgaçêes h®Q
TSxxx todas as s^ixarxaaar

X LUGA-SE. nor 61.Í. o predio no-
XXvo; assobradado, á rna \':iz da
Costa n. S7. Inhaúma, com Rrantle
auintal fechado o plantado, local pau-
davtl; trata-se á nia General Cama-
ra 11. i;í. (.iSíi >•!' J

\ LUGA-SK. por 50$. a casa, com
J:\.i quarto, pala e coainha: rua Pan-
ta Anna in. Mcyer; asebavw na casa
1; trnta-çc no armarinho Awrcdó^
em fi-cnl.e á eslaçSo; C3S-13 M- B

A LUGA-SK a r,-,=a da rna Souza
XÍ.Crüí n. 47. Andarahy; grande,
com bons commodos nnra fanuha «
bastante térrea.-': ir.-.tn-sc com i.t.sta,
na rua , de Setembro ,yi- 

J() f

K LUGA-SR a excellente; casa li
iirua 'Ir.rão de liou; Retiro "• i.í",
por uo$: tem 2 salas, ~ quarícs,
coilnha. dospeiisa. etc, cliaves ua pa.
daria «roíüia «as; JU i

. -A

f -,
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1 SENHOR
CORREIO DA MAÍ^La -r Segu^da-ieíra, 23 de Quebro fle 1916«**-=.

tASA LORD WÈÊM&$W^&

¦¦'¦llllllíll»l!»lilllli!lilllllilll»lliai»lli!l»IB!lffl!
Cor»(Io 4o

bebedor

Qite eslícve atacado por uma'forte ¦tuberculose e níe extrema
gravidade, offcrekje-se ipara -nldi-
car gratuitamente a todo» ruie
aoffrem de enferrjiidadcs respira-
torias, assim como tosses, bron-
chitcs, tosse, convulsa, asthma, tu-
bcrculosc, pneumonia, «lc, um rc-
mcdio que o curou compretairren-
te. lista indicação pa» o b.en.1 **
Jiiunaitidade, é conseqüência de
um voto. Dirigir-se por carta ao
«r.. Eugênio Avellar. Caixa do
Correio, 1682. _

\ H,UGAM-Slv os boas casas da rua
Aü. Romana ns. 29 e 31; chaves
no 35, onde se trata, das 10 ila aa
II i|j. I42i"3 'M> B

I 

Coração
normal

¦ne

üiiiinaiÉis
A CURADA

EMBRIAGUEZ

K5

é rápida e radical com o
SALVINIS e as QottaS
de Saúde, tor'cunt
Cruz, com 16 annos de pra- g
tica dessa especialidade. Ven- ^
dem-se na» drogarias: PA- ¦
CHECO, rua dos Andradas H
45 — Rio. e- Baruel & C.*>, ¦
rua Direita n. . .— §10 . g
Paulo. (A 7181) 1

iiimebiiiiii^

^fÀiiiir^*^>"im j*l\*yct.-.r»> f /W-ia " ¦*»¦
W£*2*SZíikim*mmMa -trENDB-SH í rua do Senado, uni

, V terreno de 11 por 50. logar alto;
informes e tratos nia Buenos Aires
n. iojL_  (3"Q N) S

TTENiDiE-SE 
uma casa com 6 lotei

de terreno» bon arborizados de la-
ranjeiras e mais frutas, estação de
Inliarajáj travessa Osório n. 137. „C'B 4og4) N

AI.UGA-Slí. 
por so$ mensaes, uma

casii. (lintiula (le novo; duas salas,
dois quartas; travessa Barros I.eite
n. 52. estação Ouintino Boc.vyuva; a
chave na arinateiii do sr. lTrmiiio;
caria dc fiança. (4120 MJ B

TTiiGA-SE nor 130$. a casa da
Ama 2A de Mnio 44. com .1 quartos,
2 salas c mais dependências! trala-se
na rua Lavradio 2í. loja. (4126IUK

4 LUGa-KE a casa assobradada,
Aconswicçíio moderna, duas salas,
tres quartos coziiilm e banheiro, luz
elcctticii, bem silu.iila e bons ares;
rua Mcira .12. estação Piedade: alu-
Klicl mensal 80$. (4120 M) R

TÜlTÃTÜSK casas, na ,'eslaçao
Costa llanos, Linha Auxiliar da

.*.'. V. Central do Brasil; trata-se com
o sr. Bernardo. (4102 l*.l)*3

ALUGA-SE, 
para casal sem filho»,

em casa dc família uma casinha
por 11$ mensaes, com 2 salas Rrande»
e cozinli". rom entrada inite|iciuli<i'le:
ma da Piedade n. 101. _____^_____\>J,

ALUGAM-SE 
os prédios da rua

Prànciscá Meyer ns. t; e 57. dois
minutos no bonde de Piedade: trata-
te na rua Coronel Rorja Reis 24.1-

(,|8io Ml _J_

* LÚGÁ-SE uma casa, com dois
iíijuartop duas salas e cozinha; alu-
gui'1 .15$; no beco dos hspinricin»
100, Piedade.

ALUGA-SE 
uma casa moderna, com

duas salas, dois quartos, etc. Tem
varanda ao lado e grande quintal.
Rua Condessa Belmonte 104. A» cha-
ves estilo no n. 98. Preço, 112$. En-
genho Novo. (394» M) S

ALUGA-SE.chácara, ei
no interior de uma

com abundância diagua,
bondes í porta, uma casinha, com jãconimodoi por 23$; á rua 2 de Maio
n. 71 (em zinco). (2798 M) S

GRAVIDEZ Evi-
Ia-se

usan-
do as velas anit!sept|cas. São
inoífensivas, commodas e de ef-
feito seguro .Caixa com 25 ve-
Ias 5$ooo. Pelo Correio mais (ioo
réis. Depositário: praça Tiraden-
tes 11. 02, pliannacia Aavares,

(1504) .

V fio 
"novo,' 

íeítio 
' 
moderno

vessa Derby Club,! rua l esla
tra-

trans-
ENDE-SE por 27 contos um pre-' io moderno,

b, rua esla
versai A de S. Francisco Xavier,
próximo ao CoIIcrío Militar, assobra-
dado alto, no centro de terreno 'lc
12X4Ç com duas janellas de frente,
entrada ao lado, com varanda corrula,
3 salas, ? quartos, despensa. cozinha,
quarto com banheiro e bom quintal;
trata-se com Mourão. á rua do Ko-
sario 11. ífii.

\TENDE-SE um 
predio novo, com

varanda ao lado, luz eiectrica, etc,
na rua Minas n, 115, Sampaio; trata-
se no mesmo. (S 3915) «

TT-ENDE-SiE por 10:500$ o predio
V d« rua O. Carolina n. 38; trata-

le no mesmo, Botafogo. (R 3932)N

VENDE-SE 
o confortável predio da

rua Visconde de Tocantins n. 34.
estação de Todos os Santos; trata-se
no mesmo. (J »6oo)N

ALUGA-SE, 
por 73$, separada

le. cada 11111 dos dois pavim.
laineii-

pavimentos
independentes, do liypienico sohrado
da rua da Sando n. 87, cm Todos os
Santos, situado em lojíar saudável,
com tres iiniirtos, luz clcctrica; as
chaves ua rua Conselheiro Agostinho
11. 57. (3933 M) 11

VENDE-SE 
um Predio por 6 con-

tos, novo, dc construcção modor-
na, a travessa José Bonifácio 11. 5<
(E. de Todos os Santos). 2 minutos
dos bondes, assobradado, com duas
janellas dc frente, entrada ao lailo,
porlão de ferro, varanda corrida na
extensão do nredio. duas salas, tres
qiiarlos, despensa, quarto com banhos,
etc; Irata-se com Mourão. Kosano
n. 161 ou á rua Souza Tranco 11. 47.
Villa Isabel. _^ ?!

"ITENDE-SE «ma casa acabada de
V construir, perto do bonde e mar,

em Ipanema; «rata-se a r. N. S. de
Copacabana n. 5O6. CB 396O.N

VENDEM-SE 
por 3:000$ tres bons

predios, na ma Visconde Itauna.
Tratar com o er. Carmo, run do Uo-
saiio 99, sob., ií ás 5. (4090 N)

VENDEM-SE 
barato os bons pre-

(lios da rua do Ohidhorro 99 e
101. Tratar com o sr. Carmo, á rua
do Rosário 99, sob., das 11 ás 5.

(4089 N)

ilua-s
boas casas, 

'juntas ou separadas,
n rua Clarimundo de Mello 213 e 215-
E. da Piedade. (4080 N)J

¦ÇTENDEM-SE nor 7 contos,

I ARAUTO) ^ B

I IJlÉaw MvE,° WATT S

AF1NADOR 
de piano _ Boa har-

monia, mata os bichos se os ti-
ver e pequenos reparo», tudo 10S, no
Café Guarany, teftph. 4191, Central.

•AVES

AGENTES 
nos Estado», «cceitam-

se na fabrica de carimbos t gra-
vura» á rim Sachet 18—Rio. Peçam
condições a José Xavier. Optima com-
mis*5o.  

C3344 S) J

ovos — Vende-se um
grande" deposito em bom ponto.

Trata-se i rua Soares n. 100, casa
n 1, com Américo _ S. Chnstoyão.4170 S) R

áUTOMOVEL 

de um partioular,
vende-se um, .6—18 HP., ,çm

fato e»tado; preço fte oceasião,
licenciado e pneumaticos novos; para
ver e tratar na praia dc Botafogo
n. 2Si. (4i5i 

S) B

ALUGAM-SE 
terno» de casaca, so-

brecasaca, smocltings e clalts;
rua Visconde Rio Branco, 3*J, sob.
Teleph. C. 4415. tS'3-» °) S

LÜGA-SE põr"6o$ sala o alcova a
casal ou uma senhora de trata-

mento. distante 15 miuulos do cen-
tro, bondes de 100 réis; cartas nesta
redacção á L. M. (S 4.3.lS) S

IMITA

VENDEM-SE 
prédios no Bouloi'ard

Vint.; e Oito dc Setembro, ou ruas
transversaes Andarahy ou ruas tran-
svcrsr.es. EiiRcnho Novo. pu ruas
transversaes, nara mais informações
com Mouião. á rua Souza branco, 47
ou Rosário. 161, (J 3-293) W

(inOz M) J

A MJGA-SE, por 202$. o esplendido
JXuro.lio, assobradado, da nua D,
Anna Ncry 11. 4-*6. hem defronte a
rstação do Koclia, com 4 grandes sa-
Ias, 6 ainnlos quartos e demais depcn-
dem-ias; próprio para grande lamina,
bondes c trons a. porta; cliave» no 11.
jo dn Tavares lerreira. (31..13 »j.J.

,4 T,ÜGA-SB por 102$ a casa
üila rua Boa Vista, junto ao
11. 6. Chaves & ru» Archlas
Cordeiro 482. Trata-so na
Avenida Central 128, sob.

(J 3829) M

UTERO-OVARIOS E ANNEXOS
O IOHTHVOTjOIj, do Alfredo do Carvalho, é de ef feito

seguro na cura das moléstias desses órgãos—Inflamma-
ções, corrimentos agudos ou chronlcos. A' venda em to.
«Ias as phnnnacias do Rio e dos Estados. Depositários :
Alfredo do Carvalho & C. — Rua Io do Março n. 10.

\r.E.N,l>E-9E uma casa com terreno,
\ na Villa Proletária, 'Portugal Pe-

queno, rua Portão Vermelho ns. 702
e 703, todo cercado e 'Plantado, com
duos moradias; com Francisco "o-
vasqui. (S 3720) N

VENDE-SE 
á rua Barão dc Mes-

quila, um lerrenu de 33 Por no;' c tratos, á rua Buenos Ai-informes
res. 198.

Compra e venda de predios
e terrenos

LUGAM-SE. na rua BraulioCor-- - - iajas novas, acaba-
forradas

licos. 
(3580 M) R

das de" construir, forradas e assoa-
lhadas, por preços módicos^ trata-se
110 71.

ALUGAM-SE 
casas, na Villa Ed-

mundo; 2 quartos. 2 salas. luz.
rlcctrica; aluguel 56$;. na rua José
Domingu.es ..3, na Piedade^ 

^ R

4 LUGAM-SE uma sala. dois quar.
XlUos c mais pertences; rua D. Ali-
ce n. 67. Rocha. (301,1 __ 3

A 
PRESTAÇÃO, vendem-se a rua
Emiilti A 1, 2o, perto do_ ponto

de 100 réis, bonde do Jacarepagua,
uma reguVir casa, com grande lote
de terreno; trata-se á rua Cândido
Benicio n. 402. (8708 N)R

COMPRAM-SH 
casos no» bairros

de Estacio de Sá. Trata-se na
rua Dr. Souza Neves n. 32, das 10
ás ia e das 17 em deante. (4202 N)J

COMPRA-SE 
uma casa em centro

de terreno, com 4 quartos, duas
Salas, etc, da estação do Meyer
para baixo. Offertas nesta redacção,
a A. W. (3975 N) R

ÍTICTHEROY 
_ Veuile-se espaço-

•I so predio na rlita Visconde do
Urugaay n. S14, em frente á ponte
Central; para ver e informar, com o
6r. Joaquim, no deposito de calçado
Boriíallo, em frente á ponte Central.

(3771 N) R

VENDEM-SE 
por 14 contos dois

predios á rua Tavares ns.219 c
221 (E. Encantado), novos, feitio mo-
demo, issobradados, altos, no centro
do terreno jardim c gradil de ferro
na frente, entrada ao lado, 2 salas,
3 auartis. cozinha, despensa, banhei-
fo tanque c W. Cs. trata-se com
Mourão i rua do Rosário 161.

MOVEIS a PRESTAÇÕES
72 - Quitanda - 72
— A. PINTO & O. —

VENDE-SE 
por 13 contos um bom

predio á rua Bclla Vista n. 68,
em coutro de terreno de 11X63. com
gradil de ferro e jardim na Irente,
com tres janellas de frente, entra-
da ao lado. com varanda corrida na
extensão do predio, duas salas, tres
quartos, sendo um destes um salão,
boa cozinha, despensa. quarto com
banheiro e W. C.í electricidade em
todo o oredio o boa chacnrinha; trato-
sc com Mourão. rua do Rosário, mi-

VENDE-SE, 
em Jacarepagua; por

7:000$, uma boa casa,, com duas
salas, quatro quartos, cozinha, retre-
te, banheiro, etc, muita abundância
d'agua; a casa está em centro de
terreno todo arborizado, medindo 23
metros de frente por 104 de fundos;
um outro lote pegado, de egual tama-
nho, com duas casinhas que rendcin
30$ mensaes, se vende por 2:000$;
vende-se tudo junto 011 separado; para
ver e Iratar, a qualquer hora, na rua
Dr. Bemardwio 11. 75, Jacarepagua,
ponto dc 100 réis. (S 3715) Ji

VENDE-SE 
uma boa chácara de

flores, plantas e arvores frutifc-
ras, com bastante íreguezia, com boa
accom mo da ção, A razão é o dono ter
que se retirar, por motivo de doença;
trata-se «ia mesma, á rua Conselheiro
Costa Pereira n. 12, Aldeia Cam-
pista. ¦_ IS 4°o8> •?

VENDE-SE 
um solido. predio, com-

plétáinenle reformado, com po-
rão hab.tavel, jardim e quintal; na
rua Bittencourt da Silva 60. ondç se
trata; K. do Riachuelo. (4045 N) J

preslaçóes
. _.  sendo a primeira presta-

ção de 100$; em Madureira; tratar na
rua da Prainha 7. Quirino. (4049N)J
VENDE-SE 

uma casa
de 80$.

Corrimentos
Curam-se em íl dias com

InjeeçãoMarinho
Rua 7 do Setembro, 18«

VENDE-SE, 
á rua Visconde de

Santa Isabel n. 73. a bella Villa
de Cinlra; trata-se a rua Buenos Ai-
res 198. (4U52 N) J

rtrENDESE á ma Oliveira Fausto,
Vem Botafogo, uni terreno de 12

tpor 44; trata-se na rua Buenos Aires
n. 198. Oi*" _ S

^^ENlDE•S'E 
uni cavallo russo quei-

•mado, novo, com seis palmos dc
altura, certo de rédeas, andares «ia-
turaes: passo c marcha, próprio para
senhora; para ver e tratar na rua
Teixeira de Mello n. 58.j-Ipanenia.

(R 4154) O

Novo modelo de Espartjlhos. curto.
de seio», longo de o«ad",f,„oroli|,f.d,V
vant, orthopedico, commodo, uitati-
gavcl, elegante; com o donunuto peso
do 300 granimas.

Nâo pode sei*
imitado

Confeccionado sob medida em su-
perior tecido de varias cores, com ap-

r,!ÍCdfcomb"a1?^\^Snârnr,ete,.easr:

O Espartilho
Noraialista

istá destinado a grande suecesso; pre-
ços ao alcance dc todos

m.
RELÓGIOS 

e despertadores com.
pta e concerta a 5$, 2$, j$, «10.,

na ciasa "do gromoplionos á r. Uni.
guayana '135, offioina do relojoeiro,-
Augusto Rcunão. (4012ij j

SALA 
e quarto — Alugam-se cY/

iplendidos. rodeados dc janellas a
de um grande jardim amplos o aiejai
dos, a casal ou pequena familia* em
casa -de Iamilia de todo respeito o
seriedade; rua Mariz c Barros 11. io.r.

(3621 S) S,

TAPETES 
GRANDES _ Comprai

ee in ou. dois, de lã, perfeitos,
com pouco mais ou menos 3 X ,; ni,
Cartas a Alberto — "Correio da Ma,
nha". ¦ (-'798 S) J

A' 
RUA Asíemlilfia, 79. 

'*_.. 
Proí--

com oito annos de pratica, pre-
para para exames ou concursos, en-
sinando, não em curso, desde io$:
portug., franc, aritlim., alucbra, geo-
nictria, geogr., etc.  IS)

VÊiNDE-SÈ 
mu ttlbuty com cavallo

e arreios, tendo licença, ate ; mar-
ço; ver e
cturino u.

tratar á rua Manoel Vi-
301, das 11 ás 13.

tR 4156) O

BARRACA 
DE CAMPANHA -

Vende-sc uma em perfeito esta-
do, própria para moradia de enge-
nheiros, caçadores, agrinicnsores. etc.
Ver e tratar, na rua Conselheiro
Ferraz 65, Cabuçu'. Bondes Lins
Vasconcellos. (3693 °j a

Tr.ENDlíM-SE.„.,, JH lindos enxertos de
laranjeiras de todas as qualidades

a i$3oo o pé, e outras arvores .ru-
tiferas, por preço muito barato; rua
Salvador Pires n. 411, estação de To-
dos os Santos. U 4H>°) °

yENDT zaga.
forma-se
cio ' 198.

NDE-Sfe. á rua S. Luiz Con-

e trata-se a rua ííospi-
(ici N) J

TTIENDEM-SE uma mobilia dc sala
í> de visitas, um bom guarda-
pratos, uma escrivaninha c uma mesa
elástica, tudo com pouco uso e. por
preço módico; r. Alice de Figueiredo
n. 61. cs!- do Riachuelo. (J 39900

«V,, KNHEM-SE ferramentas e utcnsi-
(V lios dc funilciro e bombeiro, hy-
draulico, próprio para um principia--
te; na rua Uranns n. .12, estação dc
Ramos, li. I*'. Leopoldina. (36220)»

VENDE-SE 
uma casa, a presta-

ções de 90$, sendo a primeira
prestação de 500$, cm Bomsuccesso;
tratar, na Tua da Prainha 7. Oui-
rino. (4050 N) J

boa casa reformada.
JLcoiii 4 quartos. 2 boas salas, ço- |

zlnlia c seus pertences, grande quiii-.;
tal, tanque para lavar 0 abundância |
de agna etc. etc. Rua Honono nu-'

ALUGA-SEei
/iiilia
lal,
de disui*. ...ií s.»v. -.»».» -—..-..- ig-
mero 140. próximo a rua Jnsc Bonita-
cio. Bondes na norta. Estação de lo-
dos os Santos. As chaves estão na pa-
daria; trata-se á rua-Seto do Setem-
bro n. 162. sobrado. (S 3.44o) M

A" 
LUGVSIi, para pequena familia. a
casa moderna da rua 1'rancisco

Manoel' n. 61 (Sampaio), com va-
tanda, iardim e auintal, Raz e ele-
ctricidade. As chaves estão no n. 50.
onde se traia. (S 3.6a4)_M

ALUGA-SE 
o bom predio da ,rua

Ceará n. 26, estação dc S. Fran-
cisco X-avier, com duas saias, dois
quartos, cozinha, porão habitavcl e
todas as coiiimodidadcs; aberto da 1
t_ . horas. (343a M) b

DR. CRISSIUMA F.° - %%& 13.S
apropriadas, trata, com especialidade, os doenças da urelhra, bexi-
ga, testículos, próstata e rins, utero e ovanos. Cura radicalInflas
hérnias, estreitamento da urethra. hydroceles e tumores do ventre.
Operações em geral. Cons.: rua Rodrigo Silva, 7, nas T'«í*..«-tas e sabbados, das 2 ás 4 e diariamente, a rua dos Inválidos 16,
sobrado, ás horas,

VENiDE-SUÍ 
um bello palacele, com

grande jardim e pomar, á rua Dr.
José Ilygiuo, Tijuca, accommodações
para grande familia; trata-se á rua
da Asscmbléa n. 113, sala 1, com o
dr. X., das 3 ás 5 horas. (J32U)N

CASA 
até 10:000$ — Compra-se

uma que tenha tres quartos, rc-
guiar terreno e todas as accommo-
daçScs para familia de tratamento.
Prefere-se que seja situada peito da
cidade e exige-se qi'.e a construcção
seja absolutamente solida. Pagainen-
lo immediafo. Cortas a Justino de
Araújo, rua Dr. Barbosa da Silva 11.
2, estacio do Riaohyelo. (2306 N) J

A 
LUGA-SH, para pequena família,
a easa moderna da rua Francisco

-Manoel n. 61 (Sampaio), coni va>
muda. jardim e quintal, gaz e clectrl*
cidade. As chaves 110 n. .59. onde se
trata. (3623 M) S

A LUOA-SK o predio da rua
¦ft-dii Bella Vista 115, En-
genlio Novo, com 4 quartos
tinas salas, cozinha, grande
quintal, electricidade, etc. Pa»
ra ver e tratar no mesmo,
com o proprietário. Aluguel
132$000. (S 3129)M

t LUGA-SE predio novo* rua Con-
.íVdess'! Belmonte 103-B. Engeiiho
Novo. 3 quartos, 2 salas c. mais dc-
pendências, cleclricidadc, quintal, jar-
(iini na fronte; chaves na mesma rua
luj; trata-se rua 1.1 de Maio 4-'. ar-
inazciii, cm frente ao Lyrico.

(3845 XI) R

ALUGA-SE 
o grande predio, coin

4 grandes quartis 2 salas e co-
zinha, todo reformado á rua II0110-
rio 11. ma. Todos os Santos: as cha-
vis esuu uo mesmo', aluguel 121$.

(1S60 M) R

SITIO 
— Compra-se ou arrenda-

se um, com boas terras, frutei-
cas, muita água e cosa de moradia,
por preço módico e perto de estra-
ad dc ferro. Oífertas com detalhes,

T, Frenco, escriptorio desle jor-(3220 S) Juai

VENDBMiSE 
seis casas dando ren

do, novas. 2 quartos, salas de vi-
silas c de jantar, cozinha, grande
quintal, luz eiectrica c bondes na por-
ta; 76, rua Pereira Nunes, acceitam-
se offcrtas; informações coin o sr.
Üarlòt, 86, rua Senador Dantas, so-
brado. (M4232) N

T7ENDL-SE um predio chie na rua
V Barão de Mesquita, recentenicii-

te construído, cstylo moderno, ainda
não habitado, cai centro de terreno
com jardim na frente e dos lados,
com dois pavimente,», lendo em baixo
sala. talctinha. sala de jantar, dis-
pensa, banheiro. W. C... cozinha, "in-

stallaçõcs elcctricas, cm ciiua_trcs dor-
mitorios. corredor e lavatorio c «.
C. Bom quintal, todo fechado; para
ver, rua Rosário. 161. sobrado. Mour
rão. Bonde de Andarahy Grande a
porta. Preço, 22:ooo$ooo.

i LUGAM-SE, com carta de fian-
/»ça, boas casas para moradia, na ¦?..
Ramos, a suS. (io$. 65$ c 70$: tem
iigita luz, W-C. e quintal; irata-se
uo mesmo locar, a "Villa Andorinha1.
uiiile (Sião as chaves. (.1.14.1 ___\)

VENDE-SaO 
por 9 contos um predio

á rua Barão do Bom Retiro, com
3 quartos, 2 salas e Torão habitavcl;
trata-se á rua dos Ourives 13 o" .B!J:
rão de Colegipe n. 20, (J 4=05) '•>

III

\MCNDE-SE 
uma chácara todaplan-1 tada de novo, rua da Passagem

a. 15, antiga Nova do Iguassu , Ma-
xamhomba. (R 33.14) N

\TENDE-SE 
uma casa nova, muito' perto da estação do Riachuelo, na

rua ,D. Clara,de Barros, 41, icíido 4
salas, 6 esplendidos quartos e mais 3
ditos para empregados, despensa, copo,
cozinha, banheira com agna, quente e
fria, 2 necessárias, tanques, grande
terreno, etc; 4ruta-se na mesma.

(3519 N) J

A CU. A DA SYPHLIIS
Adquirida ou hereditária, interna ou externa em to-
das as mauüesiaçües: Rheumtlistno, Eezemas, Ulceras,
Tumores, .Escrofu Ias, Dores musculares e oiseas. Do-
res de cabeça nocturna», Ulceras do Estômago, etc,
se consegue com o

LXJETYjL.
Poderoso antisy-
lihtlitico. Elimi-

nador das impu-
rezas e micróbios
do Sangue. Cura
syphilis, lanto ex-
leina (pelle, etc)
como interna (dos
Pulmões, Coração,
ele.) Peçam prós-
pectos. Vcndc-sc
nas boas pliarma-
cias. Preço, 5$.
Deposito Gera! :
.Avenida Co m e s
J/rcire, 99, T,
120J C,

\rENDE-SE uma mobilia de sala de
IV jantar e mais um guarda-casacas
e meia mobilia dc sala de visitas, tu-
do muito barato, assim como outros¦utensílios de uso doméstico; na rua
Sete de Setembro n. 209, sobrado.lt»..- (33640)S

BL— 
.

mandem concertar, pintar ou te-
montar, sem primeiro ver os preços
dc casa Brasil, rua do Cattete 105;
Teleph. 1734, Central. (ajiotjjR

BANHEIRA 
de ferro esmaltado —

Comnra-íe em boas condições; a
rua Haddock Lobo 167. (3972 S) R

BOM 
dia — Já usa em sua» refei-

ções os deliciosos vinhos de mesa
d» Parreira do Minho e Douro ? De-
posiio á rua do Hospício n. 198.

(109 S) S

FABRICA A'

RUA DA ASS
zi. 101

enconiram-se todos
os artigos para ma-
nipulação de Espar-

tilhos

Augusto Freire

TENDES 
algum obstáculo a ven.

cer ? Consultas Mme. Thompson,
Máxima reserva e seriedade. Cons,
grati»; 73, tua Maurity—Mangue.

(2841 S) S

UM 
moço estrangeiro deseja aluj

gnr um quarto bem mobilado,
em cosa de família, onde não ijiaja
outros inquilinos. Resposta com pre.
ço, a B. B. 181, red. deste jornal.

(1--J7 S) «

UMA 
senhora, mode*ta, Irabalhan.-

do fora. precisa encontrar quar-
to e jantar só, por Go$, em casa do
familia. Cartas nesta rcdacçSo, paro
Zulmira. (37-*o S) R
TIM ex-negociante dcsla praça, dar.-
U do ns melhores intormaçôcs t'e
sua condueta e fiador, òffevecc-=c
para fazer cobranças de alugueis du
casas, contas tio Thesouro e 1'refei-
tura. Carta, nesta redacção, a C, A,

"üfLÜ -v
casal sem filhos, asseiado c

luga um coinniúdrt
coin boa peiisüo a uma senhora sc.
e de bom comportamento. Ver e tra-
tar á rua Uruguay n, 371 A. Preço
8o$ooo. (loji Sj |

UMsocegado.

E"~ 
MPRESTA-SE dinheiro «ob liypo-

íliecas de predios em, boas con-
dições, na rua dc S. José n. 44 •

($022 ü) 2>

BOA 
NOITE — J4 adquiriu um»

modesta c»s» par» sua reaideiicia.
por módico preço ? Rua Bueno» Ai-
res n. 198. Tel. 5575. ("°s) b

CARAMANCHAO, 
servindo para

viveiro — Vende-se um m "'»
Haddock Lobo n. 167. (3973 S) K

Vende-se a do pre-
ioio n. 100.
(3753 S) BG- 

ANTARIA
dio da rua do Hospioio n. 100

(CARTOMANTE 
e faz qualquer tra.

J ballio para o bem, nâo usar de
cerimonias em fatar no que deseja-
res e trata de' feridas . chronicas e
outras doença*; rua Oliveira 11, 3»,
fundos da capella do Amoaro —Ças-
cadura. (2904 ü) }

VENDE-SE 
uma optima pharnia.cia,

com boa residência para familia,
bem afreguezada, em uma das me-
Ihorcs ruas dc 'Botafogo; informa-se
com o sr, João (Drogaria -Rodrigues).

(J 3953) O

COLI.ETES 
DE SENHORA SOB

MEDIDA o ia$ — Mme. Mane
Lemos, colleteira diplomada pela Aca-
demia de Paris e com casa em Pa-
ris, montou seu atelier a rua da As-
eembléa 35, i" andar. (105 S) J

(COMER 
bèmr-a 1*200 ? só no res-

J taurant Pension; mme. Solange;
Buenos Aires 158, loja; assignantes
á mesa 60$; fora, 70$. (1816S)b

r\T£XDIC-SE um guarda-prata
T cnnella, uma conimoila e uma

de
mé-

Ea elástica, dc vinhal ico, com tres
talioas; rua do Chicliorro 11 (Cotiiin-
by). (4334 .D S

1JMNAD0S— 
Flores, imitação "bis-

' cuit"; vcndcin.se coroas, cruzes,
pés ee .plantas e trepadeiras de iodo
ureço; ua rua do Cattcte n. 2*59, so-
brado. <J8'4 S) J

GRAMOPHONES 
E CHAPAS -

Trocam-se de $500 a 2$. Vendem-
«c de $suo a 3$. Cumpram-sc usa-
da». Concertam-ae gramopliOnçs e
vendem-se a 20?, 25$. Compram-se;
rua Uruguayatia 135. (4°-° ?).'¦)

HYPOTHECÁS 
fozem-se de pre.

dio» 110 centro e nos subúrbios,
com brevidade; na rua da Quitanda
n. 74, alfaiataria, com Freitas, dn 1
ás 4 horas.  (337Q S) R

HYPOTHECÁS 
sob predios o 10

e ia0!0 ao anno, 130, Alfandc-
go, ii» andar; adeanta-se peiríienas c
grandes quantias para papeis referen-
tes no» mesmos, i° andar, aonde «c
informa. (43Q3 S)

HYPOTHECA 
— Fazem-se sem

commiísâo, na rua Dr. Rodrigo
dos Santos 76, Machado Coelho, das
10 ás 12 e das 17 ás 19 horas.

(3691 S) S

SENHORA 
— Aluga uma sala de

frente, muilo independente, nn
centro, a casal de trato, paia des-
canso. Cartas pira este jornal, para
B. D. R. (4238 S) lt

UMA 
mocinha de familia.

costumes, sabendo ler e
correctamente, intelligcnle ¦
deseja collocação em casa
ciai, para balcão ou caixa,
questão de grande òrdcnadi
precisar dirija carta para çcção, com as iniciacs M. J

de boii¦»
escrevei

' flÇÜVil,
commer ¦
Não 1.:
. Quem
ta reda-

D.

VENDEM-SE 
telhas a 80$ e q.$

o milliciio. porW, janelas, ripas,
caibros e assoalhos, forros c tudo poc
qualquer preço para dcsocçimat Io-
gárj no rua A n. 81, cm frciiiç .1
estação da Penha. (4H4 .*" !-'-

ÚLTIMOS ANNUNCIOS
PRECISA-SE 

de uma boa cozinhei-'
ra, para casa de pequena fami-

lia de tratamento; rua da Carioca. n.'.
22, sobrado. (3694 B) S|

MÉDICOS

fNSTlTUTO de linguas Inglez,

\rBJÍl)BM-SB — continua a
V venda com grande acccita-

ção dos lotes do terrenos em
Anchicta; Informações na
Pharmacia Romário o na Li-
nha Auxiliar, no escriptorio
cm frente & estação dc S. Ma-
thens; lotes grandes a 100"?,
em pequenas prestações, tem

VENDE-SE, 
na rua Magalhães Cou-~X7

to, distante 2 minutos dos bondes \da Piedade o 8 minutos da estaçãodo Meyer, um terreno, plano, promptòa construir. 10x50 do undo; estálivre e desembaraçado de qualquerônus; nreço 2:350$; custou 3:200$;130, Alfândega, i" andar. 2 ás 6.
(4302 N)

VENDA DIVERSAS
\TENDE-SE 

por 4$, cm qualquer
phármacia ou drogaria, um iras-

co de ANTIGAL, do dr. Machado,
o melhor remédio da actualidadc pa-ra curar a syphilis e o rlicuinaiisino.

O

sítios com caso por 800$ e TW.XDEM-SE armações, .balcões, cá-
,T«AÉ««n /T «lllülX* " l,a9- n"-"3 Paia botcqms e utensi-
1:000$000. (J Stmm.lS j Iioa para f0(loj o sncgacio5i assim

como se faz qualquer armação, a gos-

Tomo PEITO «AL MA-
KIMIO

Itaa 7 de Sotembro 1SG

\TENDE-SE 
barato, uni bom, terre-

no, medindo 10X67. junto a esta-
ção de Vigário Geral, I*.. dç F. Leo-
iioldina; trata-se na rua Senador l.u-
zebio 254. das 8 ás 16 horas.

(3431 N) &

osiNVistvns
S.', P.'. H.S

rá livre dc qualquer retribuição, os meios de curar-se. UN-
viÉM PELO CORREIO, em carta fechada — nume, morada
symptoinas ou manifestações da moléstia.— c sello para a re-
sposta que n-cebcrão r.a volla dcl Correio. Carlas nos lAVl-

A todos
os que sof-
frem de
qualquer
moléstia es-
ta socieda-
d e envia-

sposta, q..- _
S1VE1S — Caixa do Correio, 1125

VENDEM-SE 
tres magníficos e con- to ,j0 fregucJ e a r,rcoç sem com.

forlavcis prédios, situados na n;a neiidor. na lua scnhor dos Passos, 47,
Joaquim Silva, todoi com bastante (S6133) O
terreno, e um grande terreno, em
Todos os Santos, freguezia do hn-
genho Novo; tratar com o dr. Io-
lentino de Campos, rua 'lheophilo Ot-
toni, 83, í" andar, dás 12 as 17 ho-
ras. Teleph. Norte 4350. (2236^/S

VENDEM-SE, 
á r. Haddock Lobo

n, 417, casaes de canários prpin-
ptos para reproducção e cães "I*'ox-
Tcrriers", puro sangue. (R304OO

TENDE-SE uma quitanda bem afre-
í guezada, no centro commercial;

trata-se na rua Camerino 132.
(4335 O) S

aa——im—mmmmm-mmmm^m^mm»

TRASPASSES
QUITANDA, 

livre e desembaraça-
da, traspassa-se á rua Hoddock

Lobo, 71, logar de futuro, aluguel
barato e tem commodo para família.

(3931 P) R

TRASPASSA-SE 
uma boa ca-Sa de

barbeiro, no centro, pela melhor
offcrta; o motivo é o dono ter ou-
tro negocio e não poder estar á tes-
ta; informa-se na rua da Quitanda
n. 174. (4315 P) R

TRASPASSA-SE 
um bom armazem

de seccos e molhados, fazendo
muito hom negocio, livre e desemba-
roçado, com licenças e impostos pa-
gos, em logar dc grande movimento,
pagando de aluguel 90$. Trata-se por
favor com os srs, Almeida Chaves &
C.\ (sr, Abel), largo da Sc.

(4082 P) .1

CARTÕES 
DE VISITAS — Ceu-

to 2S- Ourives n. 60 — Pope.
loria. Oscar N. Soares. (2423 S) S

I^OMPRAM.SB livros novos e usa-
\J dos-, rua José Maurício 144A.
Livraria Americana. (2420 S) h

COMPRAM-SE 
musicas de auto.

piano Rcx; Cattete 55 e 57.
(2644 S) S

CARTAS 
de fiança, bons iiadores e

boas condições. Trata-se na pra-
ça Tiradentcs ni 731 sobrado, com o
sf. Rodrigues. (4020 S) S

COMIPRA-SE 
qualquer quantidade

de jóias velhas, com au sem pe-
dras de qualquer valor e cautelas do
Monte de Soccdrroi paga-se bem;
na run Gonçalves Dias 11. 37- Jpaljie.
rio Valentim. Teleph. 99-1. Central.

(41.17 S) B

I__,_, „ 
...._

francez, poriwguezT allemão e 1
tim; ensino rápido; rua S. Pedro 51.
1° andar, esquina da Quitanda.

(4220 S) R

IMPOTÊNCIA 
_ Cura-se com as

garrafas de catüábá, remédio ve-
gelai. Encontra-se na rua de Santo
Christo n. 99. (3737 S) R

LAVANDERIA 
Modelo, lia só uma,

e é a unico que lava e engoin-
ma toda a roupa, tanto de homem
como de senhora e casa, com espe-
ciaKdade de luxo, com o ninxinin
perfeição, sem o perigo de contagio;
manda buscar c levar a doimci.10.
Telcplionc Sul 5/Q. (2398 S) M

T AVASOL

COLLEGIO 
"HELIOS"

Souza Franco, 143 — V.
- Rua
Isabel.

Prepara com segurança para, o Pe-
dro II. tem curso especial, as 3.30
da tarde. Tem um curso pratico dc
linguas vivas, pelo conhecido Prof.
Feruand Kcrn-stock, da Academia de
Linguas.  (4185 S) J

VENDE-SE 
uma cosa com grande

terreno lodo plantado ile arvores
e com um lindo jardim na frente e
dos lados, todo cimentado, tem es-
goto e muita fartura d'agua;- a casa
é nova, porem, pequena; tem varam
da do lado. Preço 8:000$; na rua
Guiiieza n. 78. Engenho dc Dsntto;
pôde ser vista a qualquer hora.

(jil-i N) S

IRHBnTKTIinA dirija-se á caixa do Correio
lErfSrU"I tliwíl* 1047 — Rio (le Janeiro —
Enviando o nome, residência o o sello para resposta.—
OURA KAlMliA K GARANTIDA -- GKAT1S.

CORTINAS, 
tapetes, pmturas a

oleo, moveis o de escriptorio,
compra c tombem eucaixota «ara mu-
dança, J. J. Martins; rua da Alfan-
degn n. 1--4. — (3620 S) S

CARTAS 
de fianças para casas

mais barato que noutras partes,
escriptorio mais antigo; rua dos Ou-
rivoj 115, 1" andar. (1318 »). a

.„_ Lava, branqueia e
desinfecta a roupa sem ferver,

sem esfregar e sem anil. Vendcsc
na rua. Marechal Floriano Peixoto 11.
122. Preço 1$, cada vidro grande.

(4160 S) R

Moléstias das senhoras,
pelle e syphilis Ten.?m wh
Icncoiirt, parteiro, cura os .tumores
dos seios e do ventre, as moléstias^
das vias urinarias c genitaes da mu-j
Iher, as metrites, os corrimentos «te-
rinos e vaginaes e regulariza a inens-
truaçáo por processo seu. Aiiplica ¦»
606 e 914, com 011 sem injecção o
esta sem dor, trata a tuberculose n
hérnia (quebradura) sem operação.
Consultório perfeitamente npbarelha-
do; rua Rodrigo Silva. 11. 26, e«(|iii-:
na da 'rua da Asscmbléa, dos 11 »m
2 da tarde. Telephone 2511; rcsiden-
cia á rua Senador Euzebio 342. Con-I
sultas grátis. (J 2428J

DR 
I. PEDRO ARAÚJO — Cm-;

«ultorio, rua Sete de Setembro
311, dc 1 ás 4. (3/ib S) R

MME. 
THOMrSON — Reconcilia-

ções em 8 dias, responsos, casa-
mentos difficeis, afastamento dc ri-
vacs, paz no lar, etc. Remuneração
110 fim. Encarrega-se de trabalho»
para os Estados. Cons. grátis. Maxi-
ma reserva e seriedade; 73. rua Mau-
rity—Mangue. Ao lado da antiga C."
do Gaz. (2*40 S) S

11TME. Clara Couderc — M-amcura,
IU. pedicura, masragisto diplomada;
vua S. Clemente n. 105. Tel. 1279,
9ui. Vae a domicilio. So as «nho-
ras. (-'64,| S) R

¦¦— -r—— ""-

MASSAGENS 
electricas a 2$ por

senhora habilitada; vae ao do-
micilio; avenida Rio Branco n. a, 2*\
lelfsphone 3178. Norte. (34.13 o) g

de íox4lÍ,
VENDE-SE 

um terreno
e todo material, .por i>6oo$oqo;

já tem alicerce; rua Vao berro; m-
liiha-.tnia. lion-

1N1618) J
forma-se no
des 110 'Meyer

LUGA-SE
Luuaito com pensão,

cm casa de familia uni
um casal

„,. tratamento; na rua.Dr. Dias da
Cruz 237. Meyer. UjQU'1

ALUGA.M-S1? 
coiifõrloveis casas, de

41$ ., 61S; trala-sc com Allierto
Rocha, ma Cândido Benicio 502. Ja-
carépaguá, (.t'.l- M) J

VLUGA-SE 
o predio da rua Con-

sclliuro ferraz 88. duas salas, 4
quartos c bom terreno; chaves 11 rua
Calniçti 4n-A, c trata-se á rua Dias da
Cruz 96; aluguel 1 )2$. (.1027 M)J

TTl!N-DiE:S'E em leilão, quinta-feira,
V 26 do corrente, ás 5 horas da t.ir-

de, o bom predio á - rua Borges 11. 15,
Cacliamhy, na estação do Meyer, em
frente ao mesmo, ao correr do .mar-
tello, pelo leiloeiro Iglcsias, conionne
aiinuncios uo "jornal do Loiiunc-cio^.

quartos,
bonde á
Magcssi,

V

v'lENDIvSE uma casa com

LUCA-SE por ;i$ a casa II da
27 1. Mcver, 1

eiceti-duas salas, dois quartos, luz
grande quintal lodo murado, a casa c
nova e csui limpa. As chaves estão
na casa I. Trata-se na tua de S. I ç-dro 20;. Dias lltcis. t870^'M)b

,i T.UGAM-SE os prédios da rua Ha-
-íA-rAu do Hom lleiiro, eulre os nu-
•nieriis ii.i e 1 to e ns.2 o i, com
bons coiinuodòs e bom quintal; as cha-
ves eslão 110 11. 113, onde'se tratará.
Aluguel 9i$ikio. (SÓ117 M) R

poria 1'i'i'io de trem. Kua
liiliau'iua. Preço de oceasião;-traia_
se cuin o proprietário á rua Árduas
Cordeiro u. 43, 'Engenho^-Novo^ -

oVENDEM-SE 
as seguintes próprio-

dades: por 28:000$, um predio
rendendo 4»"$ mensaes, na :ua ra-
rão dc S. FeTix; por 71500$, uni ler-
reno com 111X80, na r. 1'iguei.a («•
tação do Rocha); trata-se com '1-
Cardoso, na r. da üuitanda a. (•
loja, das 3 ás 4 l's- (R

ENDE-S1'1 por 2 contos dc reis,
uma bclla casa, com 2 quartos,

salas e cozinha, terreno 13 metros
de frenle. por 50 de fundos, consiru-
cção moderna, logar alio e saudável,
na estação de Cordovil, E. F. 1-co-
poldinn, 2 niiniilos da estação; rua
I¦..,,'. l:--ia,-'ii n. j. Trata-se na nica-
mu, com Garibaldi.. (N)

a ii. 67.
422o) N

: « I.UG \M-SE bons prédios, na rua
X.VConsclliciio .luliiiu ns. 19, e -7,
liõiii quintal e jardim; trata-se 1111 rua
Barão de Hom lleiiro 11. 119. Alu-
Siit-1 9i$uoo. (S6gS M) K

A LUGA-SE, l»ir
-»v\casi da rua lfcrnandes

go? mensaes, a
31

(líntícnho Novo), muita nerto da.es-
tiiçãu: Irata-se na rua da Constitui-
cão 2.S. Iuja. (3037 JI) R

Ani-NOt-jM-S-E 
por 18:000$, líquidos,

' dois prédios, situados a 20 inimi-
tos do centro, uni occiipado Por uc-
gocio e outro por familia;. que ren-
dem por
á rua .'
ça Quinze.

contrato 21Í0?; informações

Constipação
Tome

PEITORAL MARINHO
Rua 7 de Setembro, 180

«TENDE-SE por 10:500$ uma casa de
V construcção moderna, no Joçkcy-

Club, com bondes á poria, tendo 4
quartos, 2 s-ilcs. casinha c 2 \V. _,
paredes revestidas' de azulejo, porão
de oni.úo e quintal; lrata-se na, rua
do Senado ns. 20 a 26, das 4 as 5
horas e não sc odimltem.jntciiiicdia
rios.

uni bom
coberto com

lhas francezas, tem um bom t»rrcuo
o água encanada, distante 2 minutos
da estação dc Ramos; trata-se 11 .rua
André Pinto 11. 63. 'Preço liaralissmro.
urgente. (|{ -l"o) -N !

A/E.vm-l-SB tudo q.ie possa
\ interessar a quem precise

du comprar barato, installa-
ções completas de botequins,
hotéis, liiirbearias o outro
qualquer ramo coiiunerclnl.
Gríúidò quantidade do inoveis
familiares, niobilias complc-
tas, espelhos de todos os ta-
manlio.s, cofres, machinas re-
gistradoras e polias, iriàncaes,
corroas, etc. I,ouça e crjstaes
para todos os preços. Xão com-

IVoenocc» OA um sobrado na1 raspassa-se rua Scle de sc
tembro, completamente mobilado c
dividido em escriptorios, que eslão
todos alugados, dando os alugueis
para pagar a renda do mesmo, fican-
do dc graça para o alugalario, sala
de espeia, quarto, sala de jantar, co-
pa, cozinha, dispensa e área; A sala
de juntar e espaçosa podendo servir
para pensão. Vendem-se algumas ma-
ciiiiiis e acccss-iiios dc massagens c
cinbeilczan-.ciito do rosto, ensmando-se
.1 trabalhar com as inacliinas c outros
u-.istcrcs deste gênero. Motiva cftc
trasoasEe o dono rctirãr-Se desta ca-
pitai. Cartas a Estrolla. neste escri.
nlorio. (6167 P)

BI
Cura rápida com o

PEITORAL MÀHINHQ
Rua 7 de Setembro, 186

MME. 
CICI, cartomante, diz tudo

com clareza que se deseja si-
her, realiza qualquer trabalno por
mais dilficil (iue seja amigavelmente;
na sua nova residência, á rua Inva-
lidos n. 10. sob. (3039 a)J

DR. ALVINO AGUIAR
MOLÉSTIAS INTERNAS

ESTÔMAGO - FIGADO —
INTESTINOS - RINS — PUL-
MOES, etc. Consultório: rua Ro-
drigo Silva n. 5. Teleph. 2.271,
Cent. Das 2 ás 4 horas. Rcsiden-
cia: travessa Torres n. 17. 'lei;

4.265, Central, (J S592)

RAIOS X

viixrai-Sí
V madeira de rio còm le-1 Frei Caneca lios. I, » e li. | lnl,ii0 Vanlajos-as, uma exccllente lo-

Teleiiiionc 5g?2, Ç«"jriil;

ViENI.iilv.M-SEsinhas
piir 7:500$ scís cn-

renda 250$, 110 K. de
¦Dentro; tratar com o sr. Affonso.
rua do Carmo u. 66, sala^ 4, as 3
horas. (3 3433) N

tfiENDE-SE um bonito palacele com
>' duas salas, quatro quartos, sale-

ta, cozinha, despensa, \V. I..-. bc-ilici-
ro e porão habitavel, cuiu jardim na
írcnlc c grande pomar, lendo
i8m,25 x6om,oo; para ver e tratar 110
mesmo, á rua D. Luiza 11. 85. Inhati -
ma. Preço razoável. (I\ 4124)2.

\TiEXDE-SE um magnifico predio,
V dc construcção moderna., quasi

concluído; trata-se á rua José lloni-
facio u. 45, S. Domingo». Sicllitroí;

(B 411SJ N

íTKNDE-SE papel pintado á rua do
V Hospicio 190, as ccr.i!'<ras são lei-

tas a vista e fiada deve por esse mo-
elide mais barato; Ver p.ira cier

o íiilva. '(1321 O) Jtivo v
casa .\rri

Vdc Plevcl! quaf-i »avp;
Alfândega 261,- sobrado.

na rua un
(.10:6 ui.i

ja, esquina de rua. própria para qual-
quer negocio; iníorma-se á rua dn
Asseiiíblca n. 22. (410S P) lt

rPRÁSCASSA-SE uma pensão fami.
X liar, bons hospedes é está a casa
sempre clicta. situada na rua Costa
ItiiMos,, líiacli-.clo; o trnf-passc é dç-
vido 0-5 íiroprintaiitvs terem de reli-
rarem-se com urgência dcsla capital.
Cartn nesta redacção, v. Scbaslmo.

(1AIXA 
para água — Vende-sc uma

J própria para botequim o'.i tendi-
nba, com cantòneiras de ferro c to-
dos pertences, ua estrada da Penha
n. 1131, estação de Ramos. (393o S)J

prova de fogo —' S, Clirislo-
(393t S) J

C-40FRE 
iiiglcz, .

yVeítde-so lia rua de S
vão n. 37.

CARTOMANTE, 
mme. Conccpçion

—Una Frei Caneca 11. içió, so-
brado. Preço 2$ooo. (4191 S) J

CATÁLOGOScom todos os erros

TT-BNDE-SE uma cliacbra coin Irçs
\ casas, uma gr;*idc para moradia

e duas rendendo, tudo muito baralo;

t Erfcordia . 2 
"Sbrír* r«a"")laronS. esqui"a.da rua Mara:,

AíLUGA-SE, por Si?, nn Mcver,
Luu-.a casa com Ires qiiarlos. duas

Kalns, cozinha, dcsitciiEa t- ouintal ;
¦íraiii-se na ma Torres Sobrinho 10,
(Meyer). (.153.1'M);j

* I.HIA-SIC o predio da rua Cesa-
-4~Vito 11. 12, Engenho de Dentro; as
cliavi.i estão, por favor, com o sr.
Malheis. (.1949 M) K

\J,IV»A-SK, 
por i6oí. o predio no-

vo, n, 18 da rua Francisco Ma-
nòcl, K. dn Ktnchuelo; 6 quartos, 2
salas, electricidade; trata-se a rua Vi-
cior Meirdlcs 32. (3M4 M)R

ALUGA-SE. 
4 rua Francisco Era-

KObo n. ji (lincanlado). uma ça-
ditiha com muita agna. nor módico
aluguel. C.,"6i.i M) .1

ACURA DA IMPOTÊNCIA
O especialista DR. CARLOS DAI Dl' — com longa pra-

tica dos hospltàes europeus, garante a cura, em curto espaço
do tempo, ila 1.W0TEXC1A, quer seja do fundo sypl. litiço
iiúoduliir, quer em conseqüência ü neiirastlioiiia sexual.

Trata 1» fraqueza genitul, sob as diversas formas clinicas
cjaciilacões prematuras, perdas semii.aes, perdas de¦ phos-
i.luitns/.HOstatorrhéa, etc, como também motivada pela in-™o 

gouococcica. Não fa/. uso Uo medicamentos, nem
uiiiilicii a massagem rectal. .

Tratamento moderno, perfeitamente indolor, de reuni;
tados seguros o com appareH. agem esi.ecliil.—ConsHltus a
...a Uiuguayana 4», sobrado,das 8U »s 5 liormi.(J3gg7)

triíNDE-SB um -bom c so'ido. pre-
V dio, com quatro quartos, sala de

visitas, sala de jantar, copa, cozinha,
despensa. porão e quartos para crea-
dos, jardim á frente bom quintal, com
bwides á porta c 110 melhor ponto da
Fabrica, rua General Roca. Preço
33:000$; para tralar á aveiu-la Kio
Branco n. 151. sala 3, da 1 ás 4 lio-
ras, com Henrique!! (J 3980) -N

predio
\2l,

trata-se
N) M

j°L salvação dos Bezerros
A "FONTE LIMPA"

E' o unico remédio veterinário que
cura a diarrhta destes, e desinfecta os
intestinos do gado vaceum. — Deposita-
rios no Rio: Alfredo de Carvalho & C.
R. i° de Março, 10.

de scllos do Brasil
vane'dhtlcs:

preço 1S000; Hospicio 30 — J. Cos-
ta & Filhos. (3731 S) S

IxTÍÊl iFÕ sõli hvpoThecácas. n
juros dc o e u";c; rua IJru-

guaj-ana 8, com Theoil.no. (..723 S) R

- Compra-sc qualquer
vendem-íc alguns ícr-

eiihor dos Passos ti. 18.
(.18(17 S) R

MOVEIS 
usados — Compram se

mobiliários completos, avulsos,
objcclos dc avie, antigüidades, etc,
rua Senador Dantas li. 45. '"''("-_:
E. Ribeiro. (2146 S) S

METHODO 
Valenfort — Os cur-

sos gratuitos aniumciados, prui-
cipiarão no dia 23. Inglez: 2."s e
5».* feiras; francez: 3.0s c o."s, de
5.30 ás 6.30, P. M._Rua Clapp 1.

(|('55 S) .1

O melhor remédio contra lombngas,
. oxyuros e solitárias é o

AMBROSIL
Vidro i$;oo — Dep, Andradas, 43'c 

S. José, 51.

pnra o diarrtiosíi-'
co e tratamenteí

das doenças do es-<
tomago, intestinos,
figado, pulmões,

coração, rins. ossos, etc, pelo
DR. RENATO DE SOUZA LO-,
PES. Preços módicos. Kua S,
José, 39, das 2 ás .1 (menos
quartas-feiras). A 2n.y

taltasptisf
Bittencourt, da Faculdade dc Medw
cina da Bahia, medico e operador
especialista em
moléstias dos Olhos.

ouvidos, garganta,
narix e doenças nor»

vosas.
Todos os dias, das 3 ás 6 horaíi

da tarde. Rua Rodrigo Silva .11. zj>.i
1» aidar (cnire Assembléa e í>ele de
Setembro). Consultório ipcrfcilamciite

appãrolhado Attende tamliem chama-,
dos a domicilio, pelo telp. 2.51 (,. Villa,!
ou 5.647. Central, ou por cscnpto.

(2308 J)

BENTÍSTAobjççlo

T.1NHE1H0 — Dá-se sob hypo-
3. t ihècas de prédios.\t com toda a
brevidade; á rua Arclúas Cordeiro
11, n'it, portas de aço, com Ercilas.
das 8 ás 11. (.1372 S) U

OBY 
e Orohó fresco, Pemba e

Pimenta da Costa c figas detnn-
deira dc diversos tamanhos, vendem-
se na casa dc liorvas e plantas me-
dicínaes, ua rua Senador Euzebio n.
210, praça it dc Juniiin (305. S) lt

TENDE-SE hoje mesmoiu '" "" '
sV da rua Bcnjámiii Constant

Gloria, aberto das
Hospicio 108. (405

X TENDEM-SE sitios. cm Jacarépa-
Vguá, desde 3:000$ a 35:000$; tra-

ta-se 11a lEstrada da n*-nra(/*1)ll3a45^

A LUGA.SE o clialet da rua Ama- |
j-Vlia 2,-4 estação Dr brontin; 2 |
sn.MS, j quartos, t cozinlia, despensa,
t art quei trata-so á rua Noeucira 42« I
onde csiâ a chave. (:i')4^ M) B |

A LUCA-SE. por 70S. o prodio da j
X\.rua Daniel Carneiro u. 58 (IC. !
•li- IJenlrn), com 2 quartos. 2 salas. |
luz eiectrica, etc; chaves 110 n. 49 •

(.uno M> 1, 1

.4 LÜGA-SE a casa da ma do Uo-
XVdia 11, 10, em irente á eslação.

(.mi- M) R

A LUG.**-SE. por 70$. uma casa, dc
Xi.l)üiiitj apparencia, com 2 quar-
t«-;. 2 salns, cozinlia, esgoto, luz ele-
ciri;-.-! c grande quintal, cm Cascadu-
ra :'i rua da Estação 190;,chaves 110

(.1074 M)R

TTEXDE-SE a casa da rua S. Va-
V le.ni.li 11. 531 'trata-se na mciiiiii

u-.a n. 55 (Mattoso). j*jlijil~-

ATENDEM-SE 
exccllente» prédios' na rua S. Lourcuço. Nictheroy,

um grande terreno em Icaraliy,
tratar com o dr. Tolentino dc Laiu-
nos, rua Tlieopliüo Ollom n. 83. 1
andar, tel. 4-350, Norte. UW-1

\'ENDE-SE 
um pequeno terreno,

a dois minutos da eslação dc' ladeira Sena-
(3644 N) SRamos; inforjua-sc

dor Dantas S.

TTENDE-SE. por 6o5 contos predio
moderno, á rua Voluntários; 111-

formes c tratos, rua Buenos Aires 19».
(4052 N).M

ATENDE-SE. nor So contos lindo
predio moderno, á rua Volnnla-

rios; informes c Halos, rua Buenos
:\orcs 108. (10.-2 N) -M

TTiEN,ÜE-âE o açougue da rua da
I America.n. ass; par motivo do ao-

no ficar aborrecido com 05 caixeiros;
pôde fazer qualquer negocio: trata-se
na mesma rua n. 2:0. (S 3996) O

X TiEN'DiE-SE -grande còllecção . de
T pássaros nacionacs c estrangeiros,

para viveiro c jardim; á rua Salgado
kenlia ri. 9°. Tijuca. (J 2093) O

U1ESIIIS DA UHETHRA
Cura rápida com a

INJECÇÃO MARINHO
Rua 7 de Setembro, lüà

ACHADOS E PERDIDOS
CÀMPELLO 

& C"; rua
Camões n. 3o. Perde

\TENDEM-SE, 
110 Engenho Novo. 2

' predios. juntos; 2 quartos. 2 sa-
Ia», cozinha e quintal, por 12:0005-;
os dois; 130. Aliaudega. 1» andar,
2 ás 6. (4.1Q4 M

'Pó de arroz DORA"
"Medicinal, adhercnte c
perfumado. Lata. 2$ooo.

Pelo Correio 25500
Perfumaria

ORLANDO RANGEI.

n. '••¦"¦_

k 1 ÜGA. SE a boa casa
iTljicrial 11. i;6. Meyer.
!;;*;. .' (juarios, salela, etc
quiV,:*'!; tiiavos no 210.
""« 

LÜGA-SE, nor 1.10S a
mm .11 -.11 Lia Barbosa 70, em frente
(, cs!aç5o do Meyer. coin 3 quartos,
todos co-.ii iancllas liara o varanda.. 2
«alas co-inha. quarto de banho quin-
tal cio.; as chaves no carmiitciro.cm
frenle, 1S6JLL-1L1

Duarle

da rua Im-
com 2 sa-

, jardim e
(39S3 M)S

bo.i casa

ATENDE-SE. 
á

fim, 2 lindo
nfpriiià-se

cio Uíii

oròdiós modernos ;
trata-se á rua llospi-

(40.il N) J

TTIÍNDE-SE em ".Engenheiro Nei-
> va", por 50$ e louf. lotes de .cr-

renos com i2"õo metros de frenle por
50 e 100 dc fundos, assim como os
èaiilos em coimnissio, por falta dc pa-
gaintato das picstaçües

V KNDEM-SE 05 prédios seguintes:
45:0011$, uma propriedade no centro

commercial, Irondeiido 7:200^000 an-
iiuacs. ,, , ,

44:ooo$, 5 prédios novos, de boa
costrucção, ilando boa renda, á r. Co:-.-
dessa de Belmonte.

35:000$, um predio com armazem
e 2 andares, próximo á r. Viscoad'
do Rio -llianco.

28:ouo$, um grande predio, cm
centro dc grande terreno, á r. Ans-
lides Lobo. . .

-•-,:ooo$, um predio novo, com \lois
pavimeiitos, á r. Constante Ramos.

22:000$, uni bom predio novo c:u
centro de terreno,. á r. Imperial.

21:000$, um predio «ovo, estyio pa-
locetc, centro de giandc terreno, jun-
to á r. Pereira Nunes.

14:000$, um predio com .1 quartos,
2 salas, ele, junto á avenida Salva-
dor de Sá.

13:0110$, um predio novo, em cen-
Iro de terreno com pomar, bondes a
porta, na E. do Meyer.

13:000$, tres predios novos, sendo
um grande e dois pequenos (boa ren.
da), na lí. da Piedade.

11 -oo')?, u:n predio novo, a r, lati-
Silva (largo da Cfíicelfa).

TTENDE-SE. na estação da Picda-
V dc, um predio, por io:.íooS, tenuo

3 quartos. 2 salas, copa. desponsa,
cozinha, água em quantidade, bonilc
á porta, fechado, o nuc ha dc chie,
situado cm centro dc terreno nuc mc-
de. de frente. 11x66; Aliaudega isp,
r° andar. 2 ás 6.

TTENDEM-SE duas machinas dc cs-
t creve:, com fita de duas cores,

teclado universal, retrocesso e quasi
novas- Preço do oceasião; rua do
Cattetc ti. ,105, loja. (K3W4) O

ATENDEM-SE barato, moveis e ar-
V mações. fe compra-se toda a qua-

lidade dc utensílios para casas com
merciacs; rua Hospício 3»v

(4059 O) .

: rim T.uíz dc
leram-se as

catitcias ns. 55.743 e 61.014. dcsla
casa; as -providencias estão dada*-,

(4135 ü) R

J 
LI 111-RAL .1; C»; rua Luiz dc
Üáruões n. 60. ferdeu-sc a cau-

te'.a il. ^"i, dcsla casa. (309O.Q) J

ÉRÜERAM-SE cinco opclices dc
un conto de reis cada uma, de

ns. _ 33.947 a 33.051, uniíormisadas,
de juros tle 5 °iu ao anno. pertenceu-
tes ao menor Armando, íilho da íi-
nada Judith de Magalhães Clodoy e de
Armando Augusto de Godoy. — Rio
de Janeiro, 19 dc outubro "de 

ioi(Í—
Armando Augusto tle Godoy. (O)

PERlUl!

I>APÀGAIO 
— Hontem fugiu um

de cor verde e amarello, bom
falador, da casa, á rua Barão Bom
Retiro ii; 22Í\ Engenho Novo. Pede-
se á quem do mesmo der noticias
certas, 11:1 rua acima, que será bem
gratificado. (.?.jSi O) .1

I)'
PO»,

NHEIRO sob hypothecas — Em
presta o dr, Tnlcntmo dc Cam-
á rua Thcophilò Ottoni n, 8.1,

..ndar, das 12 ás 17 lioras. Tei.
Norlc, 4350. (3207 S) J

D [NHEIRO — Qualquer quantia,
a juros módicos, para bypotbc-

ca-», antiçlirwis, descontos
compra e venda dc predio

cauc,õei
térrenosi

sítios e fazendas; coin J. Pinto, rua
do Rosário 134, tabellião. (2S03 S) .1

DINHEIIcas ,u
INHEIRO — üá.-se sob hypotlie-

inoveis, inventários, promis-
sorias c « officiaes dn Kxeroito. l*p-
jicia Bombeiros; Ro=a:io 172, Seixiis
& Fcriiandes. (1924 S) R

UAS senhoras de todo respeito,
alugam sala c quarto de frente,

..... direito á cozinha e quintal, a
casal ou senhoras; ver c iratar. rua
Club Aililclico 98. (.1059 S) R

DESENHO 
geométrico, genmelroi,

perspectivo, para adm-.ssão nas
cscottvs: Polylecbnica c Naval; ma-
tbemattea elementar e outras mate-
rias; Carmo 63, sala n. 3 ou (ora.

(4235 S> B

IMPOTÊNCIA
Esterilidade,

Xeiirastlicnia,
Ksiieriuatorrl.éa.

Cura certa, radical o rápida
Clinica clcctrò-mcdica, espe-
ciai do
Dr. Caetano Jovine

das Facilidades de Medicina
de Nápoles c Rio de Janeiro.
Das 9 ás 11 e das 2 ás 5.

Largo dt. Carioca n, 10
sobrado

DENTISTAS
DENTISTA

R. Baldas Von Planckenstelfc
Esp. em oliturações a ouro, pia,

tina, esmalte e extracções com-
•' lamente cem dór; collocn deu-
ler, com ou sem chapas, a preço»
reduzidos. Garante todo e qual'
quer trabalho e acceita pagainen-
los parccllados. Das 8 da manliàj
ás 6 da noite. Aos domingos sn
ató ás 3 horas. Rua Marechal Mo.
riano Pcixoio n. 41 (sobrado),
próximo á rua Uruguayana.

DENTISTA 
a 2$ooo mensaes paru

obluraçáo a granito, platina,
curativos desde o primeiro dia, Tra-
hálitos dc chapa;. coroas, pivot, etc,
por preços mínimos e trabalhos ga-
rantirlos, na Auxiliadora Medica, na
rua dos Andradas n. 85. sobrado,
esquina da rua General Câmara, te-
lephonc, Norlc 3157. (uSi S) J

ODR. 
ERNESTO GARCEZ avisa

aos seus ami&os políticos ç clien-
tes, que mudou o seu escriptorio para
o lartfo de S, tfrtincisco de Paiuxa n.
44; teloph. 374, Norte. (39S2 S) J

IJENSAO 
de i" ordem, faria, varia-

da e com toucinbo; dá-se á mc-
sa e a domicilio; na rua Aristides
Lobo n. 23. Tel. 2582, Villa.

(3361 S) R

DINHEIROpred

(4301 N)

fTENDE-SE, em frente á eslação
V de Bento Uilieiro um predio no-

vo, consti ucção exccllente e çomnio.
dos bastante, para regular família
tendo, de frente. 20 metros do terre
110: preo ;4'4ío:andar.

t Clubs de Regatas, FootbaSS, etc. !l

sob hypothecas dc
prédios e terrenos, juros modt*

cos. Empréstimos a herdeiros sobre
inventários. Descontos de juros de
apólices, aeções. alugueis, mesmo dc
menores co usofruto. Com o er. Per-
reira, rua do Rosário n. 114, taliel-
liáo. (3442 Si J

'¦: 1 io. Aliaudega, ;"
6. Urgente. (|-''J0 N)

I -A CONVIDAMOS A TODO SÓCIO DE CLUB3 3POP.TIV03 S
;« A PASSAR POR NOSSA CASA, PARA VER A ULTIMA NO- v' VIDADU AMERICANA -- -. P T N T fl P ftFTc í? $

3s ESPECIALIDADE PARA o O \. ll\ L \J-\* UrKüi B
USO DO S SPORTMEN jJ>

Casa STAMF—Cruguaynna n. 9 S 4317 |

¦fTENDE-SE na ru.i Conde de
V Bomiiii. Tiiuca. tcrr.-nns a 600$ e

800} o metro ile frenle. delido a gr.-.n-
Je crise; Alfândega ijo. i" andar,
2 ás 6. (4297 N)

TTEND1.M-SE tres lustres; um
\ grande, com 36 braços;.: um com

12 ditos c um com oito ditos; para
ver c tratar, na egreja dc S. Jotgc. á

mensaes.
(1079 N) K

T.EN-DÈ-SE o novo e solido predio
l' da run .'.o Mattoso n. <J7, pa«

i familia de tratamento, por 42 con-
' tos. Custou Oo contos; trata-se no
mesmo; <H 3.73°) *N

froiit
4, I UGA-SE a casa da rua

ÁTcixeira n. ..7 Ouint.no Boca)'u-
»a com dois auartos pequenos, 'tuas
«alas. quintal cercado e iardim na

[frei le;'as chaves estão no arinazem

¦*lT,;-'NnivSE. na r.ia Voluntários_da
V Palria. uma grande cisa, comjar-

dim na frente e teireuo com 13 me-
tros dc irente por 150 metros oe
fundos. Preço de occ.siáo:, trata-se: a

' c» D:»5 o. o, A i.a Ke;ançar

io - -
7:000?, um predio de l".i constru-

cção, junto á E. do '>.lcycr.
5:000$, d^ís prcdtos d; :' quartos,

.- salas c bom terreno, na 'K. da Pie-
dade. ,.

Além destes tem outros cm diver-
s;is localidades, assim como empresta
dinheiro sob hypothecas a luros mo-
dicos: trata-se á r. do Carmo. 66,
1» andar, telephone n. 5.818, Norte.

t.t JSUjí M

1TENDE-SE, 11a estação do Encan;
V lado. um predio que nunca 101

liabitaòo. i„n-o completamente 2 quar-
tos. 2 salas, cozinha. W.-C. dentro
de casa. formato i.-.poncz. naredes do.
bradas tendo (le frente, o terreno, 14
metros; no. Alfândega. 130. 1" an-
dar, 2 ás 6; 4:900$; nego.-io urgen-
le; excellcnlo pechincha; c. distante
da eslação o máximo, 8 minutos.

(4-'93 Ni

praça ua
do dia.

Ja Republica, qualquer ho
(4270 O)

ÜT-ENDE-SE. na rua Maior Rcgo^ (
V pt _-.lio n. 34-A. eslação de Ra

mos disfanto 7 minutos: nccocio t'r
gente; -i:.!?"?: '.io. Alfândega., i'
andai: a quartos, a salas, cozinha
tanque, W.-C. c bom quintal; nego
cio urgente, (-129

a
cura-se cm 3 dias com

ii>í
Jbuuu Uiu

líun V dc Setembro, ISC

Miguel Braga,
tracvao dc cailoa
setn dôr, etc. i
T. N. 159
chamados a
2639.

especialista em
e unhas encravadas,

Ouvidor 165; sob.
Aos domingos attende

domicilio. Tel, Norle

DR. 
FRANCISCO ABREU _ Do-

cente dc portuguez, da Escola
Normal, Icccionii portuguez, francez,
ariüimctica, geograpiiia, 'historia gc-
ral e do llrasil; á rua da Carioca
n. 77. .1231 S) J

P°7-ONTO ajour. desde 200 réis; rua
dc Setembro 11. 95, 1° andar.

(301SS) J

PARTEIRAS

T>REC1SA-SE de um bom qiirirt..,bom
sem mobilia, c com pensão iiara

um moco de tratamento, em casa dc
família dístineta, enLre a-s estações do
Rocha oté Jleyer. Cartas para. Sua-
res. Caixas Postal 1564—Rio.

(¦3692 Si S

Parteira Mme. Bar-
i*ncn <-om Prat'ca d-'1 ^'a'
1USU — femidade, traia daa
moléstias dn utero e evita a gra-
videz. Acccita parhiricr.lr.; cni
pensão e alitendo a chamados ,.
qualquer hora, Rua Frei Canec»
89, sobrado, (i"8.1 ¦
grátis. (2181 b) lf

PUECISA-SEde um quarto, em ca-

não haja oulros hospedes, para um
senhora educada, qmc trabalha fura;
prefere-se. rua Senador Dantas ou
avenida Rio Branco, próximo aos
bondes, para Botafogo; cartas a Mn-
ria, nesta redacção. (43US) R

DINHEIRO, 
quem precisar sob hy-

pothecas. só negócios sérios; rua
Buenos Aires n. 198, antiga rua do
Hospicio. (111 S) S

1JERDEU-SE 
a caderneta 416.037

. dfl Caixa Econômica. Uetíi Q) j

,tti-'.md:-:m-?1': ror
I V zinco eiu '02:11 1

a. 98, Sampaio.

30$ 17 folha:
lado; rua 'Minas

(J419

_. I "PERDEU
ia «tirie
dc lane'

caderneta n. 281.398
da Caixa Econômica
O. (J930Q) R

\TI-:N1)K-S1v — Trata-íe
V c compra de prcilios

recados a Cotx*%^J- JÜ£C
somes , íl 3333). X ! X^goçja {cris.

TTENDE-SE, na estação da Perihti,
V um superior nredio. construcção de

redra c cal. fachada cimento branco,
1 b-.Ua cthciici, panorama admirável,

a venda situado em centro "lc terreno; 4 quar-
terrenos; {0S 2 salas, cozinlia c nutras depen-

(.'aneca, 387. delicias; S:oooS; uo. -V.íju log.-. 1° I
ilÁSS).jaLuiàdiv. a is.iS' - íiiLJi)^

m 1 )\TiENDEM-SE uma carrocmha . rc-"¦ I V quena e um. cabriio domesiieado
com OÜvçira,

"—"*" | X 1
= dc do R

diversos;

Í^MIT.KSIJIMOS — Fazem-
¦l^se sob inventários, lierun-
çtss, lij-pothecns, alugueis de
predios, juros e canções de
apólices. Fazem-se obras e
pngam-so impostos em atrazo,
Conipraiu-se terrenos o pro-
dios velhos ou novos. Com o
sr. Carmo, rua F.osario 09,
sob., 11 ás 5. (-Í091) O

T>ENSAO MONTEIRO — E' a
X melhor no grenero e também for-
r.ecc a DOMICILIO; Rosário, 105,
1» andar. (1C0 S) B

PJIRTGS e moícfctiaíi
dc mulher. n
DR. I-f. DB

ANDRADA cura corrimentos. hen¦'¦•-
rhagias e suspensões; dc modo 5Í:ií«
pies. evita a gravidez nos casos In-ji-
cados, fazendo apparecer o inconuu-"-
do sem provocar hemorrnaeia. tenejn
como enfermeira mme. JOSEPIUN-'^GALL1ND0. parteira do Hospital
Clinico dc Barcelona; consultas jli-i-*rias, gralis aos pobres. Acceita clien-
tes em pensão. Consultório c r«i-
dencia: rua do lavradio n. '¦', 5°r
brado, (ííu J'

Mme.
l-'.-anci-,'.-l

Rci-s. diplo'

"p/ENSAQ 
;—' Porncce-?e á mesa ou

A' a dvmLcrilio em casa de familia
brasileira; rua. Larga 71. (4043 S) J

Í)IANO. 
Rittcr — Vende-se

. quasi novo; rua S, Carlos
Estacio de Sá.

um

(39C8 h i

TMNADOS _ Flores naluraes, des-
SV de já acceitamo*; toda c qualquercncommçudíT! apromptaudo-se com a
maior rapide?; preços módicos. Casa
Lusitânia, rua do Ouvidor n 63.

'3520 S) J

! A RTIOOS PARA CHAPÍ.OS
A SENHORA E N0V1DAI

DEpara a mesma; t trata-se
uo vareio Ú2 cigarros, ua piatatorma
da estação de Deotloro. I.R4i64)0 \J\ SENHORA E NOVIDADES

_.'. j.l. Lobo .*< O., importadores, rua

\rF\DK-SR 
«rna vitrine inteira pa- j «o Hospício n, 1^9, Rio de Janeiro.' rn poria, ou troca-se por álgiviS Aos srs. negociantes e modistas do

metros dc armação; rua Uruguayana 1 interior, «metteremos qna.lo.uer en- . .
123^-'-  jJ_j9__JLLMmsiÉãsr %&£$£&_ J' Í£-l

ÇCRANCEZ — Exames para o Ban.X co do Iíra=il e outros exames.
Curso conunercifl!, cdrà"e3pondencÍa,
francez. Curso para exames de qual-quer estabelecimento. Preço ao alcan-ce: da época; 3 vezes por semana,
{o?poo mensaes, dc data a data. Pro.fessor diplomado — Alfon-e Levy;
96, rua j de Setembro, oi, i" an-

.(í'^7 3), M i'.i(_3_.i.

PIANOS 
— Afinam-se por 6$ e

concertam-se por preço3 baratis*
surtos; recebe chamade-s, á rua do
lIo=pido n. 'ifo. loja, papelaria Tei*
xetra, próximo á rua dos Andradas.

(4168 S) R

PARTEIRA
1'. dc M.

de Boston, faz apparecer a mciistru»'
ção por processo seientifico e semi
dor; trabalhos garantidos c preços
ao alcance de todos, sem o nier.oí
perigo para a saúde; trata de doeiv
ças do utero; rua General Camam
11. 110. Tel. n. 3.368, Norte, proxun.
da avenida Central, Consultas ga
tis. (5 45')..

PAUTO 
SEM DOR — Mme. Del-

lieni, diplomada pela Faculdade
de Medicina do Rio, participa ás
suas clientes que acaba (te fixar sua
residência, á rua da„ Lapa n. 6o.
Tel. 5228. " (2:41 S) S

AUARTO — Aluga-se, mm
^íou sem mobilia, em casa de
casal sen» filhos; na rua Me-
nestes Vieira 1C7, sobrado.

(3 1070) 1*1

PARTIRA Mme. Mana
Joscpha, di-

 plomada pila,
Falculdade de Medicina de Madridi
trata de todas as doenças das senho»
ra-s e faz apparecer o incominodo, poi,
processo scientiiico e sem dor riexl
o menor pcriiro para a saudc. trio
balhos garantidos e preços ao alcan;
ce dc to.los, Avenida Gomes Fre-.r.!
n. 77, telephone n. 3642, Central, con-1
sultas grátis. Em frente a--> thfcitrfl
Republica. (1721 S>;

CELLOS  Compram se, vendem-se
(5 c troí-.m.te, scllos para collç-
-r,-(-s. Hospício 30, J, C;'.a Sc Fi-' ""-í" ' 

..(3710 Si. S

mm
wg__jgSSSB^BSSBBi

Partos. Mo-
lestias das

Tratamento
den abortos e

s-.ias conse-
quencias, dos

corrimentos,
das colic.-.s utCTO-ovarianasei
irregulares .0 prolongadas. A—
54. da-, íi ás 18. Serviço do or. «#'«1
Magma, Tele», "09. Ccnt, SMS*j_

1 regrou,
nblé.i

''¦-i-i'!-;-..- . -.'-..
-. 

-'-'..''¦-' -

1J
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FINADOS CASA LOUREIRO
FLORESNATURAES

PREÇOS SEM COMPETÊNCIA 

UKTIOA. FABRICA. ISnS&TA.
Completo sortimento de coroas de panno e biscuit.

ramos, cruzes,
— Acceita qualquer encommenda
lyras, âncoras e corações

X>E EíISCüIT
em flores de biscuit, como

62 RUA DO R^@ o™*** TgLEPHONE C. 633

PARTEIRA - ftÊSSS
traia de moles-

Evitar a gravidez
—Com longa pratica,

,|C scnliora-s e suspensão,
garantido,

cm - -
¦ Oj. Tel. 442'

ti-i

prateai
,niini..
iLaiiivn

por um
... -lo e guranuuu, Acceita

sua residência, a rua
. Norte.

0 na)

professores e professoras
INGLEZ

em s
de S.
5-i '
jircço:

Í5 IllCZCíj iu$
Francisco 36 (
andar. Vae
módicos.

pratico, 'Mr;
t-eter garau-
te ensinar

mens-.es. Largo
rua da Carioca

domicilio, por
(B 38C2)

TNCI.KZ, 1-ItANCEZ PORTU-
CiUKZ, pelos prò.cssòrcs: Kodger

llenri (metlioilo Berlilz); preço
módico; rua da Alfândega n. 190,
¦obrado. (l»6 S) M

ÍC0L0RINA,,

sem to-
mar mc-

dicamentos, nem operações, leiam o"Pbarol da Felicidade", que se ven-
de a 1$, 110 engraxate do Café Cri-
terium, na avenida Passos, junto â
praça Tiradentes,: c em todos os ven*
dedores e agencias de jornaes.

(42J9 S) B

SYPHILIS e suas conse-
quencias. Cura
radic.il. injecções

completamente
__________ INDOLORES.
de tua preparação. Appl, 606 e 914.
Asscmbléa 11. 54, das 12 ás 18 lio-
ras. Serviço do Dr. PEDRO MA-3A-
LHÂES. Teleplione 1009, C.

(R 92M)

Casamentos
Tintura ideal

1 garantida, para
i-estitiür ao ca-bdllo a sua còr, ori-
8'uial preta 011 castanha. — Pre-
..-o io.>coo, pelo Correio, mais 2$.
ibeposilo geral rua 7 dc Setem-
1)io n. 127. R. KANITZ.

Espiritismo-.™-^:
nii. Travessa da Luz n. 4, sobrado,
91.1'lilocli Lobo. Segundas, quartos e
Isculas-Itiras, das 9 da manhã ás 4
Ua tarde, Casa de familia respeita-
¦.ri. Trabalhos, com toda a -serie-
Idade. (4°39 SI J

Perolina Esmalte glí
ique adquire e conserva fl belleza da
jpeüc, approvado pelo ¦ Instituto de
(Deliciai de Paris, premiado na Ex*
BO-ição ile Mil.ino. Preço ,i$ooo. PO
Í)E ARROZ PEROLINA. suave e
eniliellvi-ador. Preço 4$. Exijam cs-
íes preparados, á venda em todas as
fjpcrttuitarlas e no deposito deste c
3e outros preparados, á rua Sete de
Setembro n. 209, sob. (589 S) A

f*Z* Ar. i.írrin  Vende-tc umÇao de vigia (,nude e roa.
Píiiiíico, por não se ipodcr ter; rna da
(Passagem 194—Botafogo. (395S S)lt

trata-se
com bre-
v i d a de,
mesmo

sem certidões, civil, 25$> e re''"
gioso, 20$, cm 24 noras na forma
da lei, inventários e justificações
etc, com Bruno Schegtte, á rua
Visconde do Rio Branco, 32, so.
brado. Todos os dias, domingo»
e feriados. Attendem-sc a chama-
dos a qualquer hora. Teleplione
n. 4.542, Central. —N. B, Os
noivos que tratarem de seus pa-
peis nesta cas» não -erão o in-
commodo de ir a policia; não sc
confundam — 32. (S 1232

_f_ Enerçyil poderoso tonioo
¦*—* Novo anti»i*he*J matico ¦

Energll depurãtivo agradável
Rei dos taxativos
Grande remédio da mulher
Integra a força do homem
Licor o mais satooroso

rs
Ai' venda nas drogarias J. M. Pacheco

Granado & C. e Araújo Freitas 9t C,
e todas as boas pharmacias J 59.

CREADA
•Precisa-se de uma com pratica;

preferindo-se que tale inglez. Sr.
Carneiro, rua dos Andradas, 19.

Ut 3957

MME. JOSEPHINA
Continua a

morar na
rua da Al-

fandegít
O 3812)

— Acções, cobrai.*
ças de notas y>'o-Advogado

fiiissorias, fallcncias, concordatas, re-
,}istro (le marcas de fabrica c de
commercio, privilégios, inventários,
idespejos, penhoras, minutas dt: con-
«ralos e dietr.lctos divórcios, etc..
Com c dr. Policio Leal, rua da Qui-
muda; 50, sala 6. (8709 Sj lt

—("ura
resina-CIMAURIA

constlpaçõc.i com febre, broncliites e
11-tliiuá. Preço i$ooo. Deposito: I-liar-
macia Rodrigues, rtni Marechal Ho-
riano n. 99. (3751 S) "

or Bella Crèmc dc Bcb-
leza "Oriental",

único sem ri-
vai, para mau-

ter a epiderme em perfeito esta-
tio dc liy;:iene e belleza e pelas
Btias qualidads cmolient.es e re-
tfrigerantes e embranquece * as-
Botina, a cutis, dando-lhe a. trans-

parencia da juventude. Mão é

gorduroso, é o melhor para mas-
sageiis e faz adherir o pó de ar-
roz, tornando-o completamente jrt
yisivel, 3$ooo; pelo Correio, reis
b$500. Vende-se nas perfttmarias
c pharmacias. Deposito: Perfil-
fitaria Lopes, Uruguayana, 44,
IKio. Mediante um sello de 100
aéis. enviamos o catalogo de Con-
-sclltos de Belleza. A 7S91

c li r onicas e
recentes.
Q11 ereis fi-
car r adical-

mente curado ein poucos dias?
P-rocuraò informações coin o sr.
J-Yijó, (pie gratuitamente as offo-
recc, não conhecendo caso ne-
tiliuiu negativo; rua Thcophiio
Ottoni 167. 3/Si J

ilias dos olhos, nariz o
ouvidos - 0 DS. NEÜES DA
Dflüill membro da Aoa-
ílülíItS tlemla de Medi-
cina do Rio de danei-
ro, medico de diver-
soa hospitaea denta
cidade, eom longa
pratica no paiz e nos
hospitaea de Berlim,
Vienna, Parla e Lon-
dres, dâ consultas
diariamente das 12
ás 4 da tarda, em sua
clinica á AVEÊSÍDA
RIO BRANCO 90. Re-
sidenoia Barão de loa-
rahy 17-Flamengo.

—Cura
garau-

tida
tia morpiiéa Usa, maculo - nervosa
(manchas durmentes). Cnm ou mc-
lliora estável da lepra' tuberosa. Pe*
eam attestados. Tratamento também
por correspondência. Dr. Lara, rua
utis Vasconcellos, 2y\, áí terras e
sextas. (U 356.0

Doenças burivgíírantlàii
fjg v rápida «lo

garganta ozbna
6 nariZ (retidez do nariz)
OUVillCS processo inteira-

bOCa mente novo.
DR. EURICÒ DE LEMOS

professor livre dessa cspecial-idade
na Faculdade de Medicina do Rio
dc Janeiro. Consultório, rua da
Carioca, 13, sobrado, das 12 ás 6
da tarde. (S4321)

CABELLOS BRANCOS
Usae brilhamjna "Triuniphos

para acastanhal-os. Frasco 3$ooo.
Vende-se nas seguintes perfuma-
rias: liazin, Nunes, Casa Postal,
Garrafa Grande, Cirio, llcrinauny
e Granado & C, e cm Xictheroy,
drogarias Barccllos e Mixta.

Registradoras e cofres
Cofres á prova de fogo, niachi-

nas registradoras, machinas dc es-
crever, prensas de copiar, obje-
ctos para escriptorios, diversos ta-
matrhos e fabricantes, novos e
usados, compram-se, vendcm-sc e
trocam-se; faz-se qualquer trans-
acção. Rua Frei Caneca 115. - a
11. Teleph. 5092 Central 1- Casa
Encyclopcdica. (M S19

17, Senador Euzebio, 17
Vendem-se moveis « prestações; os
preços e condições ao alcance de to*
dou. (A 3452)

Loteria do Estaè do Rio
Grande do

AMAXrH —*— 
':¦ 

AMJ.WHA

40:000$000
I'OK 10.T-000

Distribuo 75 % om prêmios,
soi-tcaiülò-òs 0111 globos do
ci-ystul. — pOIaASiNUMEnA-DAs—— por Inteiros

A' remiu chi toilti a parte

PRÊMIOS SORTEADOS

FLUX0SEDAT1NA
do Pl.co. S. T. Araiijo

Cura eólicas uteritias c Iicmprrhn-
gla» em menos cie '-£ horas."Devolve-se o dinheiro se nao der resultado"

rentes Geraes: SILVA GOMES & (J.-IUo. R1840

1 prêmio de. . , ?
1 prêmio de. . . .

1 prêmio de. . . .1
6 prêmios dc i ;ooo$
9 prêmios de suo? .

20 .prêmios de ioo$ .
58 prêmios de 50? •' \

1904 prêmios dc 25$. .'

.3.000 •prêmios no total de ioS:ooo$.

Bilhete ú renda
em toda a piu-te.

4o;ooo$ooo
3*í)00$000
2:ooo$ooo
6:ooo$ooo
4 :.vjo$í)oo
_ioooÇpoo
2:9uo$ouo

47:6oo$ooo

Loterias ia Capital Federal
Companhia de Loterias Nacionaes do Brasil

Estracçõsspnblicín sob a fiscalização do governo
federal ás 2 U2 e aos sabbados

ás 3 horas, á
Rua Visconde fle Itaborahy N. 45

HOJE HOJE Amanha
340---0-

20:000$000
Por 1SC00, em meios

ACTOS FÚNEBRES

dattliros, cinpin-
Kcns, eczemas,
frieiras, sarnasf
broloejas, etc,
d c s a ppareccin

fácil e complelamcntc com o
íDliUMlCURA. (Não é pomada).
t\rctiilc"-!ie ein todas as drogarias
cio Kio e Xictheroy. Deposito (te-
trai: l'hariuacia Acre, rua Acre,
n. 38. Tel. Norte, 3^05. P.teço
.•jÇlioo.

Oura da Tuberculose
DR. A. DANTAS DE QUEIROZ

Modernos methodos de tratamen-
to medico e cirúrgico, conforme a
melhor indicação. Cons. Das 8 ás
11 da manhã. Rua Uruguaya.na, 43,

(1) 32Ü0

,-« liiacliiiías Si'5° .1 inger, feitio gabinete,
mão e dc pé, liquidiim-EC

a zo$, 40$, 59$ alé 200$. Uancadas
ijiarà industria dc oito e dez niachi*
nas. Ofticin.1 para qualquer concerto.
JV.ça .1,. Republica 145. C^s-lS S»J

MOVEIS,-
utos,
n tle

A COLCHOARIA
¦'DO POVO ú nos snb-

a easa que maior sortimento
moveis novo* e nsntlos, col-

cl.ões c nlmofadas, não tem compeli,
ilor cm preços, por que fabrica em
Biias ofíieinas; também se eucarrcKa
<Ií* reformar os mesmos; á rua 2.\ de
IM.-iio 11, 505, Telcph. Vilia irí>5, —
iSanipilòl (S10 S) XI

— K, Cardoso Ju-
nior, do Institu*

Paslc'" especialista nns moléstias
. eãc3. Consultas c chamado?, rua

llospicio n.|. Tel. 105S, Norte.

Veterinário

Cachorrinhos-^:;ní,\e,.
ile luxo.

Dick,
var cães

Destruidor da sariia, car-
rapntos c pulgas. vende*sc nas ruas
ÍHospicio 11-4. Gonçalves Ilias 3S.
Ouvidor 6.1, 7 de Setembro ns. 3
i- 151, Cattete 91, l\» José ile Alc-i-
c.ir n. 3. (1335 S) A

Dr. E
Doer

d. ieroiüss
içns interna!', creanças. Vias uri-

tiartas — AppnrcSuis microscópicos,
ílcctrieos, de illuminação para exa-
iicí e iralamento das doença-s; tire*

¦ bra, bexiga, rin*. recto, intestinos,
< slòmãgo etc, — Trat. rápido da ko-
1 orrhéa, syphilis, hydrocele. App!.:
(,ú c ori *— tt. Sete tle Setem oro
.,.. das ,1 is 6-H.id. I.obo .ijS, Tel,
.1.-04, Vilia.

DOENÇAS BO APPARELHQ Di-
GESTIVQ E DO SYSTEMA HER-
Íjj9|j OR. REMATO

V. Ex. nio pr moHIar sua
casa sem gastar dinheiro?

E' o que pódc conseguir fácil-
mente, por aluguel.mensal e niodi-
co, todos os moveis; rua do Ria-
cluielo 11. 7, Casa Progresso.

PÍLULAS
VIRTUOSAS

Curam em poucos dias as moles-
tias do estômago, ligado ou iutes-
tino.'Estas pílulas além de tônicas,
são indicadas nas dyspcpsias, .pri-
soes de ventre, moléstias do figa-
do, bexiga, rins, náusea-., flalulen-
cias, máo estar, ele. São um po-
deroso digestivo c . ri-gularizador
das secreçõer. gastro-intestitiáes. A'
venda cm todas as pharmacias. De-
posito: Drogaria Rodrigues, rua
G. Dias, so. Vidro l?500, pelo
Correio mais .100 réis. (A 1394

SATOSIN
c um remédio único rela sua
efficacia curativa em 

"todas 
as

ãffecçõcs pulmonares;
SATOSIN

cura os calarrhos agudos c
chronicos dos bronchios e dos
pulmões nos diversos períodos
da luol-cstia; *' •' '-

SATOSIN

CAFÉ'

CÂMARA
MabüuO sempre

Aluga-se a familia dc tratamen-
to o predio de - pavimeiitos, con-
strucção moderna., em centro de
grande terreno ajardinado c arbo-
rizado, com entrada c.garagc para
automóvel-, O i" pavimento com-
põe-se dc 9 peças c -' de 5 dor-
milorios. quarto para banhos, com
todos os requisitos dc hygieiic c
conforto.

Trata-se no mesmo, á rua Ila-
curussá n, 7', das ij ás 17 ho-
ras. (J 3021

SYPHILIS
Essência floptirnllva roncou-

ti-niln itlc riu-núii mi mia
(Formula de Briloi

Ápprovada e premiada com mc-
dalha de ouro. Cura: empiges,

no tratamento da tuberculose
comprovada exerce cffeitos rc-
troactívos sòbrc a ínfecçãp até
um limite tal que paral.vsa o
(li-senvolviiiiento dos bácillos
dc Koch até stippriinil-os com
o emprego prolongado;

SATOSIN
t- fccommcndado por summida-
des médicas brasileiras e es-
trniigciras:-A' venda cm todas as boas pharmacias e drogarias do Brasil.

Marca
*

Registrada

GARAGE AVENIDA
Reputada a i- desta capitei

Auto de luxo para casamentos e
passeios

ESCRIPTORIO

Avenida Rio Branco, 161
Tel. 471, Central

GARAGE E OFFICINAS
Kua líolaçHo, I6el8

Tcl. 2464 ("entrai
RIO DE JANEIRO

«amas,
ouvidos,

doenças do nariz
borbulhas, comi-
ipannos eczemas,

n .

bou-bas;
o dos

cliõés dartltros.
er.vsi.pela, sjiphilis e rheumafisníO
antigo c recente. Preço 2S500.

Depostos: Drogarias Pacheco,
rua dos Andradas 43: Carvalho,
rua 1" dc Março to; rua Sete de
Setembro 81 c 00 e á rua da As-
scmhléa i.|. Fabrica: Pliarinacis
Santos Silva, rua Dr. Aristides
I.obo 229. Tel, i..|oo. Vilia.

13, SENADOR EUZEBIO, 13
Onde vende moveis a presta-

ções e ein boa? condições por pre-
ços baratos: entrega na i" presta-
ção sem fiãtlor. Teleplione .;ii.i
Npfle. IS i--ji

gofíeT
Ií' indispensável em qualquer

casa coiiuiicrci.il ou particular a
existência de um superior cofre ] rubrica-se toda c

VITRAUX
'Gelatina colorida para vi-

dros a i?.ioo e c$ooo o mc-
tro só na Casa Santos, de pa-
peis pintados, á rua da As-
sembléa, 4S. — canto da rua
da Quitanda', (K 3932

I

S\n. João Mendonça '•

ílcsiileiiciu : Puliiu — Hi-liHonlc.
Cuititlo rom o Eli.rir de Nogueira

do 1'lu-o. Clico. Joãu da Silva Sil-
veira, du terrível niolcslia, ãsua
oura íoi uin verdadeiro milagre.

Ajcm-i» Cosmos — Itio

Xarope Peitoral de Dsses
sartz e Alcatrão da

Noruega
FORMULA DE BRITO

Approvado pela Iiispcctoria de
Hygicne e premiado oom medalha
dc ouro na Exposição Nacional dc
190S. Este maravilhoso peiloral
cura radicalmente bronchites, ca-
tarrhos chronicos, coqueluche, as-
thnia, tosse, tisica pulmonar, dures
dc peilo, pneumonias, .tosse nerve-
sas, coustipações, rouquidão, suflo.
cações, doenças do garganta, la-
ryngc, defluxo asthmatico, etc.
Vidro, i$.ioo. — Depósitos: Dro-
garias Pacheco, rua dos Andradas
n. a.í: Carvalho, á rua Primeiro
dc Março, 10 c 31; á rtta Sele d--
Setembro, 81 e 90. e á rua da As-
scmhléa n. 34. Fabrica: Pharma-
cia Santos Silva, rua"Or. Aristi-
des Lobo n. 229, teleplione 1.400,
Vilia.

333-33*

16:ooo$oo9
Poi- 1$600, cm meios

S»t>bado, 28 cio corrente
A's 3 lioras du tarde—309—50'

S0:000$0 0 0
For 4$000, em quintos

Safelsado, 4 de wo^emb^o
A's 3 lioras <la tai-tlc—300 — 35

loo;ooo$ooo
F*or 8SIOOO, ©n» décimos

Os pedidos dt- l.illicl.-s do intoi-loi- devem ser ncompa-
nliiidos di- 111 ais 700 rs. pãi-n o poi-to do Còi-rolo e dirigidos
uos ngi-iitos st-iiit-s NAZAHKTH & ('., UUA DO OUVIDOR
X. «4, CAIXA X. 817. Telcg; LUSVED, o nn easa F. OUI-
MAKAIIS, KUA DO HOSAlilO 71, esquina do beto dns Can-
ccllns — Caixa' do Correio li. 1.273.

SALÃO DE BILHAR
Vende-se um bonito salão com

seis bilhares novos bem montados
c bastante freqüentado. O Motivo
da venda se dic.i ao pretendente.
Para mais informações com o sr.
Motta, nos dezoilo bilhares. Largo
de ti. Francisco. (J 4040)

SOBRADO
Aluga-se

sobrado da
1'alr'a 11. 2
ferragens.

por 20hí mensaes o
rua Voluntários da¦1 ; trata-se na casa tle

C'S 43-5)

Casa de bombons e
confeitos

V
llior
vo;
rua
Cadc

•nde-se uma cm um dos mc-
•s locaes da avenda Rio Uraii;
Irata-sc com o sr. Costa, á
Gonçalves Dias 11. 43, Casa

das u as 14 lioras.
(R 43i6)

PHAETON OU TROLY
mola; na

M 4036
Compra-se inn(

rua S. Pedro 104.

ilEII^i^ipi
Alugam-se bons e confortáveis

quartos a rapazes do comniercio,
cavalheiros c casaes sem filhos, a
5?oco, 6$ooo e "?ooo diários, com
ou sem pensão. Hons banheiros,
agita quente! e fria, .elecricidaiJe,
teleplione e todo o conforto, rua

Teiepiione 5853, Central

Saccos de Papel
FABRICA STAMPA

de aço M. \V. Americano, marca
registrada n. 11.317, reconheci-
dos como os melhores e único Guar-
da Fiel dc seus valores contra fogo
e roubo. Grande stock. a dinheiro
grandes abatimentos. Único depo-
sil.irio: Maycr Wigder, rua Carne,
rihb 11. 104, (4105 B)

FERIDAS
Ulccras, chagas, eczemas, friei-

ras, etc.; "Unguciito Santo llrazi-
1-iensc". Ru.i Marechal Floriano,
17J. A, Gesteira Pinienlcl.

J 602

Predio em Botafogo
Aluga-se um confortável predio

com porão habitavel, ti. 2Í-- á rtta
dos Voluntários ila Pátria,
inações: (15, Praia dc Icanihv.

CS-á-aO

FEBRES

al-iucr _ qualidade
por preços razoáveis

12 TRAVESSA DO PAÇO, 12
próximo á rua S. José. telepli, 3208,

Central
Pedidos á nicinin 011 í ("ASA DA

1.VD1A — MENDES. RAUPP ã
MARTINS, rua do Ouvidor, 57. Te-
lenli. -'..'.-', Norte, Uio de .1 incito.

1.1 312.1)

Mine. Sá, massagista
pclir Instituto dc

pccinlisíh cm massa-
¦ electrica, e garante
c cmbellczaiiicnto da
Hxtracção dos pcllos
cleclrioidnde: garan.

olfa. Penteados para
senlioras. Attciuie-se chamados a
doiniciKo parlictilarincnte para sc-
i-.lu.ra-. Rua P. .losé, fi;, sob.
Tclcphonc .ViiS C

Diplomada
Portugal. 1'.-
gens manual >
o tratamento
pelle, 3S000.
do rosto por
le que não

Elixir de Pepsina
Composto

(Caniomilla. Rhnibarbó, Calnmba
e Pepsina) Fórmula de Brito
Approvado c premiado com mc-

dalha de ouro. -F.ffscaz nas diges-
toes mal elaboradas, tlyspesias, vo-
m-iitos, eólicas do fig.-ido c intes-
li.taes, inap-jiclcnci.13 dores de ca-
beca c vertigens, Vidro aSono.

J>cposi!..js: Drogarias iPaclieco.
rua dos Au Iradas, 45; Carvalho.
1" de Março, 10; Sete de Setem-
bro \\i: Si e Sy e Asscmbléa, 14.
Fabrica: Pliarmacia Santos Silva,
rua Dr. Aristides Lobo n, 229.
Teleplione 11. 1.400, Vilia.

(3087 )

PHARMACIA
Pessoa idônea, dispondo de pe-

queiio capilal c bons elementos,
deseja associar-se a unia pharma-
cia. Cartas a Jorge, nesta reda-
cção. (S 432C)

Flores In-ancas
(leucorrhó:i)

Curam-se radicalmente em
poucos das com o XAROPIJ
Ií AS PÍLULAS DE MATl-
CO FKRRUGINOSq,

Vende-se uiiicainenlc tia
pharmacia BRA tí ANT1 N'A,
rua da Urugiiayaha 11. 105.

^^O^Xf^tammX^WmmmmmmmmXWmmmnWtammmWaca

UM CAVALHEIRO
que durante iS annos soffrcu de
bronchibe asíhmatica, t e n d o - s c
curado na Júiropa com a receita de
um medico allemão, envia gratui-
tamente a copia da receita a quem
a pedir por escripto, 

' 
renietlendo

cnvcloppc com endereço para re-
sposla. Dirigir caria' a Américo
Silveira, á rua da Relação 11. 3.
Rio. (S 5S3

DESBUZALO-
PES, docente na Fa»\
cufàadeè Exames pe-; intermitentes.
Sos paios X, do esto- SEZpAXlíjstres
mago? intestinos, co-! maleitas, etc.
ração, fiSlImÕSS, etO. i Cura radical em 3 DIAS. peloCwa eüa astfoma. --! antisezonico jesus
RuaS. José 39, de 2'Rua Marechal Fi°™no - 173

(S 2127

hii..-.- .M-rAiu-ii.iio íiAios x I
Vende-se um cm perfeito 9
estado, juntamente com o H__... respectivo t'?;te:ho c as ani- npouias. Uua General Cama- _.
ra u. cg. I. l.l 3335 I

|r||||W||
¦-oMfWm-tm

MME. VIEITAS ain-
da mora na rua.Maré-
chal Floriano Peixoto
n. 117, sob.

Banco lereantil io Rio de Janeiro
67, Rua Primeiro de RITarço, 67

Presidente— Jotio Ribeiro de Oliveira Souza
Dircctür —Agenor Barbosa

Banco de Deposito* e Descontos
FAZ TODiS AS OPERAÇÕES BANCARIAS

Acção entre amigos
Uma, de um relógio de ouro e

corrente, marcada para 25 dc
outubro corrente, fica transferida
para correr com a loteria da Ca-
pilai no dia 11 de novembro viu-
douro. Em 21 dc outubro de iqiõ.'R 

4141

AUTOMÓVEL
Vende-se 11111 Opel 24 IIP, com

licença c taxi, prompto a funecio-
uai*; preço de oceasião j .5oo$ono.
sendo 700Í000 á vista e o reslan-
te em prestações mensaes de
t3o$oooo; tratar á rua Riachuclo
n. 17a. J 3S.-3

^_Q__tü3rO J E' CALVO QUEM QUER.
1'1-llt 1>E OABRM.OS QUEM QUER.
TEM IIAKIIA FALHADA Ql-EM QUER.
TEM CASPA QUEM QUER.
X^OarcLUe o,

PILOGENIO
faz nascer novos cabellos, impede a sua queda c extingue completamente
a caspa e quaesauer parasitas da ca boca, barba e soltrantcthas. A*_ venda
nas lmaü pliarmacias. drogarias c perfuniarias t* no deposito: DROGAKIA
GIKPONr, KUA PK1MI-.IUU D15 MARCO K 17. anliso il. o. RIO DU
J AN 151140.

GRAVATAS
Precisa-se dc perfeitas costurei-

ras dc gravatas c peitos; na rua
Santo Christo Si, loja. J 3030

GASA DE AVES
Precisa-se dum empregado que

conheça bem este negocio, c te-
nha relações. Compram-se galli-
nheiros em bom eslado, assim
como se compra licença dc qual-
quer casa até o fim do anno, esta
em separado. Carta, á rua Uru-
guayana 11S. 4030 J

Pensão Abrantes
Tem bons commodos desoecupa-

dos. Rua Marqt.cz de Abrantes,
si. Teleplione Sul 151. (B Sgo

MALAS
Artigo solido, elegante e bara-

tissimo, só na A Mala Chinesa.
Rua Lavradio, 61.

CARROÇA
Vende-se

para ver e
Pedro Alves

uma
I ratar

: correntes:
rua Coronel

(.S 3000

^Sjss^ES&smavssBSE&s*

ESCOLA NORMAL
Conourao

nu! .is
Pi,CHa3.ÍB3g,0

d.. Cur.Já estão funceionatido as aulas especiaes dot Gurso Anncxo.do
Instituto Polyglottco, para quem q-.iincr ser admittido na Üscola Mor*
mal no prox."iiiô concurso. —Oucm :ião se matricular loeo, não po-
d-.-r.i f.- .|-.-.;:.vr.r sc for infeliz no concurso. — AV15.N1DA RIO
UR.VXCO, 106 e 10S.

(J 4-12)

és4, (menos ás quartas-feiras). Qratss aos po-hresàs 12 horas, (.\3c17!

Tcl. Norte, 4013
J 601

8:0003000
KM I igcns, etc. In-

o Physiothera-
do dr. Gustavo

Armbrust. Docente da
Faculdade. Doenças do estômago
c intestino, neurasthcnia, arthyi-
tlsmo, obesidade, diabete, etc. Dc
7 in 11 da manhã. Rua Senador
Dantas, 4S, iS 1133

Creme de Amêndoas —
nome
atos

do

r.vc!
Kn-.l.

na toilctte dama*
o rosto, tirrm-

is nwncliaa. Pótc
dep.-«ao. Uroja-

dos Andradas 45.

Vende-se uma pliarmacia bem
Sortida, próximo do centro da ci-
dade. Para informações, por fa-
vo:-, com V. Silva & C, rua As-
sembléa, 34, (R 39.-3

ALUGA-SE
O predio da rua General Pedra

n, 40. com grande armazém e so-
brado, cs:.i restaurado de novo e
aberto para ser examinado e para
dar informações. Aluguel barato.

Ouro a 1$850 a gramma

9, Largo da Carioca, 9
(Grande a.-mazeni junto ao portão

da Oríléin)
Moveis a prestações, c.i,pa? .

mobilia, o peças, 6o$ooo; oleado
dc o.Go e 0.70. a 3$.íoo c 4$ooo o !
metro: dito para mesas de .1 a !
5 taboas, 6o$ooo e iio$ooo; capa
chos dc 1111 e 1111,10 a, Síooo .
9?ooo.

Souza Baptista cc C."

jRêde de pesca roubada
De sabbado para domingo, c-.i,

pescador Mario Espirito Santa,
botei 110 intcrvallo da Ilha do3
Ferros para o Charéo, tres pannos
de rede dc corvina quando fui cc
iher 110 domingo, pela manhã, fal-
toti-mc uni panno de So braçis

I mais ou menos, cujo panno foi
P'Ta I desatado, já c- usada de fio 4-10.

Quem delia der informação
ao fim da praia dos Frades, cm
Saqueia, ou na banca do sr. M.i-
galhãcs, será gratificado. F .1349

MOÇA
Precisa-se de uma com bonita

apparencia para fazer demonstra-
ções ao publico com unia níachina
industrial; na rua da Assembléa
11. nt, .' 3940

GASAS PEQUENAS
Alugam-sc pequenas casas, cnm

dois quartos, duas salas, cozliihl
e quintal, installáção elecirlea, liy-

gienicamento construídas, com
Sondes á porta, logar salubre. por
módico aluguel, á Vilia- Rosa. a
rua Bella de S. João 11. =59- A'
chaves na quitanda n. =57 da mes-
ma rua. (3121- J)

Ouro a 1$800 a gramma
PI/ATIXA 8$ ROO

Praia 30 a 60 réis a gramma.
brilhantes c camelas do Monte
Soccorro c dc casas dc penhores.
compram-se; na rua do Hospicio
ri. 216. hoje Buenos Aires. O.ica
casa que melhor paga, M 4°55

Aos doentes do estômago
1 endere-

sello de
indicarc-

CHAGARA A VENOA
DE

DAGTYL06RAPHO
a escola Bcmington, c-mi ma-
1, ofícrccc-se para escriptorio,

praça ou no interior; diri-
por carta a 1. Olheira, rua

M 4
cjr-;e
Riachúelo 64. sobrado.

PRISÃO DE VENTR1
de

1'jcl.
Vidro

rua

:.-n:;igo .
.1- Pültla:
pliarmaceutíci
po. Deposito

dos Audra
(} 14=1)

Electricidade
«orçi e lu-
«Ij; 11. Téí
fáj». Pedro Américo

Installaçõei
concertos de

Attende qualquer chatna-
Teleplione Central,

o, Cattc-.ç.
.(ij Sj s

PLATINA
Praia, brilhantes

dentaduras velha

P?ooo
c dentes
?;.oo e».-la

compra-se-. Central,
qualquer quantidade. 1c ««^ complicações

(.1 3997; João

INFORMANTE
.A r. 1 ..!¦'.cm.is. pedindo n.-

car local, dia c hora para nos cn-
contrarmos, para melhores escla-
recimentos, ou por outro meio nos
indicará por cs'e mesmo jornal,
cem o mesmo titulo, (39-J )

ABREU.
iS i-o:a>

Dis
6.1,

Cura radical
c rápidos.

S ás :: e
rua de 5.

Fazenda de criar e invernar
Vcndc-sc nn Darra do Pirahy

uma excellente fazenda, com 22$
alqueires geométricos de terras,
muito boas aguadas e pastagens de
catingueirorõxò. Excellente para
criação ou inventadas; está a duas
horas dc Santa Cr-.iz pela Estrada

, dc Ferro Central do Brasil e d:s-
' ta cir.co kilomctros da cidade da
! Barra, onde sc vende o leite a
! :oo e 300 réis o litro; A fazenda

tem uma boa casa dc moradia,
ngenho para canna c alambique.

Vende-se também todo o gado
m cxistcnle, muito bem, mestiço de

„„, I Sclnvits, cerca de 400 cabeças,

,S? I pelo preço que se combinar; Quem
etender dirija-sc ao dr. Hcrna-

Pereira, lia fazenda da Taqua-
, Barra do Pirahy. (R 8714

que nos mandarem o sc
ço, acompanhado dc um
100 réis, para rcspo.-ta.
mos gratuitamente, o único meio

para obterem uma cura vertladot-
ra e radical. Cartas á redação
dVI Abelha, Vilia Kepomuçcnoi
Minas.

Vende-se um do afamado autor
Rcichert, grande formato com
cxccllentes coiubtnaçõcs de lemes,
absolutamente novo (nunca foi
usado) por preço ..rr.zo;
tralar á rua da Carioca. 33.
saia da frente, ás terças quir
sabbados, das 3 ai 5 hõr

.(R

Ver

!'•;

EM LOREi.VA (ESTADO
SÃO PAULO.)

Vende-se, uo ccnlro da cidade,
uma chácara, medindo Oo metros
de frente para a rua, coin 60 me-
iros de fundos. (

Possue uma confortado! casa de
morada enfrentando o .largo do
Mercado, tendo todas os cbninio-
dos, jánellas para o jardim c quin-
tal, e luz'electrica; temi água, es-
goto e tudo o mais necessário
para uma 'toa hy;:ienc. Possue
mais utn Uclio pomar eom diversas
arvores frutíferas; já produzindo,
oulro predio. além da casa de mo-
radia, e mais dois ranchos dentro
Jo pomar, construídos de tijolos e
telhas superiores. Tudo pelo pre-
ço de Rs. ic:oooSooo.

Aos pretendentes será tudo fran-
:-.:.-:. lo -pelo scu inquilino, dr. ?Mh I 

jpjJjiJQgnte ; __. F3ufTÍer

LÜT
Cuidado com os intrujões
Os lírOiirict-ni-los tia Casa
dns Eiizciitins 1't-ctns. tt-n-
tio snlii.-lo nuc rontiiiiia 11
cxuloi-ncuo do «edito ilo
1101110 di- seu ostulit-Ipri-
monto por pni-t:- do indi-
viduos suspeitos,. nvisnm
no puulico de mie 11 Cnsn
tl.ts Fn/.ciitlits Pretas não
tt-.ti iiEcntes de lutos e não
ínniitlti seus cihpi-cgndQtj a
domicilio — sem rccclicr

pctlitlo piu-ii tal fim.
Mci-ns exploi-itdoi-íis i- tnm-'00111 suspeitas são aquellas
dite sa apresentam t-nnio
niitisns couti-u-uiesti-ns dn
Citsu dns Fiizeiidns Pretas.

1'EDKO S. OlTKIUOZ
& IRMÃO

Tel. C. 191.

f
Amélia Rosa de

Carvalho
Raul Victor da Silva Car-

valho t filho, Ralph da Silva
Carvalho, esposa c filhos
Luiz Antônio de Magalhães
Fonseca, esposa e filhos,
agradecem ás pessoas qut

acompanharam a ultima morada os
reslos mortaes de sua «xtreiiiosa
mãe, sogra e avó, AMÉLIA ROSA
DE CARVALHO, e de novo as con.
vidam a assistir á missa que por
sua alma será rezada hoje, se-
gunda-feira, 23 do corrente, ás 9
horas, na egreja de S. Francisco
de Paula.

Antônio Maria de
Castro

(PRIMEIRO AXNIVERSAR10)

Í 

Maria da Piedade Castro
F.strella e filhos, (ausentes)
João, José e Manoel ie Cas-
tro Estrella convidam as
pessoas de suas relações a

assistir á missa que por alma de
seu saudoso irrnüo c tio mandam
celebrar hoje, seguiida-'feira, 23
do corrente, ás 9 1)2 horas, ua tua-
trii da Candelária e por este acto
de religião se confessam agrade-
cidos. (J_3'jKS
sua alma será rezada amanhã, se-

Antônio Eustachio
Silva

(FALLF.CIDO EM . cy.RITYBA,

íESTADO DO PARANÁ')
Almeida Cardoso & C,

extremamente penalizados
com o fallecimento de seu
presado amigo ANTÔNIO
EUSTACHIO SILVA, con-

vidam seus amigos c os do finatb
a assistir á missa dc sétimo d.a,
que pelo eterno repouso dc sua
alma mandam celebrar atnatíhã, ter-
ça-feira, 24 do corrente, ás g ho-
ras, na matriz de Santa Rita. A
todos que comparecerem a esse
acto antecipam seus agradeclincn-
tos. (J 4188)

Laura Christina Sar-
mento do Valle

Í 

Christina iSarnicnto do
Valle c seus filhos. Álvaro
e Américo participam aos
seus parentes c amigos .0
fallecimento «le sua qiicrkli

filha e irmã LAURIN1IA c ccnvl-
dam para assistir a nii-:s;t -le set'-
mo dia, que será rezada amanhã,
terça-feira, 24 do corrente, ás 9'J2
horas, no altar-mór da egreja dc
S. Francisco dc Paula, limito agra-
decendo a todos que comparece-
r«n a esse acto de religião c c.iri-
dade. U 4o;i)

Coroas e palmas
de flores naturaes

rcceljc-se ciicommendas -para finados,

Casa Arte Floral
Rua da Asscmbl-i 113. Tclcp!., Cen-113.

trai 1S37

QJEi
Alfredo Lodi Batalha

í A viuva Brandelina Car-
valhaJ Batalha, seus filhos,
cunhados, sobrinhos e dc-
mais parentes convidam as
pessoas dc sua amizade

para assistir á missa de trigesimo
dia, que mandam celebrar para o
descanso eterno da alma <le seu
idolatrado esposo, pac, irmão e
tio, ALFREDO LODI BATA-
LHA, hoje, segunda-feira, 23 do
corrente, ás çi|.: horas, na egreja
da Candelária; confessando-se des-
de já extremamente gratos.

(M 4330)

f
Anna Joaquina Xavier

Mattoso
Vicente Xavier Mattoso,

sua senhora e demais pa-
rentes agrade.cem penhora-
dos a todas as pessoas que
compareceram ao enterra-

mento de sua prezada mãe, sogra,
avó e tia, c participam que a mis-
a dc seliino dia do seu falhei-
mento. terá logar amanhã, terça-
feira, 24 do corrente, ás 9 i|j ho-
ras, na egreja dc S. -Francisco de
Paula.  

ÇM! 
4330

bustos; medaiiHõus, le-
TRAS e attributos fimcbres

para monumentos
FLXIHÇUO 1XD1GEXA

150, 1-1111 C'iiiiil-1-iiio — RIO

Affonsina de Andrade
Brasileiro

Luciano Brasileiro, Fran-
cisco Sãlles (a,usente); se-
nhora e filhos, Oscar Brau-
di c senhora, mui penhora-
dos, agradecem ás pessoas

que acompanharam os restos mor-
tacs de sua extremosa esposa, so-
gra mãe e avó AFFONSINA DE
ANDRADE BRASILEIRO, ç as
convidam para assistir á missa,
que será celebrada hoje, segunda-
feira. 23 do corrente, ás o horas,
na egreja de S. Francisco de Paula.(R.|!-M>

D. Florinda Bertas
Souza

t

! Para açougues, cerveja
>iici'ias fruetas, residências.

ias
etc

sa 1-iVao. (R.-

botequins, armazéns,
, etc.
Rua Vasco da Cama 16S

f Anlonio dos Santos Soei-
ra, d. Anna Machado Ber-
lão, João Alves Corrêa e
familia agradecem a seus
parentes c aos que ncompa-

nliaram os reslos mortaes dc sua
extremosa esposa, filha, cunhada,
irmã e tia, e os convidam nova-
mente para assistir á missa, de
sétimo dia, .'r.ie se realizará hoje,
segunda-feira, 23. do corrente, ás
9 lioras, na egreja do Maracanã;
por este aclo religioso sc cotífes-
sam eternamente gratos. (.1 38^5

i° Conde de S. Salvador
de Mattosinhos,

Conde de S. Cosme do
Vallei 0 Conselho Director da

Real Associação Heneíicen.
le Condes dc Mattosinhoi
e São Cos-.ue do Vaiie fai
conmu-morar o _-S" e 7" an-

niversarios do passamento dos
seus patronos 1" CON HE DI-'
SAO SALVADOR DF, MATTO-
S1.V1IOS, CONDE DE SAO COS-
ME DO VALLE, com uma missa
que será celebrada 110 aliar da
sua Kxcelsa Padroeira érecto 113
sua sede, á rua do Hospicio 314,
quarta-feira, .-5 do corrente, ás
9, horas. Após o acto da missa,
distribuirá vestuários c donativo-
a trinta e cinco orpliãs filhas de
associados, prestando por ess<
modo culta veneração á memória
desses limiares exliiictòs.

Convida as exiiias. familias do;
mesmos finados, dignas co-irmãs c
mais srs. associados, para assisiit
a esla piedosa comnienioracão,
pelo que se confessa agradecido.

Casemiro Thomaz dos
Santos

AXNtVERSARtO

f A viuva e filha do fal!»
cido èx-teicgraphisla da R.
F. Central do Itrasil, CA-
SEMIRO THOMAZ DOS
SANTOS, manda celebrai

hoje, ás 8 i|á horas, na matriz
de Sant'Anna, lima missa por sua
alma. primeiro annivcrsario, cou-
fessando-se gratas a todos que
comparecerem a este acto de reli-
gião. (S43J4)

f
Olegario Moura

Os empregados do "Cin*-

ma Paris" mandam celebrar
uma missa por alma de seu
inditóso amigo e companhei-

ro OI.EO.-VR1Ü MOURlA, amanhã,
terça-feira, 24 do corrente, ás 9
lioras, na egreja de San::. Rita; por
esse motivo -convidam a todos (>3
seus parentes c amigos para assis-
tirem a este acto dc caridade cjtra-
tidão. (S 4339

Antônio Pereira Gomes
da Silva

O" AN NI VERSAR IO)t -Maria da Gloria Perciri
da Silva c 'familia convidam
os amigos de seu fallcc du
esposo c .parente ANTÔNIO
PEREIRA GOMES. DA

SILVA para assistirem, á missa
que, pelo seu eterno repouso, mau-
dam celebrar amanhã, terça feira,
24 do corrente, ás 9 horas, na
egreja dc N. S. do Parlo. S4334)

Sizinio da Penha Jun-
queiraI .Maria Lyd-a Junqueira *

.filha.?, fM.irio Novaes, se
nhora c (filhos (ausentes) é
Ilonoria Junqueira, agrade-
cem, penhoradamcnle, ás pes-

soas que acompanharam os restos
mortaes do scu extrenioso esposo,
pac. sogro.c irmão e. as convidam
.para assistirem á missa dc sétimo
dia que, pela sua alma, será ceie-
-brada amanhã, terça-feira, 24 do
corrente, ás o 'horas, na ínatriz do
Engenho Novo. . (S 4341)

José Bonifácio da Silvat
alma
civil

0 capilão de mar e.gucr-
ra José Estcvcs da França
Pinio, Archimedcs José da
Silva c familia, mandam
rezar missa de 7" dia por
do seu saudoso c mosque-
irmão JOSÉ' BONIFÁCIO

DA SILVA, ás 9 iU horas, terça-
feira, 24 do corrente, na egreja it
S. Francisco de Taula. (84329

í
Francisco Carlton

(Montanary)
ALMIRANTE RIvF-OItMAI)0

•Sara Rose,te (ausente); e
Henrique Bittencourt convi-
dam os amigos e colfegas
do seu cunhado c tio,
o almirante FRANCISCO

CARI/iüN (.Montanary), .para as-
sistirem á missa qtie mandam cc-
lebrar por sua alma. amanhã, ler-
ça-feira, 24 do corrente, ás 9 lio-
ras, na egreja de S. Francisco de
Paula. Desde já agradecem a to-
dos que comparecerem a este acto.

(R 41.15)

Elisa Jorge Coelho
Maria Coelho de Sotizi

tff4 c Agérlco Ferreira de Sou-
í z.-i (ausente) c filhos, Chrjs-

Jt, tina Jorge Coelho, SalàÜna
¦Coelho c senhora, Alcebia-

lies Cunha c Jorge Cunha convi-
dam os parentes c amigos para
assistirem á missa de Irigcshiio
dia. que mandam rezar, hoje, Se-
gunda-íf-eira, 23, ás ot|j horas, na
egreja de S. Francisco de Paula,
por alma de sua idolatrada, mãe,
sogra, avó, irmã c tia; ('S.43'l8j

Adolpho Luiz Lalanne

ÍA 

viuva Rita I.ousada
Lalanne convida as pessoal

de sua amizade e -parentes
lio fallecido para assistirem
á missa de trigesimo* d a

que, por alma do seu saudoso ma-
rido, imitida rezar amanhã, terça-
•feira, 24 do corrente, ás g horas,
na egreja de S. José, e desde já

confessa grata. (.1 413)

t
Elisa Cerqueira de

Oliveira
José

f

..ruz

054 ,'

das ' P|
re- , n:

CINEMA jEpíiipia Gomes da Silva
Compra-se mobiliários

lhos. tudo cm muito b
quem pretender vender
:» neste jornal para A.

e appare-! Precisa muito fa'ar com o scu
.111 estado, I irmão Leandro Comes da Silva,
deixe car-í Na rua Galvão 11. 442 moderno.
M, 'Em Nictheroy... ^-——-^U 4048).

Machina Sínger para cozer; SOBRADO MOBILADO
Vende-se un-.a perfeita, pela me-

tàde '-do seu valor, assim como
11:11.1 transmissão; r::a Gonçalves
Dias n. 4;, Casa Mme. Cottlon.

(S 4.;:o)

iAluga-se para pequena
rua Dois de Dezembro n.
to tia avenida B--:ra-M..r

familia Ven
í casas.
; struir.

POR PEQUE-
XO CAPITAL
avenida com 16

031 I

Moveis a prestações
SOGiO

e-?e uma
algumas acabadas de con-
dando renda actual de

!-oo$ooo mensaes, a 33 minutos
pelo h-mde de Cascadura c a 2;

pela Linha Auxiliar. Trata-se no
Tabellião Roquete, á rua do Rosa-
rio. das 11 ás 3 horas. (R 3"i-.-

dcsenvph

Por que
Casa -Sioti,
que entreg:
trada de 1.
são baratissimos. Cattete, 7. tele-
phouc 3790 Central.. (S 2041

v. ex. nao visita a
na rua do Cattete, 7,

os moveis na 1* en-
e os seus prc;os

Trer-sa-se de um para
ver uma casa de Revistai. Figun-
nos e-Typographia no melhor pon-
to da cidade, com o cti-hal dei Compra-se
2:500$ a 3:000?. C.ir-.as r.es-.e 

J i.ooo hilos.
jornal com as iniciais P. R. C. da Central,

--> íi«3S ly- --

BÃLANQA
uma tisa-.la de 500 a
Informes, 15. Aveni-

Enviar « P. R.
<» 3,66

Chana Barreto
O general Paes Earreeto.

commemorando o trigesimo
dia do fallecimento de sita
miiiio amada e dedicada
esposa, faz celebrar hoje. sc-

gunda-feira, 23 do corrente, .ás 9
horas, no altar-mór da egreja de
B. Francisco de Paula, Uma nrssa
cm suffr.isio de sua alma, pelo
que convida 03 seus parentes e .pes-
soas amaigas. (R 4109)JSmSeWSB^B^BSBSSlmWmW
Eliza Dehoúl da C

í" ANNIVERSÃRIO
Antônio

Cordeiro.
Manoel da Cruz Grcgorio »
filhos (ausentes), Carlos
Dehoúl, senhora c filhos,

EU ira Augusta Conceição c filhos,
convidam a todos os parentes e
amigos para assistir á missa do
1" annivcrsario que polo descanso
eterno tia alma de sua idolatrada
mãe, esposa irmã c tia, ELIZA
DEHOÚL DA CRUZ, será rezada
amanhã, terça-feira, 24 do correu-
te, ás o 1I2 horas, na matriz de
Nossa Senhora da Candelária.
Antecipando seus agradecimentos
a todos que comparecerem a esse
KtCt, 1R43'^.

Joaquim
Armando

Luiz
Cruz,

Augusto de Oliveira
c seus filhos Isaura Cer-
queira de Oliveira e Ro-
herto Cerqueira dc Oliveira
agradecem .13 pessoas que

acompanharam 03 restos mortaes
tle sua .idolatrada esposa c mae
ELISA OERQU-ElRlA DE OLl-
V1HRA c de novo convidam oj
seus ipsren-.es c amigos ipara as-
sistirem á missa de sétimo dn
que, por scu eterno repouso, man.
dam rezar amanhã, terça-feira, 24
do corrente, ás 9 'horas, na egre-
j.i do Sacramento, pelo que s,
confessam eternamente graios. ;

(5 4jj7j
immmmws^sesmgaBBa®saBt

joão Looreiro de Pila-
piliães

Os seus nntigos con»

Ípanlicii-os 

e amidos mnii-
iliiiii i-e/.iii- ini---:i íimniiliã
terçn-feii-ii, 2-1 ilo cor.
rente, ús O lioras,

esi-cja tia Cuii(lclnriii.;.(J3
11:1

!)S«

FINADOS
adrad»
e fie-

Mme. Caldeira de An

parúcipa aos scuã amigos _
giiezes que tem em exposição, ar,

tisticas coroas dç hisciuts, dc-de
2$ooo. A' JarJineu-a. Rua \.?-

eomU dc Itauna >, j ( I- l»3»3%

fi"
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Companhia Ciri-imatographícaODEON
ááaga_m«

! 1 
" 

O cinema preferido pela familia carioca - Ponto de reunião da elite elegante e inteUectual - Os melhores í^grammas; os
I y u,re,ua Conforto e luxo em um meio chie, onde ae aprecia a arte e o bello
I I _.. __í !.*¦

__-»r--_.-_iteit"a

__'

« ODEON 1
films de maior valor, os trabalhos de mais arte

B! 
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XTiml sraxicletrlumpUo!

Francisa
HOJE

Berlini
em seu ultimo e admirável trabalha

Kl*» ?.? * ?*?¦?__!___________r-T__»»_T»_»T»-I»I-I»»T«»XX__irTXZ_CTT„_X.tIXaXXX_-:___X.--y-^_

A soberana da Tela mais uma vez _e nos apresenta, linda, seduetora,
admirável, em toda a sua pujança de alma de artista, vibraül,

delicada, de uma sensibilidade profunda

FRAWCISCA BERTINI
apresenta aos freqüentadores do ODEON ainda o melhor tra-

balho da semana

Em complemento do pr-ig^ain-iia de HOJE
E nílo satisfeitos com a apresentação de um fllm de BFRIINí, ta/emos figurar

em nosso programma um novo nome que também è grande :

M^ FABIENNE FABREQES
no formoso trabalho de profunda delicadeza o enredo brilhante

õs carreteis de fios de ouro
Drama mimoso da artística fabrica GAUMONT

Gaumont Àctualidades
Ultimo numero, cheio dc novidades e de assumptos interessantes

S_M_l__W_i._l_r_^

S Relação dos films de grande espectaculo que
y começarão a ser exhibidos HOJE, de exclusiva

propriedade da

| Companhia Cinewatographicã Brasileira
1 A Culpa Alheia p°p ?ra»?f«cn Bertini
| Os Carreteis de Fios de Ouro

por Mlle. Fnbienne Fnbreges

1 OdÍO QUO rÍ««_ P°r Mathilde de Marzio

1 A Crande Batalha do Somme
A ultima c mais sensacional actualidade

_' Itir «*__««*__ AIwÍwa 3' Série do celebre fllm
___LS.G-.S-IW AipiXlO «\1ACIST_» interpretado pelo
mesmo artista. GRANDE SUCCESSO III
a _¦*_.*.__.» Pela soberana da cinematographia mundial

jg _£__ WU'<pa Pina Menichelü

| Carmezi p°r ^Iarsarl<1» sylva-
A __»_____•__ _r«MA_>Ma (Serie Carlucci) interpre-A -SeSta AUmana tacjo pelo mesmo Chim-
pauzé que causou a admiração dos scientistas e do publico de
todo o mundo. A grande affirmação dc «Darwin» tO homem'ú descende do macaco», encontra-se em a BESTA HUMANA a sua
maravilhosa demonstração,
a ^mimmlm* por Febo Mari o queriú
A tlAOna interpreto do «0 F000»

| Q AflUÜãO Por Antonietta Calderarl

1 A Corsária P°r Maria Jacobini
1 O Valle das Olivas p°r «akow__M
1 A IToiva do Diaho por ?& ™,enne
| O Homem dos Venenos

As STupoias Sangrentas
8*, 9* e 10- séries dos Vampiros

I Ivan, 0 Terrível TragediaesP.?taaci_.grand0
I A Verdade Nua 3"Serie-Pi,m d'2rican_

S S. A. H. O Frincipe Henrique
"• série do «Circo da Morte» — Interpretes {

ÁRIAS BUFFALO
0 orincipe acrobata 0 homem mais forte do mundo

SENSACIONAL 111
O Gaumont Jornal mad<.!5ucetud-._fo.mã

Os melhores fllms mundiaes, os de maior valor artístico, os
interpretados pelas summidades da arte do silencio, os mais
caros, tém sido sempre o privilegio da Comp. Cinem.
Brazileira !! I

_r__j__Y_. ww *_____________
_^ ffiffi-Ra-K«-S-r_^^^^

__I__K»___-_«-l».*K_^_»?l---K-?-_-_-_t_ _ __ __ ____________ ._ Egte cinemai tcn_0 pnsaado por grand-,
fl% reformas, è h .o um dos mais bellos cinemas

-rfivrvm da capital, único quo possuo uma installaçlln'._. bfsaj perfeita de renovar o ar puro, conforme

__S_-*MSMK<_*_-_-ã"»^^iWv_._W^«_'«^^

s C_?S__N_B__iw«1_i __f^^f ffiiJroliJ__P
»_%H____

niTI_í_enclas"__ Saude Publica. O Avenida é hoje o ponto da reunião da elite carioca, o ühlco. que exhibe exclusivamente fitas americanas --as únicas quaas exigências aa sauae 
^JJ°s*,e,n^r'JVDbâ9eadas „a moral, e na ..forma dos bons costumes, - Orchestra de Damas no salão de espera
-.URPREIIENDENT.. PHOGKAMMA NOVOCOMFlí,MS -.13 VALOft _, U| f"> J BR¦S AKTISTICO, MQRALE ATTRíVBNTB ^i V_#W# E__

1* e 2- partes 7* aventura dos 3PIRATAS SOGIAES da D'LUX0 no novo assumpto:- Bellissimas o intoressantes scenas de true e aventuras das Ja
.ympnthicas artistas MAII1N SOIS e OLL1M K1HKBY, des-
masenrando um typo malvado que presta a falso testemunho
para conseguir o DIVORCIO de uma honesta senhora.

novas aventuras dos mesmos artistas sob oa
nomes de MONA e MARI . conseguindo castigar
pao o filho quo mutuamente queriam-se roubar

A GENIUS DE UMA MAROLA
PAGAS NA MESMA MOEDA

roubando o outro, lnnocente orphao

í *
__*_-N_-__%-

3* e 4' partes
8* aventura

5«, 6-, 7-, 8-
e _• partes
-^ ¦ • £__.'¦•_«% Alice flrady, a dominadora da pluléa da D'LUX0 fllm reapparece no AVENIDA, no seu ultimo empolgante c arre-
QUinta**XeXra 

* _atador drama sensacional O FRUTO DO IVIAL drama em 5 longos actos do desempenho irrcprehen.i-
vel assumpto emocionante, mise-en-scene riquíssima

_____^_^.__^w__^____-~^^
1_%^^M^_^-?_J-^J*^^^*^^^^^^;*^^^*:*;<*j:<**>;^'

Mimoso melodrama executado pela minlscula esbelta e bella artista KLLA
HAl.L, trabalho do um admirável ensinamento aprovoitoso. Scenas violentas
rancorosas e perversas, dominado pelo coraçft o Juvenil da sympathica

joven ELLA HAIA

P_______________B__WBMBP*gB^S5S_____________________S'

|p HJí*í_l I
_________é_____I __!_______! IbI 'y^____^'f___P9_p t____^___É_t_____________l¦H#1BmmWÊ^lm

jjKl_B —,..,_.„_____»- -"¦- ____________

.... __._________________________________________________m_m___»-i-^—_,¦ .im i .____^_____^-_-_^_- i___^_-___..____-.i —-_-_^_^_—^_^»____»»_-«~g

Bg5=_5i| ~77. __________ ______A_AAAAAA_AAAAAAiAAA>fAAAA_AAAA.-----*^^AA_iLA^^AAAA_^^^^ !l^r_y^'

5®S ZZI ___!_!____ "t —--—- -~ -¦- {pf

%0j ^**^___ , _^^^_S!^__q__L-_^^ ' «MEBBHg _3___5___-_______________!_3

EM 5
PARTES

ÍWf

Patriótico! Grandioso! Monumental! Imponente! Único e anthenticot
Film sensuoional quo deu Sncccssivas «..clientes no -Colysen dos KccrefO-

de Lisboa».
Exercícios de Infantaria, Cavallaria e Artilharia pela Divisão Militar em Tancos na

PARADA GERAL DA DIVISÃO EM MONTALYO
cm 22 de Julho dc 1910, em que tomaram pnrtc 20.000 homens.

Com a assistência do Chefe do Estado, Ministros. Corpo Diplomático e enviados
militares da Inglaterra, França e Hespanha. Única fita completa c authentica com os
exercícios de. Tancos c a parada de Montalvo. Afim do publico bem avaliar da importan-
cia c valor deste film, damos a seguir os titulos e descripçâo dos quadros que compõem

.'KIMF.IRA 1..RTE —Acampamentos-—(Diversos aspectos). Serviço
Vnlomovel de abastecimento dn Divisão.— (Cnm comboios de camions, condu-

zindo pão c fprragens, comboios do carros do agua e distribuição de generos á3 unida-
des). Depósitos e ültros da água qne abastece os acampamentos. — (Obra
monumental feita de cimento armado, que recebe as nguas trazidas por meio de poten-
tes bombas do rio Zezere a mais de 3 kilometros dc distancia).

SEGUNDA PARTE— Infantaria. (Com desfilo de regimentos, exercícios
de combate, cargas de bavo.nn.to)
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TERCEIRA PA RTF, —Trabalhos de for. menção executados porsapadores mineiros e Iropas de infantaria — (Com (il.ei.ni_ (lülriicheiras,abrigos blindados para artilharia e mclralhadora.s, defezasaccessonus de áramo farpa-do, fojos de lobo, etc). Artilharia.— (Com a descida dum Irirranc.i. o cxercie.ios dotiro emfogos de guerra), ttivaqnc de uma columna mixta <io inlantaiia e ar-tilharia — (No qual se vêem as Iropas das duas armas a dcscançni* tvi niolhnr dispbsi-
ção depois de longa marcha). Abertura de uma p-irtadi» para. íiiiveffiu-ãíi na
ponte construida peln enRenliaria sobre o Tejo — (Na qual so v.óiii todos osdetalhes desta interessante operação, a passa*..rri dc um navio a vela peln portada o òencerramento desta,

QUARTV PAUTE — Cavallaria— (Tem o desfilo db;csqii;idrõcs, descida
para o Zezere c exercícios dentro do rio, passagem dos mesmos na ponte dc barcasconstruida pela engenharia entre Tancos c o Arrepiado, cargas dc cavallaria cnm umchoque de esquadrões)

QUINTA PARTE — Parada geral da Divisão realizada nsi planíciede Montalvo no dia 33 de Julho com assistência do Chefe do Estado, Mi-nistros, Corpo Diplomático, enviados militares da Inglaterra. Franca;Hespanha, etc.—(Contem a revista passada pelo Chefe do Estado, seguida do impo-
nente desfile dos 20.000 homens que compunham a divisão, vanos aspectos das tribuna,
onde se vêem nitidamente altos fimccionarios do Estado, officiaes estrangeiros, ropre-
sentantes da imprensa e convidados.
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e imponente film policial OTPTTST SOS DIAMANTES Edita*__? Çe,a proveota fabrio* .Corona.e dividido em 6 actos.X^-W»A __. Wk? _-/_.«___.«.*. _.___)__» Cartazes de 2 e 4 folhas. Lindíssimo oolleoçaò de photographias.
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