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EXPEDIENTE
No edifício boto do "Correio da

Manha", no largo da Carioca
p. 13, estão Já ftutcclonando to*
das as snns scccões, excepto as
officlnas, qne em breve estarão

#jb (ambem ali Installadas.
*" São os seguintes os números Aos

nossos apparelhos telephonicos:
Redacção. . . 5698-Central
Gerencia. , . 5443•¦ "
Escriptorio. . 5701- ,
Officinns. . . ST- Norto

OS ORÇAMENTOS
SENADO

tAs vistas dos contribuintes, e de
qnant03 apavora o orçamento -tal qual
saiu da 'Câmara dos Deputados, vol-
vem-se para o Senado. Delle espe-
ram os apavorados conseguir o que
em vão supplicaram aos depu-
tados. E se forem attendidos pelos
senadores,, «atarão victoriosos, por-
que não restará á Câmara tempo
para corrigir o que vier da outra
casa do Congresso. Desta o orça-
monto só descerá,' como nos ullimos
íttitios anteriores, para a Câmara, nos
derradeiros $ias de dezembro. O Sc-
nado quer fazer o orçamento, c o fará
ainda este anno; como tem sticccdido
de certo tempo a esta parte. Nos pri-
meiros /ânnos da vida constitucional
da Republica, effectivairiucntc, o Sc-
nado ¦cngulia, conforme a phrase cor-
rente, o orçamento que llve man-
dava a Câmara. Mas, depois, o Se-
nado entendeu que devia reagir, e inâo
se deixar annutfcgggiAproveita a cir-
cumstancia de ser o ramo do legisla-
tivo que, nos projectos ide leis dc fi-
Danças, fala cm ultimo logar, c gtiar-
da-se para dar a sua palavra, isto é,
para votar, nos últimos .momentos do
aimo, a que corresponde o exercido
financeiro, para que a Câmara fique
sem tempo de ¦emendar o que rece-
ber, uma vez que, para evitar a cha-
inada dictadura financeira, o orça-
mento deve ser publicado no Io de
janeiro do anno novo, quando entra
logo em execução. Não tèm razão,
pois, os que dizem que a Câmara
ainda annulla o 'Senado. Aquella c
que é annullada; e pela preterição da
sua collaboração integral no orça-
«nento é que ' se subverte o regimen
constitucional, de que é parte essen-
ciai a dualidade das câmaras.

Volvem-se, neste momento, para.o'
Senado as vistas dos que se sentem
ameaçados pela inflexibilidade c in-
transigência da Câmara dos Depu-
tados cm votar impostos iiisupporta-
veis, alguns dos quaés destruirão in-
(iustrias que coroeçam a prosperar,
como a dos lacticinios mineiros, e
que encarecerão ainda mais a vida
já amarguradissima, intolerável, do
brasileiro. O augmento da quota
ouro, além deste resultado que toca
mais directamente ao' contribuinte,
acarretará a queda da importação c,
conscgitintcmcntc, a djprinuição das
rendas aduaneiras, que são" as que
mais avultam na receita federal. E'
contraproducente, portanto, ao -fim
que tiveram em vista ps financistas
officiacs, a saber, o augmento 

"dos

recursos do Thcsouro, à aggravação
dos impostos alfandegários. Sabe-
mos, positivamente, que muitos com-
nerciantes, receosos de que não pre-
valeça o bom senso e antes o voto da
Câmara, já restringiram as suas cn-
commcndas no estrangeiro. lAIguns
já expediram ate contra ordem a cn-
comimcndas ja feitas. Ha artigos que
têm que vir por força, não ha dttvi-
ila,- porque não ha como reduzir-Hic c
muito menos stippriinir-lhe o consti-
mo; mas esses artigos, com a nova
imposição, vão augmentar sobremodo
de preço. 'E' o pobre povo que vae
st pportar a carga, se é que elle ainda
tem lombo para tanto Não se pódc
esperar que o consumidor encontre
pro.hictos naoionaes com que substi-
tua, por lhes custar mais barato, o
similar estrangeiro, que - os seus meios
não lhe permittem mais adquirir. E'
fíicto que, sempre quo, atlgmcnta de
preço o artigo estrangeiro,-os indus-
triacs valorizam seu' produeto, porque
acreditam forçado o consumo, c o fa-
liricado aqui, «empre de • peor quali-
dade, passa a custar mais caro.

E' de esperar que o Senado atten-
da ás reclamações contra o imposto
da manteiga. Mostraram os fabri-
cantes mineiros que a manteiga não
comporta a elevação da taxa de con-
fumo votada pela Câmara. E' um
golpe dc morte desfechado na indus-
tria dos lacticinios, c esta, sim, é uma
industria nacional, que merece pro-
tecção c carinho. Não se trata de in-
«Iustrias que de nacionaes .só tem o
nome, industrias cuja matéria prima,
toda clia, £ estrangeira, que são ex-
pioradas exclusivamente por estran-
geiros, e somente trabalhadas por es-
tra ligeiros. Essas rejubiiam com a
«("gravação "da 

quota ouro, porque
vêem nellas uma garantia mais para
a prosperidade- própria, -ou reforço do
protcccióTlisjno. Os fabricantes dc
manteiga «são todos elles brasileiros,
como. Iinisjleiros são os'seus emprega
<!os. A industria não .áá ainda para
c,t:e peguem pafelha, no enriqueci1
mento, com os nossos opulentos ma-
nufáçtòrcs, os exploradores das grau-
dei industrias. Por*ora, o geral d,os
fabricantes de manteiga só aufere
pequenos lucros, que lhe dão com
que rivçr com os costumes simples,
próprios do mineiro, ou com a jus
prowrbial parcimônia. Não é possi-
vel qne o Senado não se interesse
Pela sorte desses patriciós. O des-
f-ao pelas suas justjs reclamações
fcria de desanimar o brasileiro e des-
U-oiiM-llial-o <le qualquer iniciativa
Dcmai^ não é atacando a nossa pro-
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ducção que poderemos reerguer o
paiz do seu profundo abatimento
econômico, o melhorar as suas firtan-
ças. Ao contrario, é aproveitando por
todos os meios as nossas riquezas na-
turaes, as possibilidades econômicas,
que se poderá conseguir esse pátrio-
tico "desidcratuimi".

Do Senado esperam também os
funecionarios públicos tranquillidade
t .segurança para seu destino ou para
a sua própria subsistência c de suas
famílias. Na Câmara já se conseguiu
muito, com a queda da-autorização
paira a reforma ampla dos serviços
públicos, comprotiendcndo a sua exc-
cução immediata, independente de
approvação do Congresso. A refor-
ma, como está autorizada, sem que
o governo contrarie a vontado ex-
pressa da Câmara, não pódc ser logo
posta em execução. A autorização é
ad refcrendwn do Congresso, e assim,
terá este conto corrigir os erros, as
injustiças e as iniquidades, que por-
ventura figurem na reforma. Mas o
melhor é que o Senado retire do or-
çamento a autorização ainda nesses
termos, porque ainda assim viola a
Constituição, c aberra da essência do
rtgimen, que assenta na separação
dos poderes, cada um còm a sua cs-
phera limitada de acção.

Uil VIDAL

termos da lei, os professores têmpora-
rios de desenho figurado da Escola Na-
cional de Bellas Artes, Modesto Brocos
e Lncilio de Albuquerque, e o profes-sor de pintura João Baptista da Costa.

concedendo jubilação, com 09 venci-
mentos integraes, ao dr. Guilherme Pe-
reirá iRebello, professor cathedratico da
Faculdade de Medicina" da Bahia.

Tepicos 4 Njticias
. O TEMPO

Um dia de sol csnlcndente, de ralos cs-
tomeadores a cair sobre a terra, foi o
dia n,u. hontem tivemos,

Temperatura nesta capital: mínima,
I9".6; máxima, 26o,...

GRAVATAS — Lindíssima» — Sò na
Casa Mànchéitèr—Rua Gonçalves Dias s-¦ >_¦»¦¦

O Thesouro Nacional, em cumpri-
«ncmto do aviso do Ministério da Agri-
cultura, de 21 de setembro ultimo, pagou
ao Banco do Brasil a quantia de ....
120:000$ para acquisiçâo e transporte
de reproduetores de raça na Europa.

O sr. Oliveira Uma, nomeado pelo
governo brasileiro para . em' commissão
coligir documentos para a historia do
Brasil, e copial-os nos archivos estran-
geiros onde os encontrasse, tinha, para
desempenho dessa commissão, de per-
inanecer algum tempo em diversas ca-
pitaes, entre as quaes Londres. Mas, o
governo de s. m. britannica não o quer
na Inglaterra, emquanto durar a guerra,

1 a vista, — disse, segundo 6 corrente,
o ministro inglez no Brasil,—da accen
tuada sympathia que elle tem revelado
cm correspondências e artigos para á
imprensa pela Allcmanha.

Por esse motivo o sr. Oliveira Lima,
não irá por emquanto á Inglaterra, a
menos que o nosso governo não con-
siga do inglez que levante aquella res-
tricção, o que é improvável, porque o
sr, Fontoura Xavier, certamente nãa
fará grande çmpenho para que o. sr.
Oliveira Lima possa ficar em Londres,
dc onde o nosso ministro fez tantos
esforços para o remover.

HOJE
Está dc serviço na Hetiarticão Central de

Policia o 2o delegado auxiliar.

A enrno
Tara a carne iovlna fosta hoja em

L-onsumo nesta capital foram afí.xados pelotmarchantes, no entreposto dc S, Diogo, os
preços do $730 a $800, devendo ser cobra-
do ao publico o máximo dc i$ooo.

Carneiro, j$! porco, i!»o c vilclla, $900
c i$ooo.

A situação da nossa lavoura cafecira
aggrava-se cada vez mais. Na sua fai-
na dc apertar o torniquetc do bloqueio,
a Inglaterra acaba de oppôr o seu veto
á entrada de mais café na Hollanda.

Como é sabido, ha tempos o governo
britannico fixou o máximo de cada
artigo cuja entrada seria permittida nos
paizes vizinhos aos impérios centraes.
Allcgou a Inglaterra que esse máximo,
calculado de accordo com os dados cs-
tatisticos dos últimos annos, corre-
spondia ás necessidades, legitimas do
paiz, sendo que qualquer, ,'ncesso dC: im-
portáçãò representaria coúiwKiíldò des-
tipádo aos impérios cervr.ács.-' Segundo parece, a H\.in'ar.dá já rece-
bett a máxima quantidade de café tole-
rada pela Grã-Bretanha,! e dc ora em
deante nem mais uma sacca. ali en-
trará... a não ser que'corra os riscos
dc romper o bloqueio.

As questões internacionaes de ordem
jurídica e de natureza política, que a
altitude do governo inglez suscita, são
muito interessantes c graves j mas se-
ria tempo perdido agitai-as agora. A
Inglaterra tem meios de impor a sua
vontade, emquanto nós «citamos absolu-
tainente destituídos de recursos para
fazer valer os nossos .direitos. Nestas
condições «abe á nossa, diplomacia fa-
zer o que estiver ao sçu alcance para
obter o que todos os outros paizes ncu-
tros têm conseguido. Isto é, um pouco
de equidade já que justiça se tomou
impossível cm um muildo em que a
força domina e onde a "necessidade
militar" se tornou o preceito único da
cthica internacional.

O presidente da Republica, hontem,
após o despacho collcctivo, reuniu, em
conferência, os ministros da Guerra e
da Marinha, com elles trocando idéas
sobre a maneira de ser executada a lei
que extingue as ultimas restricções pos-Ias ás amnistias de 1893 e iSps, ultima-
mente sanecionada pclÇ governo.

As manobras do azeredismo para
attrair sympathias á sua causa estão
ficando desmoralizadas por muito repc-
tidas,

E' ver o que acontece sempre que
o Supremo Tribunal tem de julgar
algum .liabcas-corpus, motivado pelo
caso político de Matto-Grosso. E' ver
o que acontece agora mesmo. A gente
do sr. Azeredo, naqtielle Estado, e o
sr, Azeredo e os seus amigos, aqui, ;ião
dormem' sequer um instante. Os -tele-
grannnas apparccem dc hora a hora
contando violências do arco da velha,
praticadas pelo governo niattogrossensa
c o partido que o apoia. Não ha um
só azeredista que não soffra martyrios
inqnisitoriacs. Lcmbraiii-sc ? O sr. An-
nibal Toledo que depois esteve, nesta
cidade, são como uni pèro, e que ji
regressou aos seus penates para armar
a revolução e comniandar o general
Barbedo, segundo os seus bolc.ins, tinha
sido assassinado. Oo paradeiro do sr,
Aprigio dos Anjos, o energumeno juiz
federal da secção de Matto-Grosso, nin-
guem s-bia, ainda que elle estivesse pu-
b.icamentc cm Corumbá, ás ordens do
sr. Azeredo, a escrever em má lingua
e com peores bofés pampiilçtos revolu-
cionarios, calinadas escandentes, que
são a expressão graphica dc sua justiça
torva. Ora, como o Supremo tem de
julgar no próximo sabbado o habeas-
corpus impetrado em favor do general
Caetano de Albuquerque já apparcce"o
procurador da Republica cm Cuyabá
aggrcdidb e injuriado.,, podiam dizer,
esquartejado.

Mas é tão pueril o expediente que
ninguem mais o leva a serio, H.werá
quem acredite que o general Caetano
em véspera de obter as garantias que
pediu ao Supremo Tribunal de Justiça,
consinta cm violências contra um ma-
gistrado — embora este seja do numero
dos que o sr. Azeredo tem ali coma
espoletas da revolução?

Arranjem outra coisa...- Ameaçado
dc violência quciii está é o presidente
de Matto-Grosso. Pois o general Bar-
bedo lá vae em caminho com as boas
intenções do sr. Wenccsláo engatiltia-
das cm seiscenfas carabinas.

O sr. Pandiá Calogem., apezar de
facultativo o poroto em todas os minis-
lerios, compareceu hontem ao seu ga-
binete no Ministério da Fazenda, onde
permaneceu das ia ás 2 hora» dai tar-
dc, estudando vários papeis do seu cx-
pediente. 

O sr. Delfim Moreira offcrcceu
hontem um almoço ao sr. Alcântara
Baccllar, no palácio da Liberdade. Ahi
está uma noticia que, dc fôrma ai-
suma, pôde ser agradável ao general
Thaumaturgo dc Azevedo.

Depois da decisão do Supremo Tri-
bunal não tomando conhecimento do
liabcas-corpus, impetrado em seu favor,
o general Thaumaturgo perdeu de todo
as estribeiras irritando-sc ainda mais
com o parecer do deputado Mello
Franco, sustentando ecr a. Assembléa
do Amazonas o único poder conipe-
¦tente para julgar da constitucional!-
dade da reforma constitucional do Es-
todo.

O sr. Thaumaturgo rompeu com a
Associação de Imprensa, porque esta
não o defendeu dos ataques dos jor-
nacs que não vêem com bons olhos a
sua emprestada política.

Mas o certo ú que o general ainda
não desanimou, c aos seus intimas não

,se cansa de affirmar que; no moinen-
to preciso, irá tomar posse do cargo
que o sr. Joharhás Pcdrosa ainda 00
cupa, apezar dc ter sido ameaçado
de deposição, pclo9 correligionários do
sr. Guerreiro Antony.

Ninguém descobre o. meio visado
pelo sr. Thaumaturgo para chegar ao
poder. Segundo todas as probabilida-
dc9, o governo da Republica não lhe
dará outra commissão, escandalosa
como a que lhe foi confiada ha pou-
co; para tratar da sua politicagem no
Amazonas.

Accrescc que o sr. Alcântara Bacel-
lar tanto c o governador eleito da-
qucllc Estado, que com elle já se
corresponderam o presidente da Repu-
blica o os governadores e presiden-
tes dos Estados quando lhes commu-
nicou a sua eleição. E agora foi o
sr. Alcântara alvo das maiores defe-
rencias dos chefes do executivo de S.
Paulo e dc Minas.

Em vista disso, fica perfeitamente
evidenciado que o sr. Thaumaturgo
procura, apenas, illudir-se quando ain-
da se refere ao "seu governo!'...

nacionaes. E' possível que a nossa
chancellaria tenha alguma proposta
desse gênero a fazer ao governo ar-
gentino. Mas, em qualquer hypothe-
se, ê essencial que se encontre meio
de 'fazer cessar a interdicção, imposta
n,c grande republica vizinha e amiga
ao gado exportado pelos criadores
no-granden.es,

. m s » ¦>-»

BRANDÃO

O ministro da Fazenda nomeou Al-
berío Marques Pinheiro para exercer
o cargo dc fiscal de clubs dc mercado-
ras por meio de sorteios, no Estado do
Maranhão. — •
TUDO o que concerne ao vestuário dc

uma senhora elegante encontra-se na
Casa Nascimento. — 167, Ouvidor

O presidente da Republica assignou
o decreto mandando publicara resolução
do Congresso Nacional que proroga,
novamente, a actnal sessão legislativa
ate o dia 3 de dezembro do corrente
anno.

O presidentc.da República assignou,
hontem, os decretos da pasta do Intc-
rior:

nomeando diractor do Instituto Na-
cional de Musica, o maestro Abdon Mi-
lanez;

reconduzindo, -*onio cathedratico, fios

Já por mais de uma vez tivemos oc-
casião dc tratar do deplorável abando-
no em que se encontram os serviços da
Oeste de Minas. Mas até agora ainda
não foram tomadas as providencias
necessárias para que cessem .13 irregu-
faridades por nós apontadas, grande-
mente prejndiciaes ao commercio e a
lavoura da zona servida por aquella
Estrada.

De uma feita, são carros, cheios dc
mercadorias, que caem em despenha
deiros, c de que nunca mais se têm no
ticías. De outra, são 'trens que des-
carrilam, ficando os carros em meio
das linhas e obrigando os passageiros a
baldeações insupportaveis.

Tudo isso se deve ao péssimo esta-
do do material fixo e rodante da Es-
ti-ada, o que evidencia que ella vem
possuindo tão fraca fiscalização, que
chegou á decadência actnal sem que os
poderes públicos tivessem conhqciincn-
to do que se passava.

No momento, porém, a coisa muda
de figura. Tudo é»conhecido. A Oeste
de Minas é anualmente alguma coisa
parecida com o que foi a Central du-
rante o tempo cm que o sr. Frontin
era o seu director. Consiitue / verdadei-
ra temeridade viajar nos seus trens.

Queixa-se o publico, queixa-se o
commercio, queixa-se a lavoura da zona
por ella atravessada e, entretanto, não
ha quem preste ouvidos aos clamores
que se levantam.

Essa situação não pódc permanecer.

O ministro da Fazenda approvou o
acto do delegado fiscal do Thesouro do
Estado do Pará, julgando d. 'Maria das
Dores Lara Teixeira carecedora de di-
reito á pensão deixada pelo seu fallec'do
tio José do Couto Lara Teixeira, 2°
escripturario da Alfândega de Ma-
nãos.
PUNHOS s collarinhos •— .EsDCchtidnde
— C?«a Manches'cr -- Gonçalves T)h$ 5.

.. m

O sr. Pandiá Calogeras, á vista da
informação prestada pelo Banco dos
Funecionarios Públicos, autorizou a de-
le&icia''fiscal do Thesouro do Es'ado
do Espirito Sanlo a restituir ao profes-
sor da Escola de Aprendizes Aríificcs,
JuUo Pinto de Almeida llrandão, a
quantia nue a mais lhe foi descontada,
a ititulo dc divida para com o referido
banco.

-ir"-.."'- •¦¦ *¦'"

Pecuária
Bio-grandense

Nenhuma industria merece hoje
maiores attenções dos poderes publi-
cos do que a pecuária. As difücul-
dades econômicas que nos confronta-
rão depois da guerra, como corolla-
rio das combinações que já estão sen-
do feitas entre os governos dos dois
grupos belligerantes, impõem-nos a
necessidade de nos prepararmos com
antecedência para enfrentar a nova
situação econômica mundial. Da so-
hição deste problema dep<mde todo
o nosso futuro. Mas não conseguire-
mos reunir elementos para resistir
aos obstáculos que o futuro nos re-
serva, se não tivermos como preli-
minar creado novas fontes de rique-
za que nos libertem da situação pre-
caria em que tem permanecido - até
agora a nossa vida econômica, devi-
do ao circulo limitado de industrias
exploradas no Brasil. Tão restricto
é o numero dos producüos brasileiros,
que uma baixa nos preços de qual-
quer dclles determina immediatainen-
te uma crise nacional. .%

Entre as novas indjustrias íque
convém animar e desenvolver, oc-
cupa a pecuária um logar de incon-
tcstavel superioridade» A criação do
gado e a exportação das carnes' ;fri-

g-orificadas representam um dos ele-
ntontos prineipaes da nossa futura
grandeza econômica. A situação
geographica do Brasil, a inunensa
vastidão das terras onde poderemos
mar milhões e milhões de rezes, -a
facilidade com que, depois da gucr-
ra, estabeleceremos as usinas de
frigorificação nos prineipaes cen-
tros exportadores, formam um con-
junto de circu.mtstanc.as extremaimen-
te favoráveis á expansão «lessa in-
dustria, de modo a collocar ò 'nosso

paiz em condiçõej, de poder compe-
tit vantajosamente com a Argentina,
com o Canada e com a Austrália.

.'Mas para que a pecuária e a ex-
portação de carnes frigoríficadas
attinjam mais tarde a posição domi-
nante, que lhes está destinada na
nossa organização econômica, é pre-1
ciso que todo o apoio seja dado pelo
governo aos criadores oe - ;gada do
paiz. Entre estes, os do Rio'Grande'
do 1S1Ú (merecem especial attenção. 

''M

pecuária rro-grandçtise tem elemen'-'
tos para se desenvolver 

'rmtitoe-para

multiplicar a sua capacidade como';
fonte de riqueza nacionaU - Ainda ha
poucas semanas, nm capitalista.'rio-
grandense, o coronel teivas, afíir-
mava, em conferência feita na'' So-
ciêdade Nacional de Agricultura, que
em vez de ter nos seus campos oito
jiálllões de rezes, o Rio Grande po:
deria manter, sem difficúldadc nada
menos dé dezoito milhões.

Apezar dessas possibilidades, a pe-
cuaria rio-grandense atravessa neste
momento uma crise melindrosa. As
rezes de que dispõem os criadores
excedem de muito a procura para as
xarqueadas do Estado e, con» não t; elle 'pediu
existem ali apparelhos frigorificado-
res, nem é fácil montal-os agora, de-
vido á guerra européa, fica ogran-
dei excesso de rezes nas mãos dos
estanciciros, que soffrcm assim gran-
des prejuízos.

A solução 'simples e fácil dá crise
é a exportação do excesso 4c gado
para o território das republicas' vizi-!
nl,as. No Uruguay não encontra-
riam os criadores rio-grandenses
mercado, porque as xarqueadas e os
outros estabelecimentos industriaes
daquelta republica não tèm nece|si-
dade de maior quantidade dc carne
do que a fornecida actualmcntc pelos
campos do paiz. Mas na Argentina,
as condições são differct)tes e as
rezes exportadas do Rio Grande' se-
ruim facilmente vendidas, se o go-
verno da republica vizinha não por-
sistisse cm uma medida altamente
piejudicial aos criadores brasileiros.

Sob o pretexto de que o gado bra-
sileiro podo introduzir a febre
aphtosa no território argentino, os
criadores de Comentes c de Entre-
Rios induziram o governo a prohi-
bir a entrada das rezes exportadas
do Rio Grande. Não ha o mínimo
frndamcnto para essa proliibiçãot
que é duplamento injusta, porque,
além de 'fechar os mercados argenti-
nos ao gado rio-grandense, lança so-
bre elle uma perigosa Teputação, que
poderá difíicultar a exportação para
outros paizes, não só das rezes, como
das próprias carnes frigorificadas.

Trata-se de uma destas questões
em que a intervenção diplomática é
ü único meio dc obter justiça para
os prejudicados. As nossas relações
cciin o governo de Buenos Aires são
tão amigáveis neste momento, e tão
cordial é a amizade existente entre
o- dois povos, que não será muito
difficil á nossa chancellaria conse-
gttir que o decreto prohibindo a cn-
trada do gado brasileiro seja revo-
gado. Sob o ponto de vista dos in-
teresses argentinos, aquella prohibi-
ção, embora agradável aos criadores
corrientinos e entre-rianos, que assim
ficam livres da concorrência, não
apresenta vantagem alguma. O nu-
mero de rezes, que o Rio Grande
pode actualmente exportar, não re-
presentaria nunca um factor capaz
dc alterar de modo considerável o
equilíbrio dos mercados argentinos.
Quando muito, o gado brasileiro po-
deria servir para impedir a especula-
ção e a alta artificial dos preços.
Mas isto, longe dc ser prejudicial á
Argentina, constituiria' uma inesti-
niavcl vantagem para o paiz em
geral, por muito que com essa be-

ROUPAS brancas — Sortimento lem egual— Caia Hancheitcr — Gonçalves Dias 5.

A frouxidão da policia e a má appli-
cação das nossas leis têm dado em rc-
«ditado" a profimda anarchia em que vi-
vemos.

Nas mínimas emisas se nota esse
triste característico doa nossos dias.

'Ainda ante-hontem, ma rua do Oat
tete, bem próximo a uma das delega
cias districtaes, deu-se um facto que
merecia immediata punição, se vives-
somos num paiz summariamente poli-
ciado.

Seguia o bonde em direcção a Bota-
fogo, quando uma carroça se através-
«ou ma linha sem necessidade alguma,
poia- havia espaço sufficicntc para se
desviar do vehiculo publico.

A03 repetidos signaes de tympano
dó motorneiro, o guiador da carroça
fazia ouvidos moucos; e assim, duran-
te largo tempo, esteve o empregado da
Lteht a dar aviso ao cocheiro sem ser
obedecido.
:Afinal, um dos cocheiros voltou-se

para o bonde e applicou ao motorneiro
tremenda desoompostura, num vocabnla-
rio dos mais soezes, terminando por fa-
zer Um gesto obsceno para os passagei-
ros, entre os quaes havia muitas se-
níioras...

Em qualquer terra medianamente ei-
vilitada — antes de tudo, esse facto
.pão se daria — e, se por acaso se
disse, o seu estúpido heróe seria logo
castigado.

Aqui, é o que se vê...-»•'

A* MARGEM DA GUERRA

o HOHENZOLLERN Di BÜHANIÃ
Ou os embaraços da imprensa

franceza

BENGALAS -- Elíjantes e resistentes --
ÇSM MançheiUr -. Gonçalves Dias 5.

ALFAIATE
Av. RI» Branco.

:. O presidente da Republica assignou
hontem o. decreto da pasta da Fazen-
da, supprimindo um logar de confe-
rente da Alfândega da Bahia, c vários
outros nas desta capital e dc Peruam-
buco.

m* ¦»¦«¦¦
A administração do Correia dn Ma-

nhã. assim como todos os seus agentes
e viajantes, acceita assignaturas paraa revista portugueza O Rosirio, uma
das maÍ3 bem feitas pubUcaçõcs catho-
licas editadas cm Pnrtmrnl. Ànno^t.n"

Por só terem comparecido, á hora rc-
gimental da abertura, 26 deputados, não
houve, hontem', sessão na Câmara dós
Deputados. Hoje, egualmcnte, não ha-
verá sessão na Câmara. ..
A Perfumaria Nunel í a casa que mala van.tagens offercce cm qualidade c preços —
L, S.' Francisco 25,

m% m ¦> ¦
Q' vós que os mortos carpis,

I Da vida depois cuidac !
: Çrystaes e ouças comprac

«a: antiga Casa -Mimlz.
— O' 

'

Pingos & Respingos
VISITA DE FINADOS

Alguns epitaphlos copiados de mausotZos
do cemitério dc Santa Btague

DE CU MORDCDOR

flcnndo este, frio, de gelo,
Viu da cova os sete pés, '
Uni- verme veiu mordel-o

Passa dez!

BB UM DCMAKOISTA

Demandou a vida inteira,
Das dcmatíuas. tpyo o cíimulo ;
Ad. vir d.i morte traiçoeira,
Lá' foi... demandando o túmulo)

" 
DB UM CltAlíDC MÜDICC

Tol um grande espec!a'ista >
A morte ao metter-lhe os dente»,
Segredou-lhe, cm.tom trocista :
— Conheçe-o muito de vista,
Di cabeceira dc uns doentes,,.-

Se « entrada da Rumania nesta gucr-
ra e a sua cooperação para a victoria
por que se empenha a França podem
constituir um elemento dc natureza a
prestar um precioso auxilio e facilitar
o sttocesso da causa por que se batem
a Republica latina c seus aluados, não
ha exagero, por outro lado, cm dizer-
se que grandes foram 09 embaraços da
imprensa franceza para saudar, sem
restricções, a nação cuja intervenção
ia concorrer para augmentar. na actual
balança da Europa, o peso de suas
arnlas. Por simples que seja o espirito
da maioria dos leitores que fazem
prosperar a imprensa de Paris, é quasifora dc duvida que, ao fundo de mal-
dade próprio a esses como ao com-
nium dos mortacs, não escaparam os
tropeços que andaram dando com a
penna os jornalistas c homens dc le-
trás incumbidos dc entoar louvores á
decisão do governo dc Bucarcst, As
manobras penosas dc mais dc nm pa-ragrapho, executadas por mais de um
escriptor, cm obediência a uni esforço
visível para compor a expressão^-ic

um cntliiisiasmo sincero e com medi-
da, saltavam ao mais inexperiente dos
olhos, salientando a prova das diffi-
culdades vencidas,

Sc eu disser o segredo desses cm-
¦baraços, o leitor se dará conta dc-
pressa da veracidade da minha afíir-
inação.

A Rumania é, como se sabe, uma
nação de remotas origens latinas. Dc
um modo geral, a sua cultura —
desde que ali começou, a haver cul-
tura é fundamentalmente france-

za. A sociedade dc Bucarest, duranto
o chá c o jantar, falia franecz, com)
todos os raffiiicincnts usuaes da lin-
guagem c do argot parisienses, A rc-
vista litteraria tes Annales ali organi-
za. conferências annnalmente.. com
maior suecesso do que cm Paris. Lá
existem senadores e ex-ministros que,
durante dois annos c a cada propo-sito, clamaram o seu ódio aos impe-
rios centraes c o seu amor á França.

Mas em Bucarest havia um throno
onde se sentava um .príncipe da raça
a.temã, cujo predcccsr.or, do mesmo
sangue e da mesma .familia atié, ins-
traíra os «eus- exércitos de accordo
com os mcthodos. prussianos c procla-
raara, poiteo-antes jlc mcrrnr. que a
Allemanha, sósinha, dispunha dc cie-
mentos para bater a Europa inteira.

Não ha duvida que, do actual rei,
íamais se publicaram palavras, como
as 'do seu antecessor, tão demonstra-
tivas de uma Já. inabalável na capact-
dade militar c na força armada in-
vencive'. da nação a que nertencia porsçus laços de sangue, E, pelo cpntra-¦rio, a sua intervenção no actual con-
ílicto, ao lado dos adversários do iin-
perio allemão, era a mais acabada das
provas de quão diffcrentcs, nesse par-ticular, eram os suas convicções das
do príncipe que lhe preparara o thro-
no que, afinal, lhe coube por heran-

I ça. Mas nenhuma dessas considerações' impedia que o actual rei Fernando, á
smeélhança do defunto rei Carlos,
não obstante os seus 27 annos dc cx-

i patriação c o seu hymeneu com uma
j princeza anglo-saxonica, fosse, no fnn-

do, um allemão nato — um boche, porI conseguinte —, circumstancia essa
nggravada muito seriamente pelo facto
de ser um Hohensollern c de perten-
ecr á mesma familia que Guilherme II,
o Incendiaria, e etc, rei da Prússia e
imperador da Allcmanha.

Ora, desde o dia cm que, disparando
as suas baterias ,a imprensa franceza

começou a bater-se na retaguarda dos
exércitos que, á força dc espingardas,
metralhadoras e canhões, defendem o
solo da Franco, uma das theses que ao

bb uma ssroSA
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'A rainha tfo Rumania e sua filha mais moça, a princesa llcatia
seu conceito, não admittem discussão,
porque se baseia numa dessa verdades<ão incontestáveis quanto as leis geraesque regem a astronomia, ê que a raçaallemã, dos seus príncipes ao anais mo-desto dos seus operários, é toda a mes-ma gente, é toda a mesma canalha —
e com cila, á vista de seus defeitos in-cúravcis, a nação franceza, se quizerprovocar a sua pureza de um contagio
perigoso, não deve mais, per secula se-culoruni manter nenhuma espécie decontado. Tãò' responsável pela guerraé. u chanceler do Império quanto o ul-ttmo lavador dc pratos do mais miscrj-
vel hótcl. de Berlim'. -Conceder a. um
allemão isolado a mais corrente dasvirtudes, foi sempre-párai a imprensafranceza, durante dois 'annos — e as-sim devia ser por deante — um crimede lcsa-patriotisino. Na sua opinião,
peior do que a raça allemã em geral,so, cm particular, o numero rcla.ivamcn-
te reduzido dos membros da familiareinante da Prússia.

Esse dogma, todas as vezes em quefoi. formulado, sempre abrangeu, na suaobjurgatoria, os príncipes adlemães queo prestigio e actividade diplomática do
Império dc'Guilherme II tinham salpi-
cado1 pela península balkaniea, afim de
ali favorecer, emquanto reinassem, em
crises como a dc agora, os interesses da
nação de que eram originários.

No dia, portanto, em que a rufar nos
seii3 tambores, a Rumania se dispoz atomar posição ao lado de um dos alua-
dos da França e a norfiar, no Oriente,
pela mesma causa que forçara o exer-
cito franecz a se bater no Occidente, a
imprensa de Paris se viu bruscamente
na contingência, de renegar, no coricer-
nente a um allemão, a um príncipe ger-manico dos Balkans e a um membro
da 'família Hohenzollern, o que tantas
veze3 repelira, para ficar bem assentado,

Noticias da guerra
Viandantc, pisa dc manso *
J.iz aqui, neste remanso,
Vayá. meu único bem.
Por seu eterno descanso
j i; meu também...

TB OUTRA l-Sl-O-A

M. iSss¦Meu querido, a morte fera
I.íinpe <Ie ti me levou I
tico oneiofa, í tua es.-mra.,,
í

no KrsrncTivo viuvo

(Pelo iiuvo\

+

nefica concorrência se irritassem os
especuladores.

Em diplomacia, a amizade mani-
f>sta-se na troca de 'favores intcr-J

M.1915
Querida minha, aqui estou !

r>E um raoMi-íd

Tantos cadáveres tive,
í)ue encontrava, a cada passo,
L'111, dez, vinte, trinta, cem!..,
ftólo da morte o declive
E o :ncu ideal satisfaço
Dc ser cailavcr' também.

de ua ¦ MIl._ION.\m.

(Por um PrímHc)
Tor sobre o corpo ainda quente
Pesie grande millionario
Eõla-mc 0 pranto cm torrente.,,
.Não que fosse- meu parente,
3',-ts antes pelo contrario...

CE um rounco

Até morrendo,' elle prova
Que de cemer não descansa :
Quando o foram pôr na cova,
-Metteu a cova na pança I

«E vm "réxÉtiiA''

Depois dc uma vida airada
O]Af. ir ao céo sem licença.

S^Pcdro. pede-lhe a entrada í
— Qual entrada I — Eu sou da Imprensa !

DE UM CAVADOS

¦Esta funda cova encerra
Ifm cavador de nomeada.
Ap sentir ã pá dc terra
Exclamou : — dac-me uma enxada 1

w. - ,DE UM JOCADO»

Este velho batoteiro
Quando a morte o trouxe cá,

1A0 ver a pá.,* do covetro
K.i dizendo : — bacarat !

DE UM HUMORISTA

Si de mim, áe todo o mundo,
I^.vci rimlo a vicia inteira ; *
*' ioda cá estou, cá no fundo
Gira 'im sorriso...na caveira...
,, Cjrano * C.

a». .. .

A PALAVRA OFFICIAL

De todas as linhas de
frente

Ai.tSMAC.HA —< Berlim, t — O quar-
tel general communica, cm data dc 31
de outubro:

"Príncipe herdeiro Rupprccht: — A
actividade do combate 110 Soinine to!
prejudicada pelo máo tempo. Destaca-
inentos inimigos que avançavam con-
tra as nossas posições a leste c nordes-
te dc Lesboeufs foram reehassados pelo
nosso fogo. Fracassou o ataque de uma
companhia franceza dirigido contra La
Maisoncttc. Não tiveram egualmcnte
exito as tentativas de destacamentos
inimigos, que procuraram penetrar c:n
nossas trincheiras ao sul de Hiachcs,
utilizando-se no combate das granadas
de mão. Uma investida de forças maio-
res, francezas, contra Ablaincourt c cm
ambos os lados da estrada Chaulnes-Li-
bons, não foi executada devido ao nos-
so fogo defensivo.

Príncipe herdeiro allemão — No se-
ctor do Mosa reinava também maior
calma que nos dias anteriores. Sómen-
te no districto de St. Mibiel. temporá-
rialrientc o fogo da artilhcria altingiti
a maior violência.

Pnr.cipe Leopoldo — Na madrugada,
os ru«sos, após um rápido augmen o do
seu fo?" dc artilheria, atacaram as nos-
sas posições no Schara, nas Droximi-
daíles de .Kraschin; foram, poien', ie-
chassados com perdas sangrentas. Vr.-
contros de vanguardas, a noioese de
Bcrastcczko,. no Styr superior, termina-
rári: com exito favorável.

Na margem oriental do "Narajowka,
tropas turcas tomaram, á arma branca,
varias posições avançadas do inimigo, a
noroeste de Tolochow, «Mais para o
sul. regimentos allemães apoderaram-se
dc uma posição importante nas alturas
oeste do Folva-Krasnolsic, rcpelliram
contra-atacjues 'nissos, aprisionaram 4
officiacs c 170 homens, capturando ain-
da 9 metralhadoras.

Uni avanço dc destacamentos russo::,
a sudoeste dc Stanisláo, ficou sem cf-
feito.

Âreliiduque Carlos — A frcnlc leste
da Transylvania, tranquilla. Continuam
as acções' nas montanhas da fronteira
sul, apezar dos densos nevoeiros c das
tempestades de neve. Os rumaicos ten-
t-.rani reconquistar as alturas perdidas
ao norte de Campu-iLung, nas proximi-
dades de Boerzeny e ao norte dc Orso-
vá. Desde 10 de-outubro, o exercito de
von EFalkenhayn aprisionou Í51 offi-
ciaes, ç.ojo homens c capturou, além
de outro grande botim de guerra, 37
canhões e 47 metralhadoras.

Marechal von Mackenscn — A situa-
ção continu'a inalterada.

Miccdonia — Destacamentos ;e'rvios,
depois de algum suecesso inicial na par-te leste da curva do Gema, foram re-
ciióssados com graves perdas para as
suas posições primitivas. Esta operação
foi realizada por meio de um. centra-
ataque de infanteri abulgara."

O
NO MOSA E NO SOMME .

Os allemães atacam vio-
lentamente em Sail-

iy-Saillisel
Paris, i (A. H.j — Comtnunicado

official:"Ao norte do Sonimc progredimos,
durante a noite, a nordeste de Lcs-
bceufs De manhã, os allemães ataca-
ram violentamente as nossas posiçõesna direcção norte e leste de Sailly-
SailMscl. O nosso fogo desfez todas as
tentativas « rechassou o inimigo paraas. suas trincheiras. Capturámos setenta
prisioneiros."Na margem direita do'Mosa a noite
deco-rcu relativamente calma."Nos Vosges, uma rede de arame
farpado fez fracassar uma tentativa dos
allemães contra unia das nossas trin-
cheiras perlo de Largitzcn, a sudoeste
de Altkirch,"

Os boletins frnncezos o nllcmíics
sobro as operações 110 Somnio

u 110 Mosa
Paris, 1 — (A. H.) — Os boletins

francezes e allemães reconhecem que,em conseqüência do máo tempo, se es-
tabeleceu certa calma na frente ocei-
dental. Somente continua canhoneio nas
regiões do Somme e do Mosa, sem
acções de iníanteria.

Despachos allemães datados de 29 do
mez findo, pretendendo desmerecer us
victorias francezas do dia 24 em Ver-
dun, dizem que no momento do ata-
que, os allemães evacuaram as posições
mais avançadas, cuja situação era mui-
to desfavorável para se poder manter
o contacto com a segunda linha. Nin-
guem acceitará uma explicação tão pue-
ril e tão mal forjada. A primeira linha
allemã coniprchendia, entre outras obras
de defesa, a dc Thiaumdht, a aldeia e
o forte de Douaumont e o bosque de
Caillette. Não se percebe porque foi
então que os allemães consumiram de-
zenas dc milhares dc homens e muitos
milhões de obuzes. para disputarem a
posse de posições cuja oecupação os ia
collocar numa situação perigosa...

CAMISAS—O que ha de melhor e elcgan.
te—Casa Manchcster — Gonçalves Di-is 5.

Violentos bombardeios na região
do Ancro

Londres, 1 — (A. II.) — Communi-
cado official:"Nas vizinhanças do redueto de Ho-
henzollern c do canal de La Bassce
bombardeámos as. linhas inimigas. Na
região dc Yprés, Rebaterão e ao sul do
Ancre, sobretudo em torno dos reduetos
da Stiabia c Stuff, a artilheria inimiga
bombardeou violentamente as nossas
posições."

Vm ilia (1« relativa calma
Paris, 1 — (A. H.) — Communicado

official: J;V~'"O dia de hfntem .passou-sé em rela-
iiva calha. Na região de Sally-Saillisíl
e ao- boyuc de Saint-Pierre-Waaat, boa-
ve canhoneio intennitteate.

AS OPERAÇÕES
NOS BALKANS

Pormenores da victoria
dos rumaicos em Zurduk
Londres , (A. A) _ Chegnmj

por meio de radiogrammas, de Bukarc=t!novas noticias do encontro havido cn-tre rumaicos c os anstro-allcmães
O encontro, como já foi noticiado,deu-se no passo Zurduk, próximo debzo nok-Dodoka, tendo Primeiro os ru-maicos derrotado completamente umaforte columna allemã, que tentou pordiversas vezes approximar-se do passo.Depois novas c mais numerosas tropa»dos inimigos foi mandada seguir parao passo Zurduk pelo commandante emchefe da região, general Falkcnhayn.
Então, depois de um violento e reci-

proco bombardeio das artilhcrias dclno-
go -alcance e pesada, deu-se o choqueentre as duas partes combatentes, tra-vando-se renhido e encarniçado comba-te. que durou um dia c meio sem ces-sar um só instante.

Depois desse tempo a artilheria atis-tro-allemã começou a diminuir a inlcu-sidade do fogo, emquanto que do ladodos rumaicos recrudescia o bombardeio,
realizando nesse momento o ataique dainfanteria rumaica, que terminou poruma brilhantíssima victoria sobre osaustro-allemãcs, que foram obrigados aabandonar as suas posições nas proxi-midades do passo Zurduk.

Foram feitos muitos prisioneiros e
tomado importante material bellico. As
perdas dos inimigos foram enormes pordominar a artilheria rumaica as suas
posições, emquanto que relativamente
foram menores as baixas nas tropas dc
rei Fernando. • .

Os austro-allemi.es repcllldos par»além da fronteira
Londre/, 1 — (A. A.) — Um radio-

gramma de Bucakest aqui recebido á
ultima hora diz «.ue, em conseqüência
da importante victoria dos rumaicos so-bre os austro-allemães no passo Zurduk, .
foi o exercito do general . Falkenhayn
rechassado além du fronteira, sendo
destruída tod% a linha inimiga nos Al-
pes Transylvanicos. • :

Neste ponto foram cnormca_aêfaixas
inimigas, que» ao recuar deiíarãin os...
feridos e material bellico

A offensiva dos aluados na região
da Dobrudja. ;'*-.

Londres, 1 — (A. A.>--^Ést^ftànun-.,
ciado que 300.000 russoíServio-rüniaiCÓs,1
assumiram a offensiva ccintra-is.-icuto-
turco-bulgaros, na Dobrudja.-:á'va~nçando
trinta milhas em Sprai e Tariverdi, a
oeste do lago Sinoc.

_ ¦ . .^v»?
Os .'itistto-nllcniãps ropcllidog no

vallc de.jfnl; U-:
Bucarest, 1 (A. II.) 

'-U-Cdmaiünicad»
off'ciai:"Na Transylvania, na região do Jiul.-'reptllimos para muito além das suá?
primitivas posições as tropas austro-
allemães e comtinuamos a perseguil-as.Fitemos mais de <oo prisioncir/Ç^v.p-
nianios grande quan idade dt —^...-il
bcUico."-. ...»

'-^¦í,4
t.1

¦>'-7l^P|
- ..ú

¦:wr,,

com relaçSo a todos 09 allemães com
excepção, a todos os príncipes germani-cos dos Balkans sem resalva e aos mem-bros da familia Hohenzollern sem res:.!-vas de nenhuma espécie.

Negar que o rei Fernando fosse ai-lemão de origem «ra materialmente im-
possível e os seus 37 annos de expatria-
çao não.podiam ser um attenuante no
pensamento de uma gente para queaios próprios netos de allemães n.i«cidp»na America distante não eram excluído»Jo seu ódio contra a raça.. Refutar quoo rei da Rumania, além dó sangue teu-tão que corria pas veias, reinava fiosBalkans pôr obra e graça da Allcmanha,'-•ra um disparate coirtra que os archivoshistóricos se revoltariam. Exclnil-o dafamília Hohenzollern era uma aafe que.seguramente, acarretaria o protesto dqaroprio príncipe.

O desespero da imprensa foi digno damais sincera compaixão. Pois então e!laia deixar com que a opinião francc,-:ificasse na crença de que üm dos allia-dos da França — c dos mais úteis al|'a-'tempos que correm — fosse taxado dastres maiores imperfeições que. aos '
olhos de um francez, fazem de um lio-
mem a mais hedionda das férás? Tor-nava-se urgente que o livrassem; nomenos, de uma dessas tres pechas) Sem-
pre seria um terço de caminho andado. 

~
.' — Tieiis, tiens, disse o Fíflaro. E senos dcclaressemos que Guilherme II 6

quem não é Hohenzollern e abrssemos,
em coro. uma excepção em favor dafamilia Hohenzollern, sempre que ti-
vermos que manifestar o nosso nojo pelosangue dos nossos algozes.

E assim foi feito. Na primeira co-
lumna do jornal, um collaborador pro-vou compcndiosaniente que üiiilherins
II é tão. Hohenzollern quanto c propric-tario da Divindade que sempre i.Iumiiia
os seus discursos. — X...
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Eram 2 horas da tarde de hontem,
(uaõdo ee apresentaram na nossa re-
«lacção vários empregados da Super-

POLÍTICAPAÜtiSTA

mm¦¦>..¦¦ ¦'

'&-

1

intendencia da Limpeza Publica
—Vimos aqwi, disse um «teHes. em

nome de. iodos,,.. e<ür, ao Correto da
Manha que, pòr dô da noisa,'Classe,
tomp á' defesa; <tos hospòi dire»to*r ;

Era um"rapá_ão aíto, éesempunado,
typo de homem íorte ede' aspecto
revelador de • um bdin 

'fundo rt»ral
aquelle que a«MBj..noa falava.,'

üe que se.trata? .nqirçrinjqs. s
Somos empregados da Litnpeza

Publica,-prestamos.á .cidaide b servi-

ço «naR árduo e mais dif fiai pela
_oa • repellencia, ganhamos tres ou

quatro jnM"rè_s.'_iotf dia, confcirrf» as
classificações que temos e, aperar de

qtte ban. parcos são os nossos .venci-
mentos, desde agosto que não. rece-
bemos*dinheiro " 

'•'

Estávamos em írente de uma. *ç-
tlamaçâo contra o - calote-nwHÍcipali

iProcurámos informações que - nos
esclarecessem, e obtivelnas as seginn-
tes, que.extráimoí: do tímsõ"archivo:

- A taxa sao&ária, ,diz a-H dò orça-
mento municipal ern vigor,, é destina-
da ao'serviço de /limpeza puhuca c

particular. No projectò para o pro-
xtmo atino, o prefeito.,arranjou, uma
nova redacção. d,o artigo que trata
desse assumpto, e que ficou assim
redigido:

"__ taxa sanitária, que não í »m
imposto e sim a remuneração de ser-
viços indispensáveis prestados pela
Municipalidade, etc." Parece capcwm
«sta explicação, porque, afinal, applt-
cando a todos os mais serviços qtte a
Municipalidade presta a mesma dou-
trràa que foi applicada para, a taxa
sanitária, seira forçoso concluir que a
Prdftítura não arrecada nem o Con-
selho Municipal vota, «m único un-
posto...

Adoptando, porem, como se_ boa
íosse tal doutrina, óutra*.con_lu_âo ha
a tirar e « esta: que o dinheiro que
à Prefeitura arrecada para o serviço,
«lc Limpeza não deve ter outra apph-
cação senão aquclle, e porque a co-
brànça é .dita conju«tamente"com_a
•dos impostos predial e de licença, não
(deverá havor escassez, de dinheiro
para pagamento aos miseros empre-
gados em tão rude mister.

Para o exercicio actual, o orçaimien-
to consignou 2.620.contos, ,e para o
anno vindouro a verba consignada no
projectò orçamentário é de 2.79o
contos. Se o prefeito não pediu
maior,, verba, é porque áquella é con-
_iderada sufficiente.

•Por outro lado, a arrecadação da
taxa sanitária, no primeiro semestre
do anno corrente, foi superior a de
egual período do anno findo: 1.666
centos em 1915 e 1.684 contos cm
1916, ao mesmo tempo que com a
despesa realizada se deu o inverso
1.35o contos am 1915 e ,<i?4 cm
1916. , .

Pois, apezar de tudo isso, o dinhci-
ro, que chega para o pagamento em
«lia d,e todo o alto funecionalisnu 1,

que rião soffre o menor atrazo, não
chega para se pagar a quem vive cm
condições que rastejam pela miséria,
pois só realmente a muita f omie,_ a
muita necessidade de ganhar um, pão,

. e o •muito capricho cm não cair na
vagabundagem e na gaturtice, .podem
conduzir criaturas humanas aquelle
mister imimundo, rcpeHente, torpe, de
remoção -do lixo da cidade!

Não tendo contos de réis por mez
de ordenado, e nem sequer umas
centenas de mil reis, os desgraçados
que servem 

' «a Limpeza Publica
vêenuse obrigados a arranjar dinhei-
ro conforme podlem. pois que, tal qual
•o prefeito c seus directores geraes.
elles têm ventre, têm mulheres e fi-
Ihos, e ainda se não descobriu pro-
.cesso pelo qual se possa viver do ar.
Na respectiva repartição, no final de
cad_ mez, cada uni delles, recebe um
cartão numerado, que dá. direito a

l nprèsén-tarem-ise no, dia do .pagamen-
¦ to.aíimi de receberem -seus salários.

E o que 1'hcs tem valido: não lhes
têm faltado agiotas, e estes dc me-
diana. ambições de lucros, que pelo
juro de 5 por cento lhes compram os

" cartões e a respectiva procuração
para o recebimento. ÍE-, agora, ouça-
mos novamente aquelle que hontem
mos falou om nome da sua collccti-

• vidade:
— Tinham., essa taboa dc salva-

ção. Perdíamos cinco por cento, o
que ê muito para quem apenas ganha
ijoÇooo ou ijoJooo por mez. 'Mas se
a Prefeitura, por .ermos pobres e
humildes, entende que não nos deve
pagar, a nós, que somos exactamente
os mais .necesiitados, que remédio
temos senão perder aquelle dinheiro?
Mas, sr. redactor, corre com iitsis-
tencia, no departamento da, Limpeza,
qtte a Prefeitura gastou j'á todo o
«linlteiro que deveria servir para. o

c tios/Jo pagamento, c que só «o prin-
t cipio do 

"anuo 
próximo tornaremos a

receber os nossos vencimentos! Sabe
o que resultou disso? Resultou que
os cartões só valem agora .menos dez
c vinte por cento das respectivas im-
porumeias, isto é, aquelles que , os
compram exigem juro muito maior!
I_inp,ine que quem apenas ganha 90$
somente receberá 72$ooo. c ainda

• assim por muito favor!
Tambem hontem tivemos conheci-

jiicnto de que as professoras adjuii-
tas dc 3" classe estão 'egualmente sem
receber os vencimentos, os quaes
estão sendo pagos aos poucos, e que
os operários ao serviço do município
ha quatro mezes que tambem não rc-
cebem os seus .alarios..

Francamente, tal regimen é imole-
ravel. Deixar de Dagar em dia a mi-
serás creaturas, que não têm o rectir-
.0 do credito, emquanto que são pon-
tiiâlissimambnte pagos os grandes or-
denad.5, dc qit.iia poderia esperar
pelo pagamento sem que tal demora

~ ripresenlassc ¦ o menor . prejuízo, i
' 

praticar a máxima injustiça c a mais
revoltante iniqüidade.

Os nViseros empregados da Limpe-
za Publica, dizem elles, só têm um
recurso: suspender o serviço, deixa-
rem, pacificamente, de trabalhar.
Este é ¦ (fos casos cm que as sympa-
thias publicas estão sempre com os
oppnimidos, com as victimas da des-
organização social. Já uma vez foi
feita uma greve, tambom por falta
<lc pagamento. Ao cabo de tres dias,
era tal o fedor qttè se espalhou de
todos os nontos da cidade, que o
problema foi resolvido prompta-
miente.

'Sabemos que a idéa da greve, paci-
fica mas geral, começa a alastrar-se
por entre 05 miseros explorados da
Ptcfeitura, como único recurso de
que elles podem lançat -mão para rc-
ceber o que sc Utes deve. Lamentável
iscrá que tal sueceda, mas de certo,
mão serão elles os culpados de uma
situação assim víotenta. Desde que
ha dinheiro 

"para 
pagarem dia a quem

muito ganha e não lia para actidir ás
necessidades dos que mal recebem
crisa que clreapc para um .pouco dc
pão. a estes assiste o direito do pro-
testo.

lEvite ojirefeito que vá por deante
a projectada manifestação dos cm-
pregados da Limpeza Publica, orde-" 
mando á repartição competente que
tanto se esmere em pagar cm dia
láquellcs infelizes, como em pagar ao
próprio prefeito e ao alto funeciona-
listro, _

ÜÜ DE PORTUGAL

O GRANDE ENTHU-
SIASMO PEtO PLEITO

: MUNIGIPALi V
6. Paulo, 31 dè outubro. — Ha

muito tempo que se não realizava um

pleito municipal como o que hontem se

feriu. Em todos os municípios, do Es-
tado, com pequenas excepçScs, o eleitp-
radõ compáreceti e" votou livremente.

Sm .ajgun*:trittnipliaraiô' o? óltppsieio-
hiatas oppisiclonistás''locaes. aòJiParlido
Rcpublicano.,'Porque é .preciso;iião cs-

quecer" aúv.nbs niunicipios paulistas
ha,'por via de regra, dois agrupanícn-
tosr que^eciprocímtntd'; <*/ hosttlizaffl,
«em-qu» qualquer delles faça opposi--

ção ao ga_erno do j-Stada.. Em outros,

porém, o grupo dominante não apoia
o T_ove*r» do' fisttdp, "ccimo, por íxem-

pio, ein Piracicaba, Bárretos, etc.
A' hora cni que eserevemos^não- nos

cotista- que houvesse compressão poli-
tica 'ou mesmo' qualquer arbitrariedade

policial,- no sentido áe tornar integrada
victôriã"Jo.Pãrtido Republicano,- Nem
esses expedientes seriam possíveis, com
o- systema'da ekião por-tumos." Na
capital, um candidato avulso/o sr..jòse
Piedade, furou a chapa ofíicial, sendo
eleito, no primeiro. turno,: por grande
maioria'. O sr; José; Piedade jã foi' vc-
reador. No-passade- pleito"-conseguiu
vencer, cm companhia do sr. Ricardo
Gonçalves, cujo recente suicídio foi tão
comtnentado.

Candidatos avulsos e parece que legi-
timamente eleitos, os «rs. José Piedade
e Ricardo Gonçalves foram reconheci-
dos e proclamados, unanimemente, pelos
seus pares, li^rirreram, porém, para o
Tribunal de J*.tiça; os candidatos ofíi-
cine» derrotada», srs. João Pereira e
Luiz. Fonseca. Quasi um anno depois,
quando já os dois vereadores indepcn-
dentes tinham funecionado cm nume-
rosas sessões, o Tribunal deu provi-
mento ao recurso, cassando-lhes os
respeetivos mandatos. Devem lembrar-
se que commentámos o facto, estra-
nhando, como toda a gente em São
Paulo estranhou, que o Tribunal de Jus-
tfl;a se transformasse cm junta dc apu-
ração, eleitoral.

Dar-sc:á que, tambem desta feita,
queiram invalidar a eleição do vereador
independente? Disse-nos que não, um
dos vereadores da chapa official, cujo
nome reuniu bcllissiina votação. E
accrcscentou esse edil:

Apezar dc ser da chapa official
c muito affciçoado • ao partido situacio-
nista, cm cujas fileiras milito, quero a
liberdade de voto e a verdade eleito-
ral. Hontem mesmo dei provas desse
meu sentimento politico, não admittin-
do, numa secção do meu districto, a
sonegação de alguns votos, julgados
nullos, talvez por excesso de escrúpulo,
pela respectiva mesa.

Qual o candidato sacrificado, na
chapa official, para a entrada do' can-
didato avulso?

Pelo que até agora conheço da
apuração, quer-me parecer que o sacri-
ficado será o sr. Pinto dc A'mcida,
um dos candidatos do commercio e da
industria. — C.

1— »-»?*

Asuttma.no A questão dos tete-
phones

FERRO «IL CARIOCA
»Ií-IOVAÇ.íO DO COXTIMTO
Escrevem-nos: "Os moradores dc

Santa Thcreza, tendo lido num dos
nossos jornaes, edição de 31 do corren-
te, uma' noticia sob a cpipraphe "Um
Projectò de renovação do contrato da
Companhia Ferro Carril Carioca", e ve-
rificando pela leitura da mesma que a
aliüdidá companhia visa única e cxclu-
sivamente os seus interesses, já bastan-
le beneficiados, vêm por meio da pre-
sente pedir guarida nas cqlumnas do
vosso conceituado jornal para levantar'
o seu protesto contra essa descabida e
injusta concessão que se pretende con-
sumar por mais 35 annos.

Como v. s.. poderá certificar-se, len-1
do a noticia cm questão, os moradores |
de Sanla Thcreza continuarão a soffrer
o desleixo e pouco caso com que são
tratados pela privilegiada comnnnhia, c-
a serem usurpados com as exorbitantes
passagens cobradas pela mesma.

Torna-se, pois, necessário que provi-
dencias sejam tomadas pelos poderes
competentes, no sentido de sfrein tam-
bem favorecidas no supracitado proje-
cto 03 moradores desia znna do Distri-
cto Federal, tão desprezada pela Pre-
feitura, c bem assim que não sé torne
cm realidade tão iniquo c absurdo pro-
jecto que virá ainda mais prejudicar
os infelizes moradores servidos por
unia companhia sem escrúpulos. — Mo-
radores de Santa Thercsa."

— >
I.0111 Caffi, Clinr-nlo.c o Rónilinn?
_ Sft 110 MOINHO DK Ol-im

A eleição de boje na Academia
âe Letras

Apezar de ser hoje'feriado nacional,
a directoria da Academia Brasileira de
Letras resolveu fazer sessão á hora lia-
bitual, para eleição á vaga de José Vc
rissimo. São candidatos os srs. ba-
tiirnino Barliosa e barão Homem Ue
Meüo A directoria ' tomou esta reso-
lução'por ser este o ultimo mez aca-
deniico e ainda haver a realizar duas
eleições ás vagas de Affonso .Annos e
Arthur Orlando.

Haverá ainda um outro assumpto í.m-
portanto a se tratar ua sessão de hoje.- - «_>>«>*« —————

O «r. Enéas Martins
nio é

mais candidato
Afinal dc contas,,.o caso do Pará

tfcve a solução que o.sr. Wencesláo
BAZSiâ. 

desse '««so». que não
chegou, na realidade, aTsel-o, sem cm-
tíario de ter sido por ahi descripto
com minudencias.algumas absolutamente
destituídas de fundamento, merece, isso

,não obstante, ser, mais uma vez, resu-
tnída. ' '.' -,

• Assim, -ha- vários mezes .assados, o
sr. Enéas Martins deixou transparecer,
entre os seus mais prestigiosos corrcli-
gionarios,. desejos dc se reeleger gover-
nador do Para. ¦ , ,

A noticia desses desejos chegou ao
conhecimento do sr. Weuçcslao Braz
que, tomado de zelos patrióticos pela
2efesa-4o espirito da nossa. lei magna
se manifestou visceralmente contrario
á realização do sr. Enca3, enviando a
propósito, ao- governador, do Para um
telegramma, no qual alludia, ue leve
embora, a inconveniência, da sua con-
timtação no governo nô iproximo qua-
drieunio. O sr. Enéas, diplomata de

'tirbeinio como é; ladeou a resposta a
insinuação-do presidente da Republica,
informando a este que o que elle exa-
ctámente ambicionava era a sua volta

-á *uU-s«cretaria- das Relações Exterio-
res.

1. Q - sr. Wencesláo' tornoú-se semi-sur-
do, depois dessa desfarçada petição do
governador paraense, e evitoti, desde
então e tanto quanto possivel, conimu-
nicar-se telegraphrcameute com o pala-
cio de Belém.

Entretanto, todas as marchas e con-
tra-inarchas desfavoráveis á reeleição
do sr. Enéas Martins forani, após esse
incidente telcgraphlco, desenvolvidas
nesta capital,' com repercussão nas mar-
gens do Guajará. Apezar, todavia, des-
ses factos, o sr. Euéas conseguiu a m-
dicação do seu nome á reeleição gover-
naiuental na convenção do partido si-
tuacionista do Estado, convenção etn
que se fizeram ropresentar todos os
ntunici.ios paraenses, com exccpçao
apenas de um, sendo todos os rcspeçti-
vos representantes accordes na escolha
do nome do sr. Enéas para sueceder a
si .próprio. Todos forani pela reeleição.

Verificada essa indicação ,e manifes-
tados os desejos do sr. Enéas em ac-
ceital-a — comqttanto iprocuradamente
desfarçados por uma affectação que
não podia escapar ao espirito publico —
as contra-ntarchas desfavoráveis do go-
verno federal accentuavam-se, envol-
vendo, com certa impertinenteia* as
bancadas paraenses na Câmara e no
Senado da. Republica. Desdo então,
isto é, desde de cerca de dois mezes a
esta parte, suecederam-se as confabula-
ções, os encontros, as entrevistas, as
ligeiras e rápidas combinações entre os
srs. Wencesláo Braz, Antônio Carlos,
outras figuras conspicuas da politica
federal, e os representantes do Pará
na Câmara e no Senado, notadamente
os senadores Arthur Lemos c índio do
Brasil c deputados Justiniano de Serpa.
leader da bancada, e Castello Branco,
este o mais fervoroso e mais decidido
e mais leal amigo do sr. Enéas na
Câmara.

Emquanto tudo isso, essa complicada
copia de .coiifabulaçõcs c tètc-a-tètes sc
esboçava, o sr. Lauro Sodré, apoiado
ainda pelo seu persistente grupo dc
amigos, insinuava o lançamento da sua
candidatura.

Depois — está ainda na memória dc
todos — o governo federal, pela boca
autorizada do sr. Antônio Carlos, con-
vencido de que as suas .manobras e
contra-marchas desenvolvidas resulta-
riatrt improficuns, declarou apoiar a
candidatura do sr. Lauro Sodré.

Essa dec'aração symptomatica c con-
clttdente alterou, sem duvida, os propo-
sitos do sr. Enéas Martins, não obstan-
te o apoio das bancadas paraenses, na
Câmara e no Senado, apoio, é verdade,
decisivo e sincero de alguns, mas de
outro3 visivelmente candidatos á sue-
cessão, milito a contragosto.

O caso é que, embora contando com
o apoio do seu partido, dc iirande par-.
te do eleitorado representado na, con-,
vetição politica 

¦ reunida cm Delem, c
mais ou menos cntliusiastica da repre-
sentação federal do scu Estado, o, sr.
Enéas Martins preferiu — já que tinha,
forçosamente, dc manifestar preferen-
cia — Svitar a luta, lugindo á provoca-
ção do governo federal, cujas iras fa-
riam, porventura, desencadear sobre o
Estado inales dc precisão difíicrl.

A mova dessa preferencia esta repre-
sentada por um telegramma, hontem,
cerca de to horas da noite, recebido
pelo deputado paraense Castello Bran-
co. que teve a gentileza de nos mostrar.
Dizia o despacho aüudido: ."•;.";¦

"fíclem, 1. — Deputado Castello
Branco.

Tenho a honra dc commuiiicar ao
meu prezado amigo que, aitendendo a
razões que julgo attinentes ao bem, do
Estado, conserVatidp-mc no exercicio,
estou in.-rnpãtibilizadó para acceitar a
penhoradá escolha dos nossos amigos
para ser candidato na próxima cJeição
dc governador. Sempre, sempre muito
reconhecido á desvapecedora solidário-
dade com que nic tem anoi.ido, envio-
lhe as minhas mais gratas e cordiaes
saudações. Ca) — Enâas Martins."

Assim, o sr. liiiéas Martins, incoin-
patibilizando-se. deixou de ser cândida-
to, e saiu victorioso o sr. Wencesláo.
Vamos ver agora t|i:cin elle quer para
.governador do, Pará. e quem elle qui-
zer é que será eleito. E viva o regi-
men federativo do Ibasil!
———_—¦.- mtm**reHh*V*p*4r>Cta»-" •< ———¦

Sendio opportuno o esclarecimento de
jeertos pontos do discurso que o djF,.
¦Qsorio de Almeida pronunciou no.Jjgn? 

^
síHio Municipal sobre a Tevis5ó^«õí*'
èontrato da Companhia Telephonfta,

^coránitOi o dr. Miranda Rtbeir^.em,
s*eu escriptorio. Attendidos gentilmen-

,te, abordámos ,o objecto ua nossa en-
trevista: — E' certo, que a Prefeitura,

quando pôz em-concorrência a explora-

ção do serviço iteleplionico nesta- capital,
entregara ao contratante todo o miWe.-4- alJj)0Ç0 BO dr. Alcântara
rial, que toe fora revertido, como af- * 

Hn,.AHni'
firma cm scu discurso o dr. Osório,de

Aâhft'5i> de am chefe rabe-Q-sta
: ' 

iÃtiÚcbm, 1 (A. A.) - O coronel A«.
JSUSto' .Vieira, dicfe politico de Pedra Bran-
ca • deputado & Assembléa rabellist», con-
.crenciou com o"'coronel Herminio Ba-ro.
so, offercccndo os eeus serviços ao Tartido
Republicano Cearense.

a,„ >. _' lí ffl *

0 dr. Delfim Moreira «fferece um

Almeida? — Supponho estar nial ihfòr-
mado o meu illustre coVlega, o dr. Osp.
!rio de Almeida. Nãosô dessa entrega
:não cogita o edital de 30 de março, as-
signado pelo então director de Obras,
o dr. Del Vccchio, como tambem por
ter. sido. esse -material vendido *8te
Prefeitura ao cx-gcrente 

'í*'^en*l^**?,

telephoritca, cujo contrato caducáraVA
proposta desse senhor, único prctenBen-
te, fora por mim favoravelmente in-
formada uma vez qúe o material dispo-
nivel não podia mais ser utilizado, por
se tratar de systema diffcrente, ei a
Prefeitura não ter onde o appücar.

— Allega ainda o dr. Osório de Al-
meida que o trabalho que o senhor
lera em sessão do conselho director do
Club de Engenharia sobre o melhor
systema de tarifação telephonica c que
servira dc base 

' 
á discussão, obecorji ,á

suggéstão preparatória da companhia
tclephonica? — A verdade do facto "é

a seguinte: — Havendo a coinpailhja
telephonica proposto' á 

' 
Prefeitura. :a

modificação dc algumas das cláusulas
do seu contrato cm vigor, cmifti riare-
cer em conu-ario por não julgar .a .tliji-
teria convenientemente estudada.-.'.IsljO
lia bem mais de anno. Ukimameníe,'
ein conversa intima no Club sobre; ta-
rifação telephonica, o meu precíáro
mestre e amigo, dr. Paulo de Frqntin.i
mostrou desejos de que eu escrevesse
uma memória sobre o assumpto c tV-fc-
vasse a estudo do conselho' dircctp'r".'c
em cujo. seio tèm assento doÍ3 espeçia-
listas competcntissinios. Foi o que fiz
e jamais me arrependerei de o ter-féí-
to. Eis a verdade, que não poderá'súr
contestada de boa.fé. ..-,...;,

— Diz o dr. Osório que ha. coinci-
dencias entre o seu trabalho e o que
a Light submetteu á consideração do
conselho, como explical-as? — De ttm[a
maneira muito simples e eu mesmo já
o fiz em sessão plena do conselho di-
rector, pondo á sua disposição os- li-
vros, de minha propriedade, adquiridos
com o meu dinheiro, que serviram de |
base á minha inonographia. Esse meu»
trabalho eu o moldei sobre o relutorlo j

Bacellar
Beiw I/obizohis, 1 (A. A.) — O dr.

Alcântara Bacellar, governador eleito do

um 1 OüERRA

[uva, ¦—•.•— —-  .• 1-iC» Vli* \*».vi** |/í.i_v -..«(..--—, — . . -

coronel Christo, <lr. Moreira ,(5_em, nerfeitamente, obter a venda
o alteres Oliveira Fonseca, aju- ' '— -- '¦"- """ *- «*,'«f«-

rstàdo' do Amazonas, compareceu lioje ia

almoço intimo que lhe foi offerecido pelo
fdr| Delfim Moreira, presidente do Estado,
no palácio do governo, ao meio-dia.

^Sentaram-se i mesa o dr. Delfim Mo-

í«ra. tendo' á'sua-direita o dr. Alcântara
;Boceliar, o deputado Aga.ito Pereira e o

dr. Theodomiro Santiago, secretario das
.'mancas, e à esquerda.o deputado Epliigc-
ji-.o Salles, o dr. Américo Lopes, secreta.
rio do; Interior, c o; dr. Raul Soares, se-

emiario da Agricultura. Scguiam-se o dr.
Yitira Marques, chefe dc policia, Lafayette
Erandâó/
•Abreu c'.,. ,
dnr.te de ordens do governador eleito do
Amazonas.

Esquivaram-se de. comparecer ao almoço,

_or motivo dc moléstia, o dr. ÍLcvindo Lo-

jics, o prefeito municipal Corncüo Vaz de
•Mello c o coronel Tírnesfo Dutra.

' 
Ao, tfessert, o dr. Delfim Moreira leu um

brinde ao dr. Alcântara Bacellar, fazendo
\otos pela •feücidiide do scu governo. O

dr. Alcântara Bacellar agradeceu, bebendo
•pila prosperidade ilo Estado de Minas, na

prssoa do dr. Delfim Moreira.
' O serviço do almoço foi irreprehensive],
tendo sido fornecido pelo Grande Hotel. A

imprensa não foi convidada."Ap6s 
o almoço, o dr. Alcântara Bacdur,

acompanhado do dr. Américo topes, secre-
tario do Interior, do coronel Christo c dos

Do gerente da Cooperativa Pastoril
SuU-incira, .ecebeinos a seguinte
carta: . -. ,' -. >_L"Rio de Janeiro, 1 de novembro cie
1016 — Exh'10. sr. redactor. do. Cor-
reío da Manhã" — A insistência com
que o vosso conceituado jornal vem
discutindo a questão da alta do preço da
carne, procurando obrigar d governo a
adoptar medidas que venham1 impedir
ou restringir a exportação, offerece a
esta Cooperativa o ensejo de dir.gir-
vos a presente, por 

'competir-lhe, contra-
dictar as informações que vos tem sido
fornecidas, sem duvida, por- interessa-
dos na continuação dos baixos, preços,
afim de- acautclavem os excessivos lu-,
cros que vinham tendo.

Pókle-se verificar que, ©elos, dados
officiaes, ultimamente, cm S. Diogo. o
preço de $800 poucos dias,tem sido
mantido, vigorando, na maioria dos «a-
sos preços inferiores; entretanto, cm
outros tempos, esse preço de $«00 foi
mantido, por muitos mezes. em epocai
de grande abundância de gado e cm con-
seqüência de um privilegio concedido
_ uma empresa que essa redacção vio-
lentamente combateu.

Nesse itenipó, os açougueiros eram
obrigados a vender a carne por ata-a
$100 em kilo e se contentavam, alem
disso, com a bonificação de 5 °\° flue
lhes era dada pela empresa; hoje, que

por mais $ioõ em kilo, não se satisfa-
zem e , procuram fornecer aos jomíes
todas as informações que possam servir
aos seus interesses, porque entendem
que só a elles devem caber os proveitos
que o commercio de gado proporciona.

Assim é que, sempre que se manifesta
uma pequena elevação nos preços, em
S. Diogo. correm a alarmar _ pooiva-
ção por-meio da imprensa, procurando
aceusar os marchantes de inonopolisado-
"Etn 

réferncia é rejeição dc a* rezes
qu. ha. poucos dias foi observada, po .
demos af firmar que isso .içoitucea to
por descuido dos veter.na.rijs 

'Io -Ja-
tadouro, que deviam ter observado a

qualidade do gado, em pé, e rejeitai-o,
antes de ser abatido; se assim o fizcs-
sem teriam evitado a falta, porque para
preencher a matança haveria gado su:-

. „ , .ficiente, visto oue o "stock, geral., um-
diputádos E.higenio Salles c Agapito Ve., r:-mente( _„, Santa Cruz. e superior a

ríira, cm automóveis do palácio, seguiu _.<0o rezes. „„irn. a
&•o qinrtd do 1° batalhão, sendo ahi! E' admirável ver os açougueiros a'-"•¦•» *—_____ MÉspisp lÉg!

fortemente se oppuzeram ao- - lhes
'"nrm.itl.is a« forças csn.

luções o exercícios de-ísgriiiia. |
' Si fex. visitou tambem.o Corpo de Bom-

beirbs, tendo assistido aos exercícios feitos

pela. praças. Depois, o dr. Alcântara Ba-
ciliar visitou o Hospital MVitar, percorren-
do -todas as suas dependências, tendo phra-
spc elogiosas para o mesmo.

«1 $ «

A politicagem cearense
O .deputado cearense Moreira da Rocha

pediu-noa que declarássemos que o tele.

gramnia por s. cx. dirigido ao correspon-
dente da Agencia Americana, no Ceará, foi
o sc_uinte, e não o,que saiu errado nM
Noite:

"Não acceito sua 'Interpretação tenden-

remota . .
accordo que, então, a Prefeitura
propoz com' o intuito de eonseguir que
sc contentassem com a venda por mais
200 réis em kilol .

E* tambem notável a reclamação que
fazem sobre, a qualidade da carne,,alie-
gando que a melhor é destinada a ex-
nortação; entretanto, esquecem-se que,
.m outros tempos, a carne superior,

|"mtba", alguns procuravam recusa.
I porque só tinha gordura e preferiam a
I mais magra, ainda que por menos 20

réis somente, cm kilo. Estamos infor-
madòs que, pelos dados conhecidos, nao
é nvultido o "stock" de gado gordo,
nas invemadas, porém é certo que, o

que ha empacado, dará para o consu-

O "Deutschtand4* de
novo nos Estados-

Unidos
: Nova York. t —CA.. H.)r jj-Comm*.
nicam dé New London, Connçcticut,
que' chegòü-hòjè muito cedo aquelle por-
to o submarino mercante allemão
Deutschland.- ' .'

Uma notti flo governo norte-nmc-
rlcnno * Allemanlia

Washington, t - (A.fl. )-0 gover-
no pediu ã Allemanha que lhe forner
cesse detalhes do torpedeamento dos va-
pores Marina e Rowannore,

Londres. 1 - (A H.) - Communi-
cam de Dublin que òhe_aram ali vmte
è oito cidadãos americanos- sobreviveu-
tes do vapor Marins. Contam os rçcem-
chegados que o navio foi torpedeado
sem aviso prévio e acerescentam que o
submarino allemão se conservou no lo-
ca! do ataque cerca de meia hora, sem
offcrecero menor auxilio ás victimas.

O st. Tltton. deix» n cmlwlJtada d»
Itália em Paris

Romã) 1 — (A. H.) — Por ter de.fa-
zer uma estação de inverno num elima
mais temperado que ò de Paris, demit-
tiu-se do cargo, de embaixador -da wa-
lia junto do soycrno francez o sr. Tit-
toni. ¦ ." _._

Em homenagem ..os serviços presta-
dos ao paiz, o sr. Tittoni será nomeado
ministro de Estado.

As conferências dó sonador
Ruy Barbosa

Paris, r — (A. H.V— O -Ministério
dos Negócios. Estrangeiros-prepara; a

c piiblicação das duas conferências feitas
3 1 pelo sr. Ruy Barbosa, em Buenos-Al.'"' 

res e Rio de Janeiro, sobre direito in-
tcrnacional. O folheto, contendo os ai-
ludidos trabalhos será prefaciado pelo
sr. Graça Aranha.

ca
Combato entre tropas venczellstas

o partidários do rei Constantino
Londres, 1 - (A. A.) -Um bata

lhão dc venizelistas, que sam de Ver-
ria, para combater contra os búlgaros,
foi atacado cm Gruda por um troço de

partidários do rei Constantino. ,
Houve forte tiroteio, conseguindo ti-

nalmentc os venizelistas dominar 03
adversários e contiuuar a sua marcha.

CARNES VERDES
MATADOURO DE SANTA CIIÜ8

Foram abatidas hontem 110 matadouro
de Santa Cruz, para o consumo 4esta
capital 521 rezes, 70 porcos. 19. carnei-
ros e 35 viteílos.

A matança foi feita para os seguintes
marchantes:

Cândido lí. de Mello. 30 r., e 3 p.;'Durisch"*» Cl. 13 r.'; A. Mfndes & C.
67 r. e a .e.'.; Lima & Fi.hos, 31 r.
e 11 p.; Francisco V.' Goulart, 60 r,,
32 p. 

"e 10 v.; João Pimenta de Abreu,
zo r.'; Oliveira Irmãos •* C., 10S r.,
it.p,. s 1,1. v. ; Basilio Tavares, 6 r.,
e 14 -V. í C <i°s Retalhistas. 10 r,;
Pertinho 

'&' C..' 24 r.; Edgard de Aze-
vedo, 34 r; t Norbert -Hertz, 18 r.; F.
P. Oliveira 

"& C, 38 r.; Fernandes
& Marcondes, 11 p,; Augusto M. da
Motta, 2J r. e 17 c.; e Sobreira &
C 35 r. . -:..:.

Foram, rejeitados: 14 i|8 r.. 4 1I4
P'jí\TREPOSTO DE S. DIOGO —

Vigoraram os seguintes preços:
Rezes ..... t^o a SSoo
Porcos ..... —• a 1*2011
Carneiros. ... — a 2?ooo
Viteílos ..... —a ..do

_MW» >' —

Construcçao de pa via-Ierrea
O Tribunal de Contas resolveu rc-

gistrar o contrato celebrado entre o Mi-
nisterio da Viação e'Roberto Soares de
Azevedo Castro, pata construcçao, com
privilegio, uso e gozo, dc uma estrada

Ide ferro que partindo de Cuyabá, pas-
sandò por Paranáhyba, I vá entroncar

•com a Estrada.de.Ferro de Araraquara,
-vá a S. José do Rio Preto, sem ouus
para o Thesouro. • , _

O Tribunal resolveu mais nao tomai
conhecimento do .contrato celebrado com
Rodrigo- Vianna çãra fornecimento ao
Ministério da Guerra, por nãò ter sido
o contrato publicado dentro do prazo
legal. :- ' '.':

¦ali«_*»»»¦" ' '

NOTICIAS
DE MINAS

mo c cxporlaçao. . . ,

do sr. Bethel. um dos mais compejen-1 c!osa relação attitude &»«.«»•'.^^i1™'|'^
tes espe ialistas americanos c a'ultinia; Meu repto fica de pé. Scu despacho la- 

^rocúrãrãVi cstabelecel-os de modo a
dcando questão, significa scu telegramnia vy^ 

^ 
¦ 

popuiaçj0 venha a ser
"Amcricaira" inveridico." j ohfjfeadsi a maiores sacrifícios, porque

,-_.->«_»--¦ , iss0 é, tambem, dos seus próprios mter-
palavra sobre o assumpto. Por sua vez
a companhia telephonica obedeceu o
mesmo critério por mim seguido, ado-
ptando a opinião de Bethel, que .6 ,,p
mais competente. Dahi a eguàldadé] de-
argumentos entre nós ambos. Creio
não estar- ,,roliibido de ler os livros,

que os meus collegas lciem pelo siih-

pies facto dc pertencerem elles a uma
companhia industrial. Fique o senhor
certo, quem procura inventar em aí-
stimpto dessa natureza só consegue, dj-
zer e fazer asneiras.

Na parte referente a detalhes- eu os

possuo directamente colhidos por mim
durante o tempo cm que fiscalizei á
companhia toloohonica. O dr. Osório

Clü-5 Gyisiiiàstico Por-
tiüguez

COMO FÓÍ COMME-
. MORADO O ANNI-
VERSARIO DE SUA

FUNDAÇÃO
, IFcstcjando a' ipassagem kio ^48"
nnniverça'io de sua furflnrão, p C'"b
Gymnastico Portuguez offereceu ante-
hontem tun magnifico festival, seguido
de baile.

O prograninta da encantadora festa

E1'justo que a imprensa, que tem por
dever zelar pelo bem publico, nao «s-
cuide de fazcl-o, mas o certo, e que ai-

gttmaB informações são suspeitas c nao

podem ser acatadas.
Ficae certo. sr. redactor, de que os

açougueiros não trabalham so por amor
á arte.

Agrailecendo-vos a inserção
milito prezamos em ser,

está no direito de fazer insinuações af«- j f0; organizado com capricho, sendo di-

gressivas c gratuitas ao 'meu

(jiie bem lhe parecerem,
direito de as não levantar do logar onde
cilas cairam. Tor educação e respeito
aos íneus semelhantes, e em particular
aos meus collc.as, não insinuo, ataco
direotamente c só o faço á vista de do-
cumentos.

— Por fim, o doutor está dc accor-
do com o systema de tarifação tócnhb-
nica em discussão no Conselho Muni-
cipal? — Não. O único systema de t.S-
rifarão teleplionica que defendi e dei-
fendo é o systema proporcional ao c"tí-
sumo, nor ser o único que attende oè

medalhas, o sr.
rigiti uma saudação

MO-.

Café Globo
?n!nie. só de Itlicrin. & C."

— Chocolate, bonboii'

7 Set. mi

Tít.VrAMENTO DAS MOTiESTrAS
RET/AS ORANOES MKTVIOA.
OfiES PHYSICAS PELO ESPE-
ÓV.T.TSTA
DR; ÁLVARO ALVIM — Exame

pelos ratos X. Trat. dos tumores mali-
¦mos, das moléstias da pelle — cr.e-
mas, das liqpqrrlioides, das artieújáçjibsi
atvophias, etc. da dsthma, hysteria,
golta, etc.; largo da Carioca, ri, 1" an-
dar (de 10 1 (_: ás .).

— ' * ""Ti **T1

imeresses das duas par'cs contratantes.
Eu fui o único membro do conselho di-
reclor que votou contra o systema ado-
piado pelos meus Hlustres collegas. Es-
tarei em erro? restar-me-á então a des-
culpa de ler errado com os mais cm.i-
nentes especialistas da America c da
Europa. Já é um consolo.

caracter 1 vidido em tres partes,
c eu'no''c*ua.. -A primeira .'constou da distribuição" 

de nledulltas e.diploitos do campeonato.
de pesbs e alteres, realizado cni 11 de
maio do corrente anno na sua sédc.

Aires dc Ser feita1'' a 
' 
distribuição das

P.uinbcrto. Taborda di-
aos presentes.

Em seguida realizou-se a distribuição
de pr.eniios aos classificados no concur-
so, que forani or. seguintes srs.: Ja. me
Martins Ferreira, a quem foram confe-
ridos o diploma de cnnmeão c medalha
de ouro; Agenor Moreira Sampaio,
campeão dc leves, c medalha de prata;
João Souza Dias, campeão de levíssimos
e medalha de prata.

Receberam medalhas de bronze e.di-
plantas-.Üe segundos .-lugares, respectiva-

So V. E.v\
"os:itO<! fio

fôr visitar os ile-
voinl» 'V moveis

Lisboa, 1 — (A. «.•)"_— O presi
dente Bernardino Machado offerece
nma festa aos parlamentares reformis-
«Us hespanhoes que se achara de visita
• esta capital. Em seguida, os visitar^
tes regressarão a Hcspanh»

ASSUMPTOS NAVAES

PREM âIhIFORWIDADB
DO CORPO DE SUB-

OFFICIAES DA ARMADA
O MINISTRO DA MA-

RINHA MANIFES-
TA-SE CONTRARIO

Já tivemos oceasião de alludir, nestas
columnas, á pretcnçâo que os sub-ofti-
ciaes da Armada, dc ha muito, nutrem
cm favor da uniformidade do respeeti;
vo corpo, ora, com dcsegualdade de
postos c vencimentos.

Esse caso, já aRÍtado por vezes c eiu
differentes administrações, rcsurgii'
agora, pela intenção que .pudessem ter
os referidos sub-officiaes em querer
acilal-a presentemente, mas talvez por
mal entendido, que appa-cccu cm torno
do assumpto, contribuindo para que se
fizesse, de um argueiro 11111 cavalheiro.

Entretanto, não erraríamos, assegu-
rando que os sub-officiaes acham-se
bastante penalizados e deveras surpre-
licndidos deante dos conimcutarios tpue
sc tem feito, e que aliás pouco tem
adeantado cm favor da justa pretenção
nue vinham alimentando. .

Como se sabe, o corpo dc sub-ofti-
ciaes • da Armada, é constituído pelos
mestres, contra-mestres, fieis, escreveu-
tes, mecânicos, enfermeiros, sendo que
estas tres ultimas classes se subdivi-
dem cm 1* c 21 categoria.

Os contra-mestres e todos.05 outros
de 1" classe são sargentos ajudantes c
percebem os vencimentos mensaes de
300S000 c os de a* classe, primeiros
sargentos, percebem 270SCOO.

Os mestres, porém, são considerados
como superiores aos sargentos ajuditn-
tes e percebem mensalmente .130S000.

Pelas ínncçõcs qne os mestres desem-
penham contam com a vantagem de
um futuro garantido.

Os mestres podem chegar a exercer
os cargos dc patrões ; mores, com as
honras, vantagens e regalias de 20 te-
nente, até capitão de corveta, que é o
posto mais elevado do quadro.

Não gozam os demais sub-officiac3
das mesmas vantagens; 110 entanto, po-
dem chegar a officiacs mediante eon-
curso que diversas vezes já tem sido
concedido, especialmente a fieis. e, es-
creventes, que hoje são commissarios.

terá oceasião dc verificai' como
são grneiosos o práticos os
sons cstylos, como é perfeito
o sim acabamento c como são
bons ns condições do püga-

monto o iirceo. »3
GOXÇÂÍ.VES DIAS TI

tlIÜGUAVANA S3

O RBGULAMEXTO DOS CORRFAOS

A sellagem dos jornaes de
$r.i.(i ti.-?si-9tii

O presidente da Republica assigiioti
Iiontem o decreto da pasta da Viaeão,
áiltcrandò o art. 61 do regulamento dos
Correios da Republica, approvado pelo
decreto n. 9.0S0, de 3 de novembro de
1r.11.

Com essa alteracão.os Jornaes de grande
circulação só poderão fazer d'ora avaii-
tc a remess. das folhas aos seus assi-
nantes, independente de imniediata sei-
lagcm, uma vez que seja feito, quize-
nalmentc, '.laquella repartição; um ,de-
nosito, em dinheiro, de quantia couiva-
lente á taxa cobrada pela expedição de
.11111 trimestre anterior.

"São Lourengo II — Cigarros po-
pulares de fumo

Rio Novo, para zno réis. com valiosos
Vindes — LOPES SA' & C.

O DIA DO PRESIDENTE
O presidente da Republica, não ob-

stante ser bontem o d:a destinado ao
despacho collcctivo do ministério, rece-
beu varias pessoas, entre -ellas o depu-
tado Astolpho Dutra, presidente, da. Ca-
mara c que conferenciou relativamente
á marcha dos trabalhos parlamentares,
e o tenente aviador Bento Ribeiro, oue
agradeceu a s. ex. a visita que. lhe
mandara fazer, por ter escapado 'Ileso
lo accidcntc oceorrido no ultimo inccling
le aviação.

Em visita a s. cx. esteve, tambem,
Iiontem, á tarde, o dr. Felipoe Schmidt,
governador do Estado de Santa Catha-
rina.

ma» _¦

Uma circular dn st. M^as
sobre o alistamento eleitoral
O ministro da Fazenda, em circular

•expedida aos chefes das repartições
subordinadas ao scu departamento, dc-
clarou que as faltas .de compareciinen-
to, dadas pelos funecionarios, assalaria-
dos e operários dos diversos serviços a
cargo do scu ministério, por motivo dc
alistamento eleitoral, serão considera-
das de serviço externo, para o abono
dos vencimentos integraes, quando fo-
rem opportunamcnte justificadas, ou
pela cxhibição do titulo respectivo, ou
por qualquer outro documento que ca-
balmente prove ter sido aquclla a causa
da ausência.

A lioraGnagem do Centro Para-
náense ao ir. Alto ; <

de Camargo
Conforme estava ánniniciadc. rcali-

zott lionlem o Centro Paranaense, á .sua
festa cr.i liouKineem ao dr. Affonso.dc
Camargo, presidente do Estado, do'Pa-
raná. , .'¦

S. ex. chegou ao Centro as. ü i|-
dá tarde, acompanhado de scu ajudante
tle ordens. O dr. Affonso de Camargo
foi recebido 110 tooo da escada pela di-
rectõriá da Associação Paranaense.

O dr. Basilio da Luz. na ausência
do dr. Ubaldihó do Amaral, presde.il"-'
do Centro, euc não oôile comparecer,
qffercccu a festa ao dr. Affonso de
Camargo, em ligeiro discurso.

Falou depois o tenente Silva Schlider,
pelo Centro. O tenente Schlider elo-
giou o dr. Affonso de Camargo, nclo
acto patriótico que praticou, dando je.r;-
uio á velha c vibrante questão dè' Ir-
niiíes. .

Levantou-se, então, o pres-uente do
Paraná, que pronunciou eloqüente dis-
curso, historiando a dilestão dc limites
entre os Estados de Santa Catharina e
do Paraná, li. confessou-se feliz, pot
ter contribuído para o restabclecimeii-
to da paz, paz que será fecunda oara
ambos os Estados da Federação. E era
com o coração tranquiIlo.de nuem cum-
pre com o seu Jovcr que regressará- .aa
Paraná dentro dc poucos .dias. i

A' homenagem prestada pelo Ccntr»
Paranaense ao dr. Affonso de Camarj'
go esteve concorridissina. s

ui-iite. em leves e levíssimos os srs,
Antônio Santos, e Armando -Freitas.

Ao sr. Manoel .Teixeira Carrapatoso
Costa foi conferido o diplomo de grau-
He" benemérito, c .no-srs..-Alexandre da
Silva Azevedo o de benemérito.

A segunda parte dó programina con-
stóu de concerto, sendó executado o
seguinte iprogranima! ., . .

Acompanhamentos ao piano, mr. Lu-
ciou Gallct. ¦

N. 1 (a), Zazá, ária de Cascart, Lc-
oricavallo; (b,. Sércniidéi Gounod.

Barytono, sr. F'-anklin Rocha.
IN. 1 (ai, Szardas, solo de violino,

Mònti; (b), Le Cigue, solo de violino,
Salnt Saèi's.

Mlle; iMarie Lottisc. ..
IN,. 3, "O Vintém", versos, Eugênio

dc Castro,
•êr. Raul Gallo.
N. '4 (aj. Canção do exilio, Proves!;

(bl; Der iFreisclmtz, Weber.
líõnrano; professora mllc. Edmca

Ràiazzi.
N; 5, Ransodia dc fados, Robles;

Gilitafra c viola franceza.'¦Srs. 
J. Oliveira e A. Pinho'.

NT. 6 (ai Gioconda, Cielo e Mar, Pon-
chielli; (b), Carmen, II Fiori, Bizet.

Tenor, sr, Andréa Grisoli.
N. 2, Dansas Modernas.
Pelo professor J. Cyro.
N. S, Gioconda. Ponchielli — (duo

Enzo c Bãrnãba).
Tenor c barytono, srs. A. Grisoli c

V. Rocha.
.A parte final, o baile, sempre nni-

mado, constou 110 "carnet" distribuído
aos convidados de 21 parles afora 03
iiiiiiimcros "extras".

A excellente orchestra que sc fez 011-
vir durante a encantadora festa, estava
sob a direcção de mlle. Marie Louise.
,,No 

"hall" tle entrada da sédc da an-
liga sociedade, foram os innumeros con-
vidados, que tomaram iparte nn magni-
fica fesia, recebidos por commissões,

..organizadas para este fim, tocando uma
banda de musica do Corpo dc Mari-
nbeiros Nacionaes.

Todos os salões achavam-se decora-
dos cóm flores naturaes c pequenos fó-
cos electricos, dispostos com arte e
gosto.

desta,
com estima e

consideração, de v. «..leitores c ami-

gos obrigados. - Pela Cooperativa P| -

toril Sul-Mincira, losê Benicio de An-
drade Azevedo, gerente. .

¦• «1 '
NA ESCOLA NORMAL

Uma tocante mamíestação ao
ao professor Diogenes Sampaio

^naf,Uretín^
tocante manifestação ao dr. D.ogenes
Saprofe.sor 

estimadissi.no.'não somente
de suas alumnas, mas de todo o corpo
discente da Normal, ao encerrar o scu

curso de chiinica, conseguiu nao so1 üç
monstrações' de carinho das que ouvi-

ram suas preleeções, como tambem^
todas as outras moças, que nelle reco-
nliccem o mais delicado dos mestres." 

Sim turma, . offereceu-lhe custoso
.mimo í uma rica palma de flores na-

ÍUAsC-alt.mnas 
da Normal, de todos os

annos do curso. f°""arí"'£a„s. ''c.5".
sabida, tomando o dr. Diogencs San 1-

paio scu automóvel em meio dc vi-

branté salva dc palmas.
Assistiram essa manifestação sem

dividi, a mais énthuMStica: havida^
a-tttál encerramento das atilas, touos
os professores da Escola Normal.

Offercccndo, em nome de suas eol-
lega ò ""mo. falou a alumna Helena
dc Vasconeellos.. que agradeceu a ma-

neira gentil, affcctuòsa, pa ernal por-

que o dr. Dioçencs Sampaio regeu a

4» turma dc chimica,' • Jr .
O dr Dio.enes em commovdo nn-

oroviso, agradeceu aquellas provas de

Carinho, recebidas das moças «ue com

C''TantoUdoVadis=urso de mlle, Helena,
como o do Professor Sampaio, foram

muito applaudidas. .
Os lentes da ™^Z8^8s£fâ.

manifestação ao seu çolleB_;,eí 
foi cila

ram-ii'o. acompanhando-o ate o seu

'""Desejavam muitos desses stib-offi-
.;-,.. a comoVta uniformidade do cor-
ciaes a c0KL,i,a 

_0 Alm rantado jul-sSiiilliSSpS
r_meiio do assuniplo, s. ex. expe.i

fc. %u opinino. dccl-rando .ue se

he chegar às mãos qua quer pedido de

lorimièão nesse sentido, rclativameit-
eá emenda lembrada em favor da

eoniparacão dos mestres com -os dc-

S suSofKcraes; terá de manifestar-
»- absolutamente, em contrario

AGUERRANAYAL
\. ACOÃO DOS SUBMARINOS' 

ALLEMTAES NA COSTA
DO ALGAKYE

Lisboa, 1 - (A. H.).- São espe-
rados brevemente nesta.cidade, os nau-
tragos dos vapores torpedeados ao lar-
go da costa do Algarvc.

O "U 5a" regressou fi sua base
Berlim, 1 - (A. H.) - O subman-

no de guerra 
"U 5.1 . que ha tempos

destruiu alguns navios ao largo tia
costa americana do Atlântico, regressou
á sua base naval.

A campaia da Rússia
pu ——

ATAQUE DA INFANTERIA
RUSSA REPELLIDA

Londres, 1 — (A. A. — Ao sudes-
te de Lemberg os russos rechassaram
um violento ataque da infanteria turca.

Avanço das tropas moscovitas cm
Stanisluw

Londres,;* - (A. A.) - Os russos
realizaram um importante avanço a su-
doeste de Stanistóo, infligindo grandes
perdas aos aiitro-allcmaes. ,

Esta victoria dos russos e tida aqui
como o prenuncio do cerco dessa praça.

O almirante La Cazo, ministro da

Guerra, iijteriuo dn França
Paris, 1 (A. H.) - O "Journal Of-

ficicl" publicou o decreto nomeando
ministro da Guerra interino o atairante
La Cazc. actuaj ministro da Marinha,
durante o impedimento do general Ro-

q>i.-',;.què':-roi .çççarrcgado de uma mis-
são.de importância...
——  »-»<!»«¦¦¦.

todos licbcni, inas só' 
Bebeiv

1^.,,Cmre,Ül,CbCASOATINHA

Diário tíãsinansbras
QuAUTA-1'niRA 

'•— 
Oopois do rancho,

pcl-í.-Ss, horas da^tarde, está acabado
o trabalho do dia. E, com os momen os
de repouso, começam os divertimentos
entre os voluntários tjuc.se reúnem cni

grupos alegres praa disfarçar a melan-
co a ao cair da tarde, Logo, desde os
nrimeiros dias, o .passa tempo predilecto
.escolhido por todos foi o samba: um
samba por, principalmente, entre os ra-

pazes do 9° batalhão evoca recordações
das terras'do norte em alguns de seus
saudosos filhos. Salientamos o 9" por-
nue ali O samba c dirigido por um ra-

paz de camisa vermelha e um grande

visto

AS MANOBRAS MILI-
TARES

O próximo regresso das
forças do Exercito

a
vêr.

¦»-• 
' 
.¦**&%*. ¦^

,1
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EM ENTRE RIOS

Inauguração âe «ma
u_Ana de lacticinios

Deve ser inaugurada amanhã, em
Kntrc Rios, a usina de Lacticinios, da
Companhia Mondiá, montada com ap-
parclhos modernos, para pasteurização,
homogeneização, estorelização c engar-
rafamento pelo vácuo do leite era na-
tureza. , ,

A' Usina vae exportar seus produetos
para o norte da Republica, para a Ku-
ropa e Estados Unidos.

A inauguração se fará com a presen-
ca dos srs. nresidente da Republica, tio
Estado do Rio. dos ministros da Fa-
zenda, da Agricultura; prefeito do Dis-
tricto Federal e mais altas autoridades
do paiz.

Esta industria vae gozar dos favore-
do recente decreto do governo do Es-
tado do Rio de Janeiro cm prol das
novas fabricas que se estabelecerem no^ pensos os exercício
Estado.,

' *>v.-''.

¦-¦•"¦ -¦- í:aá_á»r-

O QUE HOUVE HONTEM NOS
ACAarPAMENTOS

j Hontem, nos acampamentos, nada
houve dc interessante. Apenas alcuns
corpos fizeram exercícios matinaes tle
evoluções. Após esses exercieios, cn-
trarain os corpos em descanso, que se
prolongará até hoje.

Alguns voluntários tiveram permissão
para se ausentarem do acampamento,
devendo regressar amanhã cedo.

AS S-ANOBI.AS DE BRIGADAS
No dia .. começarão as manobras.de

brigadas, as nuaes durarão tres dias,
para a de artilheria, c quatro dias, para
as dc infanteria c cavallaria.
O COS-DATE DE DUPLA ACÇtfO

No dia S, rcalizar-se-á o combate de
dupla acção, devendo, no dia 9 ou. 10,
r.g-es=ar os corpos aos respectivos
quartéis.

GEXERAIi GABINÒ BEZOURO
O general Gabino Besouro drycer

hònlç,m, tendo desembarcado na Cen-
trai, ás 4 horas da tarde. Deve elle rc-
gressar ao acampamento hoj'c, ao meio
dia. . .

O general Gabino, vem a esta capital,
afim de visitar o túmulo de sua esposa,
110 cemitério de S. João Baptista.

HOJE HAVERÁ' *bESCAXSO

Sendo hoje dia feriado, foram sus-
,. ,,.nsos os exercieios, descendo vários
•l officiaes e praças em visita ás famílias.

ene nenhum motivo dç ordem •technica

o„ administrativa justifica a equipara-

^Din^uLfu^stii.da Marinha
quc .s mestres, são 'officiaes ™™hcl;
ros com tirocinio seguro, e por, esse
motivo a bordo de qualquer navio sao
considerados chefes dc proa e. alias
_, únicos com a devida competência
nara assumir o comniando desse navio
íia eventualidade de morte 011 desap-
DarecimciHo de todos os officiaes.

Gozam, a bordo, pela natureza dc
suas funeções; segundo expressões dc
s cx uma natural ascendência so-
bre os"inferiores cm geral, porque taes
funecões são reputadas superiores ís
de sargento ajudante, como ate ne^sse
sentido 'á reconheceu oor varias vezes
o Supreíno Tribunal Militar.

Pensa o ministro da Marinha que os
sub-officiaes da Armada já adquiriram
vantagens extraordinárias. Os sargen-
tos do -Exercito jultram até. por desço-
nhecerêm com exatidão as funeçoes dos
seus collegas da Armada, que taes vau-
tagens estão cia disparidade com as
que gozam na sua cíiisse.

chanca de* paília qiie"Íhe cobre até o in-
sepáravel cachimbo. E! curioso: este <$™

leader do samba, que no acampamento
não larga o."chuveiro", e um dos mo-
ços distinetos do Itamaraty: e Araújo
lorge. Não se espantem: na cidade,
esse rapaz esquece um pouco que, e
filho da terra onde o choro . mais tris-
te e o samba mais nervoso. Ao conta-
cto dn natureza, veiu-lhe.naturalmcnte,
de novo, a veia alagoana, "li com tanto
gosto maneja o 'Achuveiro o tira o
.eu samba, que o .próprio .Ibere Bernar-
des — o impossível Ibere — poz-se a
quebrar com os outros, e pela primeira
vez foi obrigado a amparar sou inonu-
culo com a mão. Não quero deixar sem
uma referencia o corneteiro Uaviao
(Gavyon, chama-lhe o Calendrini em;
hespanhol) uni babiano que lançou
idéa do samba vespertino. E dc
Gavião c Araújo Jorge tirando:

No cercado tem tini nome
iNa campina tem um boi,..

E o coro:
¦Eu te amarro "home'
Eu tc laço, boi...

Pelos grupos, apreciando a jovialida-
de da rapaziada, espalham-se os offi-
ciaes, visivelmente divertidos com ' as
brincadeiras dc seus subordinados.

A festa prolonga-se até ás nove lio-
ras, quando se realiza a revista. A s
dez, de batalhão em batalhão, desde o
es" e o 56", até o 7°, 8° e 90, rom-
pcm as notas tristes, quasi solennes,
do toque de silencio. Todo o ruído ces-
sa, e pomeo depois ouve-se o rythmo
lento dos passos dos "plantões".

E os voluntários recolhidos lutam —>
como dizia um dos espirituosos — cn-
tre o somno e o medo das cobras.

Um, o Murillo, do 8» batalhão, ras-
pou uma noile dessas, um terrível sus-
to. O rastejar de uma jararaca o des-
pertára de seiis sonhos. 'Murillo, li-
gciro, riscou, um phosphoro, mas a ja-
raraca reconhecendo-o, disse, despeita-
da: "O'- Murillo .... A'õo mordo; não
ha futuro!

* * 9

BELLO HORIZONTE. — O violcn-
.issinio tufão que desencadeou sobre
esta capital destelhou varias casas nos
arrabaldes e damnificau a arbonzaçao
de algumas ruas, notadamente nas ruas
São Paulo e Curityba. Felizmente nao
Qiouyc deograça pessoal d lamentar.

— Na ultima sessão do Grêmio Li-
terario Antônio Affonso de Moraes, o
sr. Antônio Hygino Guedes discorreu
muito bem sobre o thema que lhe for»
sorteado previamente. O acadêmico
Caio Mario de Senna fez um excellen-
te discurso sobre "As üicroinas brasi-
leiras". . . _ .,1

Como sócio effectivo do Grêmio foi
recebido o sr. Carlos Pierucetti. Deu-
lhe as boas-vindas o sócio Quintino de
Figueiredo. Falará no próximo domin-
go o sr. César Castello Branco,

—Está marcado para domingo ura
grande festival em beneficio da caixa
escolar da Escola Infantil Delfim Mo-
reira. O programma desse festival, que
sc realizará mo Theatro Municipal, «
o seguinte:"O casamento da borboleta", em . 1
acto, e "Maria, a Borralheira", cm dois.
alem dc outros números.

Por essa festa, que promette ser en-
cantadora, ha grande interesse no seio
da nossa "ólite" social.

As cadeiras acham-se á venda na»
casas "Natal" e "Primavera".

— Acaba de ser reorganizado o Eu-
te Club, sociedade carnavalesca funda-
da nesta capital cm 1914. Foram elei-
tos para dirigir os destinos do Elite os
senhores:

Presidente, Adeodato Pires; , vice-
presidente, Sebastião Ccsar Pereira da
Siívai i° secretario. Bcncdicto Lopes;
a" secretario, José Telemaco Madiado;
thesoureiro, Ignacio Gabriel Prata; bi-
bliothecario, Christiano Gonçalves dos
Santos. Filho; c procurador, Francisco
Pagliaminuta.

Ficou resolvido, por unanimidade de
votos, que c Elite Club. passasse a ser
uma .sociedade exclusivamente familiar.

JUIZ DE . FÓRiA. — Coinpletarart
no dia'31 findo as suas bodas de pra-
ta, o coronel João Giialberto de Carva-
llio; adeantado agricultor deste distri-
oto. c d. Analia de Campos Carvalbo,
senhora estimaldissima nelas suas quali-
dades de coração. Pela .austosa data
foi celebrada tuna missa cm acção de
graças.

— A pedido, foi exonerado do car-
go de sub-delegado do districto da Cli.v
cara, neste município, o coronel Can-
dido Pedro de Mello.

Por actos da mesma data foram 00-
meados sub-delegado de policia o 1*
supplente do referido districto, os cida-
dãos Antônio "Leite d_ Silva e Américo
Antônio Duque.

VARGINHA. ¦— Esta prospera «
fértil cidade sul-mineira, grande centro
produetor de café, estava, de lia muito,
precisando dc um estabelecimento cTe
educação para os seus filhos, que eram
obrigados a ir procurar o pão do espi-
rito a outras cidades bem distantes,
abandonando à famiüa e soffrendo to-•dos os incommodos de uma longa jor-nada.

Um grupo dc homens, animados de
boa vontade, resolveu acabar com este
estado de coisas c para isso, formou-
sc nesta cidade uma sociedade "Culto
á Scicncia", que, adquirindo ps meios
necessários, construiu um magnifico
predio, com todas as condições neces-
sarias, para nelle poder funecionar um
imnortanto estabelecimento de instru-

A Sociedade PMatelica Bra-
sileira'

Esla sociedade realizou mais tuna
sessão, presidida 'Pelo general Mesquita
c secretariada pelo capitão Elysio.

Approváda a act_ da sessão anterior,
foram admiitidos no quadro dos sócios
os srs. capi'ão Alberto Navarro fi-
nheiro dc Meirelles. Álvaro do Rego
Macedo e Carlos Costa, sendo ainda
proposto pelo dr. Rangel o sr. Benja-
min S'iiion.

A directoria solicitou a coadjliváçao
dos sócios na organização da festa de
18 de novembro. O dr. Rangel apre-
^r.tou nm projectò sobre a publicarão'- uni jornal philatelico e organização

i catalogo dc sellos do Brasil, e o ca- •

pitão Elvsio exhibiu os sellos — moe-.
da da Rússia, c propoz duas medidas,
que foram aoprovadas. concernentes ao
..aparecimento dos novos catálogos de
Ivert cTellier.

Finalmente, foram sorleados o prêmio
de presença, que coube ao sócio João
Cordeiro, c o paiz que deve constituir
o ultimo concurso do corrente anno,
cabendo dest» vez it colleccõcs de
Sarawak.

Para o fim o mais importante.
Hoje foi um dia de contentamento

para a 2° companhia do 9° batalhão.
Promovido a capitão no ultimo despa-
cho presidencial, assumiu o conluiando
dessa companhia o sr. Herminio Cas-
tello Branco. Este dislineto official,
cstiniadissimo por todos os voluntários,
allia as qualidades de bom comtnandan-
te a uma notável delicadeza e agrada-
vel camaradagem Jiara com seus subor-
dinados.

Capornl.
¦_B«g» <a> »t»

Beber. .
bebe bem

todos bebem, mas só
quem bebo

CASCATINHA

I.

Os exercícios de remo da ia-
ruja de guerra

Ao chefe do estado maior da Armada
recominendou o ministro da Marinha,
que sendo o exercicio de remo o mais
adequado ao robustecimento physico das
praças dc Marinha, as autoridades na-
vaes deverão fazer para que sejam rcali-
zados cm pequenos exercícios de escale-
Tes como complemento aos de; gymnas-
.tica sueca..

¦•-#•

. „,._A

Mediante um contrato, foi o predl»
entregue ao Collegio Lttso-Brasileiro de
Petropolis. que immediatamenlle abriu
uma filial, mobilando-o conveniente-
mente, tendo aberto as suas aulas em
março com uma freqüência regular de
alumnos. ?

O joven director do Collegio Luso-
Brasileiro, através de todas as difficul-
dades próprias dum emprehendimento
que sc inicia, conseguiu reunir cm
torno de si um escolhido corpo docente
de abalisados professores, que têm mi-
nistiado aos seus alumnos uma solida
instrucção.

O intelligente povo de Varginha
sente-se orgulhoso em possuir um esta-
belccimcnto de tal ordem e vê com
atirado o ádeantacintno que os seus fi-
Ihos têm tido, não poupando elogios a
quem com tanto carinho c dedicação
os vae guiando e não descurando, muito
embora, da forte discip'ina internai,,
base, capital para se conseguir o fim*
almejado.

is
Pnrn esta secção, nccoltninos to» f

dns n-s iiotielns do interesso gernl,
finimlo as mesmas sujeitas no cri.
tcrlo da reducção. y-~

UMA OBRA DE MÉRITO

A Cruzada das Mulheres Por-
tüflnezas

O secretario geral da Grande Com.
missão Portugúeza Pró-Patria recebeu)
a seguinte carta:"Lisboa, 19 de setembro dc 1916.-—
Exmo. sr. — Recebemos com a maior
satisfação o officío de v. cx. n. 875,
tendo a certeza que vv. eex. hão de
proceder da meMior maneira para auxi-
liarem esta obra que tão urgente se
torna no momento presente.

Esta "Cruzada", nas suas secções de
enfermagem, faz parte da "Cruz Ver-
mclha": portanto, o vosso auxilio está
bem dentro do vosso primeiro c gene-
roso movimento.

A "Cruzada" trabalha por fundar »
seu grande hospital de sangue e crear
um corpo de enfermeiras oue dè honra
ao paiz c para o qual todas tralialha-
mos com o maior enthusiasmo. na»
coininissões de assistência aos sn'dados,
is mulheres e ás creanças. egualmente
se trabalha para evitar quanto possivel
a fonte e a desgraça que sempre açora-
panhnni a guerra.

Desde já, profundamente agradeço a
vv. eex. quanto nela nossa ipatriotica
iniciativa .possam fy.er. Saude e Fra-
ternidade. — BlzWa Dantas Machado "

¦»_ »¦»»"

A suicida de Ramos
A' noite, foi relirado do poço o, M-

daver de d. Amélia Christina de Oli-
veira Gomes, que sc matara, conforme
noticia que publicamos cm outro local.

Ao que se diz, a referida senhora se
suicidou porque entregara, a um parente
Ires contos dc réis para a compra de
uma casa, dando elle dest|no i.porado
no dinheiro. O tadaver da- suirida foif.
deixado na residência, de onde sairá-
hoje o enterro, feito a expensas do scUj
genro Antônio Pedro Nune»

h

'¦í-SiiS.*. I LE GIV E L* MUTILADO
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E* tiegrahíii^
senhoras leiam com attenção o
seguinte:

..SP"" 0 CAMPEONATO DE FOOTBALL

Saude
da Jrluíher
."¦¦¦¦L^L^BL^WMBíMBB^oMoWoWBoWMoWoWoWííííW

cura todos os jncomniodqs uterinos
desde os accidentes da puberdade
até os incommodos da edade critica.

•Àlgttjis dos iríals Mios maitsolcos dos cemitérios desta capital
Sobre o sentimento coin que, cm

«*pocas norniacs, nos damos ao . triste
culto, dos nossos mortos, os amigos c
parentes que entraram na grande noite
e a cuja memória a nossa saudade de
iodo o anno sc consagra por inteiro
nas dolorosas homenagens desta com-
inemoração fúnebre, paira hoje a an-
liuslia universal da humanidade, deante
ile um cspectaeulo de morte que cila
ainda não conhecera. Cada um dc nós
í obrigado a quebrar a lembrança da-
oiuclles que a fatalidade arrancou ao
«eu comniercio dc affcctos, á vista desse
«luadro, onde milhões dc cadáveres tor-
íi-iam entre ;i3 chammas do incendia
infernal e o rebramir da louctirai sui-
tida dc que quasi todo o mundo se
«iconimcttcu. O pczar com que nos
ajoelhámos junto á sepultura das pes-
soas queridas, é naturalmente domina-
«lo, nesta hora vermelha, pelo horror
tio panorama trágico desenrolado aos
«lhos de nossa imaginação.

A Morte já não nos apparoce, na-
qucllc typo quasi alegre dc adolescente,
«lo symbolo grego, apoiado a uma co-
lutnná, com as mãos cruzadas sobre a
cabeça e o pé calcando mollcmcnlc-

. fima tocha cxtincla. Acabou-sc-lhe tam-
liem it profunda tranquillidadc que ella
luinha uos túmulos romanos, c dc que
nos fala Paul dc Saint-Victor. Kua,
6cm edade, sem bclleza, nem sexo, ella
rxsurge com o ehristiaiiismo, na fótma
ilo Esqueleto; a agitar com acenos íu-
riosos os fogos das penas do Inferno.
Nem ainda assim se assemelha á de
liojc. O drama da Dansa Macabra,
•creado no século XIV, não se lhe ap
próxima sequer, Todas as representa-
«,-ões poéticas c terríveis que a symbo-
lizarani ao correr das edades, desde a
tilegria dos versos de Mcnaudro, mos-
(rando a Parmenon como uma graça
<los deuses a morte dos moços, até a"orgia de dores" da dansa de S. Cuido,
até que sc perde a idéa do sua missão
sobrenatural, considerando-a a seiencia
como um phenomeno de rcacçiics. chimi-
cas, nunca, appetecida, ou glorificada,
«iu coberta de, pragas -e anathcmas, -se
¦lhe enxergara esta physionoinia de
agora.

Somente no cemitério dc Ilamlet —
conforme nos lembra o csludo dbs Hom-
mes et 'Dièux — ha um esboço da tra-
gédia inaudita, onde o» vivos se matam
sohic montões de cadáveres e caem
«le mistura uo abysmo dos fossos.
¦Mus observac o contraste das dinien-

sues dos proscênios, c b numero das
personagens que os povoam; ali sc
observa a reducção microscópica de
uma scena que tem aqui amplidão quasi
infinita; ali está uma familia, aqui a
humanidade; ali o symbolo da luta pri-
mitiva, que era uni desporto, aqui a hc-
diondez dc uma hecatombe que é o cx-
terminio dc povos inteiros, sendo o
extermínio do. resultado de vinte se-
cttlos de civilização. Esses paizes que
se destroem, não lulatu apenas. Accom-
íhcttêii-lhes a obcessão da morte c
neste momento, como observamos, não
são mais interesses econômicos ou pre-
conceitos dc raças ou - idéas de con-
quista, que os tornam delirantes,

Nenhum cogita da paz, nem mesmo
pela satisfação da causa pleiteada com
as armas.

Morte I reclamam-te, para que no teu
corcel flammcjajitc, ou pelo estrondeio
dos obuzes, ou pelas explosões das ma-
chinas de guerra, cm que se culminou
o teu -gênio maléfico, não deixes sc-
mente ...

Eis porque, neslc dia, que desejaria-
mos consagrar por inteiro ú memória
dos finados mais delidos, lcvando-lhes
as flores e as lagrimas da saudade que
não cnitnurchcce, nem estanca, o nosso
espirito uão pôde deixar de se volver
para o -horror do cspectaeulo universal,
deante de cuja sinistra expressão a
nossa dôr dc paes, dc filhos, de irmãos,
ou de amigos, na lembrança daquelles
que a fatalidade nos arrancou ao affe-
cto, deixa logar a um sentimento maior,
ao da solidariedade humana que nos in-
teressa nesse conflicto bárbaro, para
deplorar desgraças maiores do que as
nossas,

* * 9
AS VISITAS A'S NOSSAS

KECROPOLES
Comc.ou liontcm a visitação dos cc-

miterios, tendo as companhias de
bônus feito trafegar carreiras extraor-
dinarias para São João Iiaptista c
¦para a Ponta do Caju'. Os mercados
de flores tiveram dcs-.le pela manhã,
grande concorrência, povpandp-sc as
immcdiações dos cemitérios de vende-
dores ambulantes dc bouqueís, coroas,
palmas dc flores artificiacs e nalu-
raes.-

Durante todo o dia foi crescido o
vae-vem de pessoas cm piedosa .-ro-

mari- pelas alamedas 3a9 pi-incipaes
nccropoles, vendo-se cm quasi todas os
sepulturas, ricas o pobres, vestígios de
passagem por ali ile uma mão atni-
ga, deixando flores esparsas ou cirios
accesos. commcmorando a grande data
dos mortos.

Em São João Baptista dclivemo-nos
a contemplar o artístico niausoléo do
guarda marinha (Mario Ntizarçth, á
esquerda dc quem entra, c que é uma
obra dc arte, apreciável na sumptuo-
sidade de suas linhas e commovcdor
pela inscrip.ão cm que o pae do mallo-
grado moço faz perpetuar a sua gran-
de magma." Logo adeante deparou-se-
nos o sarcophago do sr, Barão do Rio
llranco, onde seus nelos Helena c João
haviam deixado pela manhã, frcsca3
flores. . ,

No Caju', o cemitério popular da
cidade, apenas havia de notável a in-
tensidade do movimento c a chtisma
de pedintes á porta da nceropolc.

No Carmo, cm São .Francisco da
Penitencia, cm São Francisco dc Pau-
Ia visitantes de luto rigoroso, coroas
ricos de Ibiscíiir, rniissanga, etc, mas
concorrência muito menos numerosa.

Como nota final, um aviso aos in-
teressados: o administrador do cerni-
terio 'de São João .Baptista, defenden-
do a limpeza do campo santo, não
consente na entrada de qualquer ob-
jecto, — flores, coroas, veneras, cas-
tiçaes, cirios, etc, — dentro de qual-
quer cnvolucro, mesmo que seja uma
simples folhai do papel, pondo, cm-

tanto, a casa da administração á dis-
posição das pessoas que ali queiram
deixar os envolucros das lembranças
levadas da cidade.

* * *
VISITAS, AOS CEMITÉRIOS DE

KICTHEROY
Apezar do sol abrazador, houve, hon-

tem, extraordinária concorrência nos
cemitérios dc Maruhy. Confraria da
Conceição e Santíssimo Sacramento,
cm Nictheroy, iniciando-sc assim, «le
véspera, a piedosa homenagem aos íi-
nados. •"¦¦-:

Hoje, ás 9 horas, serão rcsáuas mis-
sas não só na capella do Cemitério
Municipal de S. Pedro de Maruhy,
como também nas do Santíssimo Sa-
cramento c Confraria dc Nossa Se-
nhora da Conceição.

E' dc esperar enorme romana
aquellas nccropoles.

OS FETICHISTAS '

Para lazer um quebra-enguiço,
o Cardoso" alarmou o pr-.-

teirão todo
O Lino Cardoso é dono de um bote-

quim na rua dos Arcos, canto da de
Lavradio. O ponto c magnífico,. o
Lino é uma- creahira supér-synipathica,
o seu café 6 tudo quanto ha de mais
saboroso, mas de tempos-a esla' parte
a freguezia desertou .da casa do Lino
por uma forma pasmosa.

E como se' não bastasse essa mfe-
licidade, outras e outras sobrcvicratti,
determinando augmento da quebra de
louça, saidas -constantes de emprega-
dos, o diabo, emfim. Resolveu, então,
o Lino chamur um sacerdote de Xan-
gó c Xurupé para fazer um despacho.
daquella carga de "urucubaca" que
lhe havia eaido cm casa.

Hontem pela madrugada fez o Lino,
auxiliado pelo anhangaborl, o milagro-
so trabalhinho, que consistia cm. rezar
ditas bullas sobre um iiaii&n' feito dc
sal, petróleo e pólvora, em redor ao
qual arderiam tres velas de cera.

Mas a "urucubaca" do Lino não é
dessas que se afastam com qualquer
cousa, e disso deu prova fazendo com
que a chamma das Vilas se communi-
casse aos inflammaveis do mojmoh'.
provocnndo uma alarmante explosão..a

— Fogo! Fogo!... gritou a visi-
nhança assustada.

E o rondante chamou o Corpo dc
Bombeiros; veiu o comiuissario de dia
do u" dislricto, os moradores dos
prodios adjacentes saíram para a rua^
cm' fraldas de camisa, para no fim ve-
rificar-se que aquillo tudo era resul-
tado puro o simples da permitia " uru-
cubaca" do Lino, que até tinha força
para fazer explodir a mandingoria com
que a pretendiam fulminar.

O que foi o julgamento àa partida
•America-Fluminense
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Dr. Doméque

A ULTIMA SESSÃO DA ASSO-
SOGIAÇÃO brasileira

DE ESTUDANTES
Sob a presidência do acadêmico Raul

Rocha, reuniu-se em'sessão a Associa-
ção 'Brasileira de Estudantes;

O secretario, sr. Mario dc Araújo
lorgc, depois de lêr a acta da sessão
iintciiòr, que foi approviida sem delia-
t.-s, procedeu á leitura do expediente;
(|tiu constou, entre outros assumptos.
<'e pareceres sobre os sócios propostos
na ultima reunião e de 11111 projecto do
sr. Octavio 'Miirgel de Rezende .pro-
pondo que; junta á Associação lirásilci-
ia de Estudantes, cada ággrcmiação de
academicos-do Brasil tenha uni repre-
sentaiilc. O sr. Rezendo cm breves
palavras cxiiõz as vantagens que ady:-
lão easo o seu projecto seja acceito
ju-la easa, saliciilando; sobretudo, a con-
veiiiencia da fímdtiçãb de uma Federá-
ção de Estudantes 110' nosso pai::.

Em ordem do dia foram eleitos so-.
cios i-ffccti.vos i dá -Escola de Bellar. Ar-
tes, o sr. Henrique itc Vasconcellos;
.In dc 'Medicina, Armando f.ayoso, Ili-
lario Gurjão e Álvaro Ctitiipólide de
í-',:inl'.-\i!!ia; da Polylcchnica, rJcrápliiiii
'Dercnzi c, finalmente, os acadêmicos
Cildo Atuado. Inlio Ccsav Tavares c
Raytmindo Vidal Pessoa, da Faculdade
dé Direito.

Acliíihdb-se presentes quasi Iodos os
sócios cffcctivos eleitos, o presidente
«•im.-ido-.t-es a prestar o juramento da
ju-agliititica, o que foi realizado por lo-
(los elles, excepção dos srs; Júlio Ce-
sar Tavares c Kayiniindo Vidal Pessoa,
(jiie estavam ausentes.

Depois de empossados, o presidente
designou, cm substituição an orador
«itficiitl, que não comparecei, á sessão,
11 sr. Annibal de Souza, afim de sau.
«lar o íilumno das Ilcllas Aries, o sr.
-Plínio Ayrosa, (pie dirigiu bel.las pala-
iras aos demais recipcniliarips; eni
agradecimento; falaram os srs. Hcnii-
<;ue- de Vasconcellos, Armando C-ayjso
1- Cildo Ama-lo. Os oradores foram to-
dos muito iipplaudidos jicla asscmbléa
<-ui peso.¦Conforme eslava ániiiinciádo; o srí
lícnato Segadas Vianna, acadêmico de
ilircltõ, fez uma conferência sobre "A
orientação é o vehiculo primordial da
expansão econômica".

A asscmbléa não regateou applausos,
que sc prolongaram após a eloqüente
peroração do orador.

!'.ii.-.ram ainda o sr. Xcslor dc Fi-
Rticiiedo, viec-presidenle, propondo fos-
te passado mu tclcgrainniti de congra-
lülações aos associados que tão digna-
mente ;-,e acham actualmente nas mano-
btas militares; c o sr. Segadas Vianna,
que pediu um voto de pczar pelo falle-
cimento do poeta Stccchéti.

Ambas as propostas foram approva-
i.^s. por nt-claimição.

I-aiccrrando a sessão, o presidenieagradeceu o conipáiccimcnto das t,c-
ithoritns c cavalheiros que foram .issis-
tlr A brilhante conferência do abada-
mie... Segadas Vianna.

SALVE ! - Yictorifts sobre victoiias - SALVE !
Tendido hontem •* 20062 - Vendido hontem

Pagamento cífeetuado hontem mesmoA feliz casa Banoo Royai do sr.'Victor X-*Eii*raixies
A' Travessa de S. Francisco de Panla, 26

Foi a quo registrou a venda do PIU.YMUO PRÊMIO do mez
de Novembro, de 16:000$iIOO, que coube ao sr. Raul «le A/.e-
vedo, mechauico da Oarage «Universal» c morador á r.ua S. Clc-
monto n. 200.

Convidamos nos nossos amigos c freguezes a se habilitarem
aos 100:000^1000, sabbulo,4dc \ovembi-o, sabbado — o
á grande do NATAL-- 1.000:0000000.

BASCO ltOYAL- VICTOR PARAMES
2G, Travessa de S. Francisco de Paula, 26

Q ucm comprar moveis sem visitar, an-
tes, a exposição valiosa da casa
IiR.ANDHO MARTINS & O.,

soffrcrá prejuizo inevitável — Rua do
Ouvidor 93 e 95 c nos antigos arma-
acns á rua dos Ourives ns. 39 a 43

Um octogenário que des-
apparece

Esteve hontem cm nossa redacção
a sra. Maria Augusta Alves Sanhão,
residente á rua Senhor «los Passos
n. 57, que nos contou ter dcsappare-
cido, na manhã dc ante-hontem, da
casa que -oecupava, cm companhia da
esposa., d. Jirmelinda Alves, á rua
Porlella n. 310, cm Madureira, o scu
,pae Lázaro Alves, de .côr branca e
com a avançada ld-.de de 80 annos.

Disse-nos d. Maria Aitgusla que, ao
sair, scu pae, vesua caiça e collete
claro, paletot marron c chapeo de
palha.

As autoridades policiaes foram sei-
entificadas do dcsappárccimeitlo «Io
octogetu-trio c andam á procura de sen
paradeiro.

¦ >**o>
ACCESSO DE LOUCURA?

Um homem armado de puÉI
mata om e fere dois

outros

UM INCIDENTE LA-
MENTAVEL

DOIS VOLUNTÁRIOS
AGGRIDEM

UM REDACTOR DA"LANTERNA"
Os nofws collegas A'A Lanterna pn-

blicaratu. >t<v> seus dois primeiros nu-
meros, cartas sobre as manobras mili-
tares, que alguns voluntários especiaes
julgaram insultuosas.
-..IS isso deu motivo a que dois delles
aggrcdisscm, hontem, á tarde, na reda-
cção daquellc jornal, o sr. Baptista Ju-
nior, a quem altribuiram a autoria dc
tacs cartas. O faeto, segundo relatam
as teslcnitlnhajL. que o iprescnccaram,
oceorreu do seguinte modo: Os volun-
tarios Silveira Martins Leão, Teixeira
de-Barros, diurico de Barros, Manoel
Hasslockcr e Rodolpho de Vasconcellos
Cordeiro, procuraram a direcção da
A Lanterna c pediram uma explicação
para o caso da publicação daqttclias car-
tas, que julgavam oífcn9lvas á classe.
Todas as satisfações foram dadas c os
moços se retiraram satisfeitos. A!
saída, porém, os voluntários se encon-
traram com o sr. Baptista Júnior e o
interpellaram sobre a autoria das "pi-
lherias grosseiras", segundo declara-
vam, que a Lanterna publicara c dois
delles, antes dc qualquer 'explicação,
aggrediram o jornalista a sabre, con.
tttndindo-o gravemente.

O faeto provocou um formidável cs.
cnnd-alo c a indignação .popular. Guar-
das civis que sc achavam de serviço,
na rua do Ouvidor, acttdiram ao locai
e prenderam cm flagrante os dois ag-
grçssores, que são os voluntários Sil-
veira Martins I.eão e Rodolpho de Vas-
conceitos Bastos Cordeiro, levando-os,
com grande acompanhamento c por cn-
tre uma multidão de curiosos.

Alguns populares, protestavam, ante
a violência da aggressão.

Em poder do sr. Silveira Martins,
a policia apprebcndcu um punhal.

Em certa altura do flagrante quecontra ambos foi lavrado, o mesmo vo-
luntario pediu á autoridade a reslilui-
ção do punhal — allegando ser o mes-
mo histórico, pois era uma recordação
da campanha do Paraguay.

Eez-lhc sentir a autoridade o absur-
do do pedido, 110 que o voluntário não
concordou, chegando falar cm tom
ameaçador a autoridade.

Lavrado o flagrante, nellc depuzeram
como testemunhas dc vista, os srs. Al-
varo de Assunipção, gerente da Lanter-
na; Joaquim de Sá. Couto, Domingos
Cardoso, João Teixeira * os guardas
0,49 c 45S, que 'cffectuaráiii a prisão.
Foram estas as declarações do sr;
Couto:"A's duas horas da tarde dirigia-se
á redacção da Lanterna, á procura do
sr.. Álvaro dc Assunipção, quando viu
dois voluntários nggiedirem 11111 moço,
que só depois soube ser o sr. Eaptisía
Júnior. Saiu cm perseguição delles, uo
que foi auxiliado por guardas que os
prenderam na.rua do Rosário."• Os guardas civis àffirmáram que 03
voluntários cm questão tentaram resis-
tir a prisão, chegando a inutilizar-lhes
os uni formes.

Ouvidas as testemunhas da aggressão,
a autoridade ouviu os dois protagonis-
tas da deplorável scena:

Declarou o sr. Rodolpho de Vascòn-
cellos Basto 'Cordeiro, de 22 turnos, 1110-

fr» __
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Um aspecto dt um "conter" tirado contra o Mtrténcw. 'A' esquerda, Francisco Netta, e á direita Fattla
Ramos, capi tâes respectivamente do Fluminense í do AWrica

Liquidando contas antigas, pi
soldado fere a Taça uin

padeiro
Xa noite ds 4. de agosto ultimo, o

soldado do Exercito Valcntim Antônio
da Silva, encontrou-se cotn o creattlo
líeriiibgenes dos Santos, cm reles casa
de lavulnget-.i da rua Maia, lio m?rr.i
do. Capão, na Vilia Militar, conforme
noticiámos ,11a nossa edição do dia se-
gtiinte.

Em meio do jogo séria discussão foi
travada entre os dois porque o solda-
do, lançando mão do baralho de car-
tas, iucttc.1-0 110 bolso.

'Mais alguns desaforos, o desafio, c
Valcntim Antônio da Silva, sãccandp
de um punhal, crnyouro 110 ventre do
padeiro Hcrriiogèncs dos Santos, fu-
gindo cm seguida.

O ferido rccolhcu-sc á Santa Casa dc
Misericórdia, onde veiu a íallccer.

iMais tarde, foi preso o assassino, c
expulso por ser indigno dc pertencei- ao
Exercito.

Tomadas por termo as declarações
de Valcntim, pelo delegado do 23" dis-
iriclo policial, confessou o crime, de-
fendendo-sc com a aflirmação dc que
ferira 'Hcrniogencs, receoso de ser por
cllc aggredido.

O inquérito foi hontem encerrado,
terminando .por pedir a prisão .preven-
tiva de Valcntim Antônio da Silva, que
c de còr preta, natural de Minas Ge-
raes, contando 23 annos dc edade.

0 1
Xão se falia m.rs ne^sc projecto. A

attenção pública está agora inteiramente
absorvida para 03 ternos elegantes .- sob
iiic.liu'.i que por Sor?ood faz a Guanabara',
R. Carioca, ,..). Xão ereir.m ijue por ;o$
se faça do mesmo tecido.

*?
Bebam só Café Ideal
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U cnmtnos-j

W visitas do wu-iFurro
S. Ex. irá á 1-stai'iiõ ilo Kii.i_'<-iiIio

<1o lleiiti-o
O prefeito, a. convite' dos moradores

da estação do (Engenho de Dentro, visi-
tara no próximo sabbado algumas ruas
dali, que reclamam urgentes melhora-
mentos.

i> m» > —Comprei e
comprarei

Moveis a prestações __£.¦•
na CASA MAItTINS O/

UUA DA CAIUOCA w "

DINHEIRO t ÇIZ* dca"seò"
torro, condições cs-ieciaes —- 45 c 47.
rua Luiz d. Camõc.s". C-5a Gonthicr.
Fundada em itiõ,-.

OLEO para LAMPARINA

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

rato!
Kncontra-se á vct-.da cm todos 03 ar-

mázens. .
Depositários geraes: Cosia Pereira,

Miiá & C.

65, RUA DO ROSÁRIO

IM-1VKOOK jJIANi.lC5.ZA,

Pagou parte em diiilieiro e
parte em pancadas'

F-.ião Araújo, morador á rua Goyaz
n. 132, devia-a Bálthazar de Medeiros,
residente á rua Adelaide 11. 157, na
Boca <lo Matto, a quantia de iS$ooo.
Hontem, o Ballhazar procurou e elle
deu-lhe i2$ooo-, exigindo que o cadáver.
passasse recibo r.a conta.

Ballhazar não concordou c Araújo,
armtindo-sc de uttu acluf de lenha, deu-
lhe de cima -para baixo, abrindo-lhe o'zimborio das iléas cm vários pontos e
evadiudo-se em seguida.

it) credor foi queixar-se á policia do
in" districto.,-__,—  ,

O cirurgião dentista Coras!! Brandão
passou seu consultório para a Avenida
Central, 173, teleph. C, 5-799- :

M 242

Noticiamos hontem, em nol.-i dc ul-
lima hora, a scena de sangue desenro
lada-. .-inle-hontem, na rua General Ca- contou
mara.

O preto João Gualberto, que diz re-
.vtlií á travessa do Barroso 11. 27, be-
belo ou iiccoii.tiiciiido de um uccessb
dc loucura, sacou de uni punhal c saiu
a ferir Ioda .sente que encontrava. Tom-
•baram logo os árabes Samuel Hamiui c
Jacob Issa, e o nacional Sáb.iiS Manoel
de Andrade, residente no morro dc São
Cr.r!o3 n. 9.

O árabe Jacob Issa não resistiu ao
ferimento recebido, vindo a fallcccr
hontem, ás 3 horas da larde, na Santa
Case-,

O scu cadáver foi removido para o
Xccrotcrio da Policia, onde foi atuo-
psiado, -sendo dado como ''causa-mor-
tis", ferimento penetrante na thorax,
interessando o pulmão direito.

O enterro terá logar hoje.
O sanguinário João Gualberto tia Sil-

va, que a policia apurou ter chegado
aqui 110 dia 13 do mez passado, no"ítaperiúia"; vindo de Pernambuco, foi
recolhido á Detenção.

m* oi«o»

1 Ternos sob medida pelos ul-
timos figurinos de casemira
dc côr, azul ou preto. Teci-
cidos Inaiezcs Old-Kngland.
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rádor á rua das Laranjeiras n." A's 2 'horas da larde, cm companhia
dc seus collegas voluntários em mano-
bras Silveira Martins Leão c outros
tres, cujos nomes ignora, dirigiu-se á
redacção d'.-l Lanterna, com o intuito
de solicitar a retirada de publicações
insultuosas contra o deciarante c sc-.is
companheiros c depois dc terem sido
convenientemente attendidos se retira-
vam satisfeitos. Xa redacção soube,
confidcncialmcntc, por um empregado
do jornal, cujo nome não quer referir,
que as publicações a que se reporta
eram de autoria do redactor dr. Bnpils_
ta Júnior, a quem o deciarante coube
cia sem haver, porém, nenhuma discor-
díincia enlre elles. Quando o deciarante e
os seus companheiros desciam a escada,
encontraram, já perto da porta da rua,
o dr. Baptista Júnior, a quem o di-claraii-
te. iiiterpcllou sobre sc era effeetiva-
mente eile o atiíor do taes publicações,
Baptista Jimior respondeu affirmativ.i-
mente com mão modo e pouco caso e
dizendo- "não me aborreçam'' -*¦ não I ,
lenho oue dar satisfaçxes a, ningiiçiii'';-----.
tentou subir as escadas, t) dêelãraiitcl¦'-
então deu iim empurrão chi llaplisla |.,
Júnior que i-cagiti', e sem niiits nada
o.-corrcr dirigiu-se para a rua c quitada
já estava na rua do Rosário, esquina
ílç Gonçalves Dias. foi convidado por
guardas civis a vir á delegacia, ao q-.-.c
logo se proniptificoti. Xão viu nenhum
dos seus companheiros praticar qual-
qual violência cotilra Bdpiista Júnior."

O sr. Mario Silveira Martins Leão
.ais ou menos o faeto como o

seu côllcga, terminando por declarar
que não aggfcdiu ao jornalista; dc nada
•uãis se lcmb|-a.-.i'do, porque "eslava de
completa privação de sentidos..."

C) jornalista BápEisía Júnior foi soe-
corrido pela Assistência e removida
para a sua residência, 110 Hotel Mc-
tropole.

Os dois voluntários foram mandados
apresentar escoltados ao quartcl-gcnc
nii, dc onde foram removidos para a
fortaleza de S. João, c postos em li-
berdade, á «oile, depois de.fiança.

O que sc lê nessa noticia foi o que
occorre-.i, faeto profundamente lamcn-
tavel c quê é tanto mais censurável,
quaiilo os protagonistas são moços edu-
cados que, mesmo sob a provocação de
que encararam como insultos, deveriam
ter recorrido a 11111 processo de des-
aggressão menos brutal c mais compa-
tivcl com os hábitos dos círculos so-
ciacs a que pertencem aquelles moços.

« » «or» ¦ —

para senhoras, s.i na
Casa .David Eerro, á

'A apresentação definitiva do ii.
Santiago Alfaro de Campos Foguett,
cx-entrainetir do Club Uyninasio l-.s-
grinia de-Buenos Aires, como juiz, foi
feita, hontem, por oceasião do gran-
«le encontro de campeonato entre o
America e o Fluminense, levado a cf-
feito no campo do primeiro, ü rua
Campos Saltes.'De passagem, não será demasiado
dizer-sc que -a bella á-Mc do America
achava-se completamente cheia.

Pois o sr. Alfaro Foguett, que vi-
nha cercado de grande fama pela suat
maneira de acluar ha prova realiza-
da tres dias antes entre o Andarahy
c o Bangu', constituiu-se no principal
elcmcnt*)r._.le Uisí.raoção idos aficiona-
dos que accorreram á sede americana.

O.competente chtrainèiir deveria, de-
pois da reputação rápida que lhe trou-
xca partida de 72 horas antes, esten-
der-se numa confortável cama, des-
sas que, uma vez a gente ncllas dei-
tada, não tem mais vontade dc lcvan-
tar-se, c por-sc a dormir sobre os lou-
ro3 conquistados. 'Poucas pessoas ha-
viam assistido ao motivo da sua çc-
lebridade. Muitas, porém, foram ns
que confiaram no juizo da minoria. O
sr.. Alfaro dc Campos passaria á poste-
ridacle como um .extraordinário juiz.

"O Alfaro FoguettI Nem mc fa-
les: um grande juizl"

E recordar-se-ia o povo afictonado
do sr. Santiago como dc uni semi-
deus do arbitramento...

Mas o notável cntraincttr quiz mos-
trar a todo o inundo que era mesmo
um optimo juiz, 11111 batuta como diz
a gyria popular.

Por que razão não havia de, o gran-
publico assistir a uma de suas atira-
cções ?

Hontem, lá eslava o sr. Foguett. A
assistência .exultou pela concessão
bondosa do competente triitcr.

Assistiu-se a 80 minutos de jogo.
(Pois bem,. para se poder ftiacr idéa
do quo foi á acção do sr. Alfaio
Pampos no campo do Amrica, basta
dizer-so' que ella prendeu a attenção
dc todos, dc tal geito que, por fim, os
próprios jogadores abandonavam a
marcha do jogo para olharem embe-
vecidos a figura da autoridade, fascina-
dos pelo scu apiio fantástico."

O juiz era a preocçupação de joga-
ilopes e espectadores. Era 11111 lach
dar uni potila-pé c a gcnle a 11'liar o
srl Alfaro e a -appljcar o ouvido na
perspectiva da 1:1:1 silvo que nos pro-
porcionasse momentos ds impaciente
surpreza. Um foneard avançava, um
half retirava a b.ila a uni adversai-lo,
.1 bola pulava sósiiilia, — sim, a bola
saltava sósinha — e Imscava-sc o rc-
feree, com o auxilio de todos 03 sen-
tidos que Deus nos deu, para sabor-
se o que i-Pe faria.

Os jogadores c assistentes, uma vez
ouvido ò silvo, chegavam a fazer após-
tas sobre a causa da penalidade.

"Aposto como foi porque lu te
cnco3íaslc3 a mim."..

" Xão senhor: foi porque -estavas
offsidà."¦li nas archibáncidiis, as apostas
choviam. O juiz, parecia mais uma
machina Fichei, dc extrair a loteria,
do que o juiz 1'pgucttj de dar as deci-
sões do jogo.

Pe fôrma que uma prova assim diri-
gida merecia do publico um immcnso
cuidado e punha-o cm situação de no-
tavel encantamento. ¦

.Não deverão, cm vista disso, estt-a-
nhar os leitores que as nossas palbdas
.palavras se cinjam quasi ao juiz. A
prova de hontem pòl-o em invejável
•destaque. , _,

Os "tcams" do America c do Flu-
.minense jogaram muito bem, sendo, en-
tictanto, de toda a justiça que saben-
temos a actuação do 'Fluminense, cujo
movimento dc conjunto foi superior, ao
do onlagonista, o que ficou attestado na
predominância dá investida que o ul-
timo teve sobre o primeiro.

No e\mcrica, destacou-sc a sua ma-
gnifica, corajosa c segura defesa, que
sustentou heroicamente o constante cm-
bate das forças inimigas, quando o juiz
não apitava para sustal-as.

1N.1 mór parte da peleja, elles perma-
necerum no seu campo.

O Fluminense procedeu perteitamen-
te, desenvolvendo os respectivos lances
de defesa e' ataque com admirável co-
besão. Os seus "fonvards", entretanto,
não resistiram ao choque dos "baelis
inimigos, sempre alertas, sempre _>rom-
pios a arrebatar-lhes a bola on sustar-
lhes o caminho. Dahi o motivo .pelo
qual foram infrutíferas quasi todas as
accommcttidas preparadas contra o
America ¦

.0 sr. Alfaro, por scu lado, concor-
rcti, .como dissemos, poderosamente
para que se desperdiçassem ataques do
Fluminense, interrompidos repetidamea-
te com disparatados, "offsides".

O America também soffrcu o scu pre-
juizo, nesse particular mas cm .muito
menor escala,. attendendo-se á circnni-
stancia dc terem sido menos freqüentes
as suas investidas.

Desde os momentos inicíacs da pio;
vá até aos ullimos, ambas as "equipes
sustentaram uma partida leal, vigorosa
e veloz.

A victoria que o America logrou so-
bre o adversário é digna dc figurar nos
amtát-s' «lc suas conquistas como das
niaii ilifficcis. A ninguém era ditdo
pi-cvéi- cose desfecho, a calcular da par-
tida pelo "cntrain" e jogo demonstrado
pelo .Fluminense, que jogou com maior
combinação e pòz em muito maior mi-
mero de vezes em perigo o goal ad-
vcysario.

Mas, seja como fôr, o provável cam-
peão dc ipifi se houve coin mais ta-
clica o cfficicncia e salvou-se da acua-
ção do juiz argentino;

Entretanto, o sr. .Santiago Alfaro
Campos de Foguett escangalhou com-
plctamcnte a partida com a sua lati-
tat-tica maneira dc applicar as regras
do desporto.

El impossível darmos aos nosso» ca-
ros leitores lima cluonica do encontro,
pfi-q-.i.u.o cila seria ÍHtcrrom|.-'d.i,. Sl-
k.uv.Ij á segundo uúo apito d-i jtuz.
Sííia mais um ataque ás decisões -.io
sr. Foguett, uin combate ás suas incom-
.píehcnsivçis decisões, do que uma
chronicá da prova.

O sr. Alfaro, para muita gente boa,
foi crido como maluco. .

Começou -por dar 11111 pcnaHy.-l.icK
contra o -Fluminense, quando um dc
seus "full-bacKs" ropclliu com as mãos,

em recurso impensado, á bola" qué li
a entrar no "goal".

O sr. Foguett não considerou o "goal",
como devera. Favoreceu o club que elle
puniu I „

Felizmente, elle readquiriu o seu 1*"goal", que lá íôrai alcançado. •
Marcou' outro "pcnalty-kick", desta

vez contra o America, c de tal mode.
que ..os próprios jogadores do Flumi-
nensc, senffalar no3 juizes de linha,
protestaram contra. o disparate-, Tudc
porque o sr. Baptista levantara tis mãoi
ao alto, nesse cacuetc que caracteriza
o excellente "fonvard", que, cm tutlo «
para iludo, levanta as duas mãos...
O sr. Alfaro considerou o "pc-.ially*
sem effeito e mandou tirar um "goal-
l;ick". Um "goal-hick"l

Mais um "penally" contra o Flumi:
nense.

O 3o da ordem. For que?
Porque os "full-backs" uão reagiram

contra uma investida contraria. Desta
vez s. s. não quiz consultei- 03 juizes
de linha, uão obstante repelir-se'a hy-
pothcse do primeiro "penalty".

15 o America marcou o seu 2" "goal"
O quarto "penalty" do dia foi contra

o .America. O sr. Paiva encostou o
corpo num dos atacantes contrários, e
fcl-o delicadamente, cm fôrma permitti-da por lei.

Deste tiiodo o Fluminense adquira*-o
scu unico -ponto.

O publico e os sócios do club favo-
recido ficaram tão impressionados com
a sem r.-.zão da penalidade que nett
applaudiram o "goal".

Para que falar mais? Isso a qtte no,
referimos foi o peixe graudo.•Pensemos, agora, no -peixe, miudi
que passou pelas m.illia3 da rede...

O sr. Santiago Alfaro de Campos _«Foguett nio deve ser mais juiz. Seja"tr.iincttr". ...
E' possível que tenha grande inclina-

ção para "entraincur". .
Ninguém, ao que parece, será capa,

de contestar-lhe essa habilidade... ' '
Ser "referce"? Nunca mais.
O ptibiico, como -se tratava de um

oslraagciro, portou-se com toda a pa-
cienciü.

Beái se diz que a nossa terra è feita
para os dc íóra.

Sc fosse um patrício, receberia além
das vaias, uma invasãosinhá dc campo.

For peccar menos do quo o sr. Alfaro
já. temos mimoscado miii'.:i3. cutoridn-
iies <!e c:t?a -com esse tratamento mais
enérgico,

Estamos ,1 ver o sr. Bassford ai se'
babar d-.- contente.

A sua .carta da Grã-Bri-tanha foi SU-
perada pela da Argentina..

Raios levem os juizes diplomados e
os que importamos cheios viu reclamos,
lituios, dignidades. .siib-titulos, etc...

Que exhiiltçni os juizes nacionaes!
Bons ou .ui:Í03 são bem riielhorcà (iiie
03 entendidos tiiulados.

Os coiitle3 dc Bpssf.ird c 03 príncipes
Dc Foguett têm que tirar o chapéò ao«
cidadãos lloi-gcrth e Castro.

Assim, nos primeiros "tcams', vem
cen o America, por 2 "goals" a 1.

Nos regtindos, á.victoria coube ainda
ao Atitcriea, por 4 a 2.

FOI CAIFóltA

Vestiu o alheio e íoi
despido no xadrez

O conhecido vagabundo
Manoel Goiiti.5 da Silva.,
vulgo "Camisa Verde",
porque estava sem o qtj
a deliberação dc enrotipn'

] dos outros,
1 Levou a e.ffeilo o seu desejo pene-
i fraudo liohtc-m, logo pela manliã. na
| cpsa tle Agenor Otileiro, á rua Jorge'115. 

na Viüa -Marechal Hermes. ¦
-Eni pouco, logo á saída, eslava elle
ulissimo, (-.ííai-pol;-. lo de novo, com
11 torno dc casemira.
Mas o <!"Uo da fazenda apreciara o

,1-abaihinho" e. cclcrc, foi procurar n
policia do 23" districto, qt-.c apanhando
o gatuno fel-o ficar mesmo em
yiiir-.i Verü

n.

c r'a! 011 ciro
que tem o
enti-istécitln

vestir, tomou
-se.,. á custa

Precocidade no crime
ASCENA DE SANGUE

OCCORRIDA HON-
(TEM NO MOINHO

INGI>EZ

"Ca-

•>*0>C*atTI

lliii ! Ili_>! Uiiviaji!
IIANSKATICA !

—MM

BOLSAS

1)0 KIO A rKTKOPOLlS

Viu pi-liitüo do Tiro n.7 fuz uma
inííi-dittjfórçada

Com iWstino a Pctropolis, seguiu
*n!e.liontcm; ás 9 horas da noile, um
pelotão do Tiro n. 7, qtte cm tempo
admirável fez uma marcha forçada des-
ta cãpititj, á.'cidade serrana.

Oa ;o atiradores que cmistituiani o
lelotão do Tiro n. 7, seguiram equipa-
dos em ordem de marcha e chegaram
«em novidade,'segundo noticias telegra-
nliicás vindas daquella «idade,

Uma contraíacção de marcas
iit.i-.-ca dc com-

1 registro o sr.
ser,
dc

allégava,. r
sua prbprie-

Para anntillàr tuna
mercio", de que. obter
Camillo Mourão, por
cbiitrafacção de outra ...
dade, o sr. Antônio Martins Jiinior
propoz uma acção 110 Juizo Federal. _

O juiz julgou-o careccr.te de aceno.
Xão so conformando, com a sentença.
o autor áppellou para o Supremo In-
biihal, Na sessão Jc liontcm. esto to-
mo.i conhecimento d:: appellãção, mas
decidiu negar-lhe provimento, coutir-
mando a deei.são ãppcllada,

AS DEMISSÕES ILLEGAES

Um ex-funecionario pro-
move'uma acção contra a

União
O sr. Josí Antônio Loureiro Filho,

que exercia desde ipc-o o cargo dc. fis-
cal dc consumo da 9a circumscripção,
foi exonerado, sem que, nem para
qiie, a 21 de agosto dc 1909.

Dctniitido que foi, lançou cm J-.n-
zo o scu protesto; agora perante o
juiz federal da secção do Estado do
Rio. propoz a acção competente, pe-
diudb aiém de sua reintegração, o pa-
g:i-iu-nlo dos vencimentos atrazados e
das quotas e o-.:'.r.-3 vantagens que po-

i dia auferir naqueile cargo

A Assistência Judiciaria Militar
Esteve na secretária do Interior unia

commissão de membros da Assistência
Judiciaria Militar composta dos srs.
E. dc Moraes, Iracema Gomes, X. Pi-
nheirq e pebçlçcianò Martyr.

Essa commissão entregou ao sr.
Carlos iMaxiiieinb o diploma de pre-
sidente honorário daquella assistência,
qtte lhe foi concedido por unanimidade
dc votos.

rua Sete dc Setembro ii; 124.——»?»»-» m tm
ÍMPRENSA CAIUOCA

".Tornai dns Moças"
Recebemos com a .pontualidade

sempre o numero de hoje desta rcv
illüstrada.

Texto variado c numerosas r.rr.v.i

ARTIGOS PARA FINADOS"A BONINA"
T-. 0.1077--R. 7 dc Sctcml)i-o41

MOVEIS
MACAT.IIÃES MACHADO & C.—

Ilu» dos Andradas 19 o 21. Os
maiores armazéns desta capita!.
 m > o» > 1

A 150IÍDO DO "niíXJAMIX
CONSTAM'"

t'111 exercício pratico
Recife, 1 (A. A.) — O. Tiro Naval

realizará no próximo domingo', um cx-
ére.icio pratico a bordo do na-.ia-cscola"Bcnjsmiti Coaüant".

üm "tiro" de 140 contos
(Noticiámos, ha poucos dias. o des-

falqtte de ijo contos <|tte sofircu o
sr Manoel Lopes Ferreira, dono da
ca«as de bilhetes das mas Ouvidor 151,
General Câmara, 363. Senador Pptnpçu,
-.( Ouitanda, 79. c largo do Estacio,
03. Hontem recebemos uma caria de
vários empregados da casa Lopes, os
quaes nos -pedem a reclificação da nos-
sa noticia, declarando que conh.nii.iui_ a
merecer toda a confiança do seu patrão.

'Recebemos também uma cana, cm
que uos affirihani que o desfalque foi
dado por pessoa itilinia do sr. -Lopes,
que por isso deixou de levar o caso
ao conhecimento da relida.

NA 1'HAÇA DA HAKM0X1A

ríiiconti-ailo sen, fala, <- com ,1111a
facada mis costas

A' Sànt.1' Casa de Miserieordm dc-
;.o:s de receber cttralivbs na Assist.cn-
cia, foi hontem recolhido Manoel Ta.
vare-, trabalhador da estiva.

Fora cllc encontrado na praça da
Harmonia, privado do uso da fala, apre-
sentando grave ferinielltò produzido por
faca, na rc.rão lombar.

A policia do u". districto. tomando co-
iiheciüienio da occorrcncia ainda- não
¦pódc descobrir qual o autor da aggres-
são. . 

CIWIENTOSÍe;^
Tulcphono 8S4. Central. -- Rua

Santa I.uzlii 202
—. PAULO PASSOS & C — .¦OOSOr» —

fl—AlT a (inta Sardinha, aclinlme.it»
\iLI\li. j mellmr d___o mercado.

MAIS UMA "MIOHA"

Tentou passal-a c foi proso
,\ policia do 6' dislricto deitoti bon-

.em a mão ao licspanio Manoel \igp
I ciado cepciro, residente, á rua -faao
aèmeutc ... 25 na oceasião cm que
o iiic=iuo pretendia passar mais uma
das.muitas notas de io?coa que por
iihí and ahi» ... 1 _-:i«

\ nota ápprehcníida cm poder dc
Leiatio era da ia série da 12" estani-
na tendo o preso, entanto, em seu po-
Ser a quantia dc 554?2eo cm dinheiro
,JTcia;!o 

não soube explicar 'conveni

entcn-en-.c a procedência da nucha, mo
tivo pelo qual ficou detido.~ 

Hygienic Rainproof
(Capas impermeáveis

«em borracha) Fspecia-
lidadc da "Casa Ingleza"-

ÜÍÁ OUVIDOR íai

— Ci'iize«, nn»
eorns, cpi-ftçCç».
jui-iiis u ciithe-
pots artísticos :í

preços rnzonvels —— CASA Mli.MZ
* 71 — Ouvidor — 71,.«— 

FINADOS
»

TIIKSOUHO XAÜIONAIi

As folhas que serão pagas ninhiiliü
Xa i* psgadotia do 'fliesonío Macio-

nal serão pagas amanhã, as sciri-.iiite;
folhtis': Instituto Xacional de Musjca,

'.Secretarias de listado da Jililiça, líxle-
rior, Viação e Agricultura, Caixas de

i Amortização e Conversão, Esta.i3l.ict.' Ctiinniçrctal, Fiscaes de Bancos, Clubs
I c ivoterias. avulsos da Justiça c Viação,
I Casa da Moeda, Imprensa Nacional «
I Archi.vo Publico.

? OB»

TALHARINSS
mente fabricadas por GIOREI.LI ,v C*.
A' icnd.-i cm scu nrnuúoin; KUA LAVRA
UIO 18 c co. Importadores dc gênero;
itaIjano-5; Teleplione 37$6, Central.

KM BUENOS Aini-lS 
~

'Âiitomv'nir.ji:cs
Aprendiz operário nas officinas (lo

Moinho Inglcz, Antônio yiisqücs. de 13
annos, tinha por mestre o machiilislà
Thbiimz Henrique Cavalheiro, hesjia-
nho), de 52 annos.

Por falta commctlida cm serviço, m*-
receu o rapazolá ser censurado. De
instineto perverso, desde logo teve o
pensamento de terrivelmente vingar-se
do seu sr.jierior, ciicaslcllando no ecre-
bro as emoções dc uma scena dc san-
gtic.

Terminando hotitcm 03 trabalhos um
pouco mais cedo, o degenerado pequeno
tranquillamcnte eiicostou-se á parede,
próximo á porta dc saida dos compa-
tiliciros, alé que apontou, em completo
descuido, sem poder prever quanto iria
desenrolar-se, Tliomaz Henrique Cava-
lheiro.

De um salio, Antônio Vasqttes, que
linha ás mãos uma navalha aberta, foi
sobre o quiiiqilãgenario, lançou o golpe
traiçoeiramente, cortando-o na .face,
desde n fonte até ao maxillar inferior.

A victima caiu sob uma onda de san-
gue, cm completo dcsfallcciinçn.o, e,
emquanto os que ali sc achavam pe-
dinm soccorro ao Posto Cenlral de As-
sistencia, o pequeno criminoso fugia
precipitadamente cm direcção da lis-
irada dc Ferro Central do P.rasil.

Indignado com a itiiiominave! mal-
dade, o menino Augusto de Freitas, de
oito .".111103 dc edade, cautelosamente
seguiu o sanguinário Vasqi-.cs, até
momento em que cllc, chegando á es

O leite subiu de preço
Buenos Aires, 1 — (A. A.) — US

leiteiros daqui, allcgándo varias, razões,
aiiginçiitarani os preços do leite paru
0.20 cada litro.•lisse íacto tem dado motivos .1 vários
protestos. — - —1 >*¦

URINAS Kxame completo,
25$; de sangue, 30$

DR. MAURÍCIO FRANÇA, da Facul-
dado dc Medicina — Uruguayana, 35.

015XÇA3 do estômago, intes-
tino, íigado c nervosas. Exa.
mes pelos raios N. DR. RE-
NAfO DE S0US5A LOPES.

José, 39, das 2 ás ,1 (menos ás
Gratis 303 pobres ás 13

A 305

ltua S;
Quartas-feiras}
horas.

Recebeu ordem de embarcar no cru-
zador Barroso o capitão-tenente medico
dr. -Antônio Lopes dos Santos, des-
embarcando do mesmo vaso dc guerra,
o seu collega de egual patente dr. Júlio
Pires Porto Carrero.

 *Q <*-. 01 —

Sarnol triple contra oí carraps*
tos, sanu c piuiho.

Agentes c depositários, Dic-3 Garcia & C.
Itv.a Çènérat (.'amara, 39-43.

Todas as Noivas ¦elegan.

BI5ASIU-URÜGUAV

A viagem do dr. Raltlmzar Ri-nn»
ndiadn

Monicvidéo, 1 — (A. A'.,) — Esta
òfficialmente annur.ciado o adiamento
da Viagem do dr. Bálthazar Brum, mi-
nistro 

'das 
Relações. Exteriores, ao Kio

de Jt.r.eiro.

Uição Maritimai na Gamboa, pretendia
escapar tomando logar cm um trem que
partia. . .

O lilipiitianb Shcrloclc dirigi-t-sc cn-
tão a um guarda civil, solicitando .1
prisão de Vasques,. que íoi levado. á
presença das autoridades do 11" dis-
tricto poiicial, sendo lavrado o auto de
prisão cm flagrante.

Negou ter praticado o crim?, apezar
das declarações da seu perseguidor qtte
a tudo assistira, o dc operários que
EÍÍinnavam ter c!!e premeditado o
crime, firmemente (lisposto a matar o
seu mestre, o que dissera a co.npaubçi-
ros, lendo adquirido a navalha para tão
tristissiino*íim.

Thptuáz Henrique Cavalheiro, recebi-
dos 03 primeiros curativos na enferma-
ria da praça da Republica., foi mandado
internar no hospital da Santa Casa de
Misericórdia;

!.' casado c reside á travessa João
Alves n. ;o. —
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01 VAS, raa Urttgtfcyanà 11. 83 — Kio —
,j|j Pejam catálogos.
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• A's altas autoridades da Armada,

.-.preseittou-se, liontcm, o 1" tenente Al-
fi-t-ílo Miranda :RoUrigucs, por ter sido
nomeado cuührregado dc artilheria da
Arsenal de Marinh! de Matto Grosso.

¦«*->>—. '
DR ALBERTO DO REGO LOPES —

Da Hospital da MiscrrSord.a. Vias uri.
narias, operações cm geral.
DP. APRIGIO DO REGO LOPES —

Do lío-.pital di Misericórdia. Moieslias da
jarsanta, narif e ouvidos. *

DR. OCTAVIO DO REGO LOPES ¦—.
Ociilistí, prof. da Faculdade dc Medicina.
Consultório: raa Sete dc Setembro :i. 90.

(A 8194)

CHUVAS COPIOSAS ., . .,
Vatii-inios do astrònoinfl.'1. >•

Martin Gil
ÍJttciiw Aires, 1 — (A. A.) -»'-'

astrônomo Martin Gil fez auntiuciar.
còplbsas chuvas para; ps. dias 5. S. 1?
- 1; do corr-.-:i;c '' 
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T-lí-H-ISJH) BAILE
í^ma scena de sangue na

rua Itapiru'
,. ITrfital de palavras, desaforos gros-
¦03 e um conílicto a seguir. Depois,
Itrillár de 

"apitos, 
gritos de soceorro e'-.mm homem a se contorcer no chão,

tom tima facada no • abdômen. Fora
.depois do baile das Pastorinhas, á rua
-Itapiru". Por um facto que a policia

. tião apurou" bem, brig-nãm, «o club,
Luiz Leonidio, de .9 -an-os, solteiro,
(branco e ri„_éníe áiuc.ia' rua n, 152,

_ -Irineu Alves -Vieira, dc 19 annos,
pardo, solteiro e morador no n. 19.
Houve desafio para a rua, e o pes-
soai que assistiu á luta, viu o Irineu
saccar de uma faca e cmbebcl-a 110
inbdomen do . outro. . Accudiram poli-
ciaes, que no local apenas prenderam
o preto Agenor dos • Santos, residente
á rua Vista Alegre e amigo de In-

••lieit. Contou Agenor .0 caso como elle
se deu e indicou a residência do ac-

í: «usado.O comnnsario' Solon íoi Ia e pren-
deu Irineu num W. C. existente no
quinta}, negando «He o crime.

1 © ferido recebeu soecorros na As-
«istencia, e em seguida em estado gra-
ve, foi removido para a Snnta Casa.

..< ¦._-_¦
NO SUPREMO TRIBUNAL

Contrabandistas ¦____-
demnados •

Em sessão secreta, no dia 21 do mez
próximo findo, o Supremo Tribunal ju!-
«ou a appellação interposta pclo pro-

curador criminal da Republica, da dc-
cisão do juiz federal da 1* vara, que
absolveu do crime dc contrabando
'fhcophilo Robinson, Antônio Campos c
Rodolpho Souza, aceusados dc haverem
ba tempos subtraido cinco caixas de

mercadorias do armazém 11. 14 do caes
do porto. . .

Só hontem foi conhecida a decisão.
O Supremo, unanimemente, deu provi-
mento á appellação, para condeiunar os

, íéos.oo gráo médio das penas pedidas
110 libello, isto é, a 2 aintos c meio dc
prisão.

Nutrição e
Fraqueza
Orgânica;

Destes males é
do que sof fre
meia humani-
dade. O reme-
dio é alimento e
medicamento,
como se com-
binam perfeita-
mente na

EMULSÃO
de SCOTT

REVENDIA BILHETES

Uin pratlcanto do conduetor preso
O inspector do trafego da Central

do Brasil teve denuncia de que o pra-
licante de conduetor Jacy de Miranda
revendia bilhetes dc passagens, já inu-
tilizados c itratou.de syndicar. Hontem
Jacy foi preso, sendo encontrados em
seu poder 10 dos laes bilhetes, todos
dc 2" classe.

O engenheiros I.ysanias (er. apresen-
tar o _ccuss_o ao 2" delegado auxi-
liar, que determinou a abertura dc um
rigoroso inquérito.

/ ^9_A \*W

______________ \_r. ;5jB
______s=_\x- ____^__^XXV'_____"\ ^__2_%.

íSo' -im é> ó melHoi. e
esse utn _. o calcado

Ilio, 8 c .O Carioca -l_í Rua I_npg_ o
oulras.—Niclhoroy 451 v. Hio Branco
cm frente ás barcas — S. Paulo, Sun-
tos, Porlo Alegre, Bahia, etc,

COMBATE áO ANALPHABETISMO

A ULTIMA SESSÃO DA UGA
BRASILEIRA

Com numerosa assistência, realizou a Liga
Brasileira Contra o Analfabetismo uma
importante reunião, sabbado ultimo, uo I<y-
ceu de Artes e Officios.

O dr. José.Arthur Boitcui de regresso
dos listados do norte, «ndc íoi tomar parte
no 4o Congresso Brasileiro de lic-gralima,
compareceu á' reunião e communicoti que.
no seu Estado natal. Santa Catharina. foram
fundados .mais dois erilnos escolares, nas ei-
dades do S. Francisco do Sul c Ilibarão,
formando uin total de nove, rrcsenteincnte.
ministra o Estado instrucção a mais uc
30.000 creanças. -despenflondo mais dç 25 "l"
de sua renda com a instrucção publica.

A iraprença local, notadaincnte O Estado
e A Opinião, cerraram fileiras para coroba-
ter a ignorância. Disso mais quc no Es-
tado da Bahia repercutiu a propaganda aa
Liga tanto assim quc. uos g.vninasios _pi-
ranita e. Collegio D. Pedro II. crcaraju
cursos nocturnos Rratuitos. com grande ire-
quencia, os quaes visitou, saindo bom im-
pressionado.

O dr. Eiuies -dc Souza commtinicou quc
o jornal A Noticia, estava prompto a co.
operar no grande movimento de rcRi_craçao
intellcctual. -Disse mais liavcr a Fabrica dc
Vidros Isbcrald, cm S. Cliristovão. monta-
do uma boa.cscola para os respectivos apren-
dizes. Apcear de bem apparejiada, e dc
manter 160 alumnos matriculados so com-
parecem 'diariamente 40. o quc vem attestar
o relaxamento criminoso dos rcspoctivos
pães. .

D. Maria Santos participou une um-ipr-
nal' dc bom grado sc disòfie-n aiiNiliar a
I.iga 11a campanha aue eitiprelicn.c;u.

Egual comipunicação ícz o maior Kay-
mundo _c.dl.'com relação a .«vista O Pcn-
somente, que se oublica cm a. ramo. y
momo major fez entrcea da quantia a<-
110$, que o distineto olficial do -jicrcito
João Freire Jucá offc.ec_i para o patrimo-
ido da _i_i. como produeto da venda avu.
sa de uma conferência uue ícz no Uuo

O coronel Moreira Guimarães leu um to.
lcgramma de -Sergipe., na aual o presiden-
te do 

"Instituto Histórico Ucographico com-
iminica havor sido fuúdaJa a onmeira çsco.
Ia popular, sob os auspícios dessc Instituto,
a anal. 110 terceiro dia ia havia reg. irado
100 matricula-, reinando ucral t-iitliii.sia.mo

O tenente Albino Monteiro convidou os
¦presentes para assistirem, an encerramento
idas aulas do curso oriinano da Biigada 10-
ücial cuia cerimonia tçra lugar hoie na es-
cola do quartel de Barbonos, de que o mt_-
mo oficial c uirector. seudo realizada as 7
lioras da noite. -„,„i. An,

O capitão I.uiz Lobo, cm virtude dos
_• lazeres de stu cargo .pediu escusa do
ca41 ie 1" -procurador, sendo .designado"ÍS?. 'llc-nardo Ribeiro de Freiras, para
.substituil-o. Para iiveii.l.ros do conselho^de-
liteativo foram acdlamailqs . ° . ^K'™»
di. José Augusto c o. dr. Ahrio Um.

1'or íini, uma córmnlssüp comi»**
drs. José Arthur Boitcux, Alipio Cam..
«ronel Moreira Cúimarocs, maior Ra •

mundo Seidl c capita,; Luiz Lobo, parti
«11 i.:man'da .das res dencias do coionc
1-clippc Sèliiiiiidth .e do dr. i\«?f?.:.th.
margoi chefes do c_cculivo.de Santa tal a-
rina c 1'iíraiiá. afim de visita.-os. fclicitun-
dií-os peto carinho com que .1 instruc .ao
cm sido cuidada nos seus Estados c solt-

citar-lhes o máximo de seus ciforços para
lucrcmiuital-a ainda mais. . .'¦

,\ mesma comiiiiESáo !>;-.iciirara -nra-.s tar-
du o dr. ..Icariia-il U.ccllur, governador

A reformado systema ta-
rifárlo IÍü serviço

onico

dcwcilo do Amazona., no seu regresso
hl. Paulo, para solicitar-lhes medidas; ener-
g;_.-.s no sentido de .1 .crtar
gi.nns do anatiiliabctiomo.

Pára delegado .special 11 - —. .
designado o .iirofcssor Gaspar,;-Requeira
t'os;a quc nessa capital tem leito granilc

_ iigànda, fundando varias escolas.

Estado das

Recife, foi
uci
uni.o

TURF
A CORRIDA 1>E UONTKM

Helios levanta o "Granüe Pre-
:j mio Aero-Clab Brasileiro"

O Dcrby Club realizou hontem unia
corrida extraordinária, em beneticio do

. Acro-Club Brasileiro. A concorrência c
a animação não foram grandes, o nue
se explica por ter sido o mcetmg eíte-
ctuado num dia quasi communi, com o
commcrcio aberto. Assim, o movimento

.total da casa d.s apostas mio passou
_e 58:97.$000. r___i;

A principal prova do dia, o _ianue
Tremio Acro Club Brasileiro, foi le-

. vantada por Helios, que o aprendiz Yv.
' úe Oliveira dirigiu -habilmente. ,

O heroe da tarde sportiva foi, porem,
o jockcy Domingos Ferreira,, que re-

j. editou as suas antigas proezas, venceu-
Ao em tres pareôs, com _ans Rival,

;. Hurrah e Royal Scotch.-. As demais victorias couberam; a Au-
. "rclio Olmos, com Dictadurn; 1'. Bar-

. toso,.com Hygéa; Lc Mencr, com Buc-
>.„iios Aires; c M. Michaels, com _uido

-pano. . . 
'.,

. Passemos á dcscripçao dos pareôs 
*• _

i° parco — AVIAÇÃO NACIONAL
t-. 1.500 metros — Prcmios: 1:000? c
20ÒSÓ00, .

DICTADURA, f. c, 5 *>¦
lí. G. Sul, por 1 .xy 1'lyer
e Ortiga, do sr. Roberto
Bandeira, A. Olmos, 32 ,
kilos  !_

Pabula, J. Escobar, 45 lc  2
Hcrodcs, A. Alonso, s.i !;..••• 3
díspoleta, D. Vaz, $3 k. . . . . . 4^

.Diamante, C. Ferreira, 5.1 lc. . . . S
Donau, D. Ferreira, 5. '"-,• • • • 6
Coniiiiistadora, A. Vaz, 5,1 k. . . . 7

Ganho por um corpo; terceiro a egual
distancia. , ,

Rateios: Dictadura, -,*$ooo; dupla
'(t_|)| 2Ó$_00.

Tempo: 101".
Movimento dc apostas: 4.:ooS?ooo.

«
2» parco — DEMOISI.I.LK — 1.500

metros — Prcmios: 1:000$ e :oo?ooo.
SANS RIVAL, 111. c. . a.

França, 1'or Kilglass e
Sans Façòns 1. do btucl

Fxpcditus, D; Ferreira, 30
kilos  '"

-'uriti-, E. Rodriguez, 52 k. . . . s
Espanador, F. Barroso, 52 lc. . . 3
Caslilla, A. Vaz, 48  4-
Palia. Lc Mencr, 51 k. ...... • 5

Canho por 1 corpo; terceiro a -: cor-

*r°_atcios: Sans Rival, 5J_30o; dupla
(_.(), ioi$3°o.

" 
DÓ TATUOCIXIO

Ganho por corpo c meio; terceiro a
meio corpo.

Raleios: Guido ..-.ano, iyÇjoo; dn-
pia (45), iCiooo,

Tempo, 114" .Is• ,.„";•¦:«,
iMoviiiicnto de.innstas, 6:S8i?ooo.

7" .parco — CR.WDE PRI-iMIO -Aív-
1?Ü CLUI- EIRIASliüElRO - Prcmios:
2 :000?000 C _)0(1$000.

iHll_LlOS, 111. ai., fi n.,
.França, por Winkfields
Pride c Bluc Mark, do dr.
Lima Rocha, W. Oliveira,
49 kilos.. .. i. \. ..

Colómbiná, D. Suarez, 32
Flamengo, _>. 'Ferreira, 5.'
Alegre, iD. Vaz, 52

Ganho por meio corpo; terceiro
vários corpos.

iUateios: Helios, 75S300; dupla (__)
C/$90o.

Tempo, 1C5".
Movimento dc apostas, ri.:;._G$ooq.

-iputâdo-dr. 
~; 

José Augusto declarou liayçr
11 " União .Anistie, dc Natal fundado
minis du-as escolar, primarias; ; bem assim
uue dói* outros centros operários da çapi-
tal haviam creado duüs, _'._s mantidas
íior essas sociedades, rcclifieando assim a
i-.olicia du -sessão lias.oda nuc cogitou des-
sus escolas cemb se se tru_,sr._ de-.er.uws
escolares. Foi finalmente lido um ofticio da
d titã de Dcfdsa Nacional 110 qual connile-
r.iva a Liga como sua alliada ua campa-
nlia contra o analpliabetisiiio.

lisse officio veiu acompanhado dos cs-
t.ilutos respectivos. ,

O dr. Inlio Guedes, fez a leitura ilo
balanço docüitientado nor onde se ve:..iça
que d:f.püem os cofre) dessa sociedade do
soldo dc _:5S.$ooo.

Para 11 tomada de contas foram sortea-
dos. de accordo cnm os estatutos, os Ucs
•uemliroí do conselho deliberativo:.(lis. Us-
car Trijroiioswslcv d. Almeida. Irineu Ma-
Tinha c 1'rancisco llitlcncourt da Silva
filho. __.¦ ssm o m

15" ipareo — _[.\_U.OfÍ„L UCBR-
MAIXiN — 1.C00 metros — Prcmios:
1 ;jocíooo e 24o$aco.

1-OYA'L.. SCOXCiII, m.
c., ,. 11., Inglaterra, por
Miss Majcsüc c Hilda, do
sr. J. C. 'FiKiicircdo, D.
Ferreira, j_ kilos

Aragoií, 'Manoel Ferreira, 52.. ••
David. J. Coutinho,.52,
Diohéii, M. Michaels, 52

Não correu 'Minas Geraes.
'Rateios: -Royal Scotch, 2??4°o;

pia (23), 27$or,o.
Tempo, ic6".
Movimento de apostas, Si-jo-í-oo.

3" parco—JOSÉ
__' 1.500 metros — Prcmios: 1 :oooí c

HYGÉA, f. ai, .1 a. Sao
Paulo,por Zinip..iKl c Pro-
mise, do sr. A. Fonlcncllc,
F. Barroso, 51 1:  '_

Guayamú, lí. Rodriguez, 5.1 lc. . . 2"
Ayovnva, D. Ferreira, 52 k. . . . ,.o
Flecha. A. Fernandez, 51 !'• • ¦ • '•„
Ilílie, D. Vaz, 51 

Ganho por cabeça; terceiro
.orpos.

d.aleios: Ilygca,
£1$200,

Ires

3$ooo; dupla (14),

Tempo, too 313 •
-IòVüncuto de apostas: f-jçpoo".

4" parco — GRiECOniO 0ARÇ-1A
Wv.VBU-A — 1.500 metros — Prcmios:
a :iioo$ooo e 200S000.

BUENOS AIRES. 111. _ai-
110, 4 a., Argentina, por
Javdy e 'Moyedisa, do co-
ròhcl A. Araujo, Lc Me-
ncr, 51 kilos  1"

IMarrv Bay. A. Fernandez. 52.. .. 2"
-lajeitic, D. Ferreira, 52  ,."
Bliss iFlorcncc, Oibbons, 50  4"
fl.stachio, D. Vaz, 51  ..
Vanguarda, A. Olmos. 51  6"

L\.*io correu Lady -Perick-s.
• -'Ganho ipor dois corpos; terceiro a
tres corpos.

.Raleios: Buenos Aires, 45?goo; du-
Çla (14), 22Sgco.

Tempo, 97" 4I5.
Movimento do parco, ;:;S;?20o.

i|i
_. parco — _M'PRiI_X'3.\ pRASiILEI-

3-Ã — 1.600 metros t-IPrcmios: 1 :ooo$
C íoüSüco.

I-IURRAIKI, 111. ai.; .1 a.,
S. Paulo, por Ziiitpançt e»
Aniandine do Sliul __pc-"i ; ditus, D. Ferreira, 50 lc. Io

(EMillclc, D. Vaz, 48..«  _"
Caícãclic; iR. Cru_Ç 41 •.
Canay, 03; RodriRucz, 50
..-iiaritana, 1, Coutinho,

Ganho ipor um corpo
«gunl distancia.

iRatcios: Hurrah I, 22$2:.o; dupla
. .), 4^200.

Tempo, 10S".
iMovimeiito de apostas, S:c52^ooo.

.
«• parco — DR. 'PROXTIX — 1.75c

fcietros — Prcmios: 1 1500$ e 300J000.
GUIDO SPAN.O, _i..zaí-

no, 4 a., Argentina, por
lOld Mane e Gluc, do Stüd
Brasil, Michaels, 50 kilos- 1

ftogy-Guassu', D. Vaz, 48  £
ifird C___i_g, J. Escobar, 46.. ... 3

PaRTUGAl
WSBOA, 3t — 'As Fabricas Con-

fiança, Ramiro Leão c J. S. Ferrão
remetteram; pclo ultimo vapor (('.ic
seguiu para ahi, grande quantidade
du camisas, crroulas _ collàrinhos,
fabricados especialmente para a con-
ceituaila casa -de roupas brancas -do

Rio de Janeiro — a Camisaria Luva
Frela— á praça Tiradentes 3-|.—-A. V.

* » *
FOOTBALL

1101'Al'OGO TOÓillALT. CLUB

Sccção infantil
Quarta-feira, 10 dc novembro, haverá

trainitig para os tcains iuíaiitis deste
club.

O training começará ás S 11__ horas.
2" team:

Casimiro, Santo .laia; Eugênio Cou-
ti; Agrinaldo Menezes; Paulo Soares,
Victor Flores, Alarico Maciel; J. Leite
de Castro, Kivadavia Meyer, Maia
Cunha, Emilio Mallcli, Adalberto Fio-
res.
i" team:

Alinir Maciel; João B. Pereira,
Chi-isiovam Leite Castro; Maria Bastos,
ICcnato Ribeiro, Vladoniir Figueiredo.,
T.-iynic Campos, Rufino Pizarro, Anto-
uio Fragoso, Marcilio; Santa Mahia,
Aluizio Rodrigues; reservas: Celso dc
Souza, Hugo Menezes; Alarcellc Agos-
liui, José -liaria, Lugcr Darcy; Eduar-
do Moraes.

A's 3 horas da lardc haverá training
do team Juvenil contra o Gymnasio
Tliçrezppolis;.

CYÍCLISMQ
AlTDAX-CLUll

Será effccluado cm 12 do corrente,
uma encantadora festa de sports, onde
tomarão parle os seguintes clubs: Iea-
raliy, Guanabara, Carioca, Ilumaylá,
Navarro c Sport Club Brasil.

Haverá um parco dedicado no Club
Motocyclista Nacional, onde tomarão
parte os corredores: Hannovcr, Gilson,
lgnacinlio, Ideal, Cambacliirra c oulros.

. Si .
TIRO

rxiAo nos ríiAxco-Aii-
KAliORES

Rcaliza-se cm 15 do corrente, no"stand" desta sociedade, unia encan-
ladora festa de sports, figurando o
Campeonato dc Tiro de Alta Preci-
são.

„ 
¦ ¦ —1 ¦ —¦ ¦

WÈt *™_áo.
Hiüníisoiaiiii
K^^m Ernesto Souza

lllll 
BRONCHITE

k ^ÊjÈ 6RANBE TOKICO
4" ^^ *"ire 0 mtmt e miil a

SMfiNADO * Cl-d» Murfio, t.
_______ _____________-» -__ur- tltí» m __¦ —*•

'Analysámos honlem a parte dojjarc-
cer da commissão <le Justiça doí/Con-
selho iMunicipal; referente ao serviço
telephonico com relação ás residências
iparticulares. ' '¦; .

(Vimos que a empresa cxplorador^-do
serviço tclephonico, que ora cobra ta-
xas que vão de cento c setenta e -ifici)
mil réis até quinhentos c quarenta àiil
réis, deixa ao alvedrio dos seus" fre-
guezes optar ou pelo pagamento dç uma
taxa fixa annual de duzentos -mil, r_ís,'
com' direito ao uso illimitado do appa-
rclho, desapparccendo jioti completo
essa antiipatbica divisão da cidad* em
zonas, cada qual com uni preço, onen-
tão pela taxa fixa dc cento ie vinff mil
réis com o direito de utilizar-se d<J „p-
parelho oitocentas vezes ao anno, pa-
gando pelas telefonemas excedentes
ccin réis.

A conseqüência do barateamento . -Oi
serviço telephonico, uniformizada fr-in-f,xa a pagar ipara toda a vasta linjfejjla
cidade, trará fatalmente o descrivoívií
mento do serviço mie é até hojcjtilíi;.
culo, doze mil assignantes, se '.-linio»
para uma; população de ttm milhou ,_e
habitantes, que moram, segundo ò&i&lí
culo de lançamento iiilhiio. da íicfti-
tura, cm 83.500 casas, xlas .'ftuies
6o.-9_3 exclusivamente dc; resideiftii.í

Não é oceasião aqui, de' louvar &>»
serviços que presta a todo o niuní-SÔ
apparclho telephonico, uch} c eíse Q
nosso intuito.

Entretanto, ninguém poderá negar
que esses serviços muito maiores serão
com a diffusão do serviço, o quc per-
niitlirá a comniunicação rápida com
todas as zonas da cidade, sem o recur.
so dc recados á venda da esquina- o*
á padaria, cujos empregados, entre as
suas funeções, têm hoje a iper.maneri.te
de portadores dc telephonemas ás ca-
sas de vários de seus freguezes.

A companhia teleplionicn - solicitara
do Conselho a modificação do systema
de tarifação actual, pelo pagamento por
telephonemas. .¦$¦'•'

.Da discussão havida no Club de"S_n-\
geiiharia, em que tomaram parte ví.rjíis
summidades technicas, resultou 

'^f

fereil:ia por um systema .'mixl._..
actual, com o pretendido pela Telgpl
nica. ', '.'

Taxas fixas para beneficio do parti
cular; taxas moveis para o commcrâo,
cm geral, attendendo a que, como^"
se em um dos seus discursos o.jr ^
Sampaio Corrêa, "para o .particuljtr^o1
serviço é -iii genens, mas para o çoàt^
merciante é susceptível até' de seriai^-
liado cih dinheiro". %'í -i-

Antes de entrar na .analyse; •tfesrç.
iparte, convém lembrar que o comniêí-
cio do Rio de Janeiro não é tinieamen-
te o que se concentra na Avenida. Rio
Branco c seus arredores; espalha _ié,
irradia por toda a vasta área da :sida-,
dc, sobe a montanha da Tijuca,'. vm
pela 'Beira-Mar alé o Leblon c além
estende-se por todaazona suburbana
até entestar com os limites flumTncn-"
ses. g ifi

Ora, esse commercio, pelo actual-.sys-
tema tarifário, paga o serviço teleplip-
uieo por uma tabeliã variável, conforme
a zona em que . estabelecido' o 

*àssi-

gnanle, tabeliã idêntica á do parlicu-
lar, oscillando de cento e seteiila c
cinco mil réis a quinhentos c quarenta
mil réis. •(

Cento c setenta e cinco .mil 'réis

pagam unicamente os conimerciantçs és-
tabelecidos na- zona, «ujos limites são
por um lado a rua Machado de Asijis
c pelo outro o Canal do iSíáiigiie,

São esses unicamente os favorecidos-
pela actual tabeliã.

Natural é, pois, que delles parta a;
maior grita contra a alteração do, sys-
tema tarifário actual. '' •

'Quanto aos outros, porém, que iph-i
gani nas zonas restantes duzentos e ses-
senta c dois, trezentos c cincoenta, mia-
trocentos c cincoenta c quinhcntçs,~;<j
quarenta mil réis, a alteração propôs-
Ia só poderá trázer-lhes beneficio.;- . ;

Com effeito, o barateamento do ser-
viço para particular elevará o nuniçro
dc assignantes forçosamente, assi£
tes que, devido á elevada" turifã aç.tuíil\!
servem-se do apparclho do vendeiro ou
do padeiro, quando precisam e mesmo
quando não precisam.

Isso permittirá ao pequeno commer-
ciante dos arrabaldes ou subúrbios
manter-se integralmente dentro das ei-
fr.s das telephonemas a que tem direi-
tu." tirando eom isso lucro não pequeno.

Exemplifiquemos:
Um npparclho actualmente àiistalla-

do no Alto -dcí Boa Vista custa ao
coiiunércianle lá estabelecido quinhen-
tos c quarenta inil réis por anno.

- Com a nova tarifa pagará clle dc
contribuição fixa cento c cincoenta
mil réis, com direito a mil tclcphone-
mas, por anno.

Demos.de barato quc essas mil te-
luphoncmas sejam escassas para 

¦ o
serviço do seu Commcrcio e quc. alem
dcllas, faça mais cinco chamados diar
riamente.

Temos: 365 multiplicados por s, egual
.á *A .• , ,

Quinhentas chamadas, a cem reis,
'{cincoenta mil réis.
.-' Quinhentas chamadas, a íior-iiíii'•òiis, 

quarenta c cinco mil réis.
;¦¦ -Quinhentas chamadas a oitenta reis,
¦jàuarcilta mil réis.

. Trczcnta c vinte c cinco
_as a -setenta réis, vinte e
sctccerilos -e -cincoeiita réis.

..-. Temos, portanto:
Ta_a fixa. ....•• •¦
1,000 felcphbiiemas. . ."1.001 - à 1.500 tclcphone-

chama..
dois mil

5o$ooo

mas. .
1.501. ai

mas. -.
j.ooi . -a '

mas. .
2.5.1 a

. mas. .
" ;*Tptal.'

2'. 00a -telephone-
« " • • • * • •
2.500 telephone-

2.825 telephone-

50S000

45$ooo

4o$ooo

22$750

Os impostos na zona' suburbana
Da direetoria do Centro do9 >Com-

merciantes de .Botequins, Ca3a-de Pas-
to e Vendas, recebemos a seguinte
carta: , ., , _¦"Sr. redactor do Correio da Manha
—i Saudações — A direetoria do Cen-
tro dos Comnierciantes de Botequins,
Casas de Pasto e Vendas do Rio de
Janeiro, certa da sempre provada atten-
ção que vos merece a defesa das cau-
sas do povo .e particularmente do com-
mercio, vem 

"pedir-vos 
agazalho para

estas linhas nas columnas do vosso con-
ceituado órgão. . . ,'No projecto do orçamento municipal
para 1917, como sabeis, pretende-se es-
tinguir a vastíssima zona suburbana
¦para o effeito da cobrança dos impôs-
tos. Pretende o actual prefeito esta-
bclecer somente duas zonas: rural e
urbana, .para esta capital, idéa essa que
vós applaudistcs sob a condição de que
isso não servisse dc pretexto para o
aggravâiiiento dc impostos.

Pois bem, com a approvação do pro-
jecto nos moldes cm que elle eslá ela-
boiado, quer o sr. prefeito nada mais
nada menos que englobar quasi todo o
commercio na zona urbana e que tanto
pague de impostos uma casa de com-
mercio situada no centro da cidade
como outra nos mais longínquos arra-
baldes.

,E' isso que se deprehende de so ser
considerada s-oim niraí a localidade em
que não haja nenhum dos seguintes
melhoramentos: agua encimada), esgo-
to ou luz; sim, porque, certamente, mn-
gtiem irá montar negocio em local des-
provido de todos esses melhoramentos.-

•Com a actual divisão em tres zonas,
como é sabido, na suburbana gozam os
negociantes do desconto de 20 Oio nas
licenças e na rural dc 50 o|o c com o
projecto em questão, ficam extinctos
esses descontos pela razão acima cx-
pendida. l

C verdade que ha na zona _iiburba-
na pontos para negocio melhores que
muitos da urbana, e estes, justo era
que fossem equiparados aos da primei-
ra; mas dahi a serem todos cgnalmcn-
le considerados, a distancia é (muito
grande e isso -representaria um verda-

Assim, em vez da taxa fixa de qui-1 dc'r° 
^"projecto fôr convertido cm

nhentos e quarenta mil reis, que ora | . . .tog 
pequcnos negócios terão de

paga. servindo-se _!!_ nao, muito ou | fc^h.aí guas portaSj ficando os respecti-

ULTIMA HORA
A GUERRA

30;7$7SO

,...„_, Servindo-se ou não, muito
pouco do "-seu apparelho, passará a pa
gar trezentos e sete mil, setecentos e
cincoenta réis c isso no caso dc ter
necessidade dc fazer durante os tre-

_ ^^ zenros e sessenta e cinco dias do anno,
Í/P».Üncíiidos domingos e feriados, duas
_»'____Vmil c oitocentas e vinte o cinco com-

municações telephonicas. o que corres-
ponde á uma media dc quasi oito por
dia.- '•

dra, essa quantia de trezentos c sete
_ií/.-' setecentos e cincoenta râis, appli-
cada á zona mais cara, daria ao çom-
merciante nella estabelecido uma diffc-
rença sobre Q (pie aotualmcnte Ipaga
áejlnseittes e trinta c dois mil duzen-
t.õjriicincocitía réis; á que se lhe segue
em" ordem decrescente, a differença dc
cento c quarenta e dois mil duzentos e
cincoenta réis; á terceira dc quarenta
e dais mil duzentos e cincoenta reis;
tal, o lucro, que não é para dcêprezar,
trazido aos conimerciantes estabeleci-
do3 nas tres zonas em que é mais cara
a tarifação actual, pelas alterações pro-
postas ho parecer da commissão dc Jus-
tiça do Conselho Municipal.

Nas duas outras zonas em que o pa-
gamento é actualmente dc duzentos e

"Sessenta.c dois mil réis e de cento c
setenta c cinco mil réis haveria aggra-
vação do custo do serviço, pelo mesmo
calculo' acima feito para as outras
zonas, de quarenta c cinco mil setecen-
tos c cincoenta réis c de cento e trinta
c dois mil setecentos c cincoenta reis,

Mas essas zonas correspondem justa-
mánte á parte da cidade em que mais
densa é a população, mais fáceis os
meios de transporte, menos necessárias
por isso mesmo as,xemmunicações tele-
phonicas que poderão limitar-se. a casos
absolutamente imprescindíveis, tolhidos
todos os abusos, só servindo o appa-
rclho para quem o paga c dc seus ser-
viços tem necessidade.

Assim sendo, á proporção do excesso
baixará, não sendo necessária, na maio-
ria dos casos, a média de oito telcpho-
ncnias diárias.

Mas, dir-sc-á, o commcrcio justa-
mente dessa zona mais densa tem sem-
pré mais necessidade do- maior_numero

nho, mas no começo de agosto j;i a fa-brica tinha entregue 46.549 çbuzes. A
producção de grandes projectis ãtünge
actualmente a-mais dc 10,000 por se-mana nesta .fabrica. •"Tale essa incrível obra dc

dc communicaçõcs, do qüe os pequenos
estabelecimentos espalhados pelos arra-
baldes c parte suburbana da cidade.

Estudemos este caso.
(D'0 Imparcial.)'

¦—— '"" ¦ .

vos negociantes còm suas famílias na
miséria: muitos logares ficarão priva-
dos de qualquer espécie de commcrcio
e com isso as respectivas propriedades
grandemente depreciadas pela completa
ausência dc recursos no logar.

Além disso, ao augmento dos impôs-
tos «cm sempre corresponde _ aceresci-
mo da receita, porque" quanto mais
crescem as difficuldades para os nego-
ciantes, mais negócios se fecham e me-
nos sc reabrem, deixando com isso
muita gente quc tem pecúlios de con-
tribuir para a Nação,

O que os srs. governantes promovem
com o alteamento constante' dos im-
postos, é a paralyzaçâo do progresso
¦material do paiz c a ruina daquellcs 'so-
¦bre que pesam, porque emquanto uns
se vêem forçados a íallir em conse-
quencia da crise.c dos pesados tnbu-
tos de quc se acham sobrecarregados
os outros, os que tiverem algum capi-
tal; não o empregarão aqui, já por ve-
rem o agonizar daquelles c ja pela
falia de garantias quc encontram; por-
que aqui ninguém pôde empregar o
seu capital em qualquer ramo de com-
mercio ou industria, calculando pagar
uns certos e dcierminados impostos,
visto a instabilidade delles.

Com a crise que presentemente nos
assola, se houvesse bom senso e hu-
manidade, os homens que nos gover-
nam. procurariam baixar os impostos
lançados.' directamente sobre o pequeno
commercio, que é o inais numeroso e
_ que mais -soffre nas crises, em vez de
cogitarem em augmental-os."SA assim corresponderiam a uma nc-
cessidade imperiosa e praticariam uin
acto verdadeiramente patriótico c hu-
manitario.

Ha tanta injustiça ou mesmo -odiosi-
dade da parte dos governantes contra
os pequenos commerciantes do Distr:-
cto Federal, qtie sobre os varejistas de
bebidas, que vem a ser na sua ma oria
botequins, hotéis e vendas, foi lançado
ha tempos um imposto de -taxa fixa >lc
industrias e profissões Ide 24o$ooo an-
nuaes, além da taxa proporcional ao
aluguel, qiic é de 10 "l" sobre o mesmo,

quc c cobrada a todos por egual,

.... 3
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terceiro e

E. DE FERRO ITAPURA A
CORUMBÁ

Escrcvcm-nos :
"O director da "Itapura a Corumbá'",

engenheiro .Firmo -Dutra, ofíiciou ao
Ministério da Viação, dizendo acha-
rem-sc na estrada diversos caixotes
contendo armamento, munições dc
guerra. ,

.Desconfiando, mandou abrir os cai-
xotes cm presença 'do commandahtc da
força, o tcnenlo lielim, para assistir
áifiiella formalidade. A' visla do que
pede instrucções.

Ora, tal officio é maclnavclico, pois
nada explicava; parecendo quc o en-
genhci.ò Firmo Dutra, fingindo ter du-
vidas, esperava quc os asseclas do sr.
Azeredo ganhassem a batalha cm Matto
Grosso, apoiados c protegidos pelo go-
verno federal.

Isto é uma fila, pois não diz quan-
tos são os caixotes, quem os despachou,
para quem são -dcslinados; -parecendo
laes omissões propositadas afim de de-
morar a remessa dos ditos caixotes.

O ministro mandou perguntar ao cn-
genheiro Firmo quem despachou os cai-
xotes c qual o seu destino c o nome do
(lestinario ou deslinario...

Estará Maíto Grosso cm eslado dc
sitio para o direclor da "Itapura a Co-
nimba" deter os caixotes com .muni-
ções a seu talantc ? Como justifica o
director a demora dos caixotes em -pre-
juizo da estrada c dos próprios des-
tinatarios ?

O director da "Itapura a Corumbá
respondeu que os dilos, caixotes não
continham armas c munições de guerra;
e, sim, csri.xc.AimAS li .:si'oi.r.T..s ipara
jiAilar passarinhos, -CS-inándò-se
aquelles a diversos .particulares. Nesse
sentido pede ordens, .pois os donos pó-
dem pedir inddmiiizaçãó pela longa de-
mora, além do pagamento de armaze-
nagenv.

Oh, Firmo, a rm-xcirro os-. caixotes
continham armamento c munições ile
guerra e mio dissesle nada quanto ao
seu destino e para quem ciam remei-
lidos I Agora declaras quc são espingar-
das c cartiichinlios para caça c são di-
rigidos a diversos particulares !

Não se está .percebendo a úiiariobra
traiçoeira do director espoleta da lia-
.pura ?

£' assim que uin direclor dc serviço
ludibria o governo com o unico intuito
de se prestar aos manejos do senador
desta desgraçada republica, Antônio
Azeredo ?

E não ha solução, por emquanto, des-
te caso escandaloso I

O ministro, Lyra, não tem força nem
civismo para resolver, demitlindo o pre-
posto do senador Azeredo, dc director
da e5C..ndalosis9Íina estrada dc Itapura
a Corumbá."

OÍSERVIÇO. ADUANEIRO.':.
. •*-—¦.•'•_' ...:....íj.

0 sr. Paula e Silva pro-1
cura corrigir uma

irregularidade g 
"^

O sr. Paula c Silva, inspector da
Alfândega desta capital, baixou honlçja.
a seguinte portaria: **" "•":».;'

"0 inspector, tendo observado,,que,
por oceasião das vistorias, alguns dos
srs.. empregados arbitram o abati-
mento, lendo em vista todos os yolú-
mes ou mercadorias a que se referem
os interessados, declara que não' é _e-
guiar semelhante procedimento, pois de.
accordo com o art. 465, da Nóya Cán-r
solidação das Leis das Alfândegas''o-
abatimento deve s"cr calculado tão só-
mente sobre a taxa das mercadorihs
que estiverem realmente avariadas, sc-
parando-sc, .portanto, ns mercadorias
que não tiverem danino ou avaria, as
quaes deverão pagar os direitos seiti'
abatimento algum".

___ _, ____ 4> Hli;
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SNGLEZAS
As lrsitliuns cnscmirtis só na !

CASALONDON .
Unico deposito 110 líio. Ternos,

sob medida
50$000, 60$000 e 70$000

Aviamentos do 1* qualidade.
Cuidado com os imitadores. A
uossa cnsu ó

KUA URUGUAYANA. 136
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CASO m A POLICIA
- PRECISA APURAS
Desesperada, sentindo quc a morte

ia arribaria.-lhe a"liUiinha. a poquenina
Ruth, de quatro mezes apenas de exis-
ilcncia, Maria do Carmo Motta, pro-
curou uni facultativo, pedindo acudis-
sc, salvasse a vida de süa ,filha.

Omedico- examinou-a, verificando
que a menina fora barbaramente vio-
lenlada".

A.infeliz mãe correu á Assistência,
mostrou a sua querida Ruth, o mesmo
lhe disseram." Foi ella então á delegacia do 23"
distriato, contou quanto lhe acontecera.

-•orai á casa de João Zcferino. ho-
.mem trabalhador, residente á travessa
Maria José, em iMadureira, c Ruth. quc
estava um tanto enferma, pciorava. dc-
pois.

Se alguma coisa lhe acontecera não
podia ser outro o autor da perversida-
de senão o Zefcrino.

. -As autoridades providenciaram, o
aceusado foi- preso, negando termina--
temente haver praticado semelhante in-
faiuia.

De volta da delegacia, com destino a
sua residência, na rua Itapiru' n. 322,
em,-Catumby, Maria do Carmo, em pie-
na afflicção tomou logar em 11111 bond
de Cascadura.

Em meio da viagem a pobrcsinba de
Ruth veiu a f.illecer e o cadaversinho
foi recolhido ao Necrotério onde, hoje,
03,'médicos lcgistas verificarão a ver-
dade.

desde o mais pequeno negocio ao
maior, desde o que vende muita ao
que1 pouca ou quasi nenhuma bebida."Esta simples demonstração, firma-se
nas mais sólidas bases, espccialmcutc.no-
que respeita ás precárias condições dos.
pequenos negociantes, visto que na
nosso trabalho de agremiar -as classes
que representámos temos visitado mui-
tos collegas nossos, dos quaes vários
deMes nos affirmaram que fechariam
seus negócios até ao fim deste anno
por lhes não ser possível no correr
delle ganhar para o custeio das despe-
sas e ficar .lies saldo para o pagamen-to das novas licenças..

Ahi tèm, por tanto, o sr. prefeito c
os srs. orçamontistas a prova evidente
dc que os seus cálculos não produzirãoos resultados desejados.

Muito -gratos pela publicação vos fi-
çaremos e nos subscrevemos, clc, Al-
berlino Simões, presidente: Manoel
Martins Alves Moreira, thesoureiro;
Antônio Pereira Lisboa, i° secretario.

As perdas írancezas no
Soni-ie

Berlim, . (T. O.) - Em despacho
radiographico dc Lyon, expedido no dia
._ de outubro, o correspondente espe-
dal do "United Eress" enviou aos jor-
naes pertencentes a esta sociedade um
artigo elogiando a artilheria franceza.

O referido artigo terminou eom as
seguintes palavras: 

"As baixas fran-
cezas no Somme são tão, pequenas que
sua publicação surprcliciidena o mundo
inteiro". . _, _ ..;

¦Os jornaes allemães comparam a cie-
claração deste "spoiler of pen (.ra-
biscados dc papel) com as declarações
dos prisioneiros francezes que passaram
pelo campo de batalha do Somme, co-
berto dc cadáveres dos seus camaradas.
Elles designam o sector .do -Omme
como um inferno c se mostram horrori-
zad03 pelas terríveis perdas do, exercito
francez nesta 'frente.. Os prisioneiros
pertencentes á 47" divisão de infanteria
franceza calculam as baixas do seu ba-
talhão em 30 a 50 flor cento dos seus
C 

Os 
'officiaes 

da 10" divisão declara-
ram quc seus soldados estavam complc-
taiucnie desmoralizados. . _.

Já antes do assalto, o fogo allenuo
tinha produzido perdas avaliad-S -cm

vinte por cento. O total das perdas
attingiu pclo menos a sessenta por
cento dos cffetlivos totaes. *

Os prisioneiros da 127" divisão de
infanteria declararam t que os ataques
mereciam a denominação d-c matadouros
e quc em breve a França não teria mais
10oe.argento 

da 56' divisão declarou
que o seu regimento, ao -approximar-sc
das linhas de fogo, emquanto estivesse
detido nas posições cm que devia cs-
oerar o momento dc entrar em acijlo,
.perdeu, sob a acção da. artilheria-ai ç-
mã, de 30 a 50 Homens dc cijda «om-

,,aA_,:p'e.das da artilheria de campanha
franceza são especialmente graves., as-
sim, os prisioneiros, pertencentes a S
divisão, declararam que «í#?í?S
teve vinte mortos e dez feridos. Um
desertor da 471; "divisão de -ui-fautona

declarou mie havia resolvido^desertar
devido á fome que sentia. As tropas dt

nue fazia parte Unham ficado dois dias
seni comer. Dos dez 'homens encarrega-
d." de conduzir alimentos, sete .perece-
ram debaixo do fogo da -arti-.aeria alie-
mã. Devido ás graves perdas que sot-
freu, seu regimento nao pode ser em-

pregado para o ataque. ,„-„„.
Um outro soldado francez declarou:

"A minha companhia f01 anniquilada,
Éramos 230 homens, 40 dos. quaes ja
tinham eaido antes da terminação do

combate. Foi uma verdadeira carnifici-
na." Um ferido _a írentedo bomiue c»-

creveu a 5 dc outubro uma carta, na
aual dizia: "Da minha companhia mor-
reram quasi todos. Isto e verdadeira-
mente terrivcl". Uma outra carta, da-
tada de 21 de setembro, e dirigida fi
um sargento do regimento de infanteria
numero 208, diz: "O B» regimento da
z° divisão soffreu perdas gravíssimas
na batalha do Somme. 'Ficaram fora dc
combate 1.500 infelizes, dos quaes .800
morreram, Não Mie c possível imaginar
o que aquillo foi". , , ,

Uma carta datada dc 7 de outubro c
diri-ida a um soldado do 131o;regimen-
to de üi.aiUcria, diz: "Mareei manda
dizer que enviará nlgumas linhas antes
de ficar in-leirameiite louco. Diz elíe
quc não' suppoftara por muito mais
tempo esta situação. Armaiid terminou
esta manhã os seus 17 dias nas linhas
mais avançadas. Diz elle que estes _I7
dias foram terríveis, 0 bombardeio fez
muitas victimas-. A sua companhia, .so
ella, teve 15 mortos e 75 feridos '.

A phrase mais significativa é que me-
lhor descreve a situação, até agora pro-
íiunciada pelos prisioneiros francezes,
foi esta: "Cest que seront nos enfants
<-ue arriveront á Ia frontiérc allcmande".
(".Só 03 nossos filhos poderão chegar á
fronteira alleniã").

O despacho radiographico de I.yon
tem razão: o mundo ficará realmente
surpi.liendido, 'caso algum dia sé .che-
gue a conhecer, as perdas do exercito
francez".

um verdadeiro palácio de Aladiuo
magic-,

As tropas italianas fize-
ram juneção com as

frânco-servias
Londres, 1 (A. A.) — As tropas i.tlianas que operam na Albânia unira;-.:,

se ás franco-servias que eslão na Gr---
cia cm Koritza.

Roma, .1 (A. A.) — Cluigam aiait
pormenores da união das tropas italiana,
com as : f ranço-servias cm Koriisu na
Albaiüai, -faclo esse 

'eonsiderailo' 
ric

piande importância nas operações n.i-
quella parte do contiuente, sobretudo
para a itomada de uSIòiiastir, qu¦:. c-o-.ii a
ço|_|bor-Ção direoia do exercito it...
liano do lado da Albânia, entre dois fu-
gos, por força terá de ceder.

Segundo as coiiuiiuiiicáçõcs aqui rece-
bidas os franco isèrviòs, procedente? de
Salonica, foram os prjiuciios a pciu.-
trar cm Koritza, o que fizeram ine.;*.'.
radamente, obrigando as auioridadcj
gregas a se renderem. Agora são oj
italianos, que, partindo de Valoiia, on-
de tinham feito seu quartel g211_-.il, fo-

Taim vencendo a resistência 0pn.1_.t_
jielos . atistro-búlgaros e algnii.* ilbaiie-
zes fieis ao destronado príncipe do
Wied, até que, transpondo a caudal io
Osoum, onde «e libraram bal-illi.ís ou-
cairntçadissiiuas, conseguiram allingir,
não sem grandes sacrifícios, as alturas
daquelle ponto, que fica perto dc !._,.-_
metros acima do nivel do iim..

Toda a imprensa desta eapit.l rou-
niemora sjinpathicamenlc esse feito il.i)
hostes patrícias." ¦>¦!* .

NOTICIAS DE PORTUGAL
Lisboa, : (A, II.) — Na reunião de

hoje do conselho de ministros foi ap-
provada a minuta do contrato para a
construecão de novas docas destinadas
aos trabalhos de reparação de .navios.

Brevemente o 'ministro do '-i-abaHio
apresentará ao Parlamento o regula-
mento da industria do fabrico de as-
sucar.

Lisboa, 1 (A. II.) »- O presidente
da Republica recebeu hoje os parlanicn-
tares reformistas hespanhoes (jne sc
encontram de visita a esta capital.

Depois dos cumprimentos da pragma-
tica, o dr. Bornardino Machado oífc-
recen aos visitantes uma taça de cham-
pagne e nesa oceasião levantou afie-
ctuoso brinde terminando por beber s
saude pessoal do rei d. Affonso * í
prosperidade da nação vizinha.

Respondeu o sr. Melquiadcs Alvarc.
chefe da missão, agradecendo c bebeu-
bo ao presidente da Republica c á prós
peridade da Republica.

Lisboa, 1 (A. H.) — Fallcceu o piu
tor Antônio Girão.

Lisboa, 1 (A. II.) — Foi rccolhidi
á prisão por se ter Insubordinadõ, 1
tripulação de uma barca uruguaya, qui
ha dias sc encontra fundeada cm Ue
dém.

OS AMIGOS DO ALHEIO

Os ladrões assaltam a Directo-
ria de Obras

No predio n. 2S7 da rua do Riacliue-
lo está insíallada a Direetoria Geral de
Obras Publicas"; Honlem. pela manhã.,
a poria principal do referido predio foi
encontrada aberta c ao proceder a Iim-
peza o encarregado deu por falta de
duas machinas dc escrever do valor de
_ :50o?, c de unia outra de soniiiia do va-
lor dc S00S. alem de vários objectos dc
pequeno valor.

O director sr. I-uiz Van Ervcn foi
informado do oceorrido e liontcm mes-
mo levou o caso ao conhecimento da
policia do 12o districto, quc abriu in-
dticritp.
Ão que se presume, os ladrões ali pe-. netraram por meio de cha-.-cs falsas.

A comniissão Rockleller partiu
para o norte «.

A bordo do paquete "Servido Doura-
do", seguiu Iidntein para Pernambuco;
de niu.e irá depois dc alguns dia6,.ao
Amazonas, com escalas por outros pon'"
tos do norte, a commissão l;toc_íellprj
chefiada pelo general dr. Williams
Gorgos, quc Unhamos a honra de lios-
pedar. ,f • j 1

O embarque -dos nossos illuslrc3''lió3J
pedes foi grandemente concorrido, no.
tando-se a presença de todo o ..pesSnal
da Direeção Geral da Saude Publicai
representantes da colônia americana c
muitas outras pessoas gradas.

Desejamos aos viajantes todo exito
na sua humanitária .missão.

¦ . è» e __
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Manteiga pura nata (

°vos f,oseos* ••••! Leal Santos
_< ii»—

O cr_me de Tabôas

COM A .I.IGIIT

Teve a luz cortada sem
saber porque

Fomos procurados liontcm pelo sr.
Manoel Pinto Júnior, morador á rua
Rivadavia Corrêa 11. 37, Engenho Novo,
quc se queixa do seguinte facto: o co-
brador da Light. em sua ausência, apre-
sentott duas coutas de gaz c luz ele-
ctrica, 110 valor ambas dc 2oSSeo; loco
em seguida á apresentação da segunda
conta,. mandou a Ligh: corlar-lhe o
fornecimento de luz... Ora, sticcedc
quc o sr. Pinto Júnior tem um depo-
sito no valor de <l?$ooo, segundo nos
mostrou o recibo, portanto, no valor
do dúbro das contas apresentadas.

Como se explica, pois, que a Light
tenha mandado cortar os encanamentos
de gaz e luz elcctrica se tinha cin
mãos quantia muilo superior ás refe-
ridas contas?

Aqui rcgistrrimos a queixa, com vis-
tas a quem de direito.

THATAMEXTO DO ESTÔMAGO
VISANDO O FÍGADO. URINAS

E INTESTINOS COM O

TRINOZ
n_

ERNESTO SOUZA
Extra.to fluido das tres no-

zes : Noz de Kola. Noz Vomtcn
o Noz Moscada, conteúdo nimlu
a MEIiISSA. o ANIZ c o GER-
VÃO—Dl-SPEl-SIA. ANEMIA,
DEJ.IMDAni. NERVOSA. Mús
digestões, nino hálito, peso do
estômago, dores do cabeça,

ç falta dc ntípct-itv.
GRANADO &C.-1" de .Marco. 1 _
____-___-____-B__sa___uan__B_a_a

—_»___-_»____¦

NO FôRO DE NICTHEROY

r'-0 chefe da policia flumi-
- nense para '.providenciar

(Noticiámos, lia tempos, chamando
para clle a attenção do chefe dc
policia do Estado do Rio, o caso do
espancamento, oceorrido cm Tabôas, no
Eslado do Rio, e dc quc íoi victima o
preto 'Manoel Cardoso, que morreu em
conseqüência dessa brutal aggressão. O
autor da mesma, o lavrador Antônio
José Machado, sendo amigo do sub-
delegado local, livrou-se facilmente das
garras da justiça, pois o tal sub -dele-
gado, alem de não submeti er em vida
o ipobre velho a corpo de delicto, tam-
bem não abriu inquérito, (mandando
enterrar o cadáver da victima sem ser
autopsiado. O caso foi por nós noti-
ciado sem quc a policia do Estado do
Rio tomasse ate agora qualquer iprovi-
dencia.

'Entanto o crime é muito fácil dc
apurar, porque a exhumação do cada-
ver dc -Manoel Cardoso constatará fra-
duras diversas, entre ellas uma do era-
neo, e o testemunho 'de muitas pessoas,
á frente das quaes se acha o sr. Es-
meraldo dc Souza, que dirá sobre a au-
toria das mesmas.

Mais uma vez, pois, appellanios pnra
a policia do Estado do Rio, ipediiido-lhc
providencias para esse crime.

— a __i » —1

Uma accão de divorcio_.
j 1 .rante. o juizo federal do Eslado do' Rio, foi .roposla unia acção de divor-

cio por d, Victorina Rolío Doria, es-
posa do a" tenente do Exercito. Zacha-

i rias de Menezes Dona, sob a allegnç-o
1 de que este a abandonou sem motivo

desde 191.1.
A supplicnn.e reside ncsla cidade,

emquanto que o supolicado cm Isicihc-
rou.

O tenente Zacliaria Doria foi com-
mandante da policia de Sergipe até

i pouco temp#,

A nova lei eleitoral ar-
gentina

Assumpção, 1 — (A. A.) — Sanccio-
nada a lei eleitoral Sancz I_fia, então
presidente d» Republica Argentina, logo
que a mesma foi conhecida em seus de-
talhes nesta capital, começaram os com-
•meiitarios favoráveis á mesma, havendo
quem lembrasse ao governo a necessi-
dade de adoptal-a também.

Agora, com o grande suecesso dc sua
estréa, de que resultou a victoria da
chapa liberal naquclle paiz, onde sem-
pre soffreu os vexames da prepotência
do officialismo, agora, pois, que a re-
ferida lei foi preconizada como a mais
bella concepção tle nossos tempos, per-
fcitaiiientc adaptável aos povos desta
parte do continente, garantindo-lhes a
verdadeira liberdade dc voto, os jornaes
desta capital iniciaram -um debate ein
tomo da referida lei; uns elogiando-'a
e reconnnendando-a ao governo para
norma da nossa rc-orgaiiização eleito-
ral, outros, embora não deixando de
tecer os mesmos elogios á felicidade da
obra do grande legislador quc foi o
fallccido chefe do executivo argentino,
combatem aquella idéa, considerando
impróprio para nós o syslema archile-
ciado por Sanez Pena.

ENTRE FOOTBALLERS
Os nossos ¦ collegas do "O Impar-

ciai" noticiaram, em tom de pilhéria,
um incidente havido na estação da 1 .r-
ro íCarril Jardim 'Botânico, entre um
sócio do Botafogo e outro do C. -R.
Elanicngo.

Tivemos conhecimento desse faclo
lamentável mas julgamos, para bem do
desporto, devesse clle ser silenciado.
Uma vez, porém, que outros o liou-
xeram á lume, de nada mais serviria
o nosso silencio.

Ao tratar, embora ligeiramente, do
incidente, não mais ferimos o nosso
modo de vêr, quanto á circunistancia
apontada, c achaino-nos á vontade para
concitar os nossos rapazes -quc sc de-
dicam ao desporto a porem um termo
a esses desforços menos próprios de
sua elevada educação, ao respeitável
conceito de que gozam os nomes das
familias que representam.

Se o "football"' descambar para o
terreno das aggressões, das invasões de
campo, tornar-se-á, dentro cm pouco.um
passatempo perigosissimo ó integridade
physica da nossa mocidade e as fami-
lias cariocas, recciando muito justa-
mente por vet.ni sejis filhos expostos a
esse grave jicrigo, ___mlonar_io defi-
nitivamenle os campos «desportivos, on-
de devera existir a disciplina, a cama-,
radageni, a cortezia e todos os mais
predicados que nelle devem existir, e
irão até á providencia enérgica da pro-
hibição terniinantc de um exercício de
conseqüências tão perniciosas.

Torna-se necessário um movimento
conjunto das directorias dos principaes
clubs do Rio .para pôr um .paradeiro a
esse habito quc está cm seus prodromos.
Trala-se de uma medida que toca pies-1110 á defesa do desenvolvimento dc to-
das cilas.

•E' verdade que, no caso presente, o
sr. Luiz 'Menezes, moço digníssimo,
cujas qualidades dc trato e caracter são
de sobejo reconhecidas entre a nossa
rapaziada, agiu numa attitude que sup-
porta a attenuante de ter sido ofíendi-
do em seus brios ipor uma imaginada
aggressão num campo em que era visi-

, I tanle.
O que sc faz mister, porém, é evi-

tar esses pretextos, essas cohdeninavcis
j cansar que attracm tão tristes effeitos.

¦Estamos certos de que as sociedadesremo.eu o cadáver para o Ne- .desportivas levarão 4 boa couta os nos-eroteno, 'f0's repares.

Uma ordem do dia de sir
Donglas Haig

' 
Londres, 1 — (A; H.) — O general

-bugias illaig, commandante em chefe
dos- exércitos inglezes em operações de
guerra na França, dirigiu hoje ao ge-
ncralissinio Joffre uma ordem do dia,
apresentando-lhe, bem como aos exer-
citos do seu commando, as suas felici-
taçõès e dos exercilos britannicos pelo
brilhante suecesso dos soldados france-
zes cm Vcrdun.

O generalíssimo Joffre agradeceu cs-
sas felicitações cm nome das tropas
írancezas e disse que ellas veriam nos
cumprimento., do commandante em
chefe das forças britantiicas uma nova
prova de sy.mpathia que une os dois
exércitos, nos seus comniims esforços
pela causa da civilização.

Assassinato em Minas

Por úniia questão dc divi-
são dc terras

Bello Horizonte. 1 — (A.. A.) -*
Por motivo de rixas, provenientes dt
uma questão de divisão dc terras, os ir-
mãos Francisco, Joaquim e Henrique
Gomes iRocha tiiiliain com Antônio Ca-
ranato, negociante estabelecido nesta
capital, tuna forte inimizade, havendo
sempre entre cllcs, quando se encontra-
vam, acaloradas discussões.

Hontem, ao meio-dia, depois dc for-
te discussão entre o negociante Cara-
nato c um dos irmãos, _ de nome Fran-
cisco, este assassinou-o com uni tiro <lc
c.irabina, na estrada quc vae dar ao lo-
-gar denominado Bom Suecesso, nas vi-
zinlia-ças da cidade. A bala penetrou
no itronco, atravessando o pulmão, ym-
dó a victima a fàllcccr meia hora. de-
pois. Só á noite .'foi o cadáver do infe-
liz negociante conduzido para esta cn-
pitai, sendo autopsiado'hoje pela ma-
nhã. ' ':,' 

,
Francisco Gomes Rocha, o criminoso,

após Ccommèttcê o deíicto, cvadht-so} uã.i
tendo sido ainda encontrado, bem coiim
os seus irmãos, que estão sendo tam-
bem procurados .pela policia.

A divulgação da noticia do assassina-
•to do negociante Antônio Caranato, que
era. muilo estimado aqui, causou grau-
de impressão.

O enterro do negociante Caranato cf-
fectuou-se hoje, eom grande acompa-
nhaincuto.

Um "raid" dos inglezes
em Festubert

Londres, 1 — (A. II.) — 0 ultimo
communicado official do alto coniman-
do britannico diz:"Fizemos um bem sucçedido "raid"
contra as trincheiras inimigas, cm Fos-
tubert, região de 'Messines.

Ao sul do Ancre, na nossa frente, o
bombardeio effectuado pelo inimigo tem
sido intcrinittciite".

*
As malas postaes dos

Estados Unidos
Washington, 1 — (A. II.) — O sr.

Otto Pracgcr, segundo director ajudan-
te dos Correios, declarou que o minis-
tro dos Correios da Republica está in-
clinado a acceitar a proposta que lhe foi
apresentada pclo embaixador da Alie-
manha, conde von llcrnstorff, no sen-
lido de serem transportadas as malas
do Correio, dos Estados Unidos para a
Allemanha, .pelos submarinos mercantes
allemães.

Um navio grego a pique
Athenas, 1 — (A. H.) — Foi hoje

meltido a pique o vapor "Kikiissais, de
nacionalidade grega, arqueando 5.000
toneladas.

O dia de finados em
França

Paris, 1 — CA. íi.) — Os jornaes,

Os trabalhos da Liga da Deíesa
Nacional

Esteve reunida,, a comniissão execut.
va da Liga da Defesa Nacional.

]¦ Foi. recebido officio dc S. Paulo, d.
Espirito Santo do Pinhail, comniunicau-
(lo a fundação, nessa cidade, cm dala
de 8 do. corrente, do Centro Nacioiia-
lista, cujos fins são: promover a so-
lennc commemoração das dalas nacio-
nacs; insinuar; como já installou, uma
linha de tiro; instituir 110 seio da mo-
cidade local 11 escolismo e estimular na
mesma o culto dos grandes vultos d.i
nossa historia; erguer, numa das pia-
ças dá cidaJc, uma hérnia a José Uo-
nifacio.

. Foi recebida comrintnicaçãq dc Jabo-
licabal, em S. Paulo, áprticipando a
próxima fundação de uma linha de
tiro.

Foi resolvido offieiar-sc ao 1" lc-
nente lljcfonso Escobar, presidente do
Tiro 11. 7, felicilajido-o pelo brilho dn
Bolctuiidadc da entrega e Jliramcnto dá
bandeira, realizada no campo de São
Christovão, na qual com tanlo garbo e
enthüsinsiuo civico se apresentou a
mocidade que fôrma cm suas fileiras.

i_ - ___-_¦

DESASTRE E MORTE
Nas. immediações da rua Sanla Ale-

xandrina. era muito conhecida a preta
Christiana da Conceição, de 50 annos,
residentc.no n. 71 da mesma rua. Esta
infeliz vivia da caridade publica, c
hontem, á noite, teve uma morte dc-
sastrosa. Na oceasião em que o condu-
ctor 505 manobrava um carro de Ca-
tumby, o reboque apanhou a infeliz,
que por ali transitava, fracturando-iiie
ar, pernas, o cranco c o braço direito,
inatando-a,

A -policia do r," districto foi infor-
mada do oceorrido. e, comparecendo ao
local, removeu o cadav

Os moradores de Ramos recla-
mam contra os mosquitos

d.' deveras lastimável o estado ci_
que su encontra li -população de Ramos,
completamente abandonada ipclas aulo-
ridades da Saude .Publica c pela Pre-
feitura.

Os brejos c pantanaes infcccíóhàiíi o
logar, envenenando aos poucos a saude
dos moradores da -prospera eslação.

ÍHa, ali, ininmndos barracões, sem _
mínima liygicne, -.construídos no meio

lembrando a data de amanhã, colunie- fúc cnpinzacs, onde abundam as peiores
moram cm termos commovidos, evocam
e celebram os mortos que caíram pela
França, e que prepararam a victoria c
que nella revivem; "os mortos, —como
escreve o sr. Bartliou 110 "'Matin" —
que ordenam resistir, lutar c soffrcr
até á victoria, a victoria quc elles espe-
ram, que elles quizerám e qu eelíes co-
meçaram a ganhar; os mortos, final-
mente, que gritam vingança".

0 sr. 'Bartliou associa também na
saudação, dolorida da lfrança cnlutada"os marinheiros tragados pelo mar c
aos prisioneiros maltratados e tortura-
dos que succunibiram em terra inimiga
na miséria, .110 abandono e no exílio"

Uma visita .ás latas ingle-
zas de munições_.

Londres, 1 (A. H.) — 0 conhecido'
escriplor sr. Arnold Bennett descreve
hoje uma visita que acaba de fazer a
algumas das fabricas nacionaes de mu-
nições da Inglaterra. Diz elle, referin-
do-se a uma dessas fabricas em parti-
cular:"..Somente o edifício estende-se por
mais de quatro hectares, Mais de 5.000
operários estão ali empregados, dos
quaes metade são mulheres. A con-
strucção da fabrica íoi autorizada cm
agosto de 1915, c os trabalhos começa-
•ram no mez seguinte. A 23 de março
deste anuo, as machinas já estavam
insialladas, machinas das quaes foram
na sua maior parte construídas na pro-
pria Gran-Bretanlia, Foram fabricados
127 obuzes na primeira semana de iu-

espécies de mosquitos.
Esses maléficos insecios espalhani-si

cm nuvens, pela povoaçao, causando a
tormento dos que moram em Ramos!

Não seria dc urgência mandar des-
truir esses cájiinznes e aterrar os. pan-
tauos que constituem um perigo <
ameaça constante para os infelizes ha-
bilantes dá localidade ?

Lembramos á Saude Publica c á Tre
feitura uma visita ao local, cm beneí.
cio dos reclamantes.

IE' jttslo o que nos .pedem; resta qui
a autoridade os altenda.

NÃO ESCAVOU. . .

Appareceu a valise q_e o turco
tinha furtado

Com uma valise contendo jóias 9
confecções de sedas, ha dias passou
pela rua Baião de Mesquita o árabe
Jorge Elias, mor..iior á rua São _eo-
poldo n. 167.

Aproveitando um momento de dis-
trácção do patrício, Xagib Miguel, que
reside á rua Senhor dos Passos n. iílo,
apoderou-se do olrcolo e da mercado-
ria desapparccendt em seguida.

Sabedora do facto, a .policia do 16*
districto, foi encarregado das diligen.
cias, o agente Mácario que, honlem, na
rua Pereira Nunes, na Alde.a Campis.
ta, po_ a mão 110 espertalhão; levando-o
á presença do delegado.

Nagib Miguel confessou a sua falta,
indo panar os neccadoi no imputado
xadrez. •
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CORREIO M MANTO*— QuInla-TèTre, 2 áe Novembro Bo IttflV

0 DESPACHO
COLLECTIVO

No palácio do governo feal!«ro-8é,
hontem, ás 2 horas da tarde, o des-
picho collectivo do Ministério, sob a
presidência do chefe do Estado, ten-
.00 sido assignados decretos das pas-
tas seguintes: ¦

Anterior — Sanccionando a resolu-
Çlo legislativo, que autoriza o presi-
dente da Republica a conceder a
Waiker Castello Branco, serventuário
vitalício dos olficios de contador,
partidor * official do Protesto de Le-
«trás do segundo termo da Comarca
do Rio Branco, no Alto Acre, um anno
de licença, em prorogação, para tratar
de negócios de seu interesse; Saneei o-
¦aando a resolução legislativa que au-
toriSa o presidente da Republica, a
conceder ao major 1° cirurgião do
Corpo de Bombeiros do Districto Fe-
deral, dr. Sccundino Ribeiro, seis me-
zes. de licença com o respectivo sol-
do, para tratamento de satide; Crcan-
do mais duas brigada9 de infanteria
do guardas nacionae* no município
de Quipapá, no Estado dc Pcrnambu-
co; ICneando mais f/ma brigada de
infanteria de guardas nàcionaes, na
comarca de (Micos, no Estado da Ba-
hia; 'Promovendo a alteres do Corpo
de Bombeiros do Districto Federal o
sargento quartel-mestre Braulio de
Azevedo. 

. 
,

Guerra — Transferindo: na arma
da infanteria: o maior Joãp Velloso
Ramos, do 30* batalhão do io" regi-
mento para o 36°. do 12° regimento;
os segundos tenentes da arma do 111-
fantería Antônio 'de Alencastro Gui-
marães e Ebroino Dias Uriiguay para
ia de cavallaria; reformando: o 1"_ te-

nente intendente da 4* 'classe João
dc Carvalho Borges; o sargento aju-
dante do 19o batalhão do 7" regimento
de infanteria Jeronymo Martins dos
Santos. ,

Fazenda — Sanccionando a resolu-
ção legislativa que autorisa o Poder
Executivo a abrir o credito especial
de 3o:324$266. para pagamento a d.
lAtnali» Figueiredo Baena e outras;
.sanccionando a resolução legislativa

que autorisa o governo, a abrir o cre-
dito especial de 14:2o6$6o5, para pa-
gamento do que é devido a D. D. Zul-
mira Frazâo Varella Barradas, Ziilmi-
ra Varella Barradas e Chlores Varei-
Ia Barradas, cm virtude de sentença
judiciaria; approvando a nova tabeliã ..... ..  .. ._ ....
dos vencimentos dos empregados d.a I Kio-Cluli lia grande, animação.

Sociaes
**"' *¦ "' 

1
DA1AS INTIMAS

«Fazem annos hoie:
A Knhorjta Albertina de Freitas, filha

do «T. Bernardino do Freitas, negociante
desta praça io «r. Mario Toblai Corrêa, motorista
do Cáea do Porto;o desembargador Pedro Franeelino
Guimarães ;a sennorita I.a Salctte, normallita, ÍI-
lha do sr. Francisco Augusto da Souza,
commerchínte desta praça;•—d, Josciilia Beierra Fernandes, viuva
do sr. José bezerra Fernandes ;a sra. d. Clotildc Sertorio ;Passou hontem o anniversario natalicio do

sr. I.olhario Figuciró, administrador do
Posto Central de Assistência.

Servindo ao humanitário departamento da
Prefeitura Municipal, desde o seii inicio, nio
tem sido poucos os sacrifícios por elle feitos
para o engrandecinicnto da exccllente insti-
tuiçiío.

Aproveitando o fimstoso. motivo o digno
funecionario recebeu de scu» amigos e de
iodos 05 seus amigos-e de todos os com-
panliciros de trabalho as mais significativa»
jrovas do quanto é querido e considerado.

o dr. José Teixeira da Silva clinico
nesta cidade.

a sra. d. Jiília Augusta Oliveira Lima,esposa do maior Cannto Oliveira tinia e
Srogcmtora 

do nosso collcira dc imprensa'Icndcs de Lima ;o i° tenente Raul das Neves j
* íi ít

CASAMKXTOS
Realizou-se ás 4 fiítras da tardo do dia

.1: do outitbrt). na residência do tenente-
coronel João Principe da Silva, chefe dae" divisão da Intcndencia da Guerra, o
casamento de sua íiilia scnliorita JudithPríncipe com o sr. Kmilio Bnilly.

Foram testemunhas, por parte dá noiva,
o major Claudia da Rocha Lima, comnian-
dante do forte do Imbuhy, o sua esposa,
e por parte do noivo, os paes da noiva,

:-'..* ;,«!_'#
ENFERMOS 

'

Acha-se ha dias gravemente enfermo, cm
sua residência,'no campo de S. Christovão
n. 135, o sr. C. J, Alvares Vianna, an-
tigo negociante desta praça c cavalheiro
muito considerado pelas suas. qualiaddcs pes-
soaes,

E' seu medico assistente o dr. Mplinii; O
enfermo tem sido muito visitado por seus
amigo» c famílias das suas relações.

# * *
CLUBS

Para a "soirée" do 18 do corrente, no

Caixa Econômica de S. Paulo; suppri-
mindo diversos logares cm algumas
alfândegas da Republica. _

Viação — Sanccionando ai resolução
legislativa que autoriza o Poder Exc-
cutivo a conceder seis mezes de licen-
ça á d. Maria Carolina de Souza Ri-
beiro, encarregada da sala para senho-
ras da estação central da 2" divisão da
Estrada de Ferro 'Central do llrasil;_
approvando as cláusulas para a revisão
c consolidação dos contratos referentes
ás linhas de viação férrea e fluvial, de
que é concessionária a Companhia das
Estradas de Ferro do Norte do Bra-
6Í1;

tornando sem effeito a cláusula ç>* das
que baixaram com o decreto n. 12.192,
de 3 de agosto do corrente anno, relativo
ao contraio para as obras do prolon-
ga-menlo do Cáes do Porto desta ca-
pilai;

alterando o artigo 61 do regulamento
dos Correios da Republica approvado
pelo decreto 11. 9.0S0, de 3 dc novem-
bro dc 1911;

rescindindo o contrato celebrado com
João Alves dc Oliveira parai a constru-
cção do ramal do Abaété, da Estrada
de Ferro Oeste dc 'Minas e manda sub-
metter a arbitramento a reclamação
apresentada pelo mesmo contratante
acerca de inexecuçâo do referido . con-
trato;

rescindindo o contrato celebrado çom
o engenehiro Eduardo Alves da. Silva
Porto, para a construcção do ramal de
Iitapecerica a Formiga, da Estrada de
Ferro Oeste de Minas, e manda sub
metter o arbitramento a reclamação
apresentada pilo -mesmo contratante
acerca da inexecuçâo do referido con-
«ralo.

Agricultura — Concedendo á Com-
panhia Industrial de Electricidade, com
sede em Juiz de Fora, o prazo de um
:11111o, a contar da data da terminação da
actual conflagração européa, para a
producçao de energia eiectrica, deter-
¦minado pela cláusula V do contraio ceie-
brado de accordo-com o decreto 11. 9412,
de 6 de março do 1912;

Concedendo patentes de invenção a:
José Jorge Cerqueira, de um «ystema

tle construir mesas dcsarniaveis pela
desmontagem dos respectivos -pés;

John I.cayek, de um novo receptor
destinado a- attraliir humidade c cqnscr-
vur instrumentos ntusicaès e objectos
em geral, denominado No Damp Auto-
matie Chemical Fira Extinquishcr, de
aperfeiçoamentos em apparelhos de apa-
gar incêndios:"AVelcarboniziiig Limited", de um
processo aperfeiçoado para aproveita-
mento do lodo dr.s matérias ile esgo-
tos;

Artliur Cranslon, de um cabo com-
niurii aperfeiçoado de uma còllecção de
ferramentas arruinadas neste cabo;

Serzcdello Eugênio Benites Mendes,
•lc aperfeiçoamentos em mictorios e la-
iriniis publicas:

iTlir/fcziiia íCaipitanib Fanltinati, de
aperfeiçoamentos em mácliinas de fiar
seda.;

A. O. Smilli Compaiiy, dc aperfei-
çoanientos em referentes a propulsores
ou maiores para bicyclcs e seu modo
dc applicação no bicycle.m» »«¦>¦¦¦ 1

Embriagou-a para sedu-
zil-a depois

A menor de 19 annos Faustina Fer-
rcira, de nacionalidade portugueza, rc-
sidente á rua Marechal liiltcncourt 128,
procurou hontem a policia do 90 dis-
tricto e queixou-se de que o seu com-
patrício José Francisco, no dia 8 do
mez passado .1 embriagara, levando-a á
hospedaria da ru.ii Visconde de Itauna
ji. 5*3, e ali a deshonrára.

O aecusado foi preso c sobre o facto
a policia abriu inquérito.

Já estilo sendo, distribuiüõs os convites'Sendo a penúltima festa do anno ú de
prever grande concorrência.

_% _% _i

CONFERÊNCIAS
A conícrcnciit da professora municipal d.

Zitlinira Amador, dama da I.ceião de Hon-
ra. que íoi adiada pelo fullecimento do dr.
Carvalho e Mello, presidente* da Ordem
ScientUica, do lírasil. realizar-se-á cm u do
corrente, ás 8 horas da nuite. no salão no-
bre da Associação dos Ümurcgados no Com-
mercio.

ü tlieijia escolhido é: **A creança o o
livro" havendo por isso «rrámle interesse c
curiosidade, entre os orofwsores municipaes
do Oistrict.o 1-cderj.il c urofessores tle pe-
doKOgia. ...

Alem da conferência, haverá uma parto
artística, organizada pela mesma profes-
sora.

lista festa é cm oról das escolas nue fo-
rem fundadas nela Ordem Scit-itiíioa do
Brasil, e os bilhetes iá estão sendo vendi-
dos. na sede da Ordem, á rua da (Juitanda
51. sobrado,

*
Realiza-se amanha, nn I.ycou da Artes

e Olficios, ás 4 iU da tarde, a segunda•conferência pedagógica do escriptor i-crua-
110 dr. Alex. G. 1'crry.

O eonferencista dissertará sobro a sua
original theoria — (.".Parlamentarismo esco-
lar", que mereceu já a consagração da im-
prensa cm geral o do notáveis pedagogos
americanos c europeus

LOUCA

Ura caso doloroso de
què toma conheci-

mento a policia
Dois cavalheiros' procuraram, hon-

tem á tarde, o i* delegado auxiliar «
pediram o auxilio da autoridade para
a internação de uma senhora na casa
de saúde do dr. Eiras. Diziam elles
que a senhora em questão soffria das
faculdades mentaes e {absolutamente
não queria ser internada em parte ai-
guma.

Fez-thcs ver o i° delegado que s6
o marido da infeliz senhora poderia
agir no caso e nessas condições que
comparecesse elle em pessoa á poli-
cia, afim dc. dar as explicações sobre
o caso.

Trata-se do sr. José Antônio Bor-
dnjülo, negociante estabelecido á rua
Visconde do Rio Branco n. 365, em
Nictheroy, onde tem também um ei-
ncmatographo. Sua senliora, d. Sanah
Jolbock Bordallo, de certo tempo para
cá, começou a manifestar symptomas
dc alienação mental, que hontem mais
se accentuaram, razão porque o nego-
cianie resolveu internal-«a em uma casa
de íaude, fazendo-a aoomparilíar por
dois amigos seus.

D. Sarah Bordallo, na sua loucura,
conta toda «a dolorosa historia da sua
vida e tudo parece indicai' que a com-
pra de um cinematographo pelo espo-
so foi a causa da sua loucura, pois
iliz que todas as economias do casal
desajiparecém com aauclla diversão
que dá um -prcjiii».n
rios. ma» mm

iuusioCC «aid-

Massa de Tomate- A me-
lhor é

a da ' Companhia Manutaclora dí
Conservas Alimentícias.«OI»

*'.'-,'• :*
BANQUETES

DR. CARUOSO DU AI.MKIDA —
O conselheiro Rodrigues Alves, olíereceu,

hontem na sua residência á rua Senador
Vergueiro, uin jantar ao dr, Cardoso dc Al-
incida, secretario da Fazenda do Estado de
S. Paulo, presentemente nesta capital.

Esteve presente o dr. Álvaro dc Carya-
lho e toda a bancada paulista na Câmara
des Deputados, da qual é leader • aquelle
deputado,

SS
Os deputados Vcspucio dc Abreu, Bento

tle Miranda, Gonçalves Maia e César Ver-
gueiro offcrecerani liontem, na "Rotisscric
Americana", um almoço ao conde Siivio Pen.
teado.

Ao "champagne", foi o homenageado brin-
dada pelo deputado Conçalve» Maia,

**¦"'

Continua a despertar énthus:asnio entre
a classe odontologica desta capital, a (cs-
ta que em homenagem ao professor A.
Coelho c Souza, será realizada no Rcstau-
rant Assyrio, ¦ _ ¦

A coniinissãi organizadora! dl ban-
quete que lhe será oferecido naquella
restauram ú -composta dos drs.: 1'Yedc-
rico Kycr, Ragimuo Harcetlòs, A. (lue-
des de Mello, Agnello Cerqucira c Carlos
Santos, tendo já recebido a adíie-ão dos
seguintes drs.: prof. Sevcrino da Silva, R.
Klchebarne, A. Attademo, Abilio D. Ri-
beiro, prnf. Ri Souza Lopes, Emílio De-
zonne Pedro Dias de Carvalho, J. Brito
JiAíior, prof. P. M. dc Paula Ramos,
Pedro Rit-linril Filho, Armando Joppcrt,
Ferreira Scrpa prof. Sebastião Jordão,
prof. R. Ltissance Cuiiliii, José Miguel
Fernandes, Octavio Kuricio Álvaro, F.
Duarte c Silva, A. Uhaldino do Amaral,
Geraldino lCuricio Álvaro, Antônio Gcrin,
Corydon, Euricio Álvaro, Hugo Caminha,
A. Ri Sharp, J. F. Olliver, prof. A.
Lima .N'ett«, prol". Sylvcstré Moreira, G.
Sliarp, J. 11. Salema üarção Ribeiro. Ja-
guanhe dc Mattos, Francisco dc Avaliar
Pires, (lalileu Carneiro, Luiz F. Guima-
rães, Luiz Herínaniiy Filho c Roberto Hcr-
nianny.

_* íJ» sj:
VIAJANTES

Ilospedarain-so liontem no Fluminense
Hotel : Cândido Yimiiia, Virgílio Mendes,
Pina Mello, dr. Adolpho Figueiredo, Aldo
Luz, Clcinentiiio Maciel, Alonso Fernandes
Silva, Sevcriano Barros, Arthur Orsinn tle
'('listro, F. Cõnséntlno Junior, coronel Frati-
cisco Caldcraro, Álvaro Rodrigues Mudei-
rn. -A.lclinar Moreira, Rodrigo Mattoso. Ja-
cemo Shivalc, dr. J. I. Inglez dc Souza.

No Hotel Globo, hospedarain.se linntciii :
Augusto de Souza Vianna, Osoriõ de .('us-
tro, -Jayme Carvalho Vieira, F. (.arrionc,

"Mlle. Gaby" detida em seu
desembarque pela policia

maritima
O sub-inspector Bordini, da Polícia

Marítima, deti,vera a bordo do "Itapu-
ra", aquelle rapazinho de facic roman-
tico, maneiras afcininadás, altitudes
gregas e olhar longo e doce, mandando-
o para terra, afim de ser apresentado
ao inspector Ba;lly, por lhe parecer que
o moço pertenci.-» a cerla seita suspeita
e inacceilavel nas boas sociedades. O
moço, de rosto "potidré". perfumado e
de unhas longas e brilhantes, denuncia-
va, de facto, umas tantas coisas que
complicaram a vista arguta do siib-in-
spector Bordini. '

O nome verdadeiro de "mlle. Gaby
ii Antônio Luiz de Oliveira."Gaby" foi pr.ra a 2» delegacia au-
xiliar, afim de explicar o meio de vida
que pretende adoptar aqui no Rio.

COLHIDO EM FLAGRANTE

Roubou o relógio e foi
contar horas no

xadrez
.Cautelosamente entrou o ladrão Ma-

noel Ramos de Oliveira/, liontem, ao
meio dia, quando o sol brilhava inten-
so, na ourívesaria da rua São Luiz
Gonzaga n, 48, de que é proprietária
a viuva Noemia Xavier de -Mesquita,

Ko mostruario estava um relógio e
o biltre delle lançou mão, saindo, em
seguida, imito lampeiro. .

'Mas o movimento fora percebido c,
dado o alarme, foi o audacioso vaga-
bundo preso por 11111 policial, que .0
apresentou ao 10° districto, onde, mais
uma vez foi autuado, para novamen-
te ser pensionista do casarão da rua
Frei Caneca.

NA PARAHYBA

Homenagens do jjeznr pela morto
do coronel Antônio Pessoa

Parahyba, 1 (A. A.) — Causou aqui
grande pezar a noticia do fallecimcnlo
do coronel Antônio Pessoa, hontciii, na
sua fazenda dc -Umbuzeiro.

O coronel Pessoa administrou o Es-
tado, de julho do anno passado a agos-
to deste anno, restabelecendo as íinan-
ças estaduaes e prestando outros servi-
ços de grande valia.

O presidente do Estado, cm sie/nal de
pezar, mandou fechar as repartições pu-
.blicas e hastear a bandeira em íune-
ral.

João Baixista Coelho do Amaral. Carlos Pi
Pereira Caldas, Jacinlho Sampaio, Fráhcis-
fio Augusto. José Pacheco Guimarães, Ju-
yenciò Linhares 'Moreira, Victor Vieira de
Araujo, Artliur Kstcves, Eduardo Paes Lc-
nic. Luiz Mi Gonçalves, Sebastião Romano,
Alfredo Garcia, Orlando Saldanha, Antônio
Coimbra, Alfredo S. Paranhos, dr. Itibrati
Machado o José Ferreira de Assis.

« «t
REUNIÕES

Por ser hoje feriado, fica transferida
para amanhã a sessão ordinária da Acadc*
mia Xacional de Medicina.» *
MISSAS

A Irmandade (te S.. Pedro e NT. S. da
Conceição do Encantado, faz celebrar em
stra osrejai hoje, ii 7 c 30, uma missa
por alma dos irmãos fallecidos.

Para esse aeto dc religião a sua admi»
nistração convida todos os irmãos e as
famílias dos extinetos.

No altar-múr da matriz dé Süo PraVicis-
co Xavier, no Engenho Velho rcztuse ama-
nha ás o horas, a missa de sétimo dia
pelo fallecimcnto dc d. Corína Ramos dc
Faria, irmã do capitão da fragata Carlos
Rumos, chcíc do cürpo phnnnaccittico du
Armada.

N'o altar dc X. S. ila Conceição da egre-
ja tlcS. Francisco dc Paula, reza-se atua-
nliã, ás 9 ija horas, a missa de sétimo dia
por alma dc d. Maria Aumista do Nasci-
mento. esposa do sr. Artliur l.aliatut <lo
Nascimento, guarda civil do A" distrito
policial.

* * *
FAI,I,EC1MEXT0S

¦ Fallecéu e sepultou-se ánlc-lioiilcm, cm
S. Luiz do Maranhão, d. Anlonia Fagundes
Nciva.i tiu! d-j padre Kicardino Scve. vigário
tio lingsiilio Vellio e do sr. João Scve. íim-
ccionario dos Telegraphos
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Cm astro de primeira grandeza, nu
desempenho de uma grande adaptação

«Ia Oinematographia moderna

Drama de profundo realismo, analyse e
exposição dos feitos du alta sociedade —
Uma lição, um correctivo, um exemplo —

e actos da fabrica disputada, da fabrica
que para o publico representa uma

garantia e a certeza do melhor fllm da
semana, emflm damm coMróffl
Assumpto intellectual — Photographia incompa-

ravel — Desempenho por um conjunclo do
celebridades — No 3* aoto 20 modelos
graciosos passeiam ostentando
ricas toilettes cio ultimo figurino
num « mgasin » de uma grande
oostitrelra.
O nosso progranuna é escolhido para os

nosso»* habitues

THEATRO REPUBLICA
CrSaude Companhia Italiana de

Operetas CARAMBA
HOJE1

xxSLo ixem espeotaoulo
Amanhã - Sexta-feira - Amanha
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4- RECITA OB- AíSSIGiNATURA

ADDIO
GIOVINEZZA

Urcvemeiite - IiÃ SIGNOHIXA DEL CINEMATOGRAFQ;
Doiningo—G.iandiosa matinóe.
lülhetes á venda das 10 ás C horas no «Jornal do Bra-
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Na S. N. de Agricultura
UMA INTERESSANTE

COMMUNICAÇÃO
SOBRE .0 ALGODÃO

NACIONAL
Mais uma vez, a, «Sociedade Nacional

de Agricultura «tratou, com vivo inter-
•esse Ido algodão nacional dessa pro-
anJsstora fonte dc riqueza econômica,
cuja cultura offerece para o Brasil, ex-
cepcionaes condiçSes.

O sr. .Miguel Calmon, que presidiu
a sessão, apresentou uma, communica-
ção muito opportuna e de notável in-
teresse.

S. ex. começou dizendo <ine antes
de se dar a altai recente de preço», não
só pelas conclusões a que chegaram os
•membro» da tOonferencia Algodocira,
«orno pela communicação feita por
s. ex. á direetoria, «m uma de suas
'reuniões semanaes, havia sido prevista
e annunciada a excellentc situação cm
que se encontra o mercado de algo-
dão.

A diminuição dai -safra foi, do anno
de I0.+—1914 para 1015—16, a seguiu-
te, nos principaes paizes produetores:
Estado9 Unidos, 2.426.300 toneladas:
— 1915—16 e 3.6501.337 toneladas:
1914—15.

índia, 668.958 toneladas: — 1915—16
e 949.273 toneladas: — 1914—15.

Egypto, 218.485 toneladas: 1915—'16
e 3114.496 tonelada»: — 1914—*S.

Total, 3-3<3-83-.1 toneladas: igi-ô— *<5
e 4.9-23.106 toneladas: 1914—.5.

Houve um decréscimo de producçao,
nos principaes paizes exportadores, d<
1.609.,273 toneladas de algodão em ra-
ma, ou n flue * 'mesmo, umai reducção' " ' colheita

AS GRANDES MANOBRAS
O QUE O CENTRO CIVIOO QUER

CONSEGUIR DEMONSTRAR
A direetoria do Centro Civico Sete

de Setembro e a officialidadi) do Bata-
Ihão Escolar do -mesmo irá, até o fim
desta, semana, ao acampamento das
manobras, afim dé cumprimentar as ai-
tas autoridades da Guerra, que se acham
acampadas e ao avultado numero de
alumno» do mesmo Centro,' que se
acham reunidos ao Exercito ao referido
acampamento.

Os mesmos visitantes pretendem obter
do commando em chefe das forças a
devida licença para passar uma noite
em acampamento, como demonstração
de agradecimento dos alumnos do Cen-
tro, que voluntariamente attenderam ao
appello do director. incorporando-se ás
manobras do Exercito,

Também pretende a direetoria do
Centro, obter do general Caetano de
Faria, a devida licença para realizar
no próximo domingo, «10 acampamento
das forças, uma sessão' civica ao ar li-
vre e dc homenagem d Republica, ao
Exercito e á mocidade do Brasil, .-

A sessão.terá o concurso dos seguiu-
tes oradores: deputado Ferraz, padre
Olympio de Castro, dr. Lopes Trovão,
dr. Pedro do Couto.

— O tenente Castro e Silva, instru-
ctor do Collegio Militar e do Centro
Civico Sete de Setembro, abriu as in-
scripções para os «cidadãos que deseja-
rem aprender o manejo das armas e
obterem a caderneta de reservista do
Exercito, os quaes serão attendidos, das
7 ás 22 horas, 4 rua Barão do Rio
Branco n. 14.

de 35 por cento em relação
anterior.

Dahi, a falta' sensivel dc algodão,
cujo "stock" desceu de 5.629.000 far-
dos de 500 libras, ai 3.635.000 fardos, o
que determinou uma alta de preços nun-
ca vista. Em Liverpool, no anno pas-
sado, em egual data para cá, o algodão
americano passou de 7.08 "pene por
libra ingleza, a u.14 "pene" por libra,
ou mais 70 "Io, e o de Pernambuco, o
acompanhou na mesma escala ascenden-
te, subindo de 7.52 "l>ence" a 11.92
"pence" por libra.

O augmento do consumo dc algodão
no mundo, foi considerável. ,

Só, nos Estados Unidos, as fabricas
empregaram no anno findo inais«379-ooo
de fardos de 50*0 libras do que no anno
anterior. No Japão, na 1'talia e na
iRrítca, houve tfcmbein -sensível au-
gmento, que orçou em cerca de 1.000.000
de fardos. . .".

A producçao, na safra actual, nao
compensa o "déficit" verificado^ nem,
em futuro próximo, se consciruira res-
tabelecer os preços normaes, porque1 o
custo de producçao. nos Estados Unidos,
é hoje muito mais elevado do que antes
daSãoUCprogiíosticos, 

muito favoráveis
,para os nossos produetores, eeuea-
penar que aproveitemos, com decisão e
firmeza, a oceasião, afim de dar ao
algodão *no Brasil, a importância que
lhe compete, como fonte inestimável de
ouro? pela collocação fácil das colhei-
tas 110 mercado universal, e como 'base

de pujante industria, que ja possue
1.5.00 ..000 fusos e sustenta milhares de
operários, . _.._ ,

Tudo, aliás, leva a sunpor que, a
exemplo dos Estados Unidos, podere-
mos muito breve exportar, também, te-
cidos, ao em vez de mandar, o nosso
produeto em bruto, como ate agora,
principalmente se nos dirigirmos1, de
preferencia, e com tact-o, aos mercados
sul-americanos, para os quaes contamos
com grandes vantagens de freles c se-
8lI.Facil, 

ainda, nos será obter resulta-
dos a'dmiraveis, com os sub-iirpductos
do iteodão, pei0 racional aprovçrtamen-
to .das sementes, que, só em óleos co-
mem?. -".c « ferragens, representam som-
mas avultadas J>tó: a economia nacio-
nal, dados os altos pre^oc m-e também
alcançam esses ©rotductos.

A situação actual do mercado de aü-
godão é muito differente da do anno
passado, em que .havia completa dispa-
ridade de preços entre os de nosso mer-
cado interno e os dos mercados estran-
geiros.. - ,"' .,'.

A alta,-que se verifica, neste mo-
tnentò, resulta da situação mundial do
algodão, mas c dc desejar que os intej-
mediarios não abusem da' protecçao
aduaneira, como no anno ^passado,
creatidlr para a industria nacional se-
rias difficuldades que se -hão de refle-
ctir futuramente sobre os produetores,
aos quaes, em nada, beneficiam altas
artificiaes, que se operam sempre de-
pois dc vendida por cites a totalidade

A propósito «da Conferência 
' Algo-

doeira, o sr. Miguel Calmon,.-co-mmu-
nicoit que, dependendo ainda dos pode-
res Executivo e Legislativo, algumas
das suas conclusões, uma commissão da
qual fizera parte, procurara o presi-
dente da Republica e solicitara sua in-
terferencia para a prompta execução
das medidas propostas.

De accordo com as conclusões da
mesma conferência, ficou constituída
unia commissão permanente que zelará
pela execução integral das suas conclu-
zões. Essa commissão foi hontem am-
pliada, ficando determinado que a sua
acção se prolongue aHé que sc realize
a segunda conferência algodocira, o
que se dará, certo, dois annos após a
-primeira, conforme o já estabelecido.

A QRIPPE
5' debellada promptamente cora •>«

pastilhas de

Laxatívo Bromo-Quinina
— DE -

E. W. OROVE
como afíirmam todos os clínicos,

age como preventivo— O 
RASPOU UM GRANDE SUSTO

Ia na praia
de Santa Luzia

Mme. Belmira da Silva Oalvino, re-
sidcnlc á rua de Santa Luzia 11. 198,
íprogeníiora do acadêmico Guilherme
Silvino, ia perecendo .hontem afogada.
Banhava-se, mme., na praia dc «Santa
Luzia, quando lhes faltaram as forças
submergindo duas vezes. Alguns ba-
nhistas a acudiram, salvando-a.

A Assistência foi chamada, medicou-a
e fel-a recolher á sua residência. Como,
á noite, peorasse o seu estado, foi cha-
mado o dr. Heitor Carrilho.

¦ »¦>>*»¦

Os larápios em operações íos
snburbios

Os ladrões deram pela madrugada de
hontem na residência do sr. Antônio
Francisco de Oliveira, na rua D. Pe-
dro n. 163, em Cãscadura, roubando-
lhe cerca de 300$ cm jóias e dinheiro,

O sr. Oliveira deu queixa á policia
do 20' districto. que mandou procurar
o larapio. _ . . 

MAIS UM SUICÍDIO

MATOU-SE POR UMA RI-
WCÜLARIA

O suicida dè hontem è o próprio I
confessar, em duas linhas que deixoa
lacônica e desataviadamente escripta»,
ter sido uma, ridicularia o motivo queo levou ao suicídio. -No fundo í apenas
mais uni caso de trágico desequilíbrio
a registrar, pois o suicida, que apenas
contava 19 annos de edade, não tinha,
de facto, em sua vida uma única razão
seria para justificar tamanho desatino.

Era elle o sr. Alberto Álvaro Fon-
tes Casaes, de 19 annos, solteiro, telex
graphista do Estado, e morador á rua
24 de Maio 483. .Tendo passado estes
ultimos dias sem manifestar qualquer,
pezar ou desgosto capaz 

'de 
o fazer

perder, a calma, o sr. Fontes Casaes
recolheu-se ante-hontem i sua cesiden-
cia, onde pernoitou, sem que em *nvt
aposento fosse notada qualquer coisa
de anormal.

Hontem, quando ninguém contava .
com tão desagradável surpresa, ouviu-se
uma detonação, seguida de um baque
surdo dc um corpo. Correram ao quar-
to de Alberto Álvaro, c encontraram-n'o
morto, caidopor terra, com um grande
ferimento no ouvido direito, e empu-
nliando ainda a arma dc que se ser-
vira. O tiro fora fulminante.

Communicado o facto á policia do
19° districto, partiu para a residência'
do suicida o commisiario de dia, que
constatou o suicídio, concedendo á fa-
milia, por permissão especial do chefe
dc policia, que o cadáver ficasse em
casa até ser feito o enterro.

Dada uma busca no quarto, apenas
foi encontrado- o tal bilhetinho em que
o suicida dizia que a causa do seu aeto
de desespero elle deixava- dc confessar
por st ridículo.: Crê-se, porém, ter
sido uma ;-'ixão violenta a determi-
nante desse trágico gesto.

Fez-se a tourada sem redondel
IEm meio da cidade, o boi solto Iam-

beu-se todo, alegremente, agitando a
cauda, fez correr gente que nunca mais
acabava, embarafustando pelas ruas
perpendiculares á ma (Marechal Fio-
r»no. . ¦,.

Ao chegar em frente á leiteria de
Flavio Ltippi, no predio n. 163, aspi-
rou o furtam do branco liquido, vindo
da alterosa «Minas Geraes.

Dilatou as narinas, saudoso do tem-1
•po em que era travesso garrote, emba-
raftistott portas, a dentro, como se CO
tivesse em pleno campo, sem encontrai
porteira, virou tudo' em frege, '. f«Feriu-se a sensacional tourada, • M-
cho sentiu-se farpeado.até que, em «mo-
cionante "pega á unha", foi amarrado
e preso na área do estabelecimento».

O dono da casa, furioso, gritou, In-
dignado:

— Por que diabo este boi não mor-
reu, como o outro do Piauhy!...

¦ » «¦*¦«>—

- UMA FESTA SYMPATHICA

Como a Assistência
Publica commemorou

o seu anniversario
A lAssisfencia publica commemorou

hontem o nono anniversario de sua
fundação.

- ¦Bf-st-jaindo eisa data, os drs. Pau-
lino Weruc::1', "director «de Hwiena Mu-
nicipal, e Caetano da Silva, director do
serviço de Assistência 7,,,*iUca, promo-
veram uma sessão scientifica, que .o.
presidida pelo prefeito.

Após essa sessão, foram inaugurados
os retratos dos drs .Luiz Francico Mas-
son. e João Soledade, funecionarios do
Posto Central e fallecidos este anno.

Este ultimo legou a bibliotheca «da
Assistência, hontem inaugurada, du-

zentos volumes de importantes obras,.
Em seguida., foi distribuído, peja pri-

raeira vez, um interessante «boletim or-
ganizado pelo dr. 'Caetano da Silva.

A sede do Posto Central, á praça da
iRepublica, esteve, durante o dia', far-
ilamente ornamentada de flores, festoes,
bandeira9, etc. .....

Muitas foram as felicitações, envia-
das ao director da benemérita institui-
ção, que tão relevantes serviços tem
prestado á -nossa população, pela faus-
tosa data que hontem commemorou.

A* festa realizada no Posto Central,
compareceram muitos médicos, jorna-
listas e pessoas de alta gradação so-
ciai. l
1, —

CHOQUE DE VEHICULOS

Um auto vae de encontra s
pa andorinha

Não corria, voava, e, por tal fôrma,
nue não viu a andorinha, carregada de
moveis, que, vagarosamente rodava pe a
rua Affonso Penna, fazendo a volta
para a rua Haddock 'Lobo.

O choque foi tremendo para os pas-
saneiros do automóvel n. 7I-3, dirigido
pelo "chauCfeur"" José Luiz Duarte
Corrêa, e que eram o tenente Carnei-
ro, da Cunha e d. Alcina Pires «Fer-

felizmente não houve a 1àinçnt|ir|ne-
nhuin desastre pessoal, apenas ficando
damiiificados os dois carros..

Quinina em fôrma su-
perior não affecta

a cabeça
Quando preclsarde» de quinima, usae

as pilulas do

Laxatívo Bromo-Quinina
O qual olferece toda. a» vantagens

daquclla, sem os seus iitcon- ,
venientes. Basto «ma„,Pt0IanU£,,assl"

gnatura de E. W. GROVE
em todo» os vidro»

ao

• NA ARGENTINA

A administração das AI-
' fandegas nàcionaes

Buenos Aires, 1 — (A. A.) rT=Çon-
forme consta que hontem transmitti, o
Ir Hippolito Irigoyci», presidente da

-Republica, designou o contador i\ico-;as
Lozano cara desempenhar as funeçoe
de administrador geral das Alfândegas
naiO° 

contador Lozano tomará posse do
scu cargo amanhã.

Attrnheuit!, deslumbrante 0
reeonfortfinto passeio — O
inais empolgante panorama!
Reducção de preços

Aos domingos, das 7 horas di
manhã á 1 da tarde, o preço da
passagem ao alto do Pão de At-
sucar será de 2$ooo, ida c volta,
e depois desta hora regularão os
preços em vigor.

AVISO HO PUBLICO "
Os carros aéreos fuiiccionnjn

coin freqüência diariamente,
desde ás 7 horas da manhã.

A's segundas, quartas e sextas-
feiras o ultimo carro sobe da
Praia Vermelha para o Pão de
Assucar ás 6 horas da tarde, e ás
terças, quintas, sabbados e domin-
gos, ás 10 lioras da noite. Se chover,

- funecionarão somente até ás 6 tuS*.
ras da tarde,

TELEPHONE, SUL, 768

r*jn?»a»m«*«iiiiiiniH'lTTTr.

CINEMA IB1S
Empresa J. Cruz Junior

HOJE
Rua da Carioca ns. *j'J o 51

HOJE__„.,— Uni invejável suecesso
O nosso programma de hoje ê daquelles que

fazem os espectadores encher salões
e applandtr os artiatas queridos

1 ROLLEAÜX-o hc-
ron du «Moeda
Quebrada»

JROLLE.UIÍX-o hcr-
cules que lula
vencendo

ROLLEAUX - dc
músculos do
aço e força de
leão,

no estupendo film

«¦¦¦«g-*' ——— 1

CRUEL
EGOiSHO

Drama sensacional em 3 partes, da fabrica Universal.
ROLLEAUX, o nosso querido artista, apparcce-

nos em toda a pujança de seus músculos dc aço. cain-
do como martellos nas lutas tremendas, h estupendo !

O FORCADO N. 103
Bello drama de AgitilaFilms —3 partes— Uo-

mance de \jngançade um traido que castiga o infame
traidor. '

UM BODBO INEXPLICÁVEL
Romance dc mysterio da fabrica Gaumont, 3 par-

< tes. Quem roubou ? Eis que o innocente vae pagar,
5 quando tudo se revela... r
3 Segnnlrn-f- ira-A bella e inulnuanto MARIA JACO-
* I51NI uo admirável trabalho — A CQKSARIA,

^m^.nr.-_»tw 2*m'TtA^itp\r. •—¦•mriV—BVB^j/f,.. " •. -- --—---<*%

CASINO THEATRO PUENIX
Sempre novidades i

Seguni.la-foira,
6, ás

31l2 Horas

Matinês dos
Humoristas

Era um só pro-
gramirm :

Futiina Miris,
Tina

Gioannn,
Ítalo lioniiii,

Ciiríhén Lydia,
iidmumlo

André,
otc, etc, eíc'

_j [_
HOJE /

Attondoiido ;i / _k*
solcnnidcdo' / «í*p /
do diri '/, n$ /

Descanso / aS^ /

//^ / Amanha"

/ •$, /IT.OGHAMMA
Al NOVO

J / G1UX-VIA

Sempre variedades
K4LACS THBATRÜ

•is:SabliadiV, -í,
-1 horas

Matinée

blanclie
Unico concerto

da ominonto
violinista

Emilia
Frassinesi

Amanhã:
CHAMPAGNE CLUB
CHAiUFAGNC CLUB
CHAI?A6IE CLUB
CtAllGNE CLUB
CfiAMPAGNS CLUB

Amanhã
(irmã do

Fátima Miris)
B Ihetes á vemla para

DOMINGO: ÜHihia m.itinõ-,
I Estréa da Companhia Ailelimt—Aura Abnuiches.

todos estes espectaculos~l-'atíma 
Miris—Proximamente:

«1I.HIÍT1ÍS A' VENDA
Hoje na. uilliclcria do tltea-

tro anKinhã ua Avenida Kio
líraneo n.. ii8 — Teleph.
(.'. 373. CASA I.ÜlMJá

KERrlANOES & C.
PREÇOS 1)0 C0STUMI5

x3t\trt___\^MmWÍ BB1*!1 ___^S___S___J__S___^^^__^S__\__^B__1__\\__^KSSmi^mmm ^i7i^r^^P^âM^\\^i~\mTtw)i' _o^_____________\ MlMm\Ti^'m9w^'eS^i»ií^E_Vk

<? Cineina-TIieair^Jo^^^gir!!1^

da orchostru. José Nunes „OTB
I no IE 3 de Novembro de 101O Jrjujiü
)t ires sessões-A's 7, SÍSjl.e 10 Ii2-Tres sessões

<>A RBDBA SOLTA.
$ Os espectaculos começam pela exhibição do íllrns ei-
<k nematographicos. ^ A ^ ^ ^ ^ ^ A"rA*X

_^^^^^^^^^K^^^^^^^^gg^^g_____________Bm^mytámm%WmW»-3M'

THEATRO CARLOS GOMES
Giro»»rjbla ilo Edcn TU «eni tro

He Usbói

Hoje não ha espeçtaculo
AMANHÃ

Festu artística do
actor Carlos Leal

Espeçtaculo completo
Primeira rçijrésenthção# da po-

pulqris-ima ivvt

5 Q "31"
O "17".. Carlos Leal
0."3.y. Jffl, Silva
Conferência liiuno-

risticii, por CAIIL03
LEAL, com a coi labora-
ção dos principaes artis-
tas da companhia.

THEATRO RECREIO^ "Tk »K?S o*"."do
HOJE2 sessões
00C^S0í>OC0OÍ>0000M00OO00Ot3«3CK5O0O^

I # O EVtÂRTYR DO CALVÁRIO # I
C-^OCÜG-wwaO^OOOOQCOOOQíXJQO^

A'S 7 3j4 E 9 3|4 HQJ
A peça sacra de EDUARDO GARRIDO 2 sessões

OPEZRlSOKr^LGI-EIVS:'.¦Jem»; 
AI.KXAN'DU1C AZKVKDO;

Pilati», JOÃO BARBOSA; ' '
FERÜfÊlRA DE MOUZA;
Luiz Soares; Annàz; Mario
Poli", Uantlolfo; José. C.

, NicòdemüSi J. Pinheiro; S
| JiiKetti Vnseonçèltos; parloI cur, J. Soare-, r.

Ceiiturlãa e Elcazar, O. Soares; Ro-
Judas, boão, Sayão, J. .Silva; Tliiago E..

Caifaz, Atouca; Abtlia», Pinheiro; Cestas. E.
Aroso; Arouca; Uinias, J. Pinheiro; Ixm-

Santos; miiiilios, Ramlolfo; A Virgem, AUE-
loão, LAIDE COUTIXHO; Magilakii.i,

o .Mal. JUDITH DE MEIXO; Saraaritaha,
Jíorhosa; Ji. La^/aro; Vcròiiica, JwlLth Roda-

gueí; Anjo, Virgínia I.a.»iTo; Ru-
tle. Maria de Mello; SaraJi e Rn-
clicl, Virgínia.

Tilnlos dos quadros: í", Jesus e a
Sàmaritana; :° — A easa de Elea-
rari 3» _ A entrada eni Jerusalém;
4» — Sauliedrvm; 5» — A Ceia; 6°

 O niunie das Oliveira; ;° — Sa-

ntiedrim (a Bofetada); 8o — Juda»
eniorca-sc; 9" — O Pretorio; io» —
R. da Amargura; 11o — O Golgo-
tlia; 12" — Ressurreiçüo.

30 coristas, numerosa comparsaria.

O
O Martyr fio Calvário vao a scena com o mesmo deslumbramento

com que foi apresentado no Thetro da Natureza
. DC.t-.imlliriinte/ "misf-en-sec-ne" 0I1- 1 àciüacioi-il espeçtaculo.

seniiiosantenle ieita por JOÃO BAR- Domingo — "Matinée" á' 2 liora-.
BOSA  Preços ao co^uaie. — Hcnefida .í:i Ciixa B.ntíicente

Aniacliã — A's ;}'i « 9JI4 —'Dr. Fabío da Ia;, do 8'' Districto,

A comedia I* Linda fuiiccioiiaria" e
brilhante intermédio.

Ensaios — A notável peça — ST-
KONE, de Hcary U-leu» srôtagd-

«ta CREMILDA DE OLIVEIRA.
i (M_*.-lo)

CINEMA IDEAL
Rua da Carioca Ns. 60 e 62 - Proprietário M. Pinto

TKLKPHONEC. 1937
HOJE - Prodigioso Programma Novo - HOJE
Espectaculos Clne-Theatrn.es de forte intensidade
O mais colossal suecesso da cinematograph ia policial 1

Apresentação solenne do esperado e sensacional
drama policial americano da nova serio «GALLO DB
OURO» edição Pathé Prères:

GUERRA AO JOGO
6 MOVIMENTADOS ACTOS 6

Assumpto completamente novo, de extraordinária
e bem urdida contextura, onde se agrupam a digni-
dade de um magistrado e a cobiça dc jogadores ávidos
de fortunas fáceis; As aventuras formidáveis e va-
riadas a que se entregam os jogadores para amortecer
a acção da justiça, excedem em audácia e engenho,
tudn quanto até hoje se tem visto, — Uma hora de
anciedade. —• Uma hora do emoção 1... — Suecesso
egual aos Segredos da Kadiotelegraphi» e aos
Myuterios de New York. ,

- ¦ - — - - i j

Completa este magistral programma :
A interessante e engraçada comedia de

V1TAGKAPH
O exemplo da Pi*ofessoi*a

Como extra na matinée :
O empolgante drama da seleota fabrica

D'JLUXO
O ROUBO DE UM TESTAMENTO

Sogunda-íeira —A acclamada Deusa dtí Belleza
Mlle. ROBINNE no grande c luxuoso drama social

Oboque Mortal
Film grandioso de Pathé Fréres em 4 partes. E

muis o monumental drama da formidável e artística
fabrica «FOX FILM», interpretado pela formosíssima
actriz VIRGÍNIA PEARSON »

prYPO-CRISIA
O longos e luxuosos actos M 430

»«raataaBaHaBaB«TariaBiTHrai

m¦.-'¦lüa-í

ti

UM CASO A APURAR

\ Sui0idou-se mesmo ?
Ha muito tempo já quo Amélia Er-

nestina de Oliveira Gome», de 67 an-
nos, viuva e residente á rua André Pin-
to n. 120, alimentava a idéa de se ma-
tar, faltando-lhe sempre, pára isso, a
precisa coragem.

Hontem, aproveitando a ausência do
neto João Gomes Junior, com quem re-
«idia, Amélia embriagou-se e atirou-st
num poço existente nos fundos da casa.
A policia foi avisada do caso, mas não
conseguiu descobrir o cadáver, se 6 que
a viuva tenha mesmo se atirado ao
poço..,

ESMOLAS
«Recebemos do sr, A. P. Ounha", por

alma de sua esposa, a quantia de 14$
para os nossos pobres, conforme a lista
abaixo:

Viuva Anuncia, Anna-do Amaral,:
Anicíh Pecoraro, lAnna Emilia Roa»,
Carlota, aiivi.a u« Carvalho, Entrevada
de iMattosinhos, iFrancisca da Concei-
ção, Joaquim 

' «Ferreira «Chave», ILutta,
«Soares, Maria IBugenia), 'Santos, The-
reza.

iRecebemos de uma anonyma a quan-tia de 5$ooo para a entrevada da rua
Senhor de iMattosinhos. -

iDa sra. Ataria lEmerenoiana de Ma-
gathães recebemos a quantia de cinco
mil réis ipara a entrevada da rua Se-
nhor de iMattosinhos.

Pela Caixa Auxiliar de S, I. doa
Empregados do Movimento dai E. 9.
C. B., receboí a quantia de dez mil
reis para 03 nossos «pobres, em intenslo
as almas de seus asosciados fallecido».:.

De pesssoa que se subscreve h%
M., recebemos 5$, para ser distribuMoa
pelos pobres,

Par» o -mesmo Sim, recebemoa i*
S. B., 20$000.

rim

í

\

~-*'.Kf -.**'í:-'-"^.-.^;'; ) ilegível • I é\ , c * JES3É".
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FALTA DE COMMO-
DIDADB .'...- ..;

E' dcnloravcl. a falta de comm.dida-
Ue e conforto que ao outilico offcrecem
muitos de nossos tíitntro».. ••

Algun."mesrao clieiiam ao extremo de
não possuir as menores, condições dc
•hygiene. .

Os qttft n5o peccam por esse m-
Conveniente tem, em >Ua maioria, uns
camarotes estreitos, apertados, ae uma
disposição que não nermitte a obter-
vação do palco- a maii.de tre» especta-
«loro». ajenas áqucllej .que ficam no
plano da frente. , , .

Quanto & platéa 4 uma miséria. ,
O- intMvalíò as difierontes filas e

tão limitado tão Insignificante, que
«assa martyrios o. deaventurad. espe-
ctador aue teta de dor. oassagem aos
retardatarios. - ,

Isso não é o tieior. As pseudo ft »"
tcittls assemelham-se d cadeiras dc ta-
Janco, tal o movimento continuo cm
que se acham, devido a falta de fixt-
«tez- fõbrc a- assoalho onde foram as.
saltados Baata que um epsectatlor
se movimente um nouco. oara aue toaa
a fila oscillo incomniudativanicnte.

At galerias... Sobre essas nero c
tem falar. Os populares que as tre-
quemam. sc quizerem ter o diroito.de
ver o otarvar alguma cona do aue, ae
«assa no palco so podem, adauiril-o
mcüainte um recurso, prertni-se a cn-
trada num acorreria infernal. P»ra
apashar is logares tia frente, pois dos
que IhcB ficam á rectoguarda nada con-
seguem lobrigar.

Alguns dessea theotros. no emtanto.
com umas nâo muito custosas modiii-
cacBej, poderiam perfeitamente servir
bem ao publico. ... . ....

Seria, em taes condições obra unli-
taria nietter mãos a essas pequeninas
obras. , , -

Por Que naoi se faz isso !...

CARTAZ DO DIA

[Theatros
RE<*%l.lO — O Martyr do Cafra-

-ri» tcTrâma). A*s 7 .114 e 9 3U- .
.S, JO-K' — /l redla jcítfl (revi?-

ta). Â's 78 *|«i e 10 il*.
* * *

Cinemas
AMERICANO — A vida dt Jesus
Christo (drama); Senhores Jurados!
«'rama). ¦ .' , .
AVENIDA — A cfsa assombrada

CInV/JAÍ-AB —/«€«*- «fa fido...
Além da morte... (drama). /,IDEAI, — Guerra ao j.aao (drama);
F.xeniplo Ae uma pr'es*ora; O roubo
de um testamento. '¦'¦'-, .

ÍRIS — Cruel' eg"ismo (drama);
O fprçafo «os (drama);. Um roubo
inexpltcOnil (drama). '•

ODEON — 5ulmierji1t/».i bmsilct-
ros (Aa natural); A mulher i«s sa.
íilios, (drama); De pés c mãos (co-
media).  ., .

PATHE' — Hipocrisia (drama.)
© * *

monólogo de "Autor mysterioso", ba-
tjtodq no "Homem, do testamento. ,
da revista "Maré de rojas".

Terminará o espectaculo com a uni-
«)a ffjpreaentaíío' dos quadros luso-
brasileiros e eom uma apotbeoHs im-
pressioniata em homenagem ao Rio de
Janeiro, trabalho do talentoso scenú.
grápho'Iteynaldo Martins.

+ A companhia Vitale annuncia
(para amanM,, no Palacc-Theatre,- a
•primeiro, represcntaçio da nova ope.
reta — "Cbampagne Club", um dos
¦últimos e mais brilhantes suecessos
dos theatros europeus.

E' uma peta da qual dizem mara-
vilhas e que certamente fará grande
suecesso entre .nôa. ...

? A companhia Caramba nao da
-hoje espectaculo. no Repubica, atten-
dendo è Bolennídadc- do dia.

Amanhã, em 4* ròcita de assigna-
tura teremos n opereta — "Addio gio-
vinezza", esperada com granai 

' 
,in>teresse, e para breve — " Signoruia

dei Ciiictnatografo", com "mise-en-sce-
ne" da autoria do próprio Caramba
e cantada pela partitura original.

•*? Realizar-se-á amanhã, no Fhc-
nix, em "inatincc", a festa. dos^ hu-
moristas.

Tomarão parte nella os artistas
Pina Oioana e ítalo Bertini, da com-
panhia italiana de operetas que tra-
toalha 110 Palace-Theatrc. a famosa
transformista 1/atinia Miris c o can-
çonetista brasileiro Edmundo André.

, Além dessa parto thcatral, haverá
ainda o parte humorista» tomando
nella parte Bastos Tigre, Bcliniroyde
Almeida c Viriato Correta. !Su

Quanto aos caricaturistas é melhor
não annunciar o que elles vão fa-
zer, porque o programina i tudo
quanto ba de mais fina cm pilhérias,
que serão musicadas por Júlio Reis,
o humorista do piano.

? E' definitivamente, no proxi.mo domingo que »e realiza no Club
Gymnastico Portuguez a festa em ho-
menagem an Centro Beneficente -Sei-
nardino Machado., ,.

O setor- õamiiaio, organizador dc*sa
.esta. trabalha activamento para .apre-sc-ntir uni programina attraenta e
variado.

?, Doriniuid Martins, nosso colle-
fta d/1 Lanterna, esti escrevendo a
comedia — "Nem mel nem cabaça",,
repositório da trues engraçados, des-
envolvidos em torno de um thema
novo e original.

Nos, dois actos tle que se rnmpõo acomedia de Dòrmund Mnrtina. vem-
se acenas interessante, desenroladas
em uma sala de jantar dc mu velho
tunccionarfo publico, niuíla pronc.cisado com os impostos, com billic-
tes, de loteria e com o casamento da•uiuca filha.

Acutisde
creanças a

fpj^^v ^3| Club dos Itemocraticos

fiAVISÓS marítimos
que não se
presta a de*
vida atten-;
ção é arrui-
nada com
O uso de sa-
bSo usual.

Todos os'
Paes cuida-
dosos üsarn
para as suas creanças o afainadji

Sabonete de Reutef
q«e tem a virtude ilçeonscrvar-llie!. a cutis suave c lifffliantocomo o sctim c perfumada qual uma flor.

COMMERCIO
Rio 2 Ae novembro dc 1016.

ASS-.B1B-I&4S CONVOCADAS
Fabrica dc fumos Brasil, dia 3, às

a horas.
Caixa Geral das Famílias, dia 8, á

1 hora.
Companhia dc Seguros Brasil, dia

. _|8, âs 1 horas.

Caixa de Conversão
porto & o.

São quem, melhor ágio pa_am.— AVENIDA RIO BRANCO; 49.

a acquisicão de 20.00a
correspondência, dia 20,

malas para
ás 3 horas.

REUNIÕES DE CRED0RE9
Credores de Oliveira e Vasconccl-

los. dia 1 ás .1 lioras. .
fallencia de João da Silva; Cuima-

rães, dia io & i hora.
Fallencia de José Bittencourt dc

Souza, dia 13. á 1 hora. .
Credores do Mcirellcs e Pereira,

dia 16, ns 3 lioras,
Fallencia de I„ Soares Fd(?"c..as,

dia 23, 1 1 1I2 liora. .

RECLAMOS

Theatros

O FILM OFFICIAL i DO
MINISTÉRIO DA OUER-

RA DE PORTUGAL
Aos meus compatriotas e ao pu-blica cm geral.

,#

A compinhia Alexandre Azevedo rç-
tircscnu lioje.. no Rtcreio. pela pri-
meira vez om sessões, a .peca sacra
— «O Martyr dc- Calvirio" A peça
sobe S seena com o mesmo csplcn.
dor de "mise-ea-scêne". com que ,lol
nosta no Theatro da Natureza. DevtAo
á chuva o Dublico n5o pode, opreçini
tlevldamente o. "Mírtvr do Calvário ,
«io Camoo de Sant'Anna. Hoje porém;
pôde ir. vcl-o no Reereio.

O dcsompmbo que essa obra sacra
vae ter deve ser dos melhores. O pa-
mel do Christo i feito, oclo actor Ale.
ifàndrri Azevedo; Poncto Pilotos 6 desj.
cmpenliailo pelo actor Joüo Barbosa. A
actriz JuditU de Mello v_e fazer. Mia
iirimeira va. t> oaoel de Mana. Ma.
Kdalena. O Judas e uma creação do
actor Ferreira, de Souza. Nunca o
"Martyr" foi representado com tan-.
itos elementos; de valup «orno vae ser
lioje. w

Ainda boje vae 4 scena. no popular
theatro S- José o hilariante revista de
.ostumes oortuguezes, — "A KcUea
solta", oue hontem teve nova Çon-
Kiüracfio tia imprensa e do publico.
K5o arrifeccu o- onthusiasmo que a
acompanhou noj.bellos tempos d."-';-
vilhâo Iniernacomal: ao Conlrario, os
iriuroslios aue conttuiswti n* sua tc-
iprise!r oresagiam uma UmporíUa ue
continuados suecessoí.

"A' Rédea solta" í uma peca.qtte
Item cliincntos para ser apreciada,
nuer pelo seu poema, quer- pela sua

partitura.
tli I. *

Cinemas
O elegante salão.'da Companhia Ci-

-cmatoEianhica Urasileira vae .propor-
cionar boje nos, seus." habitues mn.
nrogramtha novo que e nm . ."F»"'0, «
'.ma 

delicia. Nelle serfV «hib.do 1 n
• filia nacional verdadeiramente emoco-

nante, representando as evo-UCucs tlob
submersiveis brasileiros, trabalho tufi-
,10 e perfeito, ipio muito agradara.
A esse flini se icuuiráo o romance <n.
«mor - "A mulher dos sonhos", bel-
lissima e artística fita, c a fita ttc-
novo gênero, que. constituo um*, cx
traortlinaria novidade —• »e P<-'a «
¦nãos", cm que somente arparecem os
més e os nãos dos artistas t|uc tra-
biilliam,

*
Os freqüentadores do luxuoso, eme-

ma Patlié vio hojo vibrar de mlcn-
sa emo.fio mito o majestoso program-
ma que ali se estiéa. Nelle será apre-
t-cntarlo uma obra altamente scnsacio-
-nal da For. Film. Intitula-se cila —
"Hyocrisia" c constituo mn piofun-
do estudo sócio ogico, feito no dçcor-
rer de seis netos de onalyso prertun-
ila. Esee magistral trabalho scr.l intcr-
lirctado pela festejada, actriz Virgínia
1'carsori, a creailora das "thaminus de
iiuior". No terceiro acto dessa peça,
<iuc está luxuosamente moinada,, ho

.trinta modelos dos maia chies íiguri-
tios francezes.

ü
« Típs chies salões do Cine Palaií, se-

t rão aprcsentailas duas celebridades 110
lirãtidioso programina que ali corre
lioje. cm "premiére". São esses artis-
ias Diana Rarorine, mie se tem feito
hpplaildif pelo seu privilegiado talen-
to e pela sua requintada eslhetleaj ç
io elegante e tlistineto uctor Alberto
Cdppozzi'. As duas notáveis figuras ar-
listtcas far-se-ão ai>j>.audir, desta vez;
.iitcrprclantlo 03 principaes papeis dó
.stupctido film — "Além da vida...
Além da morte...", romance ile viu.
lenla paixão aiuorjia, cm sete poricii-
tosos actos.

O Avenida, o confortável cinema da
tivcnida Uio Uranco, tambem opera
ihoje a habitual miidançn dc program
mia. oífcrcccndo ao publico quo ,1'rc«itientn 03 seus sMoe.. o maravilhoso
conjunto ile filma que Sc seguem*'A casa assombrada" ou "O fántni
ma do castello", extraordinária crea-
ção ib fabrica Torona-Moulh» c:lita*
do Pela D'I.uxo Film, empolgante dra-
ma, cujos lances admiráveis e impre-
vistos muito devem emocionar os cs*
liecudorc..

9
O popular Iilca! organizou para lioje

*imi iirogramnia novo, cuja estrén pa*
tccc fará um suecesso eRual no pro*
íluzidi. pela '".Iíatüotclegrapliia" e pelo"Mystcrio tle New York". Dentre os•filn.s f|iic ali se cxhtbcm. destaca-se o
clcctrisanta romance , policial nmerica-
hio. da nova sírie Gallo de Ouro —
"Cuerra ao foRo", cm etis extensa.?
jiartes, dc epi-odíos os mais estontea*
<iorcs ; '. Exemplo de unia profe?sova",iiltraciite comedia; "O roubo dc um
testamento", drama do episódios sen-
sncionalissimos.

O conceituado cinema íris, como de
costumo, muda tioie do programma•15, sempre empenhada em offerccer nos
seus *í habitues? 03 films mais oclrã*
'ordinários, a empr?sa Cruz Juiiio
niulti para as exliiliicücs dc hoje os
(juc sc scauoiu : "Cruel egoismo'', cm
_)filKnntc drama da Umvcr-al, em tr
vigorosos actos. no qua1 figura como'orolagonista o applaudido artista Rol-
Jcaii.., o heroe tia "Medalha quebra-¦•.a**: "O forcado 10..", drama do aven-
luras,, em tres partesi "Um roubo
inexplicável", drama de mystcrio, dc
«cenas as mais emocionantes, em trci

y partes.

TJm, surprchenilcnte proc;ramma é o
.-dc hoje, no conceituado cinema Ame*
TÍcano, cstíibclecitlii na aristocrático
liairro de Conacabana. Ivsij t-11*. as-

,- _im constiluido: "A vitla, |uixút> c•norte, de Jesus Christo", arsliatador
,- .jlm.sacroí' "Senhores «urailos", em-

ipolg.wt{ drama.
* * *

COXCOP.REXCIA..
ANNUNCIADAS

, Kstrada de Feiro Central do Bra.
sil,, para o fornecimento dc cawào dc
torja dia 4, ao meio-dia.

Êstrad. de Feria Central do Brasil,
nara o fornecimento do objectos de cs-
criptorio, cx.cdien.c e lyiwgraphia,

..., • -:¦¦ ,:- dia 6, ao meio-dia.".:'"- «ei ^em^aUaça"^., Deposito do Material Sanitário do
Exercito, nara o lorneeimcnto de àrli-
gos.de cxpüdientc. advonticios material
sanitário dc paz e cuerra. de cirurgia
dentaria e de veterinária, dia O, ao
moto-dia.

ücposi'o do Material Sanitário do
Exercito, para o fornecimento do nrti-
gos de escripturação, instrumentos ci-
rurgicos c outros dia 6. ao meio-dia.

Directoria Geral dos Correios, para
os servi.os do conduceão dc malas c
dc collcctas da corresoondencia nesta
capital, dia 6. ás _ horas.

listradi de Ferro Central do Brasi.
para o fornecimento dc materiacs di-
versos, dia 7, no meio-dia.

Estrada dc Ferro Central do Brasil,
nara fornecimento de utensílios c ar-
tigos di.-ersos, dia 8, ao meio-dia.

Conselho dc Compras da Marinha,
para o fornecimento da carne verde,
de vacca, dietas e fazendas, dia S. ao
meio-dia.

Estrada de Ferro Central do Brasil,
para o fornecimento dc ferro c outros
nictaes de fundição, dia o. ao meio-
dia . .

Estrada de Ferro Central do Brasil,
para o 'fornecimento 

dc ferramentas
e ferragens.' dia io, ao meio din.

Estrada de Ferro Central do Brasil,
para o fernecimento de tintas, óleos,
drogas e artigos semelhantes, dia ii,
ao meio-cia.

Estrada de Ferro Central do Brasil,
para o fornecimento de limas, para-
fusos e pontas Fariz, dia i.t. ao meio-
dia.

Estrada de Ferro Central do Brasil;
para o fornecimento dc r.iatcríacs de
construcçao c artigos semelhantes, dia
14. ao meio-dia.

Repartição de Águas c Obras Pu-
blicas, nara o faruecimento dc mate-
riaes,' obiertos de escriptorio expedi-
ente. forragens c mligos diversos, dia
14. ao meio-dia.

Estrada dei Ferro Central do Brasil,
para o firuccimetito de materíaes de
illuminação, olectricidatlo c automo-
veis dia ii'. ao meio-dia.

Directoria Geral' dos Correios, para

I-lNTO, LOPES & C.
Rua Fioriano Peixoto, 174 —-

Prestam as melhores contas ue
café.

Ainda oue tardiamente, cumpro o
dever do agradecer, nor este meio os
rus-soas que se dignaram assistir á
cxhibiçjo reservada dn film dc que
fui portador nor encargo do. seu ope-
rador, o distiucto capitão do Exercito
portuguez sr. Ferrão, bem como &
illustre imprensa carioca mio tão cx-
poutaneamente teceu a este único e
authcntic.i íilm official as mais jusltts
referencia.'.

A todos, pois, o mais sincero pc-
iihor di çratídáo aue saberei fazer
ecoar pela imnrcnsa de Lisboa.

Convido que os aunhados salões do
Cine Falais não n.nmttirain que a
maioria, da colônia e cm geral o rçu-blico, admirasse o extenso e patriótico
fibn, que tantos ciithusiasmos desper-
tou- tenciono. antes de me ausentar
desta bclla capital, apresentar o film
ainda inédito feito pelo referido e
mui hábil operador; intitulado Divisão
Naval Portuguesa cm Exercieios. de

¦Guerra e cm seguida a reprise do
film da. memorável parada de Montai-
vo. - conhecido mas- nouco cxhibido,
mão grado meu o do' oiiblieo. '

lixbibido nois cm más condições c
sem exagerados reclames de que' não
preciosa uma ift nauthontlci conscien.
ciosa,, patriótica e única já esperada
e anteriormente conhecida nesta capi-
tal. através do caba c da imprensa
lisboeta, eu pretendo apenas scia que
me movam mesquinhos inetresses tal
a qiinba missSo, divulgar quanto nos-
sa. este film. verdadeiro attestado do
esforço ingente de uma raça quo não
ouer morrer, convencendo nu cm o nao
viu c alguma, duvida tenha, do* real,
jroparo do nosso ucouono F-iituto,
que. admiro os trechos completos,
sciv. trues da no-.;. '...ooiliraciTo mili-
tar ^ut-, siiiccraniente e com lealdade
apresento em imagem, ú muito honesta
c laboriosa colônia uorlugucza. e ao.
publico cm geral. .

Rio tle Janeiro, outubro oc 1.10. —
I. As*is Camillo.

MARÍTIMAS ;
VAPORES ESPERADOS

Portos do nortci "íris", . ...
Portos do sul, "Laguna". . . .
Santos, "Uio da. Janeiro". . . ,. -
Portos do norte, "Maranhão". .
Nova York. "Minas lieracs" . .
Inglaterra e csci., "Drina". .. .
Portos tio sul "Sino"', ...»
Bordebá e c?cs., "Maltc". . . .
Amstcrdarii e eses., "Frisia". . .
Nova Yorl; c eses., "Vcrdi . .
Rio da Prata "Luiziana". . . .
Portos do norte. "Pará", . ¦ ,
Inglaterra c eses., "ürita . . .
-nglatern c eses. "Demorara". .
Rio da Prata. "Pampa"
Rio dn Frata. "Gatonna" . .
Nova York, c eses., .Rembrant
Portos do norte, "A. Jaceguav".

VAPORES A SAIR
Riaí da Prata, "P. Christophcr-
sen11. • •

M.ceió n eses., "Itaipava . . . .
Buenos Aires, "Planeta". . . ¦
lguapi! c eses.. "Itanira". . . .
Portos do norte. "S. 

.Honrado".
Portoi. do sul, "Itajubá". . . .
Santos. '•Jaculiy"
Rio ihi Prata. "Anna"., . ...
S. Fiiklix e eses., "t.-irangola"
Nova York c eses., "Rio de Ja-

neiro" . . . ..... . „. ¦ •
Maceió e eses.. "Caplvary". . .
Recife o eses., "ll.ipuby". . . .
Rio da Prata, Borborcm..'. . .
Portos do su], "Itatinga". . . .
Portos d) sul "Iianoan". . . .
Pelotas c c:cs.. ."It.inacy . . .
Caravellas c cs.es.. "Ara;sualiy'.
Rio da Prata, "Maltc"
Kio da Prata. "Frisia". . . . ,
Aracaju', e eses. "Itaituba" - .

Natal o c?cs., "-Itapemn\ . .. •
Rio. daPrata "Vi-rdi". . ... .
Portos do norte. "Maranhão" . .
Rio da Prata .Luiz-anii" ,. . .
Cnbcdello c eses.. "Mossoru" . .
Recife o eses.. "Javarv" . . .
Montcvidéo e, eses "Satelbte . .
CalIAo e eses "Orita". . . . .
Inglaterra c eses, " Demcrara". .
Santos. "Minas Geraes ....
Rio da Prata, "Dcmcrara". . ¦
Riu da Prata, "Pampa". . .. . •
Rio da Prata, "Caronna". . . .

Convido og.'prs. sócios incursos
nas penas do art'. .11, capitulo V,
de nossos Estatutos, a se quitarem
coni. a importância de suas ruensa-
litfadcs, no prazo' dé 15 dias, a
contar desta dita'.

Rio de Janeiro, 2» 'de outubro de
1016., — Fernando Lacerda, the-
sourciro.

De accordo com o artigo 4S0
de nossos Estatutos, convido no.
srs. sócios e amigos do nosso
Club para, assistirem i missa que

a directoria manda -celebrar, mo
dia 2 de novembro do corrente
anno, cm suffragio das almas 4c
seus' sócios fallecidos, ás to lio-
ras, na cgrej'a de S. Francisco de
Paula. — Joaquim Guimarães,
2" secretario, "fíi ' ,

IRMAJíDADE JDG N. S. DA
COJÍCEIOAÒ APPAUECIDA

DO MEYER
MISSA POR ALMA DOS IR-

MÃOS FAIAECIDOS
Na quinta-feira, 2 _i-..JvcmBfò,

ecrã retaUi, àitoTiííiras, uma mis-
sa" por alma dos iroiãos fallecidos.
Dc onlcm do caríssimo irinüo pro-vedor e em nome da Mesa Admi-
nistraitivá convido os irmãos,para
assistir a este acto. Secretaria da
Irmandade, cm 31 de outubro de
1916. — O i" secretario, A. S.
dc Oliveira. (J .57

lÚEPWüM
,\ . flrJprói/<.rf*'p^i'<j flurpíriin/á. .

VW\ •"- . íoi,»..-? t.,n,r= '- '• '

il!
(em Iórma cio pilnlas)

O mais poderoso espocifleo para a cura da Sy-
philis e de todas as doenças rnstil tantos da ira-
pureza do sangue. O DEPLR ATOL 6 im-
minentemente superior nos seus efTeitos a todas
as injecçôes. Garante-se a cura.

Tubo com 32 pílulas, 8 a 10 dias de tratamento,
5S005, pelo Cnrreio mais 400 réis i. O tubos, 273000, pelo
Correio mais lSOoO.

DEPOSITO GERAL: Pharmacia Tavares
63, Praça Tii-adenles, 63 — Rio de Janeiro

IM. BHAofflfl
PRAÇA DAS MARINHAS

(EXIBE OUVIDOK E HOSABIO)

Affiúa de Ouro
109
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Propaganda

DECLAUJAÇAO
Gastão Gomes, carteiro de 3*

classe da Div*copria' Geral * dos
Correios; dccl^t&imrír. fins de di.
reito que, d'ora" avante, passa a
assignar-se Gastão Gonzaga do
Bastos Gomes.

Rio dc Janeiro; 
"i° de novembro

de 1916. — Gaslão Gonzaga do
Bastos 'Coiii-J. 335 J

__"¦* 
*.

Ot1*
nio -i—u—916. M 429

612
Rio -1-11-916 M 117

Caridade
870

RclnçSo (Igj
_üm do 1'orto (nn tinclin
1 de dezeraliro <_i

CÃES DO PORTO
v.iporei « embar..3,5es. ouo"se adiavam atracados no

.,r<tonte S Compaunia du Port) na dia¦ai 10 lioras da manhã.

BREVEMENTE
Se exhtbirá o grandiuso fllm

Divisão Naval
Portugúeza

DE SEGURO SÜCCESSO

"TKIBÜNA FEMIJÍA"
Soli a dirccçãíi da professora t.eo-

limla Uai tro, siirá á. Iu. da pulilici-
dado 110 dia .1 Aa corrente, a "Tn.

biiua Fciniiia". or_"io do.l. K. rc-
mino, «lie cm scu nroirr.iiiraa fe pro-
jiDe a pugnar pelos direitos da 11111-
lher brasileira. ,

A "Tribuna Fcmina" o um jornal
dc combate e o seu apirarecimento esta
seiido esperado com uneiedade pelas
feministas no Brasi!

Sociedade ds Geograpiiia
O presidente dn RcmiMica «lesi-

Knou o dia 7 do cjrrentc mel. a- 3
lioras da tarde, para receber a com-
missão da Sociedade de Geo_ra;iliia
do llio de Janeiro, que coufercuciara
com 5. ex. sobre n impressão do
marnia do território federal do
Aeile, or.atirado vaiIo consocio eu-
cenheiro João Alberto Masò.

O anniversario do In-
stituto Histórico

BMBAliCAÇAO

P. carvãa

.1
•1

S-S• &". 7
.3

Pat. 9
P. S|a_i

¦P. 10

CLASSI KAJA9

Chatas.... INacionacs
Sueco.Vapor

{Chatas....

Vapor

Vapor

r. 11
11
it
1.
17¦ 
i»

. Maná

wl ODSÜEVACOÍS

N0St«

Nacionaes ¦

NorueBiicz

Inglez ...

PivtTS.lS
.Fedi. Christo-

I phersen"
. IDiversas.."

. l"l!jorucfjord"..

Chatas,..
Chatas..

Vnnor..
Vapor.,
Vapor,,.

l'.'.'.'.'.'.','

Chatas.

|"Vi_gil-'\'.'.'.'.';T.',

|Va_o.
Illcc. cairão.

Illcsc. para o arm. 3
|C|c.. do mesmo V*

llcsc. pelo arm. 3
. Oc;e. dc carvão.
Va_o;

HEUNIAO TK)S SRS. PRO-
rniET.viuos de ve-

HICULOS
Rua Barão dp*São Felix n.'.i6
Temos a sub|q^ honra de convi-

dar aos digno». Collegas çin. classe
pura cm conjunção,,.110 dia 2 do
corrente, ás i;'Horas, acordarmos
sobre a fundaçíàí 'ia, nova. Socie-
dade, e tratarmos dc assumptos re-
ferentes a digna* gelasse. Unamo-
nos e scj'ainos forfes. — .1 com-
missão. ''¦<(. -r Sfrl-r- (R fia

IRMANDADE DO GLORIOSO
ARCHAN.TO S. MIGUEL E
ALMASDAEREGUEZIADA
CANDELÁRIA
A administração desta Irman-

dade manda celebrar 'na matriz da
Candelária, no dia 3 de novembro,
ás 8 i|a iioras, missa e "Libera-
iiié",,em sufrágio das almas- dos
Seus irmãos. .

Dc ordem \ do ' irmão-provedor
convido os nossos irmãos para
assistirem a este piedoso acto. —
O escrivão, A. Penna.

Fluminense
1851

Operaria
0800 *

A Casa "TURIM" a rua
Senador Euzebio n. 127

AcIiii-so om liquidação forçada
para acabai' com o negocio:
— Liquida, sein reserva ilo
preço todo"o sett "stock" do
iazsv.&az, armarinho e roupas
feitas. — Visitem,, pois, a
Ca-sa "TURUXA" para se cer-
tificarem da verdade. Trás-
pnssa-so o contrato, ou aluga-
so a loja com moveis c liten-
sillos. (M 435)

g, Largo da Carioca, 9
(Graude a.-tnazem junto ao portão

da Ordem)
Moveis a prestações, capas para

mobilia, 9 pcç,as, 6o$ooo; oleado
dc 0,60 c 0,70, a 3$500 e 4$ooo O
metro; dito para mesas de 3 a
S tabõas, 6o$ooo e uo$ooo; capa-
chos dc rni t im.io a S?ooo c
9?ooo. _____

Souza Baptista & C."

Variantes
-0--551-00-70

nio-i-11—oib M 33 i

PHARMACIA
Vcndc-se em bom ponto, fazen

do bom negocio, tem sortimento,
consultório, medico, casa para
pequena familia c chácara. Ira-
ta-se Drogaria Azevedo, Asscn..
bléa, 73. S 4—

LINHA DO SUL I
O paquete

Marahão
Sairá atiarta-feira, 8 do cor-

renlc. 03 12 lioras, para Vi-
ctoria. Dahia, Maceió, Reci-
fe, Cnbcdello, Natal, Ceará,
Tutoya, Maranhão, Pará, San-
tarem, Óbidos, Pariulins, Ha-
«oaliára c Manáos.

L1XI1A AMERICANA

0 paquete

Rio de Janeiro
Sairá no dia 4 do corrente,

ás 14 lioias, para Nova Vork,
escalando cm Bahia, Recife,
Pará c San Juan.

L1N1IV DE LXKVSX
0 paquete

Satellite
Sairá «exta-féira, 10 do
corrente, ás 13 horas, para

Santos, Paranaguá, Antonina,
S. Francisco, Itajaliy, Floria-
uopolis, Rio Grande e Monte*

vídeo,

Linha de Sergipe
O paquete

JAVARY
Sairá, quinta-feira, 23 do

corrente, ás 16 lioras, para
Cabo Frio, Victoria, Caravel-
Ias, P. Areia, Ilhéu», Bahia,
Aracaju, Penedo. Maceió c
Recife;

AVISO — As pessoas que
queiram ir a bordo dos paqttc-
tC3 levar ou receber passagei-
ros, deverão solicitar carioca
dc ingresso, na Secção do tra
feso.

Excellente emprego de IMCVEIS E MAIS ARTIGOS

CEMITÉRIO DO CARMO
Kstnrá franco A visitação

publica no dia 2 do novembro,
das 6 horas da niuiilu. ás 6
da tardo.

Haverá neste dia missas ás
7, S, O, 10 e 11 horas, lega-
do dos irmãos Manoel Luiz
Martins, commendador Auto-
nio Gonçalves do Oarviüho.
d. Maria Magdolena Martins
o d. Julla da Cunha Oliveira o
Souza.

Repartição Funerária, 30
do outubro do 1916. —- O
procurador da Ordem, JOÃO
AIiVES 1'EKEIKA DE AN-
DKADE. v

A Garantia Federal
137

Rio- l-U-Sll) M 372

A Cruzeiro
146

rão, í-ii-oiu.

DENTADURAS

MÍ12

A IDEAL
639

nio-i- H-91G M 113

Americana
836

Rio-3-11-1916 J 311

, .1 Nacionaes
. .IXaíuoincs

..(Nacional .
..(Nacional .
..|Xac!oii-l .
..1 ,

, .INacionacs

da
.... \acn.
,... Dcso. de .cn

tabeliã II.
'Iíxpí dc inangaticz.
IC|c. Aji v. vq'icrm

...IVaco.
...ICaliotagcm.

, I Pi versas....
, IDiversas....

. I" Arassiialiy"
. |"í*'.il Ainerica',...JCa1jotaccm.
. I"Planeta" (Cubotaucin.

,;
. t Diversas.

. .IV.-.po
. .IVago.
.. I \'ago.
.. j Vago.
... Desc. dc basãgcra.
..'[Vago.

A PAQá PARIQ É NA RDA URUGUAYANA 145.fl üflOH rumo Não tem filial. 50$, 60$ e 70$
Ternos sob medttlde tecidos do pura lâ, feitio no ripror da moda

CAPITAL FEDERAL
TVõRiimo dos promios do plano

n. 297 rc.illsadn em 1 nevom-
lirn de lflio,
PRÊMIOS t)K I6:0ms A 500.000
-0V.-2 vend. na Capital lGtOOn.íOQO
KI9S S:00fi$i'00

i:iS!«....

»• I 275S....
paulista 734-...;

S. Paulo, í (A. A.) — O In. ...7.128. ..
stituto Histórico celebra lioje o , 59932..,,
22" annivcrsario dn sua fundação, | 4SS..,.
realizando uma sessão solcnne qu*
será prc.idida pelo dr. Altiuo

:0:in.nnn
1:00051'(iO
l:0i>1.000
1:000.00 >

SO». 00
8iü.'.nno
r>ot) ,on i
G00500J

MELIiE. MATTOS
MAXICURlv

Tara senhoras e cavalheiros —
Quitanda, :4.
— ii. i ip-H-H -H-J OmOBmtmmm-m —

FoinnciDA Jiiomxo
O tmieo exlermin.vlor das for-

niigas, Merino & iMáiivy, rua do
Ouvidor u. 163,

«xa

COMPANHIA FABRIL VAS-
SOURENSE •

Tendo sc resolvido a liquidação
amigável desta C*'ip»rilii,., I pot
deliberaçi('o <la \ nssenibléa geral/ a
conunissão liijuiiludõra abaixo as-
signada, recebe propostas para a
venda do acervo da mesma Com-
panhia, constante df> grande e c».
paçoso predio expressamente con'-
struido naquclla cidade, dos mo-
veis, materiacs c madeiras exis-
tentes no mesmo, as propostas so
rão entregues nesta cidade i refe.
rida commissão dentro do prazo
improrogavel de 20 dias, a coutai
da primeira publicação do presen-
te anmincio. •. ':

. Para informações, queiram se
dirigir aos signatários moradores
nesta cidade c, no Rio de Janeiro,
aos srs. Mariuíio'Sc Comp., á rua
de S. Pedro 11. HS, ou ao sr.
Manso Sayão, na. Junta Coiunicr.
ciai, nas segundas, terças, quartas,
quintas o sextas-feiras, do meia
diaás 4 horas da tarde.

Vassouras, _6 dc outubro ilo
1916. — (a) — Lourenço Perei-
ra Ribeiro, Manoel- tle Souza Jor-
dão c João Júlião Manso Sayão.

í R 477S

BANCO LOTERICO
K. Rosário 74 e R. Ouvidor 75"O PONTO"

130 — R. OUVIDOR — 130
São as casas que offerecem as

maiores vantagens e garan-
tias ao publico

As dentaduras feitas pelo espe-
cialisla Dr. Silviuo Mattos,
nâo têm nenhuma diífcrcnça das
dos dentes naturaes. A confecção
dc taes trabalhos obedece a um
systcnm completamente novo,
cujo eífbito é realmente agradável.
Reformam-se, em 24 horas, denta-
dttras velhas, ficando perfeitas c
novas. Couccrtam-so dentaduras,
por mais quebradas que estcj'.itn,
cm horas, bem como se lhes dá
pressão quando a não tenhatn. Os
seus preços são os mais razoáveis,
possíveis, sem competência c ao
alcance de todos, e os seus traba-
lhos garantidos por muito tempo.

3 - RUA URUGUAYANA - 3
Canto da rua da Carioca

337 J

175:O00$00C
Vende-se livre c desembaraçada,

negocio directo com o proprieta-
rio, esplendida propriedade em íor-
ma de Villa, com mai3 de 40
casas novas reccnKicabadas, boa c
solida construcçao. com todos os
requisitos dc hygiene, luz clciítrica,
água cm abundância, ruas calçadas
a parallelipipedos, estão todas alu-
dadas, c dão, apezar da crise, a ma-
gnifica renda de réis 35 :ooo$ooo
annuaes, próximo ao JocUcy-Club;
informa-se á rua Uruguayana nu-
mero 13, ourives ou carta ao sr.
N. L. U !lS

AOS NOIVOS
Ou chefes de familia. Comprem

moveis a prestações na casa Veiga.
Fabrica de Moveis. Rua Senador
Euzebio ii, 2_. Avenida, do Man-
sue. (J 245

Moveis a prestações
Querem vv. eex, comprar mo-

veis em melhores condições c por
preços baratissimos. pote visitem a
Casa Sion, na rua Senador Kuzc-
bio ns. 117 e 119, tclephone 5200
Norte. (S Í042

I AO MONOPÓLIO 1
DA FELICIDADE!

BILHETES. DE LOTERIA
Kcmettem-sc bilhetes pu-

ra o interior mediante o
porte do Correio

FRANCISCO & C.

§14 — Rua Sachct — 11
«NHIMIWMWMWM

PRÊMIOS DH 2003000

/

Salve 2--.1-9I6

Aiantes, president
sócio effectivo do
tuto.

do listado,
mesmo Iusti-

21-71
. SKM28

 3S2.0

lllllll
CORREIO — Ufta rconrf.tSo cxne.

dirá malas pelos secuintes paquetes:
flr.i.. , ¦

Ilaiitbá par.i Santos Paraná Santa
Calliarina c Kio Grande do .Sul; rc-
cclicndo imnrcssos ate ás Si rrr,ii ila
manliãi cartas nara o interior alu as
S i|2, idem com porte duplo ato as
9.

Amanhã: ,
ÍJríiiii nara Santos c Kio da pitareccCjcndo impressos ai! áíf 12 Bbras

objectos nara rcRistrar ale ás u, car-
tas para o interior oté ás 12 il-' ulçni
tdetn cor iiõrtc duplo c cartas para c
exterior até ás 1-3. _;

Hieltland Pinico rara .amos e,K;o
.ia Prata, recebendo imoiessos ate ns
S lioras d.i niaiili3 blijectos nara to-
ci.str.ir até às " horas da ; noite tle
lioju. cailas oara o interior até ás 8 i|-\
idem idem com porte ií.-.dIo c cartas
pnríi o exterior a'.ú ás q.

300ÜÜ
.r'ÍO'.H
SQ2.9
assa.
IBtílò

200C.
28407
.211

20001
28.01

; 8241

19S3 1130 1001S «"8
S.)06S 307113 lí2fil G37
n32i.S 2ílfi0 35l:i7 50130
iSm lii'202 37350

PRÊMIOS DE'ÍÔOSflüO
32859 15332 123ÍO
37Í1 43585 10722

.líCíl 3fi.9 15.04
12441 13373 10080
S2ÜB9 16707 .8051
0037 23014 85280

APPHOXiMÃÇOiisi
20063
2S30.I
3243

HKZICNAS
20070
2S.00
3250

CENTENAS
20100 
SüiW ,
3300

47004
51245

303
47300
35208
50387

2oocnoo
10:).i'00
1005000

.'•0-0r0
2H_ 1 0
30J0.O

205000

Completu hojo mais
um aimiver-iirio o

egrégio republicano portrtguoz
Pedro Pinto de Miranda

conceituado proprietar o dn
Confeitaria Paris, no Engenho
do Dentro. Por esta íaustusa
dita cuniprimnnta-o

Jaime dc Vasconcelos

llllill
RODA DA FORTUNA

DERAM M.INf EM
Anligo
Modurno ...
P.lo ........
Saltando...
2' piomlrt
3' .

lúbuiiu

FUNILEIRO
Precisa-se de um oiiicial e um

aprendiz. Rua do Passeio 62.
sSCo

8!il!!B!|IHil»l»il!ll«lÇl!_li;!iiai;!l!B!llii»:iliBji

A CURA DA 1
SIFHIL1S §

Ensina a todos um meio |
de saber se lein sypliilis g|
adquirida 011 hereditária, in- 9
tema ou externa c como ¦
podem cural-a facilmente S

I em todas as / manifestacües B
| c períodos. Escrever: _ Cal» S
| xa Correio, 16S6, enviando B
i sello para resposta. H
¦llii!ílll:!IIBiiB;í!iai!ll!i!lilHin«i«!:!in

106—RUA DO OUVIDOR—106
Filial á praça 11 de Junho 51—Rio

de Janeiro
COMMISSÕES E DESCONTOS^

Bilhetes de Loterias
Aviso: ,— Os prêmios são pagos

no mesmo dia da extracção.

FERNANDES & C.n
Tcl. 2051, Norte

17, Senador Euzebio, 17
Vciulcm-se moveis a pre?t«içõcs: os
preços c condições ao alcance dc to-

HOTEL MIRAMAR
E BABYLONIA

Leme, a .10 passos dos. banhos de mar
UUA GUSTAVO SAMPAIO,. 64,

Telephone 972, Sul
Nesta praia ideal agitam-se ns niais

límpidas c puras águas do Districto
Federal I As de Santa I.tizia ou I'la-
niciigo são coiidciiinaveis para banhos
ao menor exame, pelo seu miniiiio
movimento próximo das galerias dc
esgotos do hospital da Misericórdia e
do rio doa Caboclas. (Documento of*
fici.il dc uma autoridade aa prefeito
da Districto).

Grande reducção 011 queima:
mas dc •canella ou peroba, para ca>
sal e para solteiro,. 25., 30$, 38$,
e 45?; ditas de arame.ti8$cia;
toiletles, a 45$ e 50$; ditos supe-
riores, n. 90?, 100$ c 120$; Ettar-
dií-vestidos, de 40S a fio?; mesas
de cabeceira, a 20$, 25? e '0$;
commodas, a 40$ « 60$; guarda.
pratas, a 30$, 35$ c 50S;. cadeiras
para sala de j'antar, a. 2i?5oo, 3$5oo
e 5$; mesas para quarto e cozi-
nha, a 6$, 8$ até 20$-; ditas elas-
licas, de 50$ a 60$; guarda-coini-
das, a 25$ooo. Mobílias para, salas
de visitas, tapetes ipara quartos e
salas, malas para roupas, ditas pa
ra collcuio e outros artigos.. Te-
mos completo sortimento de cot
cliões para casal e para solteiro •'
35, 4$, S? até 12$; almofadas ma-
cias, a 1$, i$soo e 2$ooo. Fazem-
se e reformam-se colchões de ciina
com perfeição, na officina e depu-
sito "TERROR DOS BARATK1-
UOS", á rua frei Caneca n. 309.-rdxinio á rua de Catumby.

M 4^9

COÜPüN DEliaAS-FESTAS
(Valido ate 20 d. Dezembro

dc 1916)
Destacando-se este coupon. e

ènvJ_ndo-o 'A PERSEVERAN.
ÇA INTERNACIONAL., 171
Avenida Rio Branco, Rio de
Janeiro, acoiupaiiliaib dc qui-
nhentos réis cm scltos do Cor-
rcio ou cãlnmpilhns federaes,
com scu nome c endereço bem
leiiivtlniente esoripto, recebe-
reis, pela volta do correio,
uma inscripção em seu nome,
que o fará participar ás van-
tasens do Grupo Cooperativo
1'rediul "Excelsior" da 3* »e-
rie, sem mais nenhuma cou-
trikiição a pagar.

TIJUCA

PÍLULAS
VIRTUOSAS

Curam em poucos dias as moles
tias do estômago; figado ou intes-
tino.

Estas_ pílulas além de tônicas,
são indicadas nas dyspcpsias, pri--
soes de ventre, moléstias do figa-
do, bexiga, rins. náuseas, flatulcn-
cias, máo estar, etc. São uni po-
deroso digestivo e regularizado!
das secreções gastro-iiiteslinaes. A'
venda em todas as pharniacias. Dc-
posito t Drogaria Rodrigues, rua
G. Dias, 50. Vidro i§500, pelo
Correio mais 300 réis. . (A 139,'

Lustre para engommados
O "Brilho Mágico" communicn

um extraordinário lustre a cami-
sa, punhos, collarinhos _e 

*a qual-
quer peça, de roupa. Endurece e
prolonga a duração dos tecidos.

Vidro i$ooo. Pelo Correio,. 2$.
Não se acceita sellos nem èstsiii.'
pilhas'. Na "A' Garrafa Grande"
rua Uruguayana, 66 c Avehid;1
Passos, lofi. Em Nictheroy, dro-
garias Barcellos. J 4449

dos (A 3452)

Í1C.2 I.efio
837 Coelho
0Í1 Cavallo

Burro
.;... 212

 49S
. T.S *-"

914 e 606
ORIGINAL DA

Fabrica íioedjsf
Rua G. Gamara 88-Solir.

Cofres e Registradoras
Vendem-se e comprãtil-sc trocam,

sc prensas, carteiras para escripto.
rio', toldos, macliinas de escrever,
etc. Uua Frei Caneca n. 7. 9 c
11. Casa Encyclopedica. (S 4171.

I, LOTERIAS

Varias
_«_âfê

ESTÂD9 GO BIO GRAHQE 00 SUL
Âüctorisfuia por contracto de

C do stiterabro do 1912

È\tracç_o do 20 do outubro
101C i
PI.ÉMIQS DE 40:000$ A 1:0005

l 20001. n
12.40.1 a
j ii_üi a

Todos os números terminados
*m Oi têm íSOüü

Todos os hnmoròs terminados
cm Z tòtn 2S exceptuando-se os
terminados em Oi.

O fiscal do governo, Manoel Cos-
me Pinto.

O director-assiíiente, dr. Anto-
nio piynlho dos Santos Pires, vice-
presidente.

O dir-clor-prcsidcnle, Alberto
Saraiva da Fonseca.

O escrivão, Firinino de Canina-
ria.

Ü11I
C F

GLUB DÓS FENIANQS
IIOJK, 2 DE xovembko

DE 1916
•A directoria do Club, manda

„»0Ü0 I tãr u,1a missa, hoje,
SS000|'tlos,.á5.9 

'¦--

Gottas Virtuosas % |0rS
Curam hcmorriioidcs, males tio utero.
ovíirtos. urinas c íi própria Cysfite.

'A REVIST^ "O 31"
Ajnanliã, teremos a "premiére" da

fcelebre revista, em recita fcsHva tio
«ctor Carlos T_c.il. engàlanaiidose o
.Carlos Gomes, onde os aiuinos desse
nrlista llie preparara eitrònadsa rna.
nifestaçáo. .

. O espectaculo conicçr.ra pe!os dr.is
actos da conliccida peca. toda monta-
ida c remodelada de novo. Scçnc-s.*-
ilhe a conferência por Cariei I.eal,
coti-k o concurso dc Henrique Alves,
Jlcrthc Ilaron, I.11I» Bravo, Meilina
de Souza, que cantará a "Autia l'or-
tugueza". Tina Coe*ho; o "Fada dc
Maria Victoria", Gracintl.i A!ve«, f:i-
4m á guittrni Joio Silva, dirá um

8854
1462!»
3267
2576.
77U «ur.G
llíS'.
1763g
IS371

íOiPOOMUI)
_:0"0»'.'00
2:0nn£Õfl0
1 ifKViSIIOO
1rOOOSOüO
l:iv fl-i 10
1:00'1:009
::0 ü..»0
1:0001000

PUBLICAÇÕES A PE0S00
ÃNTlÕÃlTllO DK. MACHADO

'' 
K" o mcllior remédio, por via

! p.istriea, para curar a sypliilis.
E' de posio agradável e não tem
dieta. Vcnde-sc cm qualquerpliar-
macia.
-—— mm st rp < mmm

PUEXIIO.S DK 50H_fOO
1602 2210 4SÍ5 02117 f,!3í

0257 HOil 10773 1G'.IÍ8
PUEMIOS DK 10ÒS00O

1213 27'JO 8300 40ÍG 3207
61*7 7107 S0SO 100ti8 10311

12187 12413 130-2 12353 13782
14833 17l'0.i 17251 1S310 186H9

Faltam 1730 promios de Í5JM0
qut constata da lista gerili

AGRADEC1MKXTO
O alaixo assignado agradece ao

digno passageiro que teve a fineza
dc entregar ao condiictòr do. carro
da Fabrica, tine, partindo tio pon-
to, ás 6 lioras da tarde de hoje,
uma Bolsa de praia, a qual me íoi
i-Mitiiitla pelo dito cdiiductor na
volta do carro.

Rio de Janeiro, t — n — 91C.
•irtkur Magalhães.

M .103

rc-
dia de Vina-

horas, uq allar-inõr da
-„rcja dc S. Francisco de Paula;
por alma dos queridos sócios fallc-
cidos, convidando para assistir a
este aclo de religião as exnias. fa-
iniiias, daquelles sócios, bem como
;i todos os a;ni_os c actuaes cou-
sócios.

•Coiifessando-sc a dircetoria des-
clc já cternitinciitc grata pelo com-
pa.ecimcnlo de todos. — //. Mou-
ra, secretario do Club. U 3S3

fipavs
A Hora
A Real
Oarantia

105
791
959

n r.oã

Casa Guimarães
121—RUA SETE SETEMBRO-Ií!

Tclephone -5G3. C.
Importante reducção cm todos os

Calçados
Borzeguins Collegiacs n. 27 a 37 a

IO$000
Ultima Criação dos Sapatos Cillc-

giacs Miguou

A» PRAÇA
Belmiro Rodrigues cc C. com»

mttnicnm cpie mudaram o, seu .s-
criptorio da rua Primeiro do Mar-
go 69 para a mesma rua 11. 33,
sobrado. K 320

O LOPES
é quem dá a fortuna mais rapi-
da nas loterias e offerece mai-
ores vantagens ao publico.

Casa. matriz, Ouvidor 151;
Quitanda 79. esquina da Ouvi-
dor; i" de Março 53, largo do
Estacio de Sá 89, General Ca-
mara 363, canto da rua do Nun-
cio; rua do Ouvidor 181 e rua
IS de Novembro 50, S. Paulo.

_-!T?íl'*S2|S_3______

X. IS a S7.
N. 2S o 33
N. 3t a 41

5$00p
6$ooo
7$ooo

Depositários dos alpercatas
MiaKTON

Vias Urinarias
Sypliilis o moléstias do

senhoras

DB. CAETANO J0V1NE
Formado pela Faculdade de

Medicina i'e Nápoles c liabi-
litaJo por títulos da do Uio
de Janeiro

Cura c-.ecial c rápida dc
estreitamentos urotliraes (sem
operação), gonorrhéas chroni-
cas, cystites, Iiydroceles, tu»
mores, impotência. Consultai

das o as ti c das 2 ás 5 —
Largo da Carioca, 10, sob.

Aluga-se a familia de trataincn-
to o predio dc 2 pavimentos, con-
strucção moderna, cm . centro de
grande terrcuo ajardinado e arbo-
rizado, com entrada cgarage para
automóvel. O i" pavimento com-
põe-se dc 9 peças e 2" de 5 dor-
mitorios, quarto para banhos, com
todos os requisitos dc liygicne c
conforto.

Trata-se rio mesmo, ã rua Ita-
curussá Jl„ 71, das 13 ás 17 lio-
ras. (J 3021

As pessoas de cor
Conscçucm tomar os seus cabellos

lisos, tior nuis ondulados ou cucr.espa-
(los que sejam, com o Lysodpr fluo é
infallivel: A' venda cm tolas as ner-
fumadas dc Ia -ordem c na "A- Gar-
rafa Gr-únlc". ;'1 ri-,:i Uruguayana óO,
c Avenida J'assos leú.ptíi-vsTKiauo,!» ni.no

Vidro ,i$üoo. pelo Correio .($ooo,
Não se acceita sellos nem cs-

lainpilhas. Em Nicllict-oy, droga-
ria Barcellos. J .4447

2' andar no Flamengo
Aluga-sc a casal sem filhos.

Tem duas grandes salas, bom
quarto, luz electrica, tclcplionc,
chuveiro e podendo-se cozinhar a
gaz. Magnífica vista nara a barra.
Trata-se na rua do Cattete, 209.

M 41-=

FLORES PARA CHAPÉOS
O-maior sortimento, ao prcon

mais barato. Flores para chapéos.
Flores .para vestidos. Flor de la-
ranjeira. Única fabrica de flores
para chajjéos. A Flor dos Alpes,
— Uua dos Ourives 97, i°.

(J 216

Homoeopafhicos videntes
A todos que soffrem de qual

quer moléstia, esta sociedade b;-
ncficeiite fornece, GRATUITA-
MENTE.; diagnostico da moléstia.
Só mandar o nome, edade, resi-
dencia c profissão. Caixa poslal11. 1.027, Rio de Janeiro. Sello
para a resposta. J 5S9;

V. lix". NAO OU 1.1. MOBIliAI?
SUA CASA SEM OAH»

TAR DlNHJKlItO ?
E' o que pôde conseguir fácil-

mente, por aluguel mensal c modi-
co, todos os moveis: rua ilo Ria-
chuelo 11, 7, Casa rro_res=o,

FINADOS
Flores imitação ,1 biscuit, pro-

jirias para cemitério, vende-se na
rua do Cattete h, 2S9, sob.

GONORRHÉAS

SIMI...1

ri..VHA.CLlB
De ordem do sr. presidente,

avisa-se aos srs. associados deste
club que devem comparecer ama- ,\ s \ /"\TT- A 1 \ T> _~_ _
nha; sexta-feira. 3 de novembro, i\«\J V/ U A.LI I.ÍU» |

7 e 30 da noite, para eleição da
directoria. Uua A. 3571 J

CONVITE A' PRAÇA
O c-inine.clb o o novo orçn-

mento niiiiileipul
A directoria da Associação Com-

mcrcial do Rio de Janeiro convi-
dn, com o máximo empenho, o
commercio desta praça, a trazer,
até o dia í de novembro orox 1110
vindouro, á secretaria da Associa,
ção, á rua Primeiro de Março 66,
as suggest.es e reclamações que
entenda devam ser com urgência
encaminhadas ao Conselho Muni-
cipal, com referencia aos atigineu-
tos de impostos constantes da pro-
posta de orçamento municipal para
1917, — A diteitstiti

Resultado elo hontem:
Borboleta
-lilCUCO
Carneiro
Gallo

Variantes
01_?i—iO-C-i—25

nto, 1—it— 016 H.437

Antigo. .
Moderno

| Uio. . . .
1 Salteado.

M a s
Laban-

&G.
são os

quelOm pago mais prêmios
o que mais vantagens of-

ferecem a seus freguezés
Largo do S. Francisco de

Paula, 30. A casa mais an-
tiga neste gênero. J 237

Banco Sporti.o
Cuniprae bilhetes nesta casa, e

tercis o futuro garantido. t'ortc
certa, pagamento immediato. Rua
da Alfândega, 42, esquiiia da rua
da Quitanda. J. DUTRA & C.
Teleph. 412. N.

1. -M-HCUi
SS1

ruo-i-u--?i6 •, M

GRANDE HOTEL
• — LARGO DA LAPA — _
Casa para famílias c cavalheiros

de tratamento. Oplimos aposen
tos ricamente mobilados de novo
Acccssorcs, ventiladores e cozinha
de r" ordem.

End. Telcgr. "Grándliotel".

S cura infallivel em
J sem ardor, usando

3 dias,"Gonor.

| rhol". Garante-se a cura
} completa com um sò fiasco.

Vidro, 3$ooo, pelo Correio
5S500. Deposito geral ;
Pharmacia Tavares, praça
Tiradentes, 62 — Rio de
Janeiro.

• .VENDEM-SE
Um toileltoJpor 75?, 1 cama com

foiligios nos pés. para casal por
30$, 1 mesa de cabeceira por 20$, 6
cadeiras de peroba com assento de
palhinha por 28$ e 1 mesa elástica
dc 3 tabõas por 33$; ua rua Frei
Caneca 309. . (sEi-i J)

Médium Spirita
¦Rua Fcint.tidcs, S,

lomoi.
.(4.C2 1 d_ccãp

Da GONORRUÉA CHRONI-
CA ou RECENTE, cm poucos
dias, por processos modernos, sem
dôr, garante-se o tratamento. Tra.
tamento da sypliilis. App. 606 e
014. Vaccinas de Wriglit. Assem
bléa ta. das 8 ás 11 e 12 ás iS.
SERVIÇO NOOTURNO, 8 íis
IO. — Dr. Pedro Magalhães;

R -549

ESPIRITA SCIEKTISTA

GRAVIDEZ
Eviía-se usando a ultima des-

coberta A Prolecção das Dani.i.
Não falha e é sem perigo, com-
modo e hy.icnico. Drogaria Gra-
nado & Filhos. Rua da Uru-
giiáyana, 91. Rio de Janeiro, cai-
xa 5?: nelo correio, Sífioo.

5aC3 )

Hymno da bandeira
PARA BANDAS MILITARES

instrumentação do autor maestro
Francisco Draga

Preço — Rs. 6$ooo
A' venda iia CASA GUARAXY,

a mais importanteem-instrumentos
de musica, óptica c cuidaria —
Rua dos Ourives, 36. R 306

ALUGA-SÍ
O predio da rua Moraes e Valle

11. 5, todo reformado dc novo; as
chaves estão na rua da Lapa n. 71,
com o sr. Lopes. Tiala-se na rua
Rodrigo Silva n. 2(5, i° andar,
com o sr. Souza, preço commodo.
Minas.

SALA e PUTO
Alugam-se sala c auarto dé fren.

te, com varanda, ltiititpibemiuob:-
lados, independentes, em casa ile
uma senhora sni.vsa. nara ca?ii
sem filhos ou cavalheiro de trata-
mento, logar muito soccgntlo e
fresco. Kua D. Anna 12, entre
Piedade c Farani, Botafogo. Te-
Icphone, Sul, ,."i. M 426

PAPEIS PINTADOS
Cnsa Brandão

15' .1 unicji casa que -nesla énocj
¦pode vender modernos papeis piiv
tados desde 400 reis n peça; t
rua da Assemliléa, 87, (próximo
á Avenida). 344, J

ALUGA-SE
O predio da rua Camerino 42.

Tem grande armazem e sobrado
todo restaurado de novo. As cha-
ves estão por favor no armazém
dc molhados, nes-a mesma rua,
esquiiia da ladeira Madre de Deus.
Aluga-se barato.-

Médium clarividenle — Consulta
cm todos os sentidos, descobro
qu..lqiicr_ segredo por mais oceulto

que esteja, fazendo desapparecer
03 atrazos. embaraços c rivalida-
des da vid», — Cartaõ nesta rc-

(Mc.S.).

PH1HCIA
Vende-se unia nos subúrbios. tR

pequeuo capital, com sortimento
e cnm moradia para família, fa-
/endo bom negocio. Informnçõ.s
Granado & Filhos, rua Uruguáyà-
na, 01. 5786 J

Aos doentes do estômago
que nos mandarem o seu endere-
co, íiooinpaiillndo de um sello de
loo réis. para resposta, indicarc-
mos gratuitamente, o único meio
para obterem unia cura verdadei-
ru e radical. Cartas á redução
d'.l AbclM. Villa $isp$.WIS£PS> Ceiro UiÍ)Íib_,.

GALGADO
Rua da Urusuayana 11. 148 —.

Calçado para homens, senhoras a
creanças. Esla casa é n que me-
lhor serve e mais barato vende,
por isso convém visitar este es-
tabeieeimciuo. 206 J

Moveis novos e usados
Compram-se avulsos, gun.riii.5t_9

completas, tapetes, metaes, louras,
etc. Recados por escripto a Fiu-
to de Andrade, rua Marechal Fio-
riano 11. 138, casa de fumos.

397: J

Casa especial de bor-
dados, plisses, etc.

RT*.\ UOS OURIVES N. i'_. sob.
Pontos*!! iour c picot. desde _no

réis, pütsé desde 100 réis. A um-
ca casa que faz plisse chato, ac
cordeon c machos em pregas final
o borda soutáche em pé (R 333J

MOVEIS
COMFRAM-SE MOVEIS

USADOS
Mobiliário completo ou avulso»,

(ji.n.^ucr fitiatitidàxla, paga-se beni,
na rua Visconde de Itauna n. 157.
praça 11 dc Junho. (J 4779

ásTeshoras COSTÜ-
REIRAS

•Apparelho motor "OAT.AC".
Consumo 10 á li, réis por hora.
Coze e Borda. Quitanda, 6.1.

IJ 13-,

S00I0
Kar-se oualqucr negocio de um»

casa -. dc diversões, novidades; bem
loc;iHi:..da, k prompta para fuiiccio-
nar. depende d_ pouco «capital jjjn-
forniaçües,
com o sr
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Feríagens,
Tintas

e Louças

LIQUIDAÇÃO
ANNUAL
preços abaixo do

«Ferros de engommar
Panellas de- ferro esmaltado- kilo
Talheres americanos* i|a dúzia ....
Colheres lavradas para sopa, i|- dúzia

f . _ X X .T X X * y> w

Colheres lavradas para cha,
Concha ou cspumadeira .
Pacas de aço para cozinha
Facas para pão
Perros de abrir latas . . •
Pogareiros para álcool, $600,

dúzia

2$200
2.500
4)500
1$200
$900
$400
ijooo
$800
9300

i$aoo
2$000Pogareiros para carvão, i$200, i$soo, i$8oo e . . . -«goou

Grelhas para bifes  *800
Grelhas para íogareiros ......... ... •. •• • <
Batedores para ovos * •.
Pás para cisco ........•.•••¦.
Ouro banana, caixa. $600  •
Ratoeiras, $300 
Tijolo francez para lustrar unhas • . «;
Passadores com cabo para leite ou chá . . . „ ...
Passadores para bule .•-.«.

$200
$700
i$ooo
$900
$600
$200
$200
$100

GAIOLAS a iÇ-*ao, i$7oo. 2$ooo e 2$*oo.

Sacca-rolhas .¦¦',....
«Perros para teauté
Tczouras para costura, $800, i$ooo e
Tezouras ponta redonda para bolso

I$200

$400
$400
I$200
$500

mÊÊÊÈÊm
mrmíâ Grande

Este celebre e afamado pô, pelos seus rcaes effeitos na morran-
dade daspulgas, percevejos, mosquitos, formigas, baratas, lagartas,
piolhos, bicheiras c coceiras dos animaes, tem conquistado o primeiro
logar entre todos os insecticidas.

Tornou-se tjm indispensável familiar.
Não suja a roupa. Não é. venenoso. Seu aroma em nada preju-dica a saude. Pôde polvilltar-se na cama de qualquer creança sem

perturbar-lhe o somno.
No rotulo vão indicados os differcntes modos de applicação,

conforme a espécie de insectos que se queira destruir.
O que convém c procurar o PO' DA PÉRSIA DA GARRAFA

GRANDE e para obtel-o, o unico meio é dirigir-se a nós.
Nosso PO' DA PÉRSIA é preparado unicamente com as flores

frescas das plantas c não é para se comparar com o pó de acçio
quasi nulla, feito das raizes ou da planta toda, quando não c com
substancias offerisivas á saude.

Cuidado com as IMITAÇÕES BARATAS (inertes ou prejudiciacsá saude « á roupa).
Sempre que os freguezes se têm queixado que o Pó da Pérsia

não dá resultado, tem-se ve-ificado que não compraram o verdadeiro
PO' DA PÉRSIA DA GARRAFA GRANDE.

ATTENÇÃO — Era tedas as 1 atas com o PO' DA PÉRSIA vae
grudado mn rotulo com a <.-..*',,« -a registrada '

finar ^P^^AKwfim

M\I-CA. ijuisTUADA
Portanto, rejeitem as latas que não tiverem esta marca registradano rotulo, como não tendo saido da casa Garrafa Grande., Lato 2¥ooo, seis por 10S000 e doze por jo$ooo. Kemette-sc peloCoireiçr 1 lata por 3$ooo, seis por leíõoo e doze por „5$ooo.
Não se acceita sellos nem estampilhas. Em Nictheroyd, tiro-

ganas B.ircellos. J 434-.A'GARRAFA GRANDE
66 RUA URUGUAYAN\ 66

Perestrello %\ Filho.
o AVENIDA PASSOS 10G. (A 4586)

Tratamento ràp!B), radical, racional e scientifico
_^*"J?*_?'«\ f30«*A-S

Flridas
A Casa Lucas ao

Cremos de nosso flever prevenir
oi consumidores que em virtude do
exito alcançado nela nossa

A SANTOSlNA (pomada sec cativa) é o remédio aconselhado
para o tratamento «fíttap, radical, racional e scientifico de qualquer
ferida nova oií antiga";' ... ¦

A SANTOSlNA desfaz as carnes esponjosas, amadurece e faz
rebentar os bubões venereos, os paiiaricios, os tinlieiros, os 'amara-
sès e os tumores de qualquer espe cie, =cm ser preciso rasgal-os a
ferro, impede-os de gangrenar e ei catriza-os radicalmente.

Cura as chagas ou ulceras, os golpes c as cortaduras.
' Desincha as inchações, taes co mo as ciysinclas, as pernas incha-

das, restituindo-as ao seu natural.
-. Cura as empigens com bolhas e vermelhidão, os destroe e as
sarnas. .. . . ¦

A comichão desapparece cm poucas lioras com a applicação ites-
ta pomada. .. ,-;-.'¦• Cura as hcmorrtioidcs externa s, allivia como por encanto o pru-
rido ou comichão desesperada no ânus c desfaz completamente os tu-
mores liemorrhoidarios ou mamillos. Cura as queimaduras. _

Esta pomada é muito fresca, não exige resguardo e deixa tra-
balhar. .

sei*Preço da lata :?3oo, pelo Correio,
los nem estampilhas:

3$50o. Não se acceita

Encontra-se ri'A GAKRAPA OKAND-.

6O _E_TJ__. TÍTRT_TGi-TJ_a-."Sr_í*_.I>I_S_. 66
PERESTRELLO & FILHO

c ix A-veiiicln. Passos 106
E em Nictheroy, drogaria Car ellos. J .¦'"

LEITER1A
Aluga-se ou vende-se a leiteria

sita ú rua do Riachuelo n. 176, li-
vre e desembaraçada; trata-se uo
sobrado, das 9 ás ío. (J 19.1

TENDINHA
Vende-se uma modesta, em mui

to bom ponto. Informa o sr_. Ma-
cliado, casa de quitanda, á rua
Estacio de Sá li. ii'. 5-30 J

GELADEIRAS
Pura açougues, cervejr<r:-ts, botequins, armazéns,

íoiíerfôs fruetas, réMdencia» ele, olc.  _
Fabricante: x*. Buffler. Rua Vasco da Gama 165

,/.»¦> i

Ó!il:

ÍJaladorcs para coco •: f4°_J r

dúzia

Creolina, vidro
Creolina, lata
Grampos para roupa-
Barbante, novello ;¦•;-•
Taboas para arear facas
Esteirinhas para pratos, uma
Borracha para irngador, artigo superior, metro
Borracha para água, de 2.S00 o metro, por . . .
Bacias dc folha. $3oo, *$20o> t$6oo« 2$ooo. 2*800
Regadores de folha, em branco $700, i$ooo c . .
Remadores de folha, pintados. $900, i$2oo e . .
'Liquido para limpar calçado branco, vidro . . .

$300
$700
-I360
$100
$500
$200
$900
iSõoo
4?400
i$300
i$S00
$500

GRANDES SALDOS DE ESMALTADOS PARA SE-
REM VENDIDOS POR QUALQUER PREÇO

Lampeões para mesa  . ..
'Lampeões de parede, a$ooo. 2$-oo 
Mantcigueiras dè vidro, $800, i$ooo e ..... .
Copos brancos, i|a dúzia
Copos lavrados. i|a dúzia '. .
Copos dourados com pé, um
Chicaras brancaa, para chá, 1I2.dúzia
Chicaras de côr«'para:chá, ilíduzia. 3$5°o e • •
Chicaras de meia porcelana para chá, x|a dúzia
Chicaras de porcelana de côr para caldo, uma
Garrafas brancas, artigo superior « .
Pratos brancos- i|z dúzia 25400  . .
Pratos de granito legítimos, •; |a dúzia ..... x
Cálices brancos, i|s dúzia
Cálices de côr, i|a dúzia

i$5*-<>
2$5O0
i$500
i$5O0
a$50o
i$ooo
3$ojo
4$5oo
S$õoo
$800

2$000
2$8<)9
3|3«>
29000
2?S00

O PARC ROVAL
inaugura o corrente mez cie Novembro eom

uma serie de rendas excepeionaes, em condições
de vant-.geni absoluta para a sua clientela.

Como indicação fiisaute do que essas rendas
vão ser, citaremos os seguintes artigos que mui-
to desejariamos fossem examinados por todo o
publicos 1

ca J1T^^_ PO
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tem apparcoijo 4 venda «por preçosmata vantajosos tuuncrosas iuiitaçõcs
que, embora tenham um brilho pare*citlo, BÍra intensidade tip pare nte desap-
parece r.ipitlamenlc, sendo o seu con-
suíno CR-.ial ao (16 qualquer outra Iam-
pa.la ilç filamento dc metal.

l'or isso, quem desejar unia lampn-
da de ij_ "watt", deve comprar *6*
mente ein casa- «lc tod.i fínraniia °u
cnnsialaiulo ame os apparelhos u eco-
iiomia real «Ia lampaila qiie lhe offc-
recaiu. — Avenida 1'assos, 36 c 38 —
LUCAS & C

PARA SER AMADO
Conseguir o casamento, que de-
seja, .-ittrair symiiathiasi. basta
!>o;«suir o "Segredo de Vcikis",
e segiitr suas ínstrucções. O
liomem ou a inullicr que pos-
siiír este poderoso "segredo**,
ubtem o «mor de quem (ílicr,
realiza o casamento que (lese-
ja c attrae sympathias. Pedir
ú redacção do "Brasil E*ntc-
rico", rua Ttipy n. i — São
1'aulo, mandando 10$ cm car*
tu registrada, com valor dccla*
rado. (} 523o)

Pílulas Purgativas e
Anti-biliosas de Brito

Approvidas «o premiadas coin
medalha de ouro. Curam: prisão
de ventre, dures èc cabéçu, vomi-
tos, doenças do figado, rins c
rheumatismo. Não produzem co-
licas. Preço, i$.soo.

Dotiosstos: Drogaria IPaclicc»,
rua dos Andradas, 43; "i rua f Sete"
dc Setembro ns. Si e «ío. l-abri-
ca: Pharmacia- Santos Silva, rna
Dr. Aristides I.obo ti. 220. Tc-
lejibonc 11. 1.400, Villa.

Companhia de Loterias Nacionaes do Brasil
Extracç6»8pabUo&3 sob a Uscalliação do governf

federal ís 2 Ifi e aos sabbados
As 8 borss á

Rua Visconde de Itaborahy N, 45
___.xk-.Et,-_L--.A. 311 —42" Jm.xxxmxx%lxâ
IS:0 00$00O

Por- t&8üO cm inteiro*

Depois de amanhã
A'8 3 lioraH da tarde—.100 «~3_>

IOO: OOO SOO O
|->or -"-.-*OOO, «i-m dcclinos >

Grande e extraordinária Loteria áo Natal
Sdbbacio 33 de Dezembro as S lioras da tarde

NOVO PI_ANo :«4?-l*
1.0 00:OOOí$OOQ

For 5G$000 ein oetogeaimo» a 70» rs,
Este Impot-tttnto jiluno, a;.ra uo prêmio maior, distribuo maü

í de ÍOO-UOOS 1 do J :OO0S, 3 de l'-:<> 0$'
4. de 0:000$, 10 de !3:0 JOS, 1** do 1:000

e 50 ile -SOsOOO
Os pedidos do bilhetes do interior devem ser ncompn-

nlmdos de mais 700 rs. parn o porto do Correio c dirigidos
aos agentes gerai» NAZAHKl'11 & C, KUA 1)0 OCVIDOU
Ni 94, CAIXA N. 817. _elég. LUSVEL, o na casa F. «Ul-
MAHÃES, KUA 1)0 ROSÁRIO 71, esquina do beco das Cau-
cellus — Caixa do Correio u. 1.273.

OURO 
a 1$800 a GRAMMA

Platina SljiOOO n 0$100
Trata, 30 a 60 réis a grauima,

lirilbanles, cautelas do Monte de
Soccorro e de casas de penhores,
coniprani-se á rua do Ilospicio
n. -ifi, boje Buenos Aires, unici
casa que melhor paca. R 36O

COFRES
• Compra-se de qualquer fabricai»,

te menos Nascimento, resposta pa.
ra o "Jornal do Cuniniercio"', cai-
xa 75, com O preço e o tamanho
c ,1 marca. J '17a

3 cai e> m

[CAMARAl
P| Moendo sempre pj

PHARMACIA

VOILE de algodão ein lindos padrões, corte com 5 ms.

VOILE de algodão branco Metro 1Ô900
VESTIDOS de taffotas de pura seda de 95$

9$500

\T-ndc-sc uma peqiiena pharma-
cia no bairro de S. Christov.Tõ,
fazendo regular negocio, aluguel
muito barato e pela insignificante
quantia de 3:500$. Ver c tratar
rua S. Luiz Gonzaga n. 17 ¦

M 2^

A Cninpnnhln Nacional de Armazena
Geraea etuitte WAURANIS, com descontos
módicos garantidos, sobre mercadorias depo-
sittidas om seus armazéns, libertando o com-
morcio do,vexame de solicitar endossos gra-
ciosos para descontar títulos, o bem assim faz
adiantam, utos para pagiimentos de direitos e
fretes, mediante juro bancário. Para informa-
ções na sede da companhia á

Rua General Câmara, 33

DITOS W linlio branco, azul e rosa 65$
COSTUMES de liiüio branco, azul e rosa 52$

a
e
a

110$000
70$000
58$000

ESCRIPTORIOS
Aliif{am-se duas salas pro-

prlas para escriptorio; alu-
truel: uma SO$, outra . ..
150$, uo Largo da Cario-
ea, 24; trata-so cm baixo,
ua Alfaiataria do l-ovo.

. GARAGE ORIENTAL
U\RGÒ DO M-ACIIAIX). a- TE-

LEPIIONE 53 CENTRAL
Acceitam-se carros cm estadia,

vende-se materiacs pelos mesmos
preços da «praça. $233 J.

IRRIGADORES DE VIDRO. 2 LITROS. COM-
PLETOS, QUE EM QUALQUER CASA CUSTA..

i2$ooo, POR 6$oooü

Lâmpadas econômicas
Copos com letra dourada, um , , ,
Bandejas de fantasia
K-aol ou Radiol, lata
Pós da Pcrsia, lata
Pomada para calçado, lata ; . . . .
Óleo para machina de costura, vidro .
Almotolias para machinas de costura
Anil em pó, pacote .........
Lustro para engommados. vidro . . .
Sabonetes medicinaes  .
Escovas para unhas ,......,
Escovas - para calçado
oapolio

i$ooo
$400

i$6oo
$400
$500
Sico
$200
$200
$500
$S<-o
$200
$300
$300
$300

APPARELHOS PARA JANTAR, MEIA PORCEL
LANA, DECORAÇÕES, FINAS, COM DOURA-

DOS, so$ooo, Co.oOo e 75S000

GRANDE RECLAME!
jm^mmgmmggmm/mmm¦BM_IH-_H-H-B--B-_BB-_NBHR--N-H_IUH _H_^HM gjgmngmmgm^^

COSTUMES de gãbnrdine de algo-
dão lindos modelos em branco e cores

",: .

Para Ser Feliz
Ol.tcr o qiic se deseja, o amor.
a paz no lar, a sorte no j'>Eo,

n riqueza, n po-Íc»o mereeiaa;
realizar casamento .desfazer
íilrazos ila' vida, c tudo, era-
Iini; basta fazer uma consulta
gratuita, 4 rodacçüo do "Pra*
sil Esotérico" — Kua Tupy
11. 1 — São 1'aulo. Não retar*
dc sua felicidade, monde liojc
nicsraò o eoti pedido dc cônsul-
ta gratuito. O -:í'43)

*_TTTT»«»»TV*-»««»»»«TT_

13, SENAUOR EUZEBIO, 13
Onde vende moveis a pr-sta-

ções e em boa? condições por pre-
ços baratos; entrega na 1* presta-
ção sem íiador, Telephone 4113
Norte. (S 1231

QUARTO E PENSÃO
Precisaf; moça «.liccrctamcntc pro.

tegida, cm casa dc familia, modes-
ta, onde não lenha rmtros ini|uili-
nos; rwposta a A. M. lt.-, 110 cs-
eriptorio desta folha. (5S4S J)

MOVEIS
Tapeçarias e ornamentações — Armadoreso_

estolcidoros
Mobiliários artísticos para todos «s gostos c preços

Cortinas, slorcs, roposteiros, sanefas, colclioaria, etc.
Capas para mobílias, 9 ps. 60$ o 70$000

63-RUA DA CARIOCA-63
Alfredo XSunes & C.

S, Domingos, Nictheroy
Aluga ce uma casa nova com to

do o conforto, perto de duas
praias dc banhos; na rua Passo
da Palria 73; trala-se na Casa
Guimarães, Kosario 71. 5ia6 3

COFRES
Vende-se superiores a preços cl«

oceasião. _ Americanos de j. F.
S. e facilita o «pagàmciilo, rua d#
S. Pedro 180, próximo a G. Oso-
__.' J 3ÍT

MODISTA
Fazem-se vestidos cliics, pelos

ultimos figurinos, preços módicos,
lambem pe faz á jour dourado.
Mriie. Pássarclli. Telephone, 33.
Central; Assembléa 117. 2" andar,
entre Avenida e largo da Carioca.

M 2.|0

Cacbc-pots de barro, com relevos ...... .• . .. ;.:
Cache-pcts de fayence, por, is$ooo 
Chaminé para lampeões dc 10 linhas 
Chaminés para lampeões 11. 3- $.10°' ti* *-• ?400 e n-1
Caçarollas de ferro batido, de $400 a . 
O-.rinóes esmaltados, a$aoo, 2$2oo, 2^700, 3^00 e

2$S0O
22$000
$300
$.100
2S800
3_S0*>

Escarradeiras esmaltadas _,. ...... 2|5°°
Travessos esmaltados, tamanhos grandes- 2$v 2Ç8 35200
Tijellas esmaltadas, tamanhos erandes, i$2oo e . i|S<-o
Baldes de zinco, i$6oo, 2$ooo, 2$-oo, 2$7oo 3|o°a*
Latas para mantimentos, a $6eo .$800. i$aoo e . . iSsoo
Iirigadorcs de zinco pintado, completos, de um litro 35500
Irrigaik.res de zinco pintado, completos, de 2 litros 4.000

APPARELHOS DE CHA' E CAFÉ'. MEIA POR-
CELLANA. DECORAÇÇÕES FINAS. COM DOU-

KADOS. 38$soo

PREÇO EXC
PARC
paa 3__y_c_____a__M____g____--5_M_M_illll llllllllll 1 ¦llllll

DENTADURAS
COMPEA-SE

qualquer trabalho velho da
boca

OURO E PLATIN/V
E. Assembléa, 16, loja de

louça. (J 5435)

LEITE A

}es desço n •
hs em todos os
Çram

CAUTELAS
Comprani-se «lc casas ile penho-

res c d-. Monte de Soccorro, a
rna do Ilospicio 11. 216, hoje Bue*
nos Aires. R 36)

LÂMINAS GILLETTE
Legítimas lâminas

caixinhas dc uickel,
rua da Carioca tt.
Acosta.

Giljctte,', em
dúzia .|$5oo,
_8, I iinão»

AOS CASADOS
Medicomciito ir.fillivd itir.i evitar a GRAVIDEZ. Applica-.
local, pratica e commoda. Pedir informações coi;ié Sioci para a

.posta, á Caixa Pontal 1.7- Ki.

artigos
a ««-*¦>>

Âpproveitem
a oceasião!!...
CâSA CENTRAL

Doenças do Coração
Pontailas. palpitaqijcs, cansaço,

falta dc ar, pós inchados c hy-
dropsias, bater forte e irregular
das artérias, do pulso c do pesco*
ço, e as lesões no coração, causa*
das pela syphilis, rheumatismo e
árterfò-scítlèroscj curam-se com o
CARDIOGlíNOLi grande dcscobcr-
Ia. approvada pela Saude Publica,
para essas moléstias. Granado» &
Filhos. Rua da Umgiiayan% n. pi,
Uio de Janeiro. Importantes attçs
tados das pessoas curadas e de
médicos notáveis. Vidro, C$000.
Pelo Correio, S^oo.. 5=67 J

Rua Estacio é Sá 24
Em frente á Rua Dr. Maia

Lacerda

Convém a todos
saber que o "íridigèstivò Cruz" è
d unico remédio approvado pela
nirccloria dc Saude Publica, que
cura ás moléstias do estômago e
intestinos. .

SANTA THEREZA
Quarto- prcc-L-n-sc mobilado, para

doís moços solieiros. Carta a Cor-
rea R. 7 <lc Setembro n. 134. 1°

TUBERCULOSE GORADA!
Só com o STIÍNOI.INO, é que

se consegue curar e evitar a tu-
bo<ctilo=<, anemias, piiliinf.es fra-
cos, iicurastlicnia, fraqueza geral
com dyspcpsia, impotência, tnc.
uioria fraca, dores 110 peito, fc-
bres intermittentes, pallidez e
íéòres brancas. Importantes curas
cm todo o urasil c estrangeiro.
Procura extraordinária de toda a
narte! Granado & Filhos. I'i-.:.
da IJniguayana n. 91, Kio 'dc

Janeiro. Vidro, 5?, pelo Correio.
£$000. S-Ó5 J

Mfiie. VAGUIMAR LANZONY
participa ás suas amigas o freguç-
zes que mora na rua D. Latira
dc Araujo 11. 71, Attençüó: traba-
Ihís cm costura com perfeição.

(S i-l*

Vt-ndc-se
c^ i!o logar

cehlro, «dò

ma 110 stibtirliiò, uni-
n-.ci.t hora de bonde

de futuro; ínrorm-..-
sc na Drogaria Granado & l;illios,
run,:.Uruguayana, «ji. li 5ÍÍ82

CASA li BOTAFOGO
Aluga-se uma conforlavelirien*

te mobilada. Trata-se -na Mala
da Kiiropa, 10 andar, fúa Con*
çàlves Dias 11. 33, 3273 J

Vcndc-se tur.a bem sòrtida c
descnibaràçadá ;lràla sc 110 Beu-
levard dc S. Cliristovão ti'. O-i,
de 1 ás 5 horas da larde. S j .;o

£r__m-_£«-*- fâ-íi-ft-aa >a s* «va
CASA FUNDADA KM 1S7S

Únicos depositários «rto cimento inglez"H'-_rr«<" e Bi-ofrr-iicRS"*,
tinta hysribnica ULSINA, 1.A1.NOL

THIPLI3 para matar o cnrrnpato do gado
TELEPIIONR 274 - Rua do Rosário 55, 53

Na leileria "Allia"', á rua do Ou-
vidor n. 52, telephone 3 099. Nor-
te, rcccbcin-se, a principiai' «lo dia

1 de novembro cm (lèàntc, nssigilii-
tiiras para fornecimento diário dc
superior leiic de Mantiqueira, .Ues-
de o largo dò Machado ao largo
dos Leões, ate á Praia Vermelha.

(J 5817

irabrica de malas e objectos de vi me
O maior sortimento e os menores preços do mercado

Moveis de vime e
tapeçaria

par:i cinta o baixo
do mez.., para
forrar salns o

pt-atoleiras

líoletas, .Inhiirits,
Mnãciittcsi Xadrez
Dominós,Lotos.
Dumas, etc, etc

Jogos
Paíüiq foot ">al's c uiaís
l (I Lflia aiii^os piim sport

SEGURA CAMPOS & C- - 84 Rua Sct. de Setembro 84
nemotte (rraiis para o interior o catalogo geral illustrado a

."Ittem o requisitar.

Ouro a 1S850 a gramma
1'LA.TIJ.A ii StjtOOO

praia, brilhantes e dentes dc den-
i.iduras velhas a soo ru. cada uni,
AV. Central u. ioj. Casa d.- Caiu-
bio. (S 152

ALUGA-SE -
O predio da rua Gelicfal 1'cdr.'"

n. -o, com grande armazfm e so-
brado", csui restaurado dc novo e
aberto para scr examinado e paradar informações, Aluguel barato.

íí Pêndula Brazü"- 149 Rua aa Ouitantla, i^g
RÉI.O.TOÀRTA E BI-

JOUTEÍ<IA
— Especialidade em concertos de relógios e jóias a preços mo
dicos. Grande sortimento de relógios Vigia, Torre e outras
qualidades. "Clubs Maisonnette". Jóias e relógios a presta-
ções semanaes de sJooo. Recebem se assignaturas.

¦a _.*_-fft ca tacatu *¦«_-«

lOI.HF.-l.M DO "COnilWO DA MANHÃ* IS-

Dagucrré TOCttcti-se rapidamente na cama. João tinüa o rosto trarislú^
tiaJu. baguerre reparou nisso.

- Que !ia de novo?
Ahi meu senhor, que desgraça, que catastrophe!
'Kntão, que é?

—- O sr. Beaufòrt, o nie-.t pobre amo...
Que lhe aconteceu?
Õ juiz levou-o, senhor.
Preso? Deaiifqrt?

Sim senhor, preso! Como se fosse possível acreditar cm.: foi meu 3:110,
tão bom, quem áisaasinoii o sr.. Valognes, um amigo, Que •desgraija, não é
verdade?

E poz htümã mesinhá tudo uanto tr.zia e saiu chorau-jc, depois de ter
posto a
servisse

E I
intiroii

mesa jicrio «Jo leito de Daguerre, aíiirt de pernuttjr que

laguerrc, cc«:r. o olliar máo, com um sürriso cruel nos lábio

este se

A.0U6UE

MATTA VIRGEM
Vende-se uma. excellente matta

perto «le uraa estação da lí. F.
l.eopoldina. Trata-se ã rua Dr.
Dias da Crcz 559, Meycr, da> 6
ás 9 lioras manliã c das fi ás 8 da
noite. Não se admitte intermedia-

! rio-, R 5695

Doenças da pelle e ve-
nereas—Physiothe-

rapia
¦Dr. J. J. Vieira Filho, funda-

dor e dircctor do Instituto Dcrmo*
ihcranico do Porto (Portugal) —
Tratamento das doenças da pelle
e syphiliíic.-is.Applicação dos agen-
tes pliysico-naturacs (electricida-
de, raio X, raditini, calor, etc.);
no tratamento das moléstias chro-
nicas e nervosas, cons.: rua da
Alfândega 11. «J5, das a ás 4 ho-
ras.

APOSENTO MOBILADO
AIu-rr.-EC a casal ou a senhora

só, com ou sem pensão, confor.
tavel c hygicnico cm legar sau
davcl e focejrado; traia-se, Lj-
vrtflio iS-- R 3;oS (i° andar,)-

Vende-se muito bem montado,
fazendo rcsular negocio, por moli-
vo de doença, á rui 

"Engenho dc
Dentro «17. (-74 J'

COFRES
Vendem-se 4 usados de iooS

para cima no deposito dos "Cofres.
Americanos", :i rua Camerino nu-
mero 104. (J 130

DR. EURICODE LEMOS
Frotessov llv. tia Faculdade tle Medicina —¦

Khp.: garganta, nariz, tnivitlos e liocca
Cura garantida e rápida por

(Fcti.i-5. «.-.sa» v. processo novo
Cons. r-.UA DA ASSEMBLÉA N. 63 sobrado

Das 13 às O «tia tarde

e*.
T*t

C
t.

c
V,

t(

OZSkA |
rr«í.«-ifi«_ um _r>n «-

ÀUMBtVUE
Trecisa-sc de tini da capacidade

de ío litros para aílifc Oíferías á
'/.. C. Avenida Rio lírauco. i

Casa espaçosa mobilada
Prccisa-sc dc i-.iaa, perto do cen-

tro, para uma fan-.ilia do interior.
.. ... Cartas a J. C. Santa Rita do Sa-
(J ua pucahy, sul de Minas, _ 5-81 J.

«l'V singular, como tenho apiictiíe!

PRESO !

Que se tinha passado no castello?
i.'on:o diremos, o juiz formador da culpa tinha ícno iubir l!tat::orl

|'ara a sua carruagem, afim de o conduzir para Creil.
Levou-o mesmo íi casa delle. »
Assim que ali chegou, o sr'. Laugier disso:

Pôde mostrar-me o seu revólver,¦'¦¦sr.. Ueaufort":
Beaufòrt r.ão linha a menor desconfiam,-..
—¦ Com todo o gosto. Queira ter o 'iiicoini:i'.«odo >Jo subir «conimigo ató «J

«meu gáliinctc. Verá que não lhe menti. Unicamente n<ri% vejo bem que uiili-
«ladc possa ter essa comparação para o inquérito. • ' -. ,

O juiz não resnondíu.
«Ifáviam-se aneado da carrtiagcni, Entr-at-api 110 jardim. C.er^do seguia

pela aiir.r.cda. Acabava de deixar Dagyerre e pensava, de cabeça baixa, em
to:kis os mysteriosòs enigmas que «ocetipavam a sua vida liavia certo tempo.

íli.-aufort apnroximou-se delle.
>— 'Procurava-me, «doutor?

.\ão:é Daguerre que está dc cama bastante doente.
Oh! Que tem elle?
Xão «sei ainda, respondeu o mvciico constrangido.
Doente? Elle? Ora adeus! murmurou Ueáiifort. Umi scducí.ir cút\

creança? não pôde ser íenão um covarde. Se csiá doente 'ê nor^::; tem med.o."'
«le se achar na minha presença: ¦¦'-

È '(Itrtepctitc, pensando que podia ter nccessidatle de testemunhas para 
"

*q-.'.clle «duello:
-- O dúutor vae--.e einbora?

Vou.
—Não podia conce_er-m_ u:n quarto dc hora?.

Com todo o grçsto.

¦ /'.•%l_'i-«
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Â si_st_i»Ata.f_. J,: ^1^^^^-M
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ANNUNCIOS

HlVPMTIinFALEXANDRE
Faz com que os cabellos brancos aquém pretos, nao quei-

ma, n&o mancha a pelle.
•A Juventude Alexandre desenvolve o crescimento do ca-

bello e extingue a caspa com tres applieações
VENDE-SE EM TODAS AS PERFUMARIAS

PHARMACIAS E DROGARIAS -- Preço 3$000 ps.

PRECISA-SE 
de um copeiro

Vieconde de S. Cru» n. ...
Enr. Novo; não sc ia* questío dc
cor, e de boa condueta. (D)

..,_.„  .,_  «oxinhdra
_ para casa áe pequena familia; á
rua do Ouvidor 130, sobrado. .

(437 B) M

•pRECISA-SE de uma

PRECISA-SE 
íe um empregado

com pratica de serviços domes-
ticos, que «eja limpo e ectivo, na .rua
Nery Pinheiro o. m — Estff.<>u(370 D) R

RECISA-SE de um ajudante dé
ador Pom-
(450 D)MX 

"pài-tõtir"-»" ™a Senador Pom
peu ti, i8i>.

ALUGA-SE 
uma .moça

para muita pra- X arrunradeira. e mai9 «erviços le-

|PENHORES
LEILÃO DE PENHORES

Km 14 do novembro do 1916
A. CAHEN & C.a

22, It. Barbara do Alvarenga
(Antiga Lcopoldina)

Tendo de fazer leilüo em 14 ne
novembro ás 11 1I2'horas da manha;
de TODOS OS PENHORKS VEN-
CIDOS, previnem aos srs. mutua-
rios que podem resgatar ou refor.
mar as suas cautelas até a referida
hora.

Esta casa nio tem fillaes
VEUVB LOUIS LEIB & O.,

snecessores »*''
R 9'4

(R 35

LEILÃO DE PENHORES
Em 10 de novembro de 1916

A. MOTTA Sr IRMÃO
S, Beco do Rosário. 5

das cautelas vencidas, podendo ser
reformadas ou resgatadas - até á
'hora do leilão. 203 J

.portugueza T>!
cozinheira, tem muita pra- JL

tica d« cozinha portugueza, chegou ves; a ..... .._—-_, -,---...--
ha loucos mezes dc Lisboa, tem mui- em casa de pequena f-milu.
ta prarica do cozinha e da fiança de
sua condueta; na rua Bento Eisnoa
n. 92. Telephone Central 3543B) J

RECISA-SE dé uma menina para
unradeira e mai9 .erviços le-
rua Haddock Lobo 206, sob.," 'lia.

(156 O S

Casas e commodos, centro
AJ.UGA-SE 

um quarto, cm casa de
.familia, a moços solteiros; infor

ma-se na rua Commcndador Leonar-
do n, 40, próximo ao taes do Perto.

.- (7 E) -J

Luando precisar de comprar
w_ mobilia de Sala de Jantar, ou

O dormitório ou a salla de visitas
ms,",, -,í.-

Queira nos dar o prazer da sua visita 7
£ verá que as nossas condições e

a«lARTINS MALHEIRO & C.

I

facilidades de pagamento são únicas

RUA DA ALFÂNDEGA N. 111.

"i--

ALUGA-SE 
uma perfeita cozinheira

do trivial, para casa de família de
tratamento; na rua de S. Pedro 150.

(186 U) J

PRECISA-SE 
de uma mocinha pa-

ra serviços dc cozinha dc peque-
na lamilia. Trata-se na rua Gonçal-
ves Dias n. 38, 2« and. (ni8 11) J

PRECISA-SE 
de uma cozinheira,

na rua Visconde de Iiaima 105.
sobrado.. (.104 )» "

PRECISA-SE 
de uma cozinhei-a, á

rua das Neves n. 47 — Paula
Mattos. ClOl ») J

PUECISA-SE 
de uma mocinha que

já tenha alguma pratica em cha-
péos e deuma aprendiz; rua Santo
Amaro 17-, sola. III, das, 7 i|a a»• ;D)horas da manhã. (6185 Ü) J

PRECISA-SE 
de uma perfeita aju-

dante de costureira; na rua Piau-
hy 11. 194. (71 D) S

IMPLORANDO A CARIDADE

PRECISA-SE 
de «mo. corsnheira;

rui-Alice n. 36 —Laranjeiras.
(41 B) R

 de uma cozinheira,
a praia Santa Luzia n. 156. ¦

(5832 11) S
pRECISA-SE 

de uma

CREADOS E CREADAS
ALIXI za,

LUGA-SE uma moça portugue-
za, para arrumar e costura, |>re-

fere uma boa familia, di referencias
de condueta; n.i rua Aqueducto 34.

(.HS L) R

PRECISA-SE 
de uma creada para

lavar e arruinar, em o.isa dc ca*
sal sem (ilhos, pnra dormir cm casa;
rua de Sania Luiza n. )i — Mara-
cana. (Sí»4 C) J

AMANCIA, viuva, com .8 annos
de edade, quasi cega.

ANNA DO AMARAL, viuva, cega
e além disto doente e sem ninguém
par* lua companhia, recolhida a um
quarto;

ANGELA PECORARO, viuva, eom
16 annos de edade, completamente
cega e paralytica;

ANNA EMILIA ROSA, pobre ve-
lliinha, com ;o annos de edade;

CARLOTA, pobre velhinha sem re-
cursos; '*.*-

ELVIRA DE CARVALHO, pobre
ci_a e «em amparo da familia;

ENTREVArA, ma Senhor de Mat-
.«sirJhos 34, doente impossi-ilitada
de trabalhar, tendo duas íilhas, sendo .
uma tubercolosa;

PRANCISCA DA CONCEIÇÃO
de ambos olhos e

RECISA-SI
todos os

chuclo isS.

de "uma creada para
\ rua Ria-
(187 D) J

P.  
...

todos os serviços; na rua Km-

PRECISA-SE 
de

ca; á rua da Alfândega n._.55j
andar.

uma creada bran-' 'ga 11. 55.
(103 Ç) J

AOS DOENTES
CÜIU RADICAI, d» gono-

rrli-A cliroiilcn ou recente,
estreitamento.cio urethra, cm
poncos dias, nor processos mo-
dernos, sem dor. Garante-se
o tratamento, impotência, sy-
phllis e moléstias da pelle,
appl. 606 o 004. Vacclnas
ontlgonococcica. Pagamento
após a cura. Consultas dia-
rias, das 8 ás 12 e de 2 ás
10 da noite. T. O. 5081. Ave-
nida Mcm de Sá, 115.

ALUGA-SE 
um bom quarto com

entrada independente, em casa de
familia; na avenida Passos n. 44.
sobradok O" M J

ALUGA-SE 
o magnífico palacete da

rua Francisco Muratori n. 41,
com optimas accommodações para la-
milia de tratamento; trata-su na rua
General Câmara 35, sob. (125E) J

ALUGA-SE 
um magnífico

com ott sem mobilia
do commercio, em
família; na rua da
baixo.

quarto,
a um senhor

casa d« pequena
Rezende n. IS9,

(41 E) J

AiLUGA-SE 
um esplendido sobrado,

na avenida Gomes Freire n. .140:
chaves no 1" andar. (ízo E) J

PRECISA-SE 
de uma empregada

para todo serviço em casa de
pequena familia! na rua Nova de
S. Leopoldo 74, prto da Machado
Coelho. ("9 »)J

PRECISA-SE 
de um bom

limpo, com pratica da
copeiro,
¦serviço,

com boas referencias, para casa de
familia de tratamento. Tratar no
Hotel Guanabara, ás 4 horas, com
o sr. Lauro. (58.3 C) S

PRECISA-SE 
de uma moça de 16

a 18 uiinos, para tomar conta dc
um menino de 2 annos, quicm esti-
ver nas condições, dirija.se a' Casa
Avenida; avenida Rio Branco 128.

(57<i7 <-) R

ALUGAM-SE 
doÍ9 bons commodos,

em casa de familia, com luz ele-
ctrica e grande quintal; na rua do
Senado n. 194. sobrado. (29 E) o

ALUGA-SE 
uma boa casa com boas

aocominoiiações para pequena fa-
milia, aluguel módico, â rua Visconde
dc Itauna n. 203; as cliavcs na casa
m. 1, onde se informa, só se aluga
a familia. (4149 _E)_S

A LUGA-SE na Villa Internacional,
j\& rua General Caldwell n. 206,
•uma casa com dois quartos, duai sa-
Ias. bom quintal, etc; trata-ss na ca-
sa XX da referida Vila. (15! E) o

_ «ALUGAM-SE
NA

SECÇÃO DE PROPRIEDADES

JIÜ AMERICA"
Roa do Ouvidor 80

Oa seguintes predios:
As chaves nos mesmos ou confor-

me indicação; nos respectivos carta-

Para tratar das B Ss 6 da tarde.
S. CHRISTOVÃO — Rua Gene-

ral José Çnfistino, 44, com magmfi-
M accommodaçõcs para família ne
tratamento,' porão habitavel, luz ele-
ctrica, grande quintal, etc. Aluguel
270$000.

MATTOSO — Rua Campo Alegre
n. 89, com magnífica» accomiiioda-
ções para .familia de tratamento, po-
rio habitavel.;- lua electrica, grande
quintal, etí?f v' _.

ALTO DA BOA VISTA — Tra-
vessa da Boa Vista 20.. com 4.<liiar-
dos, 2 sal|s, luz electrica, ete.

LARANJEIRAS — Rua das La-
ranjeiras n, 453, cora boas «ccommo-1
rhções para família de .tratamento,
quintal, luz, electrica, etc. Aluga-Ee
por 3no$ooo. ,

SANTA- THEREZA — Rua dt
Santa Chrjstins, 104, com boas aç-.
commodaçóe» p*ra grande família de
tra_._i.mtol porá», quintal, etc.

ALUGA-SE o esplendido 2*
-Aandqr da rua do Ouvidor
n. 24; trata-so no armazém.

(J 370) fi

ALUGA-SE 
um bom sobrado com

cinco ouartos. duas salas e demais
serventias ;o nredio é novo; na rua
do Senaln n. 62; trata-se na loja.

(17.1 E) J

A LUGA-SE á rua Urugnaya-
-*-rna 144, 2o andar, uniu
boa sal» com quarto, cozinha,
banheiro, electricidade, .etc,
etc. (J 230)

A LUGA.SE o predio da rua Rufiuo
¦__.de Almeida <6j as chaves estão no
54 c trala-sc á rua da Quitanda l.in.

(li., li) S

A 
LUGAM-SE dois quartos mobila-
dos, com ou sem pensão; na rua

Tayior n. 47j  (5658 F) J

AUARTO—-Aluga-se um mo-
^ofbilado em bom ponto da
Gloria para moça protegida,
casa do poucas pessoas; cartas
para B. P. (J 06) P

Cattete, Laranjeiras,
e

A LUGA-SIv uma esplendida divisüo,
¦A_»ni luz electrica, proprra para
dois moços decentes; na rua Srveira
Martins n. 56, sobrado. . (62 G) R

r

ALUGAM-SE 
bons cómmodoV para

1.moços solteiros, dc .15$
rua de S.>jPedro n. 145

40$; na

(6181 E) J

A LUGAM-Sh
Ali rente

__« „..., -T • ¦¦¦ 1—

A LÜGA-SE um quarto de frente,
_T_coiii ou sem mobilia e com pen-
so; na travessa de _S. l-rahcisçq 6;
a" andar, perto da Carioca. (4I5?S)S.

ALUGAM-SE 
bons commodos a pes-

soas disiinctas; na rua Visconde
de MaraiiRiiarc, 28, Lapa. (4161ÍEJ S

ALUGA-SE 
um bom quarto

n ' ' illumi-
nado a luz clcctrica. a mocos; prc-

ço 35$; á rua Riachuelo 317. , ..
(t.065 I'.) M

Boa opportunidade para as possoas íntclligentes e
activas. Se V. S. quer vencer diffieuldades da vida, ganhar
muito dinheiro em negócios, ter coragem o audácia, boa
voz, olhar magnético c uttraente, vencer e dominar
vossos inimigos, ganhar no jogo, recuperar a saúde e ser

feliz em amores e em relações de
todti a espécie, escreva-me immc-

barros, cega de «mbos olhos | * I diatamente, Pedindoo meu livro
.le.j-da; ¦ ^BHVIB ¦ mim intilulutlo TALISMAN DI'. PE-
.nir^y^mTirfosf 

CHAVES' 
DRAS DE CEVAR, onde conhecereis as virtudes das

luiza, viuva, com oito fiihos j maravilhosas Pedrns de Cevnr, recebidas da índia.
"soarís; 

viuva, v.iha'sem poder j Escreva para t Sr. Aristóteles Itália — Kua Senhor

vossos inimigos. «_"""GR-TtS
trabalhar;

MARIA EUGENIA, pobre velha
«mi o menor recurso para a sua sub-
sistencis;

SANTOS, viuva, com 68 annos de
edade, gravemente doente de moléstias
incuráveis;

THEREZA, pobre ceguinha sem
auxilio di ninguém,

AMAS SEGGAS E DE LEITE
ALUGA-SE 

uma pequena com a
edade dc 16 annos, para ama sec

cn; na rua Paysandu' n. 58.
(611 C) R

» I.UGA-SE uma ama secca ou ar-
-^krumndcitai estrangeira, para casa
dc tratamento; na rua General, Sc-
veriano n. 94-A. (5=7 ") J

do» Passos n.
604, Rio.

98, sobrado — Caixa do Correio

A I.UGA-SE unia porta para
¦í^um pequeno varejo, em
ponto multo transitado; tra-
ta-so com o sr. Duarte Felix,
largo da Carioca 13. E

separados sala dc |
__,..„..._. é.,auarto mobilados, eom
on sem pènsSo, telephone, serviço, luz
clectrica, Casa dc familia; na rua
General Câmara 66, esquina Avenida.

(43-i E) S

ALUGA-SE 
o grande a" andar da

rua dá Alfândega n. 91»' com
duas salas,' • cinco quartos, cozinlia,,
área. etc. Só para familia. Trata-sc
na loja. ¦ (5784 E) J

UM 
almoço ou jantar completo

com a sobremesa dentro de um
pão por 600 réis, na rua do Rosa-
rio n. 137. (-'841 S) J

as seguintes casas

EMPREGOS DIVERSOS
ALUGA-SE .uma moça. estrangeira

para lava.leira ou copei ra; na rua
Maria Eugenia n. 18, Villa Isabel.

(.14 C) R

EMPREGA-SE 
uma moça de con-

dueta afiançada, dormindo (6ra
do aluguel, para cozitthar o trivial,
ou lavar e passar roupa; rua Ilento
Lisboa n. 76. (3537 C) J

PRECISA-SE 
de um menino de 11

a 12 annos, para vender bilhe-
tes com um cego; tratn-se á rua dc
Christovão n. 608, casa n. 7.

(61 D) R

PRECISA-SE 
de uma .moça com

pratica de artumadeira e.ema
secca, que seja pessoa seria; a rua
Cond. ile Bomfim n. 800. (5713 C) R

PRECISA-SE 
uma moça. portuguc-

za, s_ria, para fami'.i_ estratv
igeira; ordenado! ss$ooo, para ..prin-
cipior; 32, .largoÁguas Ferrais,

do Boticário
(5699 C) R

PREC1SA-S.madeira

de tuna mocinha,
c pcfamilia

1JREC1SA-SEbranca, para ama secca c pc-«menos serviços de casa dc familia.
Trata-se na rua Gonçalves D:gs n.
38, 2° and. (217 A) J

PRECISA-SE 
em casa dc familia,

á rua 20 de Novembro n, 74,
de uma ama secca; de preferencia
branca, devendo apresentar carta de
condueta.- (175 D) J

Cozinheiros e cozinheiras
i LUGAM-SE h"as cozinheiras c

¦aY.ii ocm lias, na estação de Vassou-
ívs (roça) gente honesta. Pedidos a
Agcnoi Portugal. (Enviem sellos).

(.80 B) J

serviço,
cta. na

39.Í.

', dc uma perfeita arru-
que faça mais algum

.ando fiança do sua condu- ,_,, -,
rua dc S. 1'raucisco Xavier filhos; rua D

ALUGAM-SEpara familia:
Rua Ccncral Pedra n., -¦JQi

para neeocio c familia
Rua Mariz e Barros 11. 239»

diversa* casas, ni "Vil-
Ia E'iacnie" desde. . .

Rua Tose Clemente n 4?. .
Rüa Santo Christo dos Mira-

gres n. ioa. . . . • ¦
Rua San'p Christo d is Mila-

gres, a loja do n. 199. .
Rua do Cunha, a loja do

n, 64. ...,.'••• ¦ •
Rua Viuva Cláudio n.. 321.

próprio para neaocio t
familia. .' ... • ., •. • •

Rua do S. Tedro. a loia do
n. 283

Tose Clemente n. 4.3. . • _.. . _,
Ladeira do João Homem 69 142*000
Luz, h,ie Contra-Alinirnnte j

Baptista das Neves n. 30 202S000
Jogo da Rolla n. 118. . . . 132.000

Trata-se á rua de S. Tedro n. w,
eom* Costa Braga & C. (402SR)

iso$ooo

101$000
I2_$000

Q1$000

II0$O0O

IOI$000

i4o$ooo

233ÍOOO
q6$ooo

A LUGA-SE na rna do São
---Bento 30, 2° andar, esqui-
na da Avenida Rio Branco,
grande quarto com pensão,
com ou sem mobilia; 2 pes-
soas, 1809; casa de familia.

(8 4024) B

ALUGA-SE 
o 2" andar da rim do

Rosário n. ?4, com dez magnifi-
cos conunodos; trala-sc na- loja, com

sr. Bcssa. (3807 h) S

-Drogas novaa e puro.*Remedloa garantidosPreços baratiaslmoB
Convém comprar na

Drogaria Granado & Filhos
RUA URUGUAYANA N. 91

Temos ii disposição tia nossa froguezia uma balança
americana sensível a 1 gr: para a pesagem gratuita

ALUCAM-SE 
magníficos commodos,

a cavalheiros e mocos do commer-
cio, na coníortsvcl avenida Commer-
cio, na rua Christovão Colombo n. 38,
próximo ao largo do -Machado; trata-
se eom o encarregado, a flualquer
hora. _ __ (44'»<j) J

A LUGA-SB a casa da rua
-rt-Silva n. 25, a familia do
tratamento, com p salas, 5
quartos e mais commodida-
des. Trata-se mesta redacção
com o sr. Duarte Felix.

Ruy
(antiga S5o

Clemente); trata-6e no 250 casa,29.
(4380 (,) J

ALUGAM-SE 
as casas á rua

Barbosa 232 e 254 --¦¦—-

ALUGA-SEtelephone
i nia do Cattete 176,

.... 2008, perto dos banhos
de mar, boas salas de frente, lindos
quartos na chácara, rreços bein re-
iduziiks, tudo r.lormado, dom toio
o conforto, só a familia e cavalheiro
reseitavel; English Hotel, tratamento
de primeira ordem. (454° G) g

ALUGAM-SE 
quartos o saias rica-mente mobilados a preços mo-Ucou

á rua Cassiano 2, Gloria. t4õoR)C

AI.UGA.SE 
o predio da rua 1>.

Jíascimento Silva n. 47 (Ipamsma), com jardim no lado, granüe ter-reno murado, electricidade, fogãj ,n
gaz; as chaves estilo 110 barracão jau-lo e trata-se na rua Marquez-i iit
Santos 41, chalct XIX, no Cattctr

(-•01 G) J

ALUGA-SE 
bom quarto com vista

ao mar e jardim da Gloria, ivarr,moço solteiro; na ladeira ila Clotii
n. 37. (-'73 G) j

A'I.UGAM-SE esplendidos aposoutos,
Xícom optima pensão, mobilados cii
n3o. cm casa do familia de todo r.',<
nciio c fornecendo pensão a domicilio,¦forto c variada; Carvalho ile Sà 22.
Tirlephone 4119 Central. (C

ALUGA-SE 
uma casa com o,oir,i

quartos, duai salas, cozinha, Im
nheiro, W. C. e lui« clectrica, cen.
tro ile jardim; na ' rua Vieira Souto
n. i_S. (ifi5 C.I ?

Leme Copacabana e Lebloo
ALUGA-SE 

perto dos banhos .1<J
mar, uma casa completamente mo- '-?bilaila, ."ara pequena

Goulart n. 62.
família, A

(5717 in

ALUGA-SE, 
em casa de família, nm

bom commodo mobilado com sen.
são. banhos quentes e frios c perto dns
banhos de mar. a casal ou pessoa de
tratamento; praia do Russel 160,

(4424 G) S

_£____entc com o Bem pensão avenida
Rio Branco n. 23. 1" andar. (376 R) h

ALUGAM::SE 
uma sala e.saleta,

próprias para gabinete medico ou
eseriptorio; na rua- Sete dc Sétém*
bro 166. (5793 E) S

ALUGAM-SE, 
separados uma Rran-

de sala c um quarto tudo dc fren-
te c com mobilia: av. Ileiirluuè Vai-
ladares 11. 5, em fru.itc á Policia Cen-
trai. (a')27 E) S

A iLÜGAM-SE uma sala e um quar-
^iLto dc frente de rua, mohilads,
servem para um casal ou a dois ,ra-
nazes decentes. Dá-se pensão; na ave-
nida -Mcm de Si n.' 111, sobrado.

ALUGA-SE 
unia boa sala para es-

criptorio; rua do Hosuicio n. n8i

ALUGA-SE 
a boa casa da rua João

Caetano n. 40; as cliavcs çstao
ao lado e trata-se na 'Cervejaria
11. Amélia. Praça da Republica, 11.

(4081 1'.) J

ALUGA-SE 
um bom quarto, próprio

para rapaz do conicmcrio ori a
casal que trabalhe fora 011 qua'qucr
officina; na rua da Assembléa .;i 17<
2" andar.

ALUI
-tXtos, sem mobilia, coin frente para

praia do üotafogo n. 362, .1 um
casal de tratamento e sem creanças
para ver e trator no mesmo.

(53 «) R

ALUC.AM-S1.quarto, para raimzei decentes, em
uma boa sala o um

casa de familia; na mr
Dutra 11. 58, próximo
de mar.

A LUGAM-SE. com ou sem mobília,
Aa quartos, muito arciados,. com
frente oara o .palácio presidencial e
um outrj menor, com muita lui,
muito ar e bonita vista, para casarj
ou pessoas dé frataiiieitto. ínii casa 'oe
pequeni familia; rua do Cattete 132,
sobrado (4426 C.) -

Dr. Corrêa
aos banhos

(73 G) R

Al.UO._M-SE casinhas na
----Avenida da Gloria, ma do
Cattete 123. As chaves na ca-
sa 15. Trata-se .om Paulo
Passos & Comp., rua Santa
liUülo n. 202. O
__¦_¦ - -- - " " "

ALUGA-SE 
a cosa de sobrado, com

cxcellentes commodos, a rua dos
Laranjeiras n. 4S-- Chaves^ no 3?8.

ALUGA-SE 
o predio da rua Con-

de de Lasc 44, n. 4, aluguel
130$ c taxa, tem sala e dois quartos
e itm íiequcno e mais dependências;
as cliaves 110 n. 50; tratar 113 rua
Buenos Airci 230, ás 11 a 5 em
deante. (191 G) J

AlLUGA-SE por 30$, sem
r ¦'¦ •---'-'-•¦

1U .
to do mar, em casa do família; «a

mobilia,
luarto, per-com electricidade, um

_ do mar, em casa do
(264 K) J, rua Corrca Dutra 11. 78. (5785 G) J

ALUGA-SE'optima 
sala de frente,

mobilada e boa pensão, a senhores
distinetos ou
2» andar.

rua Carioca 8.
(.81.1 E)S

(8o )R

PRECISA-SE 
de uma creada nara

todo o serviço do um casal sem
filhos; rua D. Carlos 1 n. i-i ~
Cattete. (292 C) J

PRECISA-SE 
de uma cmpreg.ida

para «serviços domésticos, cm ca-
sa de pequena familia e que durma
no aluguel; rua Conde de Leopoldi-
no 125, casa 12. (258 D) J

PRECISA-SE 
de uma boa arruma-

deira, com pratica dc hotel, que
dc fiança de sua condueta; trata-sc
á rua do Carmo 59, cole. (223 C) J

PRECISA-SE 
dc perfeitas corpinhei-

ras e d ajudantes, com muita
pratica dc boas officiuas de costu-
ras; mme. A. Eticne; rua 7 de Sc-
tembro 132. (202 D) J

botador de
PRECISA-SE 

dc um
folha, para ninchina de pautar

Papelaria Ribeiro, rua
72.

do Ouvidor
(90 D) J'

PRECISA-SE 
dc um empregado

que tenha pratica de quitanila. e
que dé boas referencias; rua Ans.
tides Lobo n. 259. (5691 D) «

PRECISA-SE 
de uma aprendiz de

costura, na rua André Pinto 18.
10st. Ramos. (5766 

D) J

lavadcira
da Glo

(279 C) J

boa
PRECISA-SlE 

de ....... —----„- .
engommadcira; ladeira.da Gloria

11. 37-

PRECISA-SE 
de _ma hoa lavadei-

ra para hotel, que de fiança de
sua condueta; trata-se ú rua io ui-
mo 11. 59, café. (242 D) J

ALUGA-SE 
para familia, a loja do

predio n. 283 da rua dc h. le-
dro, completamente pintada c torra-
da de novo, tendo muito bons apo-
sentos o nunca falta _gua.(4926 E) R

* LUGAM-SE dois quartos juntos
tXo-4 separados, com mobilia o pen-
são, para familia ou cavalheiros de
tratamento; Senador Dantas, 14.

(4S-0 Ir,) S

A LUGA-SE um bom quarto, inde-
_—-pendertc, para moços do commer-
cio, com ou sem pensão, adeantado;
rua da Carioca n. s.l sobrado. .

(40=8 E) C

ALUGAM-SE 
os fundos do bote-

qnim á rua Chile n. 13; nara de-
posito do cerveja e outros artigos.

(,102o E) S

A LUGA-SE bom mt..rto. com todo o
^iconfono;. praça Mauá 73 2o andan

(5820 E) S

A LUGA-SE uma boa sala' dc frente,
.i_.com nensào a casal sem filhos ou
rapazes; iua'dos Ourives 37 á" and.

(5842 I'.) S

NEURASTHENIA • FADIGA
PROSTRAÇÃO DE FORÇAS

* LUGA-SE a. casa da rua Silva
^i.Manoc'1 n.. 127-A. com bons com-
modos; as chaves estão 110 n. 127 onde
se trata. (.8.17 E) R

LUGA-SE nm bom quarto .1 rapa-
na avenida
térreo.
(5861 E) S

-Azes dQ commercio;
Henrique Valladarcs 23

A I.UGA-Sh* por 100$, a casa da rua
__,Gencral Caldwell n. «;S. tendo 2
salas. 3 quartos c luz clcctrica; a
cliavc ostá na casa ao lado. n. Co;
trata-se na rua Marechal Floriano
Peixoto n. 221. (4421 !¦¦) S

PRECISA-SE 
de uma jnenina^ .para

serviços leves,
n. 167.

ma Silva Manoel
(348 D) J

Quereis ter im___ toella. <J_3,T_.e11<;i-*n, ?

 USAE

POMADA AMERICANA
«—-¦ ¦¦—¦ ¦!¦ ¦ «¦— ' ¦¦¦"-¦""¦ — ' ' ¦« _—-______-_-_—-_---,

elimina a cuspa, ti» brilho o evita» queda dos cabellos

VENDE-SE EM TODAS AS PERFUMARIAS

ALUGAM-SE 
quartos de frente dç

rua. eom 011 sem pensão, a casal
011 cavalheiros decentes. Pensão com
seis pratos, 60$; quartos desde -1«$,
45S, c J5$. tem electricidade, clmvci-
ros, etc; na rua dc SantWnnn, pra-
ça Onze. (5rr?7 E)J

ALUGAM-.SE 
2 bons auartos. mobt-

lados, nara rapaz distineto dando
frente nara a Avenida Central, en-
trada pela ruã Visconde Inhaúma gij
2» andar. (1836 V.) b

A LUGAM-SE , dois bons quartos.
n.niobi!ados. para casal distineto
dando frente nara a Avenida Contrai,
entrada t.t!a rua Visconde Inliaunia oi.
2» andar. . (.8.1S E) o

A LUGA SE um hom ouarto. cpm ou
XVsem nVrisão em casa ile familia; a
rua do Hospicio 17.U 1" andar.

(,23o E) S

ALUGA-SE 
por 1211$ o predio da

rua das Neves n. 10. Paula Mat-
tos, tem quatro bons quartos; trata-se
no n. 17. í..?<ii ''•) J

» IiUGAM-SE dois sobrados, na rua
.rtMeiiczeí. Vieira ns. i<) •¦? -'*• ¦''

i chaves estão na mesma •;;'- •'
loia; trata-se na rua \ isconilc <lo
ltio Branco n. 12. (5779 >¦) J

182 O RB._I.fSJ6 DE JAX-JOT — JUÍiÉS MAI.-T

Beaufort precedeu o juÍ7., Pinson c Gerardo na escada aue antecedia ao
seu gabinete de trabalho.

I'õra ali, ti;«iiie!le Rabincte, qtte .Márcellina -pedira perdão, ao invarido.-
Fora ali que ella lhe ãiitmnciara que elle tinha unia adorável filha, Modesta.

Pensava em tudo isso atravessando por meio dos seus moveis familiares.
'Modesta! Modesta! -Minha filha! Vou ver-te cmfini. Vou poder

_pcr!ar-tc nos meus braços!
ií dirigindo-se ás pessoas que © seguiam:

Aqui está o meu revólver, disse elle.
Ií dirigiu-se eom toil.a a confiança nnr.-, a paitoplia suspensa da parede

veiíaiielha da casa.
Levantou olbraço para tirar r,arma do logar cm que sabia que ella sem-

pre estivera... mas o braço ficou levantado... e os olhos fixaram-se na pa-
noplia.

;— Hnlão? perguntou o magistrado.
Beaufort abaixou o braço c voltou-se pallido, mas risonho.

O revólver não está aqui, mas tenha um pouco de paciência. Como
me sirvo delle quasi todos os dias, tiatliratecute o meu creado levou-o para
limpar c vae trazor-m'o.

Tocou a campainha. —
Rsperara.il alguns momentos.
Coisa singular. Dáquelles quatro homens, iticíuinilo o próprio iBeatifort,

não havia tini que não se achasse constrangido; .sem saber por que, todos
presciitiam vagamente que ia passar-se algiilnitt coisa de grave.

João appareceu na sala.
Traga o roeu revólver, disse Beaufort.

O seu rívólvcr está na paupplia, disse o creado.
Não está.
Então 'foi o senhor qjie se esqueceu outra vez delle e o deixou ná

fliesa do jardim.
Vá ver c depressa. Estou surprehenilido dc não encontrar a arma

aqui., diss'-. elíe ao juiz formador da culpa. Desculpe de o 'fazer esperar.
Laugier approx.mou-se d: Pinson,' emquanto Beaufort tinha as costas

yiradas liara ambos.
O creado não trará a arma, disse-lhe elle ao ouvido.

Pinson parecia desorientado.
Cctoço a acreditar, murmurou eile.

• ': .correram cinco minutos.
.(não voltou.
Todos os olhos se •dirigiram para xille.
Tinha as mãos vasias.

Não havia nada em cima da mesa. Onde lo. que o senhor o poz?
Ignoro. Você está certo de o não ter esquecido na cozinha, quando ni

impou _
Oh! senhor! Estou tão certo disso, que o senhor hontem dc manli.i

Itirou ao alvo. E há dé me fazer a justiça dc reconhecer que nunca deixei
1 stia ártwa suja. Unia hora depois do seu exercicio o revólver está sempre
em estado de servir.

E' verdade.
Pois bem, eu limpei o revólver hontem, como de costume, c colloquei-»

ri 
seu togar próprio, alguns minutos antes da chegada da senhora com quem

•cohor estive conversando cjuito tempo.- *

A 'l.UGA-SE um quarto mobilado ou
^l.,não, com ou sem pensão, a cava-
lheiro. Avenida Gomes Freire 1,18.
1°. Telephone 55.11"' (S/.wElJ

A 'T.UGA-SE um quarto para um ou
ü.ilois moços snltciros, com ou sem
•iiensân c lua clcctrica; ni nn da
Alfândega n. 161, i" andar. (iSil.).f

A I.UGA-SE exeellente cscri;)tor:o;
__"\:in run .1«. Uosario n. -7-. ,co:ii
telephone. -oSooo. (t8o E) J

* 'LUGA-S'-* na rua do Uiachuelo
X\n. 161, um quarto mobilado Com
nensão, n um preço sunimainente ba-
rato, pnra dois ou tres rapazes.

(5314 E) J

A EUGAM-SE bons quartos de fren-
_Í__lU\ nom c sem twomiliá; na rua
do Riachuclo n. 92, sob. (íoôE) J

A LUGAM-SE lindos quarlos a mo-
^Vcos solteiros, a 40$: na rua Luiz
de Canifics n. no, quartos uutito.-rln*
rus e arejodos. (214 Ií) J

A I.UGA-SE uma boa sala dc frente.
¦An casal ou dois cavalheiros, casa
do familia; na rua Senador Dantas
n. :9: (3--4 10 ¦

NU PHOSPHATADA
X_*e -WERNECK

_P-'o mais poderoso tônico empregado
contra as moléstias on excessos, que

produzem esgotamento nervoso

ANEMIA CEREBRAL *•
00 «_• PH08PHATÜRIA

ALUGA-SE 
confortável easa, . e

sete dormitórios, salas d» lantar
e visitas, mais dependências, bom
quinta! c bondes i porta; na rua y.e-
ncral Polydoro 308, Botafogo.... (5279 (j) J

ALUGA-SE o predio 11. 5.
-f-ila rnn Ipanema; frntn-sí?
no 11. 65. (J jggO) I_

A EUGA-SB ou vcndc-se uma bo_
_£__.casa, com varanda ao lado; i.;i
rua Vinte de Novembro n. 51).

(5J05 II) jj

A 
T.UGA-SE uma sala de frente, emj
.Copacabana, próximo aos Innliosl

de mar, em easa de um casal de lodo
respeito; na travessa Domingos l'tr-1
reira n. 2. (16,1 11) ,l|

mi

¦¦¦«¦panaiiaiiiiiBautuHn
OS QUB SOFPREld DO i
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Saude, Praia Formosa
e Manp^

AI.UGA.M-SE 
de 35$ a

li

ALUGA-SE 
um bom quarto com lus

electrica, em casa de família, a
um casal ou a senjioras; na rua Bani-
bina n. 129, Botafogo. (574 iG) J

ALUGA-SE 
uma casa com dois

quartos, duas salas e mais commo-
didades, por 85$; na rua Ypiranga
n. 36, Avenida Mesquita e trata-se
na casa n. 35- (57*3 G) K

ALUGA-SE 
por 88$ uma easa, tem

grande quintal; na rua do Rateie
n. 214. (5713 G) "

....... cspaço?o quarto mobila-
em casa de familia, perto da

praia dos banhos. Rua Dr. *jorrea
Dutra n. 24. (5720 O) K
ALUGA-SEdo,

PRECISA-SE, 
alugar um compar-

timento, nas immedinçõcs da ove;
nida Jlio Branco, para laboratório
photograi)í.ico, tle preferencia uma co-
zinha; cartas nesta redacção, a P.
Q. W. (452 E) ,M

LAPA E SANTA THEREZA
A LUGA.SE um quarto, independeu-

.Ate, ar.iado c fresco mobilado, com
boa pensão, a <to:s ranazes «docentes*
tem electricidade c telephone, sendo

cada um 011 120$ nira um só95»
na rua
Lapa.

Visconde de Taranaíiiá 15.
(24.I 1;> K

ALUGAM-SI. 
bons quartos a mo-

ços, com bons banheiros, elevador
c creados, no bello palacete llragança,
A rua Maranguapo n. 9. 'iíirgo da
Lapa. (1321 !¦') J

AI.UGA-SE 
cm avenida distineta

sócegadn, casa nova cnm duas sa*
ilis, cinco quartos, optima installação
Sanitária, etc. Vulunlari... n. Sj, on.
do se trata. (72 G) R

AI.UGA-SE 
por 153$ uma casa com

quatro quartos, duas satos e
grande quintal, e outra por 132$, eom
tres quartos, duas salas e grande
animal; na rua do Cattete 314 e ou-
ira por 122$, eom dois quartos, duas
salas o grande área e outra por. 87J,
c intra por 61$, tem grande quintal;
na rua Bento Lisboa n. 89. Cattete.

(571a G) 11

... 45$, CKCclJ
lentes commodos a casaes ou . -

valheiros; na rua Visconde do Itaun,
n. 53, sob. (98 1) i

AJ.UGAM-SE 
por preço barato, boat

casas com tre» quartos, duai ur
bom quintal. Iofornia-se 1 rnnIas .,..-. .

Cardoso Marinho o
Praia Eormosa.

7. escriiKont),
(5731 D

ALUGAMjSE 
por preço barato, bo.iil

casas com dois quartos, duas su,
li -Ias t bom quintal

Cardoso iMarinho
Praia formosa.

nforma-sa A rm
7, eseriptorio.

(S7-- D

AiLUGA-SE 
uma linda casa com

.tres quartos, duas salas, boa cori-
nha, grande quintal, I112 «'cetrica; na
ma Vidal de Negreiros 11. 49; a»
chaves estSo na venda. Aluguel, 85$.

i.2jj I) T

A IiUGAM-SB quartos noviw
__-o muito baratos, na casa do
commodos & ladeira do Uni'-
roso 2, perto da Saude.

(3 5226) I

ALUGA-L n. 69. Praia Formosa; trata-se «a
rua Jorge Rudge 53. easa .1. , _

(S7oo D n

A LUGA-SE a casa da xi-a Benj"a-
^Xniin Constant n. 14.I, . com seis
quartos, banheiro, luz electrica e mais
commodidades; as chaves estão »«}
própria casa. (5704G) R

LUGA-SE uma honita. casa ¦ nor
á rua IX Marciana n. 5i

com tres quartos, duas salas, porão,
electricidade, gaz, etc. (5705 G)R
ALUGA120$,

ALUGA-SE 
por 200$ mensaes o so

brado da rua Voluntários da Pa
iria n, 271; traia-sj na casa de fei-
ragenS, (112 G)

A I.yG.VSl, uni ojilimu aposento,
_C_Lco:n entrada independente c lindo
terraço, com optima pensão, í todo
a conforto, a casa) ou doi.i rapazes;
na rua do S. Manoel n. 20, líotafo*
go, próximo ú praia. Preço razoável.

(13S G) S|

ALUGA-SE 
por iC;$ a casa da rua

Dezenove de Fevereiro n. 155; as
chaves cítão na venda da esquina da
rua Voluntários da 1'atria e trata-se
ua rua de S. Pedro 11. <S8.

(5.125 C) R

1.110 Mil MSI
A iT.UG.A-SE o predio da rui da

-—-America n. 159, completamente
reformado, coin todoi 0.1 t requisitos
modernos, contém tres pavimento, e
ahipam-sc mitos ou separados, por sc-
rem independentes. Pód, ser visto
durante o dia. Trata-sc na casa Par-
dcllas. • Assembléa, ,76. . t.,-29 E) J

A IiVG-â-SK nnin l»o.. siiln, pn-
¦_*-i'ii (íiiliinoto ük medico ou
mlvouiulo, com direito ú 11111a
saiu de esperai dcccntcmcíitc
niobiliidii; 111* rua da Consti-
tiiii.no n. 4; trata-se com o
dl'.'Semi. (J 358) É

* I.UO.V-SE uma sa'a tlc frente, tm
-Mcasa do familia, á rua do Rrzen-
de 11 ,-.|. sob. (ifliT.-, J

,* LUGAM-SE dois quarto' inde: cn-
-ÍAilcntes, iunlos ou separados, luz
electrica, tclcohonc e serventia; na
avenida Rio Hranco n. 183, 2" an lar.

(332E) T

.4 I.IT(V.\_S'. pnra eseriptorio ou rara
XVranazc. do todo n rcs;it;Íto, uni-,
maiínittea sali d. frente, cnm tre,
sacadas c mais um confortável ditar*
to, ambos rom entrada indcncndcntc,
!uz c-çctrica e tada; ..i comm«odÍda*
dos. lin. casa de pequena ¦íamiüít dc
tratamento, rcçcntcn.f.nte miidnda rara
a r':.i Primeiro cie Março u. ioo, _ift
ainhif. (301E) J

Ail.UGA-SE- 
quarto com rcnsâo, em

casa do familia, por So$; na rua
da Carioca 49, 2" andar. (523.1 E) J

ALUGA.\f-SE 
duas boas salas dc

frente, -em casa de f-amilia, com
ou sem pensão, com ou sem mobilia;
na rua Marechal Floriano Peixoto
n. 16, íobrado. (201 K) J

A ^UGA-Sfi bom quarto com jatiel-
jírVia por .fi)S, e outro por 3o$t em
¦casa de familia de todo respeito; r.
Túlio Ccsar 6$, 20 and., próximo á
r. Ouvidor. (221 E) }

(NOME REGISTRADO)

Cura a infflammaçâo e pur-
gaçòes dos olhos

Em todas as i3lxa.ri_n.ai-
cla_s ô -droerâirlais

ALUGA-SE 
um hom armazém e so-

brado, por contrato, tem . grande
foRão, para easa de petisqueiras ou
restaurante: na rua d« S. Pedro 196!
trata-se com Ferreira Cabral, á rua
Acre 110, onde estâo as chaves

ALUGA-SE 
a casa da fua Comnica-

dador I/eonirdo n. 5.1, com duas
salas, dois quarlos, eo2Ínha, chuveiro,
e área; as chaves estão na rua d.i,
Saude n. 163, onde se trata.

(4330 1) 9

ALUGA-SE 
a nm senhor de rrsrei-

to, um grande quarto com jancN
h electricidade, por'45$, ein casa dq
um casal; ma rua Visconde de Ilatina
n, 469. (sCG-i. O 1

ALUGA-SE 
para negocio o nreJin

da rua Visconde de Itauna n. 117
com iminenso terreno nos fundos, 011»
de pôde ser montada uma, grande fa-
brica ou uni elegante cinema, pois
o ponto éj de primeira ordem, c iiki-i
mo na prata Onze de Junho.

(4029 I) W

A LUGAM-SE magníficos apo-
-¦-sentos com ou sem mobilia
e comida sã o variada. Preços
módicos. Rua Corr_a Dutra
n. 146. (J 5783) O

ALUGA-SE 
para negocio, a hoa lojí.

n. 201, da rua de Santo Christo
15270 W ) | Jo, Milagres, já «om armações e có-

pa ou para um bom botequim ou t<n-,
dinha. Trata-se i rua de S. Pedro

40. (492.. I) «

ALUGA-SE. 
por ir«.l$. o predio a

rna Visconde Silva 81; cliaves à
rua Conk Iraiá isoj trata-se na Com-
panhia de Administra(áo Garantida, a
ma da Ouitanda C8r (4410 G)_ «

RUA 
Cattete n. i, sobrado. Kesta

1 bem arejnda casa, alugam-se cs-
plcndidos qeartos, • com bella vista
para jardim c mar, a rapazes e ca-
valheiros de tratamento. Tem ha-
nhos quentes e frios. Pensão de 5$
a 6$ e 7$ooo. Telephone SOf"). Ciiti-
trai: (52-'8 S) J

A l.UGA-SE a casa da rua Dr.
XJ-Corrèa Dutra' 170, Cattetf, para
familia por commodo preco: a chave
está na esquina, onde sa trata.

(341 C) I

AII.UGAM-SE 
dois bons e arc.iados

quartos mobilados ou sem mobi-
lia, a senhores decentes, luz electrica
e bom banheiro, perto dos banhos de
mar-, r- rua da Lara n. 01, tendo
saida rela praia da Lapa. (2651) J

ALUGA-SEloia intciraiiicntc nova,
para

A LUGA-SE. um exeellente quarto
impara solteiro ou casal sem filhos;
na rua das .Marrecas n. 13.

(204 E) .1

AIX'1'..VSE 
.

da rua da Carioca
andar do predio

o, pro-
pri o para familia, com fogão a gaz
e esquentador e todo o conforto.

(2)3 E) J
.* 'tUC-A-STá a pespoa de tratamen*

__.m, oplinrn sala de írc-nte; na rua
iln Ouvidor 11. 5-', 2o andar, lado ila
sombra. (224 Ü) J

ALUGA-SE um bom quarto, com
_c-L*o.i

' * T.TjC.A-í.1. o in anUar d>. predioa Vda rua «''-_ Ouvtdír n. 89, pro. !
t-rli. p-.rã pserintoriost trata*?\ no r
andar do referido -predio. (2S- lí)J

* T.LX.A-S1' rm casa do casal df-cen-
-/A-tf. sem filho?, nma mactüfica
sala di: frente, co:,. ou- fiem mobilia,
p. outro r?.?a'; na praia d_ Pauta Lu*
«ia n. 142: t.iSI V.) J

- cega n
>u sem pen-üo, ã rua da Alfan-

120, 2" andar. (2O7 E) R

negocio limpo a
jva, da avenida

Mem dc Sá n. 349, esquina da rua
Frei Caneca; ponto de grande, lu»
turo. (4927 1) R

DOIS CÁLICES DESTE S
IS PODEROSO..ANTI-ACIDO g

EVITAM -'IS MAIS GRA- \_\
VES DOENÇAS S
Guaranesia. I

H _==-=¦-- rr B
Í_tl»i^llB':ii»liim>aiB!:!!ll!i»!KKi9

__T_Lros
Gloria.

LUGA-SE uni conimodó, a soltei-
ou cr.fall na rua Cassiatio 47.

(5792 fc) b

A 'HÍGASlí por 140$ a casa ila rua
-XGcneral Menna Barreto li. iõa-
Vil; lrata-se na rua da Alfândega
n. 12, Pcixola o C. (127 G) J

LUGA-SE uma mulher.para.arru
leira e dor

rua .Al.ice
ALUGAmadeira e dormir no aluguel; tra-

il!i.« .. r.ürr.iiipír.i-i.
J

23, Laranjeiras.
(301 G)

ALUGA. 
SE uma sala confortável,

nara descanso, cm casa de senhora
-ó; rua Gloria -0.2, sob. (.8,oG) S

ALUGA-SE 
uma casa na avenida

da rua General Polydoro n. 20,
íom dois quartos, duas salas, cozi-
na e' clcctricidadc; trata-se na rua da
Passagem n. 28. (317 G) R

ALUGA-SE por 252$ o predio da
rua üenedicto Hippolyto 11. 212,

Xlcom duas sala9, tres quartos, saleta'
para cngomniado, despensa, cozinha
toda ladrilhada, com fogio a ixr, li-
nheira, área, quintal com tanque par*
lavrar roupa, com boa installação cie-
ctrica, pintada e forrada dc novo.

(2.3 1) ])

ALUGA-SE 
um bom quarto,

Cos solteiros,
há Art.,-3 11.

na travessa das IM-
3- (.17.1 R) >3

Catumby, Estacio
e Rio Comprido

Ei-
per

ALUGA-SE 
uma hoa sala dc fren-

tc, com mobilia, luz clcctrica,
para uni ou dois moços do commer*
cio; ua rua D. í.uiza n. 49- t.loriá.

(,|i6i G) S

ALUGA-SE 
uma sala n dois ou tres

mocos ou a casal sem filhos, com
ou sem pensão c com o.i sem mobilia.
Marquei dc Abrantes, 76..

(51.1 G) R

A-.UO.V...'. 
bom quarto

a
mobilado,

casal sem filhos ou a Cd\_tlb..-
ro de tratamento, casa em centro de
jardim; na rua das Laranjeiras, 27:

(5-S.I G)

,UGA-SH a familia dc. tratamen-
confortável píedio da tra*

vessa do Torru 13; trat. Riaclmelo,
136. C.5/81 F) J

ALUI
X-.W,

A 
LUGA-SIv unia sa'a de frente,
mobilada ou não, com clcctricida*

de, cm casa t de familia francczã; na
rua Voluntários da 1'atria, 420,

(522O G) J
A I.UGA-SE unia sala de frente, in-

__r_l_der-.ndc.ttp, mobilada ou não, cm
casa de familia tranceza; Voluntários
da Pátria, 429. (3224 G) J

Juventude
Alexandre

Faz com que os cabellos
brancos fiquem pretos, não
queima, não mancha a pelle.

A Juventude Alexandre des-
envolve o crescimento do ca-
bello c extingue a caspa com
tres applieações,

Ycnile-se cm todas as- per-]
ftiniarias, pliarniacias c droga
rias. — Preço 3?ooo.

ALUGA-SE 
cm casa da lamilia,

uma bna sala dc frente para jar-
dim, a dois rapazes, a uo? cada um,
só com rcnsâo; na rua Andrade Ver-
tence 32, Cattetc. Telephone Central
5101. (449 G) M

A LPC-A-SK a esmeosa Ini... nronrn~J~s>' ãrá ni.alf)ucr nceoeio; Senhor dos
Passai 71: trata-Ee á rm da l".a"a
n. 103. (4352 E) R

A TitJOAM-S-T. ilitns snlns ile
---rvpiitn »!ii'ti CRcriiitòvibt nn
i"iii ?." il« Mrtvflo UO, tirovlnio
iV rim ilo Ouvidor. (,T 131) B

4 LUGA-Sli um- bom commodo á
x___rua Sete de Setembro ri. o-.

(36S ro 1;
A T.TJGAM-SI. n.âc-iifícas salas nara

-Çfc.C-f.ftDÍ-.rios nor oíaoo mensaes.
no .'' f-idár. do oredio rcceníemetitd
constr-.-.;!. ;, rua di Quitanda; _j:
trata-FC 11a loja. (380 J E

* T.TTGA.SE emu telrphone. oiitima
___i.sala da frente, essa do famüta;
na avenida Rio Branco 143. ;".

(-t.1.1 E) M
« LUGA-SE iinn ho-i sala úV fren-

__t_lu(p. com -.••trada índesendente cnm
o»i ícni ppns5o, a ca^1,1 ou r. mocpS
j-olteir"!»: na rua da «Misericórdia *_..
a» .-.lidar. (4.19 E) lt

» T.UC.AM-SE por 36Í a lin.. quar-
_£_k.tõs nara solteiro.^ mobilados, com
roupa de cam*, serviço a luz eVctri-
ra: nn avenida Rio I>aiico n. ir.
t* andar. (.4: El _-

"°E__.AfNHO e Para as MOLÉSTIAS DH PELLE
^ 

ÜS/r.6 SEMPRE O 
»M5fonAa- . VEIOfELHIDÍ™ ""»•«• —'

* 
_ ^-"^c. 

üiAKi)A8t C0M1CHÕES,

1IÍRITA.ÇÕGS,

AI.UGA-SE 
a hoa casa da rua

ria 11. eu, Estacio de Sá,
i;2?, está aberta; tratar só com o
proprietário, á rua Christovão Colou.-
bu 11. 113, Cattete, sobrado, (89J)_i

ALUGA-SE 
o sobrado da rua 5a-

rão dc Itapagipe 197, na parte ah
ta, bondo Itapagipe i Bispo ú pori.1,
a um minuto de II. Lobo, com cín-
co quartos, dua9 salass corredor, pri-
vada no porão, no primeiro andar t
no sobrado, banheira esmaltada, lira
ülectrf/òa, bom quintal; chaves no
11. ¦2)9; trata-se na rua da Alfande
_a n. 11, com o sr. Rocha. Alugirl.
23O$00O. (46J) 1<

ALUGA-SE 
um niagnifico predio a;-

sobradado c indcDCndeiita na rua
Senhor üc Mattosinhos n. 90 esquina
da rua V. Julia; tríta-sç na. avenida
Kio Eranio 45. Casa Opçl. (77 J) 1<

A LUGA.SE a casa n. 6 da rua Xa-
i_,vuiro 93; aluguel 60$. (240 ]) J

ALUGA-SE 
por 100$ mensaes um

bom chalct, 'Estaco dc Sá, rua'Conselheiro Pereira franci n. iu;
as chaves por tavor na rua Ívs ta-
cio de Sá n. 71, ondo sc tr.V.a.

(rroo J) J;
,i I.UGA-SE. cm casa de casal sem

2_.lilhos. ile todo so.-ego, um uranilc
è; ttrcjadò commodo, com ou scainio-
bilia, para casal ou senhoras serias,
com serventia no resto cia casa; rua
.•"rei Can.vra 541, próximo :;o estacio
de Sri. (.11121 J) S

SABÃO
^ARISTOLIMO

ESI'I«\HAS.
RUGOSIDADES,
CRAVOS,

FRIEIRAS,
KKRÍDA9.

PERDA DO
dores.
KCZEMAS.
DARTHROS.

GOLPES.
CABELLO CONTUSÕES. |

QUEIMADURAS,
ERVSIPELAS.
II.FLAM5LVÇÕES.Í

Deve-se clnpi:cgal-o sempre de aecordo com as instriicçõcs qne
aconipanliam cada vidro.j/Vi A V-MC-i fí" roo* ?A_T_

<¦ -T'-
¦ a lcg.vs::
mCYírente, independente;
rcehal Floriano Peixoto
frente á Liuht).

3 sala de
na rua Ma*
n. 20; (em

(445 K) M

ALUGA-SE 
um quarto dc frente,

a üíoçòs do commercio; n.. rua
do Senado. 6, sobrado. (451 E) M

ALUGAM-SE íalas

a rapjze_.

frente, na
_r, a* andar,

(44° E) M

,4 LUGA-SE no nredio n.ivo da rua
JrXio Kjjciii'- ID3. um bello quarto,
a casal dc? í.no tratamento ou rapa",
ias mesmas condicües. H43 E) S___»

ALUGA-SE 
um auarto

casal; no beco do Rio
a mocos ou
2;, Gloria.

(172 10 J

A I,UG.\-SK, cm casa franceza, uma
-___Lgra_.de sala, com cinco janòllas,
para casal de '. tratamento^ com bella
vista sob.*c a cidade c baliia com pen-
sâo, luz clcctrica. banhos quentes, bel-
la chácara e tdcpfioiic: na rua Costa
Bastos n. 44. Santa Thereza.

(5753 F) J
A LUGA-SIv para familia de trata-

X\mento o cranile e confortável 1"
andar do predio inteiramente «ovo da
avenida Mem de Sá n. _49. tendo- bons quartos, duas grandes saras e
mais dependências. (.,<j3ol:)R

ALUGAM 
SE unia sala e dois quar-

tos, na rua Senador Cândido Men-
des 197; oreço 80$; Gloria. (16-CO S

4 LUGA-SE uma sala para escripto-
_CA.no; -ua 3-tienos Aires 118. (S

ALUGAM-SE 
dois commoJos »._

bilado--, com pensão, sendo um dei tò e de tratamento; uma pessoa
frente; na tu» Silva Manoel, 52. duas, _.c5; rua Kiachuelo 158.

li.»» E). -l Í55-8 í) 4

ALUGÁ-SX. 
um quarto, com pensão,

cm caía de família de todo rcsjiet-

ALUGAM-SE 
para familia dc trata-

mento, ns casas da rna Real
Grandeza ns. 35 e 41, caía VI, com
cinco quartos, duas salas, cozinha, có*
«pa, despensa, dois banheiros, duas sa-
ni.ar.a3, luz electrica, jardim, quin*
tal, etc; para ver e tratar na mes-
ma rua, esquina de S. Clemente 353.
armazém. (5'99 G) R

ALUGA-SE 
a pessoas da tratamen.

to um bom aposento, em casa do
famHia, próximo aos banhos de mar
na xua Buarque de M.iceíb n. z6

(141 Cl

ALUGA-SEmobilado, ¦ um quarto da frente,
com electricidade, per-

to do mar, em ca?a de familia fran*
cezi; na rua Corrêa Dutra, ,8.

>_. (5--S G) J

ALUGA-SE 
um quarto, de frente,

mobilado, com electricidade, perto
do mar, cm casa ile familia franceza!
na rua Corrca Dutra, 78. (321:4 G)J

,t LUGAM-SE as easas ns. 1 e Q da
_C_Lnia I-wito Lisboa 70; tem ttrcs
quartos, liuas salas, cozinha e quinlall
as chaves no 81. (253 G) J

A LUGA-SE nroximo aos hanhos de
__._l.mar. esplendido aoosento de fren-
te, mobilado; rua Silveira Martins 149.

(244 G) J

AlLUGA-SE 
uma easa com duaâ

saias, dois quartos, cozinha, quin-
tal» jardim, porão, -etc,', á trave-sa
Oliveira 12, Botafoso; aa_ chaves es-
ti». 110 armazém Ideal, á rua Real
Grandeza 292, (436 G) M

em casa de família.
nic c ouartos, para

casal sem [ilhos ou rapazes solteiros,
todos com jaucllas; na rua dc S. r.ui;:
n. 23 (Esiacio de Sá), (4931 )) J

Sâo
para família, com

.1 quartos; -' salas, copa, cozinha, po-
rão, quintal, arvores frutíferas; as
cliavcs na rua -Maria José 45, Estacio.

(43-10 J) S

Al.UGA-SI, 
o nragnifico .sobrado

da rua Dr. Mattos Rodrigues 19,
todos os commodos com janc'i.,9, pre-
ço módico; cliaves na loja. (í7_._JJR

A 
LUGAM-SE, em
uma sala du fren

A 
LUGA-SE o predio da rua de
Cláudio 11. 23,

salas,

ALUGAM-SE 
boas casinhas.

83$
á ;sJ.

90$. assobradadas, pinladas.f.
forradas dc novo bondes de ioo réis.
próprias para família; na rua Frei
Caneca 2\2\ '¦ trata-se na avenida Sal-
vador de Sá 114,. Ou-1.? .D -i

ALUGA-SE, 
por 200$. o predio »

rua Barão de Sertorio 28; chaves
rua Darão de Itapagipe 143; trata-se
na Camuauhia de Administração Ga-
rantida. Quitanda 68. (4.121 J) R

ALUGAM-SE 
os sobrados ns. 183

e 1S9, á avenida Salvador de Sá,
couipl-tameutc limpos, com duas ssr
ias, quatro quartos, copa, banheirr¦esmaltada, tanque, terraço e dois
\V. C; chaves no n. 179 da mes-
ma avenida (pharmacia).(SUO J) J

AI.UGA-SÍ*. 
a familia a boa casai 3°

da rua Con tra» Almirante Baptista
das Neves, antiga rua da Luz, proxi-mo á avenida Rio Comprido.

(4931 J) R

\ LUGA-SE
--i-râo de Gunratiba n
.es esua c_

sobrado da rua Ha-
tiba a. 25: as cha-

l»i_- — di» G) J

ALUGA-SE .1
/VfamilU ua
Juliano. por 60S
Andradas 149.

casa para pequena
travessa do Coronel

$; trata-se na ruã dos
padaria. (ia) J

ALUGA-SE 
um quarto em casa de

familia para estudante ou emprega-
do dc comnicrcio. mobilado ou nío.
Taula Matto» n, 75. 'jía J) ¦

f,
'¦¦¦<

4
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ACURADA SYPHILIS
Adquirida ou her editaria, interna ou externa cm' to-

• das as manileslaç õcs: R.iciinwtismo, Eczcmas, Ulccras,
Tumores, Escrofu Ias, Dores musculares e ósseas. Do-
leu de cabeça noclurnas, Ulceras do Estômago, etc,
te consegue com_o

i .—.

LülíTY L.
Poderoso entisy-
philitico. Elimi-

bador das inipu-
rezas e micróbios
di. Sangue. Cura
sypntlis, tanto cx*
terna (pelle, etc.)
como interna (dos
Pulmões, Coração,
etc.) Peçam prós-
pectos. Vende-se
nas boas pliarma-
cias. Preço, 5$.
Deposito Cera!:
Avenida Gomes
freire, 09. T.
iaoa C.

A LUGA-Sli por 3.0$. o ored.o da
.íArua General Delgado a". Car/.ilha
n. 51. antiga Industrial; trata-se 11a
rifa Rodrigo Silva n. 40. ourive.
saria. (4460 K) J

MOVEIS a PRESTAÇÕES
72 - Quitanda - 72
— A. PINTO & C. —

ALUGAM-SE 
casas, a 120$, na rua

Condo de llomfim
des quartos.

9, com .1 t?ran-
(492.. K, J

A LUCA-SE i rua Dr. Costa Fcr-
¦rt-raz n. 10 casinha n. ia com 2
iiuartos. 2 saias, electricidade cie, as
t-liavcs estão no n. I*. J

! A 'LUCAM-SIS uma sala « quarto,
¦l-Lcm cas ade pequena família, n
casal sem filhos; na rua dos Coquei-
a-ol 36, Catuinby  <J.

ALUGA-SE 
por 100$ a casa -ca tra-

vessa Carvalho Alvira. 33; Uni-
ílilay, as chaves no mesmo tem 3 quar-
tos o electricidade. (.1,13 J) R

ALUGAM-SE 
com pensão preços

módicos a familia ou rapazes; Um-
pós e arejados. quartos r. Haddock
l.obo. 96. lado da sombra, muito agra-
«lavei, no verão.  (13S J) R

ALUGA-SE 
cm casa dc familia de

todo respeito uma sala, bem moui-
Jada. para um casal com ou sem pcn.
«ão á rua Christovoã Colombo, 121.
Cattele. Dois de Dezembro.

(.134 
J) C

A LUGA-SH uma loja com 3 quar.
.2'vtüs 2 salas cozinha, c bom quin-
tal; Paula Mattos n. 7... 301 11 E

\'7,UGA-SE 
um bom qtrarto com 2

jancllas. muito arejado electricida-
.le c independente casa de familia; a

1 ou 2 moços do commercio rua T/ar-
Ka..4t, sobrado. (385 J) E

ALUGA-SE 
uma boa sala -dc fren.

te a casal ou senhor em casa dc
•1 ido respeito, a avenida Mem de Sã
ti. 20. (136 J) E

ALUGA-SE 
o prodio da rua Conde

de Jiomíini 791 com ? quartos e
bom porão; chaves no açougue, c tra-
ui-se na rua Moura Brito 19.

(5321. K) J

A-LUCA-SE 
por 303$ o predio á rua

Salgado üenha n. -7; chares no
armazém próximo e trat.-se ua Comp.
d* Administração .Garantida, â rua
da Quitanda 08. (4|2tK) R

ALUGA-SE 
boa casa na Villa de

Lourdes ú rua Desembargador Isi-
dio u. 23. (241 J) K

LUGA.SB a rua Haddock LÕuõ,
422, bons .aposentos com ousem

XXpoiuão, T)á-sc comida a domicilio.
(310 R) S

ALUGA-SE 
a casa III da Villa

Ypiranga, á rua Pereira (le Si-
queira 03 com 2 salas. 2 quartos,
etc., luz. electrica. .bondes de 100 rs.
do S. Francisco Xavier, por gi$; as
chaves na casa VIII. e trata-se ua rua
do Ouvidor 145, casa Ucvilaci.ua, coin
o sr. Mario. (37 K)R

S. Christovão, Andarahy
e Villa Isabel

ALUGA-SE 
o predio da rua Dr..

José Ilygino n. q: a chave acha-
se no n. 2;, fundos, (117 K) J

MYF>IMOTISIV!0 !
Curso do Professor li ADI i", na rua .Mariz o Barros

n. 87. Iuscripções todos os «lias, das 8 ás 11 c da» 4 ás
8 horas.

Pelo seu metliodo dc ensino, com 8 lições apenas, já
podeis influenciar c dominar outras pessoas I (J203)

• A'LUCA-SE a casa da rua da Es- A LUCA-SE uni..
LoLlreUa n. 27, com boas accouimo- -ívna rua .Praiiois
ilações -e grande chácara arborisada. '--'- - *¦•¦¦-=¦
As chaves estão na mesma c trala-se
ma' rua Visconde da Inhaúma ti.¦ $2>
armazém. (*-l5 j* j

ALUGAM-SE 
boas casai cai Ga-

tumby; trata-se na rua 'Magalhães
11. 2i. C298 J) J

4 LUGA-SE a casa da rua General
ICLCãniara n. 272, com bom ar-
inazem o 1 andar, (388 J) E

A LUGA-SE .1 uma senhora, um
J"\c,iinmodo our 10S0110. Rua D. An-
iv.i Ncry 11. 359. (340 J) M

\I.UGAM-SE 
os baixos do predio da

rua Leste n. 22, as chaves 11.0
-mesmo. Kio Comprido. (190 J) J

,\ LUGA-SE uma sala própria para
x\iuoJi.o, R, 7 de Setembro nume-
«'o ijí (.158 J) li

NAODOGH LOBO E TIJUGA
ALUCA.SE. 

por 260$ o grande
sobrado, da rua Conde de llom.

fim 11. 240. com muitos c grandes npo-
KCiitou, auintat, banheiro, ai* e elo.
ctrieidade,  (33 K)K

A LUCA-SE, por 00$ a rasa n. 32
Xxda (Vávcssa Carvalho Alvim.UriK
Kuay; a cluivo. defronte, n 41.

(102 K> J

uma boa casa barata,
rauciseo Eugênio n. 45'

tr-it.-j. se na -Avenida Rio Branco 45,
Casa Opel. (?fi D R

ALUGA-SE 
o predio á rua General

Argollo n. 102. reformado de uo-
rão habitavel. lotar alto. bonde de
100 réis. (126 L) S

!llíB!i:llllllI!lli;«llliililBlllB:!lll|iaar
CHA' DE MINAS f

B (Legitimo Chapéo de Coura) §jj¦ Deposito I Rua dos Ourives 54 m
mmmmmmmmmmím,

A LUG/i-SE a casa da rua Maxwell
jC'A.í'8 (Aldeia Camuista) com boas
nccomniodasücs. para regular familia;
preço razoável; trata se com o pro-
liriclario. 110 11. 2., (122 L) J

ALUGA-SE 
por ifioS o sobrado da

rua í?. X.uiz Gonzaga 66, com
boas acconunodaçócs para família; tra-
la-sc na rua da Alfândega 12 lVi.xo-
to & C. (128 L) J

CALL1STA
Miguel Braga, especialista era ex.

tnicçüo de cal loa c unhas encravadas,
sem dôr, cie, r. Ouvidor 165. flob,
T. N. 1503. Aos domingos atten.
de chamados a domicilio. Telépli.
Norte 2659.

A LUGA-sE por Ci$. uma casa. com
-iAsala. ouarto cozii.ha o electricida-
de; rua Uoaifim 191. S. Clirisiovão.

(113 L) S

ALU,GiV-SE 
barato o predio novo.

com 3 quartos, 2 salas, luz, terre-
uo, bom lòffar e quo nüo enche: rua
D. ltoiuaiia -C8 -deDois do J. /colo-
rico. (i;fi I.) J

AI>U-GÀ'S*5 jpor 120$ o armazém
da rua de S. Chrisiovão 515, com

moradia para familia,-As chaves estão
110 sobrado e trata-se na Grande Ma.
uufactura Pennaficl, ã rua da Qui-
landa 116 a ii3. (5833 L) J

>¦ I.UGA-SE por 120$ a casa asso-
XXhradada da rua lfe!ippa Camarão
¦1. 117, com dois quartos, duas salas
c mais dependências. Trata-se na rua
do Sanla Luiza n. 54, Maracanã. 0:1-
-le estão as chaves.  (58-..1 I.) J

4 I.UGA-SE o magnífico sobrado da
-tinia Uarão dç Uma Retiro 11. 314.
para pçiucna familia de tratamento;
tem dois quartos, duas .salas luz elo-
ctrica, bom quintal c magnífico jar-
dim; as «.i.avcs estão na loja do mesmo
e para tratar, á rua Buenos Aires n.
108 (áulica llospicio) ou & rua de
Santo Christo 11. 258. cora o propric-
tario. (4Q22 L) S

A LUC \.;iK boa casa assobradada
irXconi 4 quartos 2 hcas salas norão,
erande terreno arborizado c todas as
couimddiJyJcs por u-'$;*ns chaves á
rua Chaves Faria 72, armazém Cancel-
Ia. S. Christovão. (4g.11 L) S

ALUGA-SE 
o predio da rua Espe-

rança 11. C, com 2 salas. 4 quartos,
banheira, água quente c norão habita-
vol; trala.se na rua Aliilio n Co São
T»nuario. (1032 L) S

A 
LUCA-SE. por 90$. uma boa casa
à' rua Amélia n. 52.A. com luz

electrica c logar salubre; trata-se na
casa dos fundos. (5701 D K

A LUCA-SE. em -asa de um casal
-fViiiii coiiiniodo a um casal sem filhos
ou a uma senhora aue trabalhe fora:
na rua do Mattoso n. 15. (2.11 I*) J

ALUGA-SE 
o novo predio assubra-

dado da rua General Argolo nu-
mero 2^9, em frente á rua Argcnt..
na, cjtn tres quartos, dues saras, -boa
cozinha, privada interna, tanque, ba-
nheiro c quinlal. AIu.licl, 120$; para
ver 

*as'chave:, 
tio ' 

p«>rt;tu largo jjuu*
to no 11. 225; tratar na praça da Uc-
publica, n. 221, casa Caboclo.

._. (JS]6S)

ALUGA-SE 
uma bonita, casa com

porão habiiavel csplemlida morada
para o verão, na rua Teixeira ftiuior
ri". 90, S. Cluistovão. (.101 J) L

ALUGA-SE 
a casa da travessa Der-

by Club n. 23 casa II. com dois
quartos duaa, salas, cie. ITntada dc
novoi as chaves na casa I; trata-se tu
rua 1'uenos Aires 11. 150. Preço ...
iiiS.oo. (142 J) L

AI.UGAM-bl. 
casas por r<j$ooo com

dois ttuarto.., e duas salas na ave-
^-i.nida S. Cnristovâo n. oaj, ponto
dus bondes de $100, (14! J) L

ALUGA-SE 
por preço liarat

graríde quarlo com grande

ALUGA-SE 
ura espaçoso commo-do;

com jancllas, casa cm centro de
terreno, com iardim residência de se-
nhora só. a casal decente ou senhora:
na rua ..'nicrcneian,t 38. (99 L)J

A LUGA.SE o sobrado do Doiile-
xi.vard Vinte e Oito de Setembro
11. 333. novo, com quatro quartos, 2
salas c mais dependências precisas,
com quintal; as chaves estão na loja.

(233 D J

rato i um
grande quarlo com grande quintal

paia lavar 11. Escobur ti. 52. Perto da
! R, S. Christovão. (316 R) L

ÃlilJGiM-SK buns quartos,
¦£*iiiulto baratos, na casa «le
rommodos da rua «lo Mattoso
li. 106, bondes de 100 réis.

(J ISO) I.

A LÜGA^SÍã" 
"õxcolloiites ~cã-

-í*-sas ua Villa ltosu, ú rua
«cila de S. Joüo 250.

(J 187) I.

n

¦7 A RUAS.JUSE' -7 A
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Moveis e Tapeçarias
F. VESGA & C.

VÍHDáS ÁlÜROErÚSTAÇÚES
DORMITÓRIOS DE PEROBA ESTYLO MODERNO

COM O PECAS A 5509, 58«»e ÜOOÇmOO
SALA DE JANTAR COM lü PEÇAS 800S9, 850S

e 1:0008000 •

E OUTROS MOVEIS DE QUAL-
QUERQULIDADE 

:
POR PREÇOS BARATISSIMOS

Rua Theophilo Ottoni 173

ALUGA-SE 
por 61S o predio à rua, A LUGA-SE um porão! habitavel; 3

Pa 
' "" '

;iula Brito n. 141; trata-se na
Comp. de Administração -Garantida, a
rua da Quitanda,' 08, (4117 D U

ALUGA-SE 
por 160$ o sobrado á

rua de S. Christovão, .197; cha-
ves no Boulcvard de S. Christovão,
86; trata-se na Comp. de Administra,
ção Garantida, á rua da Quitanda, 68,

(4I22 L") R

Alliera.QA no Andarahy, uma
niugd-sc i,0:1 c;lía propria p_ra
duas pequenas famílias, dois minutos
do bonde, á rua Souza Cruz n. 47;
as chaves estão na mesma c trata-se
na nu da Quitanda tiS. (4929 S)J

SUBÚRBIOS
A 

I.UGA-SE a casa da rua Diaman-
tina 32. propria para familia dc

tratamento; as chaves no 11. 36. onde
ss informa (4 M) J

ALUGAM-S.E 
duas casas, com 2

(iiiartoc. 2 salas, cozinha, etc; na
Arua Or. Manoel Victorino n. 413,
Encantado. (u.íM) J

^xsahu, cozinha, quintal independeu-
te, electricidade; rua Werna Maga-
Ihãe n. 47-A; cliaveá 1163 fundos, 49,
E. Novo. 

'¦•¦ 
(s?S.i M)J

ALUGAM-SE 
boa Mia e quarto, em

casa de familia de'' tratamento, a
uma senhora séria; ..refere-se profes-
sora; rua Henrique Dias 31, Rocha.' '• (107 M) J

IriÜTÂÃÍBINÃ
— Única loi'ão que exterrai-
11a a cuspa d faz renascer o
cabello. Dcp. Salão Elias, rua
Ouvidor 1Ü0 o nas iierfuina-
rias. 39000, V. (J4813) S

Na próxima semana os grandes

ARMAZÉNS BRAZIL
(ANTIGA CASA SOUZA CARVALHO)

A' RUA DA ASSEMBLÉA !04
INICIAM A SUA

GRANDE VENDA ANNUAL
em que todos o» artigos terão grandes abatimentos

%
,1

\ LUGA-SE uma saia a empregados
-i.jk.no commercio, k rua da Lanoca,
48, 3° andar. (422 Mj li

A LUGA-SE uma creada pnra copei-
-4-k.ru ou arrumaJcira. para casa de
iuwmênio, ^raia de Üocaiogo, ibo.
ItiOjíilOilí, ü\U -i'J4, <4uy JiLj V,

CASA 
— Compra-(e uma liara pe-

quina familia, de 5 a 6 contos;
sendo metade á vista e o resto cm
prestações. Oflerlas á Avenida Ria
Branco 11. i.-o, Café S. Pauto, com
Alfredo. (360 N) J

/% i(u0.a-mv uma cxceilenle satã -úe
XJLirenic e dois quartos. Kua do
uüsiiiCiú, uo, au aüiidr, l'taça liou-*
çaives ilias. I415 Ai) e.

\ LUOAlU-SE as Imãs casas da rua
À.JL.Í), Kumuita ns, 29 o ji» chaves uo
u. 33,.oiiac sc irata cas 9 i|2 as 10 i|a

(309 li) M

\ LUGA-SE a casa dl rua Luiz Au-
^^.iiusio 1'mto 11. 13. U/4 U) itl

/% liuOÀ-aií uma casa com j quar-
^.jlios e 2 saius, uuruo. com z quar-
tos, c suiu. fiiuguet oií. riia líraiicis-
co Mcycr 05, iv. dc JJcatro, liii c.c
ctrica. (328 T) M

ALUGA-SE 
metade de fina casa,

com boas a-coinn.odaci.es,' na rua
Valcntina 1'onscca 11. .19 estação do
Riachuclo; as chaves 110 41 onde se
trata. (66 M)R

ALUGAM-SE' 
sala, e' quarto, a ca-

sal sem filhos oi'- senhora só. de
tratamento;i na rua 1 üurm.atv ri. iS.
E. de Dcutro; preço .inodico (6;M)ll

, Agna Sulfatada Maravilhosa
wimsmi eiii mu k un üefumiü

Previno o oura »- diversas DOt KÇAS DA VISTA
A* venda m todas as boas Pharmaclaso Drogarias

ÜKIoJS,ÜS GRAKAOO I C. fillilMEl

A I.UGA.S'. por j.5 ininsaes, unia
iicasa, pintada dc novo: duas salas
e djis cuartos; (ravcssn Barros Lcue
11. 52, ..estaçã.. Quintino Bocayuva; a
chave 110 armazcin do sr. Eiraiino;
carta de fiança. (71 M) 1

cansas vmem
GRÁTIS O MAGAZINE DO DINHEIRO!

ALUGA-SK 
unia casa na rua Bar-

cellos n;, $s, a chave está no nu-
mero 50. S. Christovão com 2 salas,
2 quartos, jardim e auinial. (31S R) I,

ALUGA.SE 
a casa IIII da rua Vis-

conde dc Ilama,aiy n. it com 2
salas, tres quartos, cozinha. W. C.,!
tanque de lavar, quintal, e luz electri.
ca; as chaves 11a nu..ma rua n. 17,
onde se traia. (166 J) L

ALUGA-SE 
a casa da rua São Luiz

Gonzaga n, 348. aliiRucl i2o$ooo,
ãii chaves estão nu urinãzem em frente.

* tUGAM-Sl. casas novas com duas
-flsatas dois quartos, água c todo
o conforto preciso, a 50$; na rua Fe.
reira Laiulin 57. o dois minutos da
estação de Ramos. (219 M) J

II I
Tome PElTOlíAL MA-

ítlNUO
Kua 7 do Sutoinl.ro ISO

Tendes algum desejo que, aípczar
ile vosso esforço, não conseguis
realizar ? Sois infeliz em vossa fa-
inilja, ou cm commercio? Precisacs
descobrir alguma coisa que vos
jircoccupa ? Fazer voltar para vossa
companhia alguém que se tenha se-
.inrado ? Curar vicio dc bebida,
jogo, sensualismo ou alguma mo-
leslia ? Destruir algum malefício ?
Recuperar algum objecto que vos
tenham roubado ? Alcançar bom
emprego ou negocio ? Vazer casa-
mento vantajoso? Revigorar a
Iiotciici.a ? lAiigmentar a vista ou
iiicmoriii ? Adivinhar números da
sorte ? Attrair abundância de di-
nheiro ? -impregne o ACCULU-
-MAllOR ODICO MENTAL.

Concede, de um modo pratico e
<-ni pouco tempo, dons irresistíveis
para a cura ile dores e doenças,
desenvolvimento do poder psycliico
mi magnético, transmissão do pensamento cm distancia, hjipnotisiuo,
af.insuggestão; inspirar amor, coiv
cordia ou amizade; desfazer iu
íluciicias nocivas de inveja, ódio
ou quebranto; «reservar de lou-
cura, cpilejisia, hysteria ou moles-
lias nervosas; neutralizar os mãos
(iresagios; adivinhar; corrigir vi-
cios; favorecer a sorte ou qualquer
negocio; produzir, emfim, o bem-
estar ou a felicidade cm todos os
sentidos.. Dá o dom da fortuna, da
adivinhação, os meios de por in-
iluencia psycliica da vonladc con-
centrada, se obter facilmente ludo
<i'.ie se deseja — a riqueza, as boas
posições, ganhar na loteria, c fi-
ear-se livre das necessidades e per-seguiçties. Auxiliará nas diíficul-
dados financeiras; nas de obter cm-
(•rego c nos negócios de familia.¦y-ua ha que perder, e tudo a ga-uhar, tal como csiá demonstrado
em cartas das pessoas mais nola-

véis do mundo inteiro. E' .0. me-
-lhor talisman de altraira sorte !E!
uma' descoberta da influencia,
occulla da própria vontade' para
dar ao .magnetismo da vontade o
potencial realizador, tal como o
auxilio da luneta cm relação á vis-
ta, ou como o phonograplio que
fala por causa da voz que ncllc foi
gravada como a da saturação da
vonladc no Acciumulador.

Todo o dinheiro que se gasta com
o Accuinulador recupera-se logo,
com grande lucro! Numerosos at-
testados favoráveis estão nos nossos
30 magazines. Scmpredeu resultado
e é por nós vendido desde,lia quin-
ze annos ! Contra factos não lia
argumentos I Dura para sempre,
só com uma preparação, e fica des-
de então com a força em augmen-
to, tanta .maior quanto mais tempo
estiver cm "poder-daqttelle 

que o
compra ,e prepara para seu uso.
Não offercce perigo; 6 dc fácil
preparação, mesmo por pessoas dc
pouca intclliijcncia, c pôde ser
usado lambem por p.nhoras. senho-
ritas c creanças, a bem da sua
saude 011 de outros interesses.

Preço, incluído o de dois impor-
tantissimos livros das Influencias
Maravilhosas, com inslrucções ade-
quadas a todos os casos c o 1° gráo
do auxilio espiritual da Federação
Tlicozophica Universal da Califnr-
n.ia — ;Sll.SSililNTA -MiIL RÉIS.
Faz-se, pelo mesmo preço, a rc-
inessa cm registrado, pelo Correio,
para qualquer parte do Brasil. Os
(•edidos de fora devem ser envia-
dos com a quantia em vale posíai
ou pelo registro VALOR DECLA-

RiAJDO (não registro simples), en-
dereçados a LAWII.BNOE £ C„
>RUA DA AiSSI-MBLÉA 45. C.MPÚ
TAL HMRAL.

(163 J) Li a I.UGA-SE uma casinha na ave-Anida da rua Daniel Carneiro 50.
, . . . .,. . .„-„ 1 E.. de Dentro. (H7 M) S

.modaçoes para' íamjha. coustrucçao ,-,' ,, ... =—
nova. tom'- «az c luz «lcctíicn, aluguel ». r,UÜA-SE 

'a 
Snfortavét. nrcdlo ã

SpSoiio c ioo>ooo na rua. (-. . bilva | ^rua...An|la Jíoyyi-Hjó. em frente A

ALUGAM-SIÍ 
iliias casas com acconi

n

Tellcs ;.iis,. 55 e 59. as chaves..estão
110 numera 31 da iiicsina rua c ou-de seli li. ílo-Uoelia;-;iruta-sc General^ Ca

tra-fa. (197 J) 1. 1 mara Ui-2 M) 1

ALUGAit-SE 
casas, na Villa Eil-

tnuiuli talas, 2 quartos, luz .ele-
ctrica; aluguel 5GS1 rua José Giuma-
rães 113, c na Villa Bastos, 2 quar-
tos e 1 sala. alumiel 51$; na rua. V.
Maria mi. lia Piedade. (51C6 M)R

ALUGA-SE 
cm casa de familia um

quarlo com pensão, ¦• a um. casal
de tratamento; na rua ;Dr. Dias da
Cruz 237. Mcyer. UurMjA

ALUGA.SE 
o predio novo. da rua

Condctsa Uelmonte 1.02.B Engç-
nho Nóvi; 3 quartos. 2.salas e mais
dependências clecricidado quintal,
iardim na frente; chaves na mesma
rua 105: trata-se rua 13" de.Maio 42.
armazém em ffento ao Lvnco.

(4420 Ml S

ALUGA.SE 
uma casa com 2 quartos,

3 salas, deiiXnsa cozinha, cie.,
tem varanda ao lado, jardim na fren-
te c bom terreno.. Rua Condessa Bel-
monte n. 104. As chaves calão no nu-
mero 9Ü £. JN'ovo. 1'rcto iíjÇooo.

__(i3? J) M

|\f ENDE-SK em leilão sabbado, 4 do
il corrente, ás 5 horas da tarde o so-
lido c esplendido predio ua rua bao
Leopoldo n, 67. Cidade Nova,
(Prasa 11), pelo leiloeiro lilviro Cal-
das. (410 M) N

ALUGA-SE 
uma casa com tres

quarto; duas salas electricidade;
na ma Conselheiro /obin 46 I;nge-
nho Novo; as chaves na mesma.

A LITGA-SE por 70$000 boa
¦imensa, na rua Caroliiia 51,
casa X, estação do Kocha.

(J 5228) M

ALUGAM-SE 
2 boas casas, novas,

por 65$ c 70S. com 2 quartos, 2
salas, terraço, lavatorio. cozinha. \V.
C com chuveiro, bom quintal, etc;
casa casa tem 2 entradas independeu-
tes; á rua Silva Rego n. is. Riachue-
lo. junto aos bondes linha Cascadura.

(49 .0 M) S

COMPRA-SE 
com urgência uma

casa chi centro dc terreno, com
4 qtinrtos, 2 salas c outras depen-
dencias, em bons bairros, nos sil--.
urbios, na parte altn, ate Est. Pie.
dade, cm Nictheroy, Icarahy, Canto
do Rio, próximo ao mar; preço «té
15:000$; trata-se com Rocha, sala
6, 5° andar-J. Brasil. -(45 N) R

\7'ENDE-SB 
baralo ura predio novo,

perto, ila estação do Riachuclo, ua
rua D. Clara de llarros n. 41, tendo
quatro salas, seis esplendidos quartos
e mais tres tlitos*. para empresados dw-
pensa, cepa, cozinha, banheira com
água qu-inte c fria o:c tanqlie, *rrnn-
de 

"terreno 
etc. O pagamento poderá

ser uma farte em prestações. Trata-
se na mesma, (352 J) N

COMPRAM-SE 
prdios mesmo que

precisem do concertos, menos
nos subúrbios, na rua Dr. Rodrigo
dos Santos 76, das 10 ás 12 e das
17 ás (9 horas. (jaío N) .1

COPACABANA 
— Vendem-se ter-

reuos nas ruas N. S. dc Copa-
cabana c outras, promplos a edifi-
car, com o proprietário, 7 de Sctem-
bro 133, sob. (5687 N) R

Commentos
Curam-so cm 3 dias com

InjecçãoMarinho
Kua 7 do Setembro, 180

"IfENDE-SE. cm Jacarcpagua. unu
V boa chácara para familia de tra-

tamento, a casa no centro do terre-
uo; trata-se na mesma} com o. pro-
prio, ponto dc cem réis, rua hniilia,
n. !•!>. (5231 «) J

ViENDEM-SE 
terrenos cm Ipauenia

c l.pacabana; trata-se com C.
Abel Nunes, rua Vinte de Novem-
bro n. 15. (R84ie)'.\

\7"1.ND1.-Si; 
pelo leiloeiro Iglezias a

magnífica avenida da rua Pereira
Nunes., ?C no dia 6 de Novembro, ás
5 horas <!.-. tarde, (7S0 J) N

VENDE-SE 
por 6oo$ooo o terreno á

rua Augusta n. 225 medindo, 11
tuXiS; li.ua.se á rua Goyaz nume.
ro 36", Engenho dc Dentro. (286 J) N

ESTÔMAGO - FÍGADO EINTESTINOS
Digestões difficeis, gastrites, d8r e peso no estômago,
vertigens, asia, enterites, hepatites o todas as moléstias
do upparcllio gastro-intestinal carain-se com o ELIX1R
EUIM3T1C0 do Professor Ur. Dcnicio de Abreu. — A'
venda cm todas as pharmacias e drogarias do Rio o dos
Estados. — Depositários: Alfredo do Carvalho & O.
— 1" de Março 10.

COMPRA-SE 
até <o contos—Uma

casn bem perto da estação do
Mcyer, em lo__r alto, com 3 a 4
quartos e mais dependências, de boa
construcção e bem conservada, em
centro de regular terreno, Offertas
a E. Dczònnfc, Altos da Confeitaria
Japão _. Mcyer. (4879 N) It

A LUGA-SE, predio novo,
^•construcção moderna, com
2 salus, 5 quartos, banheiro,
terraços, • dependências, luz
electrica, etc, íi rua Alice do
Figueiredo n. SS. (S 158)

A1.UG.V-SE 
por

predio
100$ a loja do

rua de S, Christovão,
197; chaves r.o Boulcvard de São
CUristovão, S6; trata-.se na Comi», de
•Administração Garantida, Ouitanda
n. 68.  (4420 L- R

ALUGA-SE, 
160?. predio novo, n.

18 da rua Frauci.co Manoel, E,
K.t.:!iuc!o; 6 qunrius, 2 salns. (üc
ctrieidade; trata-se Victor Meirellcs 32,

(.721 M) R

A LUGA-SE o predio n. 56 da rua
XiUárbJiã da Si'va estação do Ria
çhuclo, tendo magníficas accommoda-
ções para familia; as chaves acham-se
no n. 58 ila mesma rua e lr.ua-se na
Muttiahdadc Vitalícia, rua Theophilo
Ottoni d, 21 j preço moilicí). (í-íssíM,.*

ALUGA-SE 
um otccllcute casa, com

2 salas, 3 quartos banheiro, coei
nha, etc., com muitõ^ terreno, a rua
Dr. lieíil 104; as chaves*estão no açou
guo da mesma rua (esquinai; informa-
ções no mesmo. (.261 M) J

ALUGA-SE 
a casa 11. 29 da rua «lo

Rocha com 2-quartos 2 salas des-
pensa, iardim; quintal: 'chave' 110 3t;
aluguel 10ÒS: 'Uat_-'áé!' na rua .Rosa-
rio 32. (10O M) b

ALUGAM-SE. 
i t

Xavier 635, boas
ua S Francisco

j quartos. 2 salas.' cozinha, quintal . 
•¦-

installaçã.. por 75S e 95?. (â^CL);"

A LUCA-SE. por 112$. bom prciliò,
XjVque rende 132$. em local muito jsaudável; Icm perto nmitus comniodi- |
dades além 'dos bondes do Jockcy-
e Alegria; rua Bemtica 11. 29; .chavesno 31; ao lado; trata-se 110 Colleç-.o |
Helios rua Souza Franco 14.1. V.
Isabel. (56S3 'M) R

DR. CRISSIUMA F." — iti.!l0„do (ícíinstaiiaçScs
apropriadas, traia, com especialidade, as doenças da urelhra, bexi-
ga, 

'teslicu!o3, 
proztata c rins, utero e ovarios. Cura. radical das

hérnias, estreitamento da urcthri hydrocclcs e tumores do ventre.
Operações cm geral. Cons.: rui Rodrigo Silva, 7, nas terças quin-
ias c sábbadòs; das s ás 4 c diariamente, á rua dos Inválidos 16, .
sobrado, ás. 10 horas.

,\ LUCA-SE esplendido casa com
XVsalas. 2 quartos, cozinha quintal o
jardim no lado.

123';
ú rua Souza l**ranço

(.071 L) R

ALUGA 
SE a grande casa dn rua

Dr. ferreira 'de Araújo 11. 23. por
112$, com 4 quartos, a safas e n-aiS
dependências! ns chaves no s. o-i. bon-
des ile S. Januário; tr.-ua-sc na rua
S. Luiz Gonzaga 11. 10S. (5320L) J

ALUGA-SE, 
cm casa dc família,

.uma cala. completamente indepeii-
«lente, a um ¦ eculio'- ou senhora de lodo
o respeito; rua Generrl Silva Tellcs
17, Andàralíyi oucm t:áõ estiver nes-
t.-.s condições não se apresente.

ALUGA-SE, por i4o_. 0 predio n.¦í^}i>. (Ia rua Vnloaraiso, perto do'argo da Scgtinda-Fcira: informa-se'•' •'• (84 K) J
ALUCA-Sl'. uma sala independente.j.ai-0111 nu .cm pensão cm casa dc fa-nulia seria c que não tem outro in-'ii.iimp, a.um «sal „„ 6Cnhora quotrabalhe fora. na rua Haddock Lo-
_-?-£_. (232 K) J

ÂiWf5" "° afama-.lo bairro*Aiiaauock Lobo a moços solteiros,- grandvj «tarlos. com frente para a1 ia. .11 indc dc 100 réis c cm casa dc¦•' ia ¦ ma do Maltoso 204

 (;;8o K) J
A LlfiAM-SE esplendidas sa-^vIus bem mobiladas, sem

jicnsuo, 11 cosaes sem filhos
mi senhores do todo respeito,
im casn do rfamili;,, „a ,.„.,
< onde de Bomlim, 000, Jlinln
ila Tijuco. (22)

'À l,ÜÜA:SE .1 cas3 da rua Urugiiay-ivn. 156; trata-se no armazém da«numa, com o sr. Joaquim.
(4144 K) S

ALUOA-SE 
uma boa casa na ruarrancisco Eugênio 11. 47 casa 4;trata-se na rua de S. Francisco Xavier

395 ou avenida Rio Branco 41.
0-8 L) R

ALbl.A-Slv 
um bom armazém na

rua Miguel.dc 'Frias 11. 26; trata-
se nn rua ide S. Prajiciscb Xavier .ioüou na ave-uida Rio Branco 45. (7oL)l.

MOLÉSTIAS DA URETHRA
Cura rapi ia com a

INJECÇÃO MAIÍINUO
Una 7 de Setembro, 180

AiI.UCA-SE 
a casa nova com tres

quartos, duas «alas
grande quintal
Bonde á porta;
nes, 129,

despeusa
t jardim, por 130$.
11a rua Pereira Nu-

(210 D J

ALUGA 
SE. por 8oJ uma casa no-

ra, com. 2 quartos 2 salas, inslal
lação cljctrica e quintal; na rua Kr-
iicsto do Souza 76. Andarahy; as cha-
ves estão no n. 72. (322O L) J

NVÍSIVEJS A todos
03 quesof-

f r e 111 de
qualquer
moléstia es-
ia socicda-
d e envia-

curar-se. liiV-
n.me. morada,ssmptonias ou 111 a 111 fcslações da moléstia — e scllo para a re-

ivi-1' ''ive r£cÇ!"'r;"'<? i.n. voba do Correio. Cartas aos IX Vi-

P.'. II.-
r?;r.'lvre de qualquer retribuição, os meios de c\ Ü'.M PELO CORREIO, em carta fechada — n_

S.IVEiS Caixa do Correio, 1125.

ALUGA-SE 
um bom predio. com 2

salas, 4 quartos, banheiro, tanque
c mais uicciso tendo uma' varanda tu-
da rodeada de porlas e ianollas cm
Iodos os commodos, grande largura
cm volia da casa, toda acimentada, e
grande terreno nos fundos: na rua
S. Luiz Gonzaga 356; bondes a por-
ta; liara tratar, na rua General Pç-
dra 423, com Soares; .ilmtttcl ;t.40$.

(5402 L) M

A" 

""LUCÃír.SÊ 
quartos> a 20S. =5$,

30$ o 35$; na r.ia lloinfim n. 08;
têm' muita água e muito terreno, são
Christovão (jj2j L) J

1 EUGÁ-SE o predio 261 da rua
..Vlinpc.-ial (Mcyer). pintado c for-
mio do novo, 5 pecns. banheiro, gaz,
(liiinlal murado iaiditn. bonde a nor.
ta; uiforma-sc no 261; 1 i"S i"Ç"Si>.-
incute. (--41 Ml J

ALUGAM-SE. a i;$,c 10$; bons
jn.quarD5 á rua Prudente .Moraes
119 peno da estação Quintino Ho-
cavuva; trata se na esquina. (32303IU

i!i»!::»!i;«!!í!ii:»'«iia!ii:niinini!iB
1 CII.V DE MINAS |
£1 (Legitimo Chapéo de Couro) ~
M Deposito: Kua do3 Ouriyca 54 gj

,i liUOA-SK n conforlr.vcl chácara da
-.In» Maná po, Mcyer (Cachainhy)
trata-sa lia rua Ouvidor 131. dentista.

(52,-6 M) J

A LUGA-SE a casa*da rua Consc-
Xilheiro . Agostinho, 77. Todos os
Santos, cem 3 quartos luz electrica.
chuveiro etc, trata-se lia rua São
U.-.-iz n. 24. (303 R) M

A.LUCAM-SE casas a 4í$ooo por
Itidiiéz; trala-sc. na rua Henrique
Schcid n. 7. J£. de Dentro.

(313 lt) M

A LUGA-SK a casa n. 41 da rua
.ÍXCosta Guimarães, Retiro da Ame-
rica, S. Christovão, bondes de Suo
Januário; as chaves estão na venda,
cm frente: aluguel 110S. (5013 L)U

h MJG.1M-SR as cnsns da rua
-fi-D. Maria 71 (Aldeia C.nn-

pista), transversal & rua Pe-

reira Nunes, novas, com dois

quartos, 2 salas, cozinha, ba-

nheiro c tanque de lavagem,
todos os conimodos illuinin.i-
dos ú luz electrica. As choves
no local. Trata-se na rua Gon-
calvos Dias 31, próximo du ti-

dado, a poucos passos dor-

bondes dc Aldeia Çampista,
cuju passagem em duas se-

ccôes ó do 200 rs. Alugueis
1001? o 110$000. L

ALUGA-SE 
o magnífico prodio da

rua Marques Leão n. 41 E. No-
vo. As chaves no mesmo* (rq; J) M

A LUOA.SK tini oilnrlo com direito á
ütXcásá Kua S. Antônio ífos rubros
11. 9 (Encantado.) (28,- J) M

A LUGA SU a casa moderna da rua
iJtrran cisco Manoel n. Ct, com
duas salas, dois qiiartoò; cozinha, ha-
nheiro e tleticudçnuías jardim na
frente c grande quintal ga^ e electri-
cidade, a um minuto do bonde e da
estação 't Sampaio; Irat.i-se no 50.
alé ao meio-dia. (Í223 M) J

A LUGA-SE uma eizinlla nova nor
-AíoS, na rua S. Anua 52. fundos,
no Mcyer trata-se no armarinho Aze-
rodo. cm frente a estação-, (co.? J~) M

A LUGA-SE 011 vendc-sc um novo o
-t\espaçoso predio; airua e Uw.elc-
ctrica. cm todo elle erande iardim c
terreno com 55 m.. todo arborizado,
inuilo baralo ocia urgência da retirada,
na rua Magalhi.es Couto n. -14 l1"0-
ximo á cUação do Mcyer', (3.1*) J) M

A LUGA-SE por. 60$ um predio novo
jTllassobradado, á rua \'az da Costa
n. S7. Inhaúma, com grande quintal
plantado local muito .sadio! tráta-sc á
rua General Câmara li?. (306 10 M

A LUG.A.S1Í no paraizo dos. sub-
XVurbios; exccllente c Ffalttbçrnma si-
tiiaçüo, Villa Savana. I-étrovolis dos
pobres, cas;i3 dc 116$ a preço dc cri-
?e: 65$ e 70?: rua Visconde dc Ni-
cthcroy íi*», Mangiveína, entrada do
'pa*açcte Itiánco; exige;??, ^porcin, ga-
rantidh ocettnação na mínimo seis
mezes; condição imprescindível';

(303 M) R

Ponstipação
Tomo

1'EITOUAL MÂniNITO
Rua 7 do Sottinbro, 180

\ I/UGA-Slí por 3C$ooo utun sala c
f\ um ctuarto a um casal sem filhos,
á rua D Maria n. «,v K. cia ríedade.
distante ? minutos. ( 244 J) M

ÃíLUGAíSE uma casa com 3 quar-
Xj-I.ís du^ salas, luz electrica iardim
c quintal ua rua General llento C.onçaL
ves n..T7, I;ngcnho dc Dentro, per-
to da lotação.

ALUGAM-SE 
o grande prodio c cha-

cara da rua Miguel Fernandes n, 48,
Mcyer, com excedentes accònimoua-
ções para familia; ;.s chaves «cnamK
na casa n. 50 da tiiesina rua, e trata
se na Miitualidado Vitalícia rua Theo-
philo Ottoni n. si; preço módico.
^^_^^^^ (5260 M) J

á rua
•i cha-
M) R

A LUGA-SR uma boa capa,
XjVDuque Estrada Mcyer n.
ves no n. 13. (;w(i

A LUCA. SE. por 220$ mensaes . c
-Ti-laxa, a casa nova, de solirado, á
rua. 8 de dezembro n. 81. tendo., no
pavimento superior, 4 bons quartos,
bom quarlo do banho com banheira
servida nor água quente c .fria, lava-
torio c VV.-C., c no inferior salas de
visitas c dc jantar, copa, cozinha, des-
uiuisa, W -C. c um quarto: para'in-
formações á mesma rua n. 110. e
trata-se á rua Theophilo Ottoni n. 4?.
sobrado. (5221 M) S

ALUGAM-SE 
os prédios novos, pro-

prios para familia dc tratamento,
á rua de SánVAnna do Matheus ns.
51 e 53. bonde Lins de Vasconccllos.
Boca do Matto, Trata-Sc á rua Uru-
guj*a«a n. 76, As chaves no bote-
quini da esquina. (4334 M)J

A IvUGA-.SE por 140$ mensaes e
XXto:<a, a casa 2 da rua 8 dc De-
zembrp n. ;o, com duas salas, cinco
quartos mais dependências, prestan-
do-se para duas famílias, com duas
entradas; para informações á mesma
rua 11. 110. c trata-se árua Tlieophi-
Io Ottoni 11. í; sol). (5210 M) J

rpERRENOS - A> rua liarão de
X Mesquita, cm ligação, mac-ada-
mtsadaa de aoo a 400 mil réis o me-
tro de freulc. A' vista ou a jirestfl-
ções. Tratar, Mcira; Uruguayaua n.
3. Tcleph. 4654, C. (it N) J

VENDE-SE. 
com urRcnela c pro-Jtiiho á estaçr.o dc Bom Suecesso;

rua da Regeneração n. 142 2 prédiosnovos; nreço dc ambos 4:400$; podemser vistas á qualquer hora- 130 Al-
f-Iulcfiã :°. andar, 2 ás 6. (225 N) J

VENDEM-SE 
ires magníficos c

confortáveis predio., situados na
rua Joaquim Silva, todos com bas-
tante terreno c um grande terreno,
cm Todos os Santos, freguezia do
Engenho Novo; tratar com o dr.
Tulcntino dc Campos rua Theophilo
Ottoni 11, 83, i« andar, das 12 ás
17 horas; Tcleph. Norte 4350.

034 N) J

\T'E>iDF,.SIC 
um grande sitio cm Ja-

caréuagtiá, que tem de frente 800
T metros de fundos 600 metros, não

paga arrendamento nem foro tem 2
casas de sapé c água de bica preço
fi contos, ou vendo-se metade: trata-
so no botequim, roa Manoel Victori-
no n, 127 com o sr. Albino cm frente
a E. do Engenho de Dentro,

(214 J) M

GRAVIDEZ Evi-
ta-se

usan-
do as velas autíseptioas. São
inoíícnsivas, commodas e de cf-
feito seguro .Caixa com 25 ve-
Ias 5$ooo. Pelo Correio mais 600
réis. 1-cpositario: praça Tiraden-

les 11. 62, pharmacia Tavares.
(1504)

\]TlvKDJ-!'Slí 
uma enorme chácara,

com predio novo, cstylo moderno,
dois quartos, duas salas, cozinha, etc.,
luz c ugua, muita írula, 71500$, tres
minutos da caução e cinco dc cxceP
lentes iiaiihos "de mar; ver a qual-
quer liora, na mesma, com o próprio,á rua Angélica Motta n. 29, estação
de Olaria. (We o dobro).

I5227 N) J

¦\7TNDE-SE um bom predio. acaba-
do de construir, cotistfiicção soli-

da, tem água encau-ida, distante dou
minutos da estação de Ramos.; trata-
se na rua Audré Pinto 11. Í5. °re-

ÇQ, 3:300$. urgente, (5673 I>) H

\rEXl»F.M-SE nos ruas Jar.
dim Botânico, Oitis.Mugno.

lias, Accacias e outras, cm

prestações mensaes do 70f
em deante, magníficos lotes
do terrenos ein ruas recente,
mento abertas c onde já exls»
tem inngnitico» palucetes. Os

preços variam desde 2:500$
o lote do 10 metros do fren-
te. Informações na Companhia
Predial, v. Alfândega 28. S

%

VENDE-SE 
cm Villa Isabel pata

renda ou moradia, uma easa por
3:650$, tem dois quartos, duas sala»,
não tem quintal, mas tem entrada in-
dependente, com ária; não precisa de
obra; trata.se direitamente com Mar-
tins, á rua Correia du Oliveira 6.
Villa Isabel. (5669 N) R

ã
VENDE-SE 

uma chie casa. assobra-
dada, com porão habiiavel o todos

requisitos da hygiene; terreno com ar-
vores frutíferas, jardim duas entra-
das. garait: preso de oceasiãor na rua
Vaz de Toledo n, 147. cinto minutos
da estação do E. Novo; trata-se na
mesma. (4446 N)J

\rENDEM-SE cm pequenasV prestações mensaes, lotos
do terrenos «le 7 e 8 inctroí
do frente por 44 do fundo,
situados na rua Araújo Lima,
esquina da rua Barão de Mes.
quita, Andarahy Grande. Tra.
ta-se na Cayipunhia Predial, é
rua da Alfândega 28. N
TTEJNDE-SE uma casa, cm presta-

T ções, na Estação de Ramos rua
Laurihda trata-se na rua Teixeira
Franco n rj, tendo 2 quartos,- 2 sa-
la.i, cozinha, água. quintal e uleiisi-
lios necessários. . (33 N) K

Qoffas de Saude
TÔNICO REGENERADO!. DO ORGANISMO E REGULADOR DO

Curam doenças do estômago, figado. intesiinos dores rheumatoidi>s,nervosismo, enxaquecas, nevralgias licinorrhoides, fraqueza geral e dosórgãos da geração e manchas da pelle,. Depositários: Drogarias: Pa-checo rua dos Andradas 11, 45. — Rio; üarucl ü C, rua Direita n. Is- la"'0' (A 7182)

VENDEM-SE 
casai com dois lotes

. do terreno 79X2S, Realengo, 10
minutos da estação; trata-se na rua
de Saiit'Aniia n. 10. (194 N) J

\fí.NDÉ.SE uma avenida com, 9T casa-, construcção moderna; na
rui liarão do Hom Retiro, por 45contos; tratar com Michaishi; Uru.
guíiyana n. 8. (113 N) J

VENIM-I-SE 
|>or oito' contos, boin

predio, construído em centro de
terreno, com tres quartos, duas salas,
cozinha, banheiro, grande quinlal,etc.; na rua Honorio ,n. 277, Ca-
chamby, Mcyer; trata-se no u. 289.

(56C5 _N)_J
"\rEXDE-SE 

a casa completa-
\ mente reformada ú r. Tei-

xèifa de Carvalho 22, Pieda-
de, Estrada Iíeal dc Stu. Cruz,
bondo de Cascadura, & vista.
O pagamento pôde ser parte
em prestações. llospicio 170,
loja; para tratar com o pro-
prictario. Tel. 3900, N.

(M 246) Jí

\ , , - '• u,n iruardii louça c um
T buffet crcduncc c mais moveis, na

rua leão Caetano aC. (.joj M)

VE.NDI-.M-SL 
a íoo$ooo bons lotes

de terreno, á T. Laurinda. em Ra-
mos. te.-n água e lui electrica ua T.
são mvcljdos , promptos a edificar,
livres c riestíinbiifaçados. passa-so im-
mediatamecte a escriptura, para tratar
rua 1'agundcs Vnrella. 116. E. Pie-
djideL (1S0 J) N

\TENDEM-SE 
2 casas, cm Nicthc.

roy. a rua Dr. Marcli ns. <sSo •
2S2, uma, moradia dc familia; outra,
dc negocio; cdíficadas cm terreno pro-
prio; tem 20 metros de" frente por 60
de fundos; trata-se na rua Nilo Pe-
çanha 11. 109; informações na rua Vis-
conde Inhaúma n, 70, (52 N) R

\rEXDEM-SE cm pcquenai
V prestações de 8? Oljt, 10$,

etc, mensaes, magníficos lo»
tes de terrenos na magnífica
loculidadc denominada Sapé,
servida pelos trens da Linha
Auxiliar. O escriptorio é em
frente da estação de Sapé.
Ainda existem alguns lotes na
Praça das Pérolas, muitos nas
ruas Opalus, Turquczas o Sa-
phiras. Os prospectos com
plantas são distribuídos uo os*
criptorio dn rua da Alfândega
n. 28, Companhia Predial. 1.

VENDE-SE 
o bom predio da rua

D. Anua Ncry .5 com duas salas,
quatro quartos, etc. cm centro de ler.renç de 10 x 57, honde á poria, tockcy-
Club c Cascadura. (108 N) J

/ m

VI-,NDI',-SE 
por 13:500$ uni solido

predio novo. cm rua de bonde, com
2 salas. 3 -quartos etc., com J. Pinto
rua do Rosário. 134. tabòllião.

(^29 J) N

Gonorrnéa
cuiM-se cm 3 dias com

Injerção llailo
Hua 1 tlc Sctumbro, 180

I7"EN'iDE-SE uma casa com grande
V terreno todo -plantado dc arvores

e com um lindo jardim na frente e
dos lados, ¦ todo cimentado, tem es-
$oto e muita fartura d'agua; a casa
í nova, porém, pequena; tem varai'-
da úo lado, Preço H:ooo$; na rua
Guineza n._ 78. Engenho uc Dentro-
pude ser vista a qualquer hora.

(5i42 N) S

A I.UGA-SE o exccllente pre-
-^dio da rua liarão do Bom
Betiro 11. ISO, por 140$.
Tem tres quartos, duas salas,
cozinha, banheiro, dispensa,
jardim c quintal. Chaves úa
padaria próxima. Trata-se na
rua da Quitanda ri', 88, sob.

(5761 3)

NICTHEROY
AiI,UGA-S'E 

um exccllente negocio,
predio para armarinho ou ferra*

jrehs, com accommodações;"para fami-
In. cru frente ao jardim do Iriiíjá.
Tratar no Armazém I.cal. Rua Pre-
sideute Pedreira, 195. (5706 T) R

ALUGA-SE 
para banhistas tuna

c;

TUBERCULOSE e maisjiio
lestias iiifecto-contagios
Huereis m&

ra
*i O 

' Aluga-se, compra-so e
*X^ ventle-so moveis. Grande

». (C»» falirica de colchOus e moveis
*V k. ,io Cattcto Nb'í 55 o 57

00*^ Teiephone 
S591 Central

CORRÊA DA SILVA
Os verdadeiros levam a marca acima. Preços communs

ÍTENlS-SE «o melhor ponto 
j V^SífSt Eenço.

V do Mcyer, U1I1 magnífico | Kictlierov. c, um gr.inde terreno á rua

•casa com 8 quartos, teiephone.
electrica, banheiro, no loga? mais
bello do líraiil. Aluga-se mediante
contrato; tr.ua-se uo Saceo d< São ,„ _ nk „„„. f,,.llti' mira as
^¦¦cisco, 

cni^cihero^ca^T^ 
j^S^uto^Ao Luz. 

J ^XÜJ^U^ K

A 
I.UGA-SE n casa n. 93. do rua 1 medindo 20x110, com bondes pl|iIo 0.l01;i u. ,33. Teiephone Nort-
Passo da Pátria - "¦--'1 - .-..-_¦..

Mem de Há esquina da rua da In-

itría cm Nictheroy.
(300 J) T

Tino. retrato. • *

ALUO 
\-SE a boa easa da rua Soa-

res 60 S. Christovão; as chaves,
por favo- 110 64; trata-se na rua Gon-
çalvcs Dias 44. Caie Papagaio.-

4 IUGA-SE a casa da rua Conde
Ade Baepcndy n. 84: as chaves cs;
lão no 11. 36. onde se traia. __j_j5___J

A LUGA-SK para grande familia. a
ZXcasa, em centro (le iardim. a rua
Setindór Alencar 76; irata-se no .80
da mesma rua. ts-lt"1-)"

IA rUGA-SE o confoitabillssi-
¦* *• nu) predio da rua Santo
Henrique 118, próximo á
praça Saenz Pena. (115684) K

A LUGA-SE o predio 11. 19 da trav.
XxAffoiiso na TÜuca com c ntiartos.a
tidiis desnensa e mais dctietidonclas, e
grande 'erreno; a chavo no armazém
' -. esquina c trata-se na rua 'fur.-cs
lloihcin 124. V. Isabel: aluguel ba-
.rato. (528; K) J

\ MIC.AM-SK os oredíos da rua
XxConselheiro Jobím ns. 10 e ,~i com
bons commodos jardim c quintal pran-
dej trata-se na rua Barão do Bom
Retiro n, 119; aViciiclgiSooo.

A I.UG.SM-SE 03 credies da rua Pa-
-íl.Yão de Bom Itcliro com bons com-
modos, quintal grande luz electrica;
trala-sc no n. 119; alugue! oiSooo.

Ci8_'i d r

\ 
LUGA-SE por 140S a casa da rua
Dr. Arisiides Lot!t> n. 181, Icm

<*es quartos, mais dependências, jar*¦dim c quintal; os apparelhos estão
««ítardados c as chaves estão no 1S5;
•trata-se ua rua dn Misericórdia n. *•'.
'•obrado, praça Quinze. Tel. 33,1 Cl.
.. (6180 K) J

l\ ^tíGA-SE por 1.30$ uma casa to-
ifi-da reformada, na traves.a do Cruz »-.  ,-- ¦-- ..•n. 3 tHiddoík Lobo); as chaves no milia. (tente de nu: 4 rua Bella dc

U, n. (o^ K) 1 & laia \ »9 *U« W *>

A LUGA-SE o predio da r.'.a Barão
XjLd.i liom Retiro 11. 110 com espaço-
sos convnudos quinl.il c i!Iiiminaçãoi
cleclrica; trata-se uo mesmo; alugue.
i.ieSooo. (58*1 lt) J

A*'LUGA-SE o prelio da rua Paula
XVe Silva 11. 17, muito cdmmodo,
para familia: está cm pintura; pro-
ximo r.o lano da Cancèlla. (23.tD J

ALUGA.SE 
uma boa sala com en.

irada independente em casa de fa-

LUGA-SE por. iro$ mensaes.
Apcqu'<;ri.-r"fami:ia lie tratJ(nenlo.
uma boa casa com duas salas, . dois
nuartos, cozinha, serviço» sanitário,
área, á rua Retiro da Ouanal.ara.4i
Villa Alice. (4161 X.):^

A LUGA-SE a casa da rua Pereira
XXNuncs it. 2ifi, com boas acconi-
aiodaçõcs para pequena fannlta. A,a-
guel módico; aa chaves estão na 214.
onde se inforaia, por favor. t.nsol.)S

AiLUGAM-SE casas a 10.0$, 130? «
Al.i4(.$, a pequenas famílias de tra-
tamento, na rua 11. Zuhnira 112; in-
[Ui-iliil-íú ti.* iuv_..... . ..ã 1^;.. ;U-V\ C(4162 1.) 3

{Representa a nialõr prova de ahtisade, quando offerécido á pes-
soa qua ncj estima ! Ura retrato executado nas offícínas da lfo*
to-Crni.il representa a copia fiel *• absolutamente verdadeira dos cn-
les queridos. Especialidade cm 'rabalhos d'Arte. Pedir catalogo das
nhotogranhías sobre Esmalte, verificadas a 1.000 Kráoã dc cnlôo.
U. 7 de Setembro 115. (J 167)

A LUGA.SE o predio da rua Dr.
Ãüias da Cruz n. 337 com 5 quar-
los, sala íe visita sala dc jantar, cie-
ctrieidade c bom quintal. As chaves
eslão de fronte. (537-1 R) M

A LUGA-SK o predio da rua São
jt\l;rancir..o Xavier. 836. com 5 quar-
los porão habiiavel. varanda dois Yv.
C. com luz electrica cm ponto dc
parada de bonde. (1 = 2 M), M

Cura rápida com o
PKITOltAL MA 1MIO
Kua 7 do Setembro, 186

A LUCA-SE por roSooo a cas.a <!.i
Anta Araújo Lima n. 120. casa 4.
iA.com 2 «alas. 2 quartos cozinha o
mais dependências; trala-sc na casa: 61.

tttS M) L

A LUCAM.SE maanificos nuartos.dc
i"3Lfreníc bem mobilados com ontíma
pensão ,1 senhores de tratamento, rs.
tuilantcs ou a casaes sem filhos.. Rua
1» da Mar.o 11, -•; 2" taio M) E

ALUGA-SE 
a familia c cavalheiro,

auarl-o mobilado do frente. 4*5 c
50S000. Praça Mauá. 67, 20 andar.

(420 M) E

ALUGA-P1' 
uma cnsa com e quar-

tos. 2 salas cozinha e quintal no
Dcco dos Kspinhciros n. ion Píedado.

(421 Ml M

A LUGA.SE uma sala ou um quar-
•i"\.to a casal ou moços .sollcirps, La-
deira Senador l1.1nla9.-8. solirado.

(2:01 ^f) I-

A LUGA.SE uma casn: á rua 24 de
ÜJIuio. 47, Villa Eiuiiia. Aluguel
S1S000: ttítn-Eb na me&üia rua 15. P.
Francisco Xavier.- ' (407 M)

A LUGA-SE a
ri. nerial n. 27:

casa III da rua Irii-
(MüVtr) é com v quar.

tos, duas falas, luz electrica c grande
quintal. A.; chaves estão na caía T e
trata-se á rua S. Pedro 11, 207, 110;
dias úteis Alngubl 

'riii""J 
•

_ ^ (.)oS M. M

A LUGA.SE por 75S000 a adianta-
/\dos, 2 ouarlos. 2 salas, cozinha, c
quintal iudcDcnrfchi.cs: trata-se na
mesma á ma Duqud Estrada Mcyer.
:--.;. Mcvcr. (327 .1) M

» LUGA-SE por moS o nrcd.o asso.
Ahradiwlo da rua Chaves Paria s.
-,o Cancèlla; bons commodos. luz ele.
ctrica, iardim c quintal. (5693 I.) R

AEUGÁ-SE 
o orcho 11. 67 da. rua

.Parahyba em S. Christovão com
hoas accommodaçBes para fatnma: a;
chaves nc. n. 6u da mesma rua. c Ira,
t.-. se na Muiualidnde \'it-.'.icia. rui
Theophilo ouoni íi. 2r: preço módico.

(:25o I.) M

Compra e venda de prédios
e terrenos

ARRENDA-SE 
vm sitio em Fri-

hurgo; tratar com Mlcluilsk! —
Uruguayaua S. (113 S) J

(TOMPUA-SE 
uma ca«a ate 9.000$

J que tenha 2 quartos c mais de-
penuencias, ntis proximidades do
noulevard rS dc Setembro; cíirtas a
J. Neves, rua Torres Jlomem n. no,
casa III. (5263 N) J

PlOie E TERRENOS EM JA-
UHOHO OAntóPAGUA' -- Pa-
gaimcnto cm prestações:

Vendem-se nas ruas Mouse-
íihòr Marques e Anua Silvn
esplendidas casas acabadas de
construir e magnificos lotes
de terreno próprio, livre e des-
embaraçado, com água rnca-
nada, bonde e luz electrica.
PAGAMENTO EM I? RESTA-
ÇÕES; para Informações, rua
do llospicio 176; para ver á j
Estrada da Fregucziii 415. '

(M 2Í6) X'

iíe Hoòn do Matto o Piedade 
j 
4330. (.'39 J> N

á porta. O terreno fica nos 
^r,JNm;.SE „„,„ uoa casa. na r"n

fundos «lo predio 613. du rua I | I.ihcrata Santos n. 1, Bciilo Ri.
Dr l>las «lil CrilZ. Vende-se i beiro, com seis commodos, construcção

também em lotes; 
par» 

v'er> -lida. Preço 2:700?. nego 
^

tratar á r. Dr. Fubio Lu/, o*-», 

e para informações nn rua do

Hospício 176. (M 246) X

r_7'I..\'l)l.-Sl.. á rua D. Aana, per-
V to da praia de Botafogo, um solido .

¦predio para grande familia; na rua do I
llospicio; 198. (-'4^ »). M

RTiENDEiSE na 
"rua 

-SanfAnna,
v (Mevcr); prolongamento da rua

Maria Luiza, Iloca do Matto, excel-
lentes lotes de terrenos, que medem
de frente 7.50X35 de fundo, preço
de 900$; 130', Alfândega, 1" andar,
das 2 ás 6. (432 :N) M

fi

VI.XDE-SE 
á rua Conde de -Bom-

fim, tres prédios de negocio, bem
localisatlos
cio, 19S.

rua do líospi-
(24S N) M

.HA!
rui©»

llí)
Ourives

1U0

VENDE-SEpreço de o

VENDE-SE 
á rua Voluntários ....

adjacências. 4 bons prédios para cção moderno, entre as estações de

definitivamente c por
preço de ocoasião o novo c con-

fortuvel predio ü rua do Maltoso 97;
para f.iniili.i dc tratamento. Ver c
tratar no mesmo, com o proprietário.
42:ooo$ooo. (5229N) J
"irEXDE-SE 

uma casa com dois
% quartos, duas salas, cozinha, tan-

que c banheiro, ujardinada, coustru

íaini^ia de tratamento; informas:
trata-se á r. Buenos Aires, 10S

(2.4S N) M

Ütu'iisuce:s5o -e líamos, por 3:Soo$;
trata-se na rua Engenho da Pedra
ii. 1G.1, BomsucccsíOi (õ(_7.íXjK

IM POTENGI ü^lr-nl

ClOJfPRA-SE, 
até 9 contos, uma ca-

Aa com o conforto r.c.;c.;.-arÍo para
pefibena fanúíia de tratamento, nos
bairros da Tijuca, Andaraihj*, Villa
ísabei ou subúrbio?, até o Mcyer.
do lado esquerdo da Estradai. Exige-
se que esteja em perfeitas condições
de hygiene e conservação. Cartas,
com todos o? detalhes, a S. Lopes,
rua Duque listrada Mcyer n, 38 A—
Estação do Meycr. (2S1 N) J

BOSTETS para sociedades de linhas, pómpra.st_ uma cas» assobrada-.
_ _, .. VJ da que tenha 3 quartos c maisIs tiro, voluntários do Exercito, corpo-,l*;*^^^^...1?®'^

4 1.UGA.SE t>or 7«5 o predio a, rua
ZxTencnlc C.ist.-. n. 195: chaves no
n. 199: tr.-,t.i-se na Compi dc Adiai-
lUBtração üiraulida, á rua „da.,Qiu.
tanda. «S. O418 L) Rl

de
rações, estradas de ferro, boiuis, etc
por preços da íabrica.—Fa fabrica de'l
cliapéos do tecidos e bonets de Paxilo
K. Wigderowitz, rua S. Pedro• n. 120,;;
sobrado.

tos, Santa Thereza, Humaytà o:;
praia Vermelha e Villa Isabel. Car*

is neste jornal, a lt. P, D. (13 N)J

¦O^M^IÍA-SK «nw casa que ícr.ha
V.' duas salas e tres quartos mesmo
irectsandb dc nbros. até 4 contos,
:os bairro? do Engenho Velho, An*

1 darahj*, Villa tsabel ou próximo 205
I mesmos; Irata-se na rua da Paz n.
I 103 — Ri" Comnriiln. com o sr.
Gomes. («> N) J

caixa do Correio
lio de Janeiro —

Enviando o nome, residência e o scllo para resposta.—
OURA I1APID.I 13 GARAV-IIM — GRÁTIS.

"ITENDE-SE, por o conto-, o pred o
V da rua Paula .Mattos ^. perto da

rua Frei Caneca: Trata-se na rua
Ducnos Aires, íflS. (J i'i-31 •'

\7",I-:XnE-S!-: 
por 8:000$, cm Iodos

cs Santos, uma boa casa com po-
rãr. habitavel, com quatro comparti-
mentos cin cima e quatro no porão,
cozinha c mais depêndciKias, um bar-
ração nos fundos e hom terreno. 10-
gar saudável c pr«;n;o de honle;
informações co:Jl Cosia, r. S. José
a. 4, ourives. (R 

-1945' -*

TTENDE-SE em "Engenheiro Xei-
V va", por 50$ c to.,$, lotfs de ter-

renos com i-\-,o mtíros de frente por
no c loo de fundos, aLS-.m como os
caidos em eommissüo, por falta de pa-
ganiento das prcsrãÇões mensaes.

(i.79 N) h.

T7EJCDEM-SE. em Jacarêpaguá, boris
y <;';o->. e.-andcs e ocquenes. proxi-

mos aos bondes, desde tres contos até
35:000$; trata-se na Estrada da Banca
Velha n. itfi ím h) a

írÉXpEM-SE cm pequenas
V prestações, ao alcance de

todos, magníficos lotes de ter-
renos 110 magnífico o novo
bairro denominado "Campos

dos Cardosos". Estes são os
melhores terrenos e qne são
vendidos em prestações. São
servidos pelos trens da Linha
Auxiliar, com as estações
"Cavalcanti" e "Engenheiro

I.chI", bondes de Cascadura c
Estrada do Ferro Central pela
estação do Cascadura. Escrl-
ptóHo, rua dos Cardosos 352,
Cascadura. Prospectos com
plantas na rua da Alfândega
11. 2S, Companhia Predial. N
¦ÇÍENDE-SE um oredio. na estação

V de R....:í; trívcísa t!a:re'.ro

YEXDEM-SE na "Villa 
Pavn.

7 no" cxcellentes lotes de ter-
renos em pequenas prestações
do 5$ cm deante. Os srs. pre
tendentes poderão tomar os
trens da Liuhu Auxiliar da
Uio (1'Ouro e procurar em
frente fi estação da Pavuna a
escriptorio du Companhia Pw
«liai. Prospectos o plantas são
distribuídos na rua da Alfan-
«lega 11. 28. jj

TfENDE-SE um predio. novo. ns» Estrada Nova do Engenho da Pc.dra i_-2 estação de Bom Suecesso
Unha da Ecopohhnq. (r4 N)J

\7'1.NDE-SE. 
por 4:300$ n casa n.I!) da rua 1'lav'u Purncze. Bom

Suecesso, tendo accomihodaçflcs paragrande familia c o terreno toilo nlan-
lado e cercado. (t f{j J
TTENDI.-SE -unia cachorra, tem li-

t ccnç.i com um íillio dc 4 niras,
raça Calhndú; rua S. Francisco Xa-
vier 11, C84. . .(..782 O) J

VENDEM-SE 
prédios e constróem.

se rjior preços commodos; com
Construtora Abel Nunes, rua Vinte
de Novembro n. 13. (R'84i3)S

VENDEM-SE 
;cj:cel!eiile..i prédiosna rua S. Lourençu Nictheroy,

um grande terreno em Icarahy;
tratar com o dr. Tòlentino dc Com.
pos, rua Theophilo Oiiuni n. 83, i"
andar, tel. 4350 Norte. (13ON) J

\TENDE-SE 
„ casa da rua dc Sã.'

\ alcniiin n. 53; trata-se na mes-
ma rua 11. 53. Preço dc oceasii...

(5231 N) J

X TENDEM-SE em prestações
* magníficos lotos de terras,

na rua Silva Telles, em Copa-
ciibiina. Trata-se na rua du
Alfândega 11. 28, Companhia
Predial. j|

y-E.VDf. 
- SE pela insignificantt•v quantia de 4:300$ um hom prc>(lio novo, com 2 quartos, 2 salas, co-zinlia, banheiro c W, C.; com ca-trada ao lado, luz electrica e água,

quintal todo murado e frente de
platibahda dç cimcito branco; á tra-
vessa Francisco Ramos 11. 3, Irans.
versai a rua Pliylomcna Nunes. Es-taçau dc Olaria, E. F. 1I.copol.lin.-1.
Irqtq-.e .110 mesmo. (X319S) R

VEXni.vM-Si; 
por 12 comjs, os

prédios da rua Marechal lSitten-court, hoje Souza c Lima 115. 74 e
70 A, Riachuclo; trala-sc «ia rua do
llospicio, 1.3. (j 4,3.,) tf

^fJ-.X.DIC-SE por 12 contos o pre-• ? dio moderno, na rua Leopoldo
n. ia, no Andarahy; Trala-sc na rua
do llospicio i.ti, (J 4,3.3) .»

T7"I.XDEM-SI. 
cm

e terrenos, íio I
prestações casa»

, rio Realengo, na Ks*
ir.ada Real de Sanla Cruz; Irata-se
com. o sr. Marques, na Estrada Kcal
dc Soma Cruz 11. 1G5; mais informa-
Ções á rua da Alfandcja n, 2S, Com-
panhia 1'rcd.al. Jí

TTKXDK-Slv um terreno de 10x50,
y tm rpauema, na rua Nascimento

Silva, próximo ã rua lr. Amoedo;
trata-se a rua 20 de Novembro 214.

(25 N) R

^7'l;^"Jjl^-SK 
o confortável nrcdÍQ da' rua Visconde de Tocantins n. ,ia,

estação dt Todos os Santos: tratà-se
no mesmo. C40 N) K

\7"iÉNDE-SE 
um bello chalct ,rarj' 

pequena familia, qttasi novo, bom
terreno orhoriisado, com luz electrica,
próximo aos honds e tren;, rua do»
Cardosos n. 77; it ratar ua rua do lio*
sario 11. 1:4. co..: Oscar. (_j.|6_ .1) N
mtmtmsaBsaaÊBÍbmitr.^:*»iTigxi^fiiKii*wm»tj mm

VENDA DIVERSAS
T7".ENDE;SE por 4?. eu-, qualõuf

V pharmacij» ou drogaria, um fras-
co dc AXTIC.M.f do dr. Machado,
o melhor remédio da àctüandãde pa*
ra curar a éyphillâ e o rheumatliinio,'

¦VTENDEM-SE 23 vaus <!o escadas
<ls ulmcr de todas as alturas: rua

da Praiüha u- 7 1- (zlj O) J

T7"ENDBM-'Í5E vestuários para li-
v.quldar. Trata-se na.rua de Santa

Anua n. IO, cmi dc familia.
(I..6 O) J

XTENDE-SE um guarda-vcstidòs,
30S000; praia de liotaiogo 118.

(.19 S) R

¦M.

"^TENDu-SE uma quitanda, na nu 9
y 1>. Anna Ncry a 468 iiaratissim»

Ci6i O) J.(as £1.1 lk 8. fis.

.,;.. .fi;

»«i»»»*n>-'w«*''*í^

MUTILADO
.../'L..



' « |- - í- .-.'¦.--'; -"JÇ?" -¦-«.: ¦??.•¦• .¦«¦'¦¦-'~«.- ^M_____MI__ti. ¦«_•_'?,«'.-gj__Bii_»—^r-»_,_._.,—._
,-i-r^«i-r1ii_ttV*tli..______ll____il______il_JL . ....  ,',_í ,!'' '--¦¦ » '¦'-¦"«.' ¦'.-,' •-«??*-'-'..'',«•,-:.•'!';';^í.*.'.^-r'--"'k',««,';?¦-«_ _íiV,i_.'.';''--i_.'"F•-'-«:;'¦«- ¦•'-¦-'¦¦*¦¦* t*»: ..*-..¦•-r^'---¦¦¦* **wsmqmtm<mififfrr* — -—.--.¦ -.'.mr.niiniMnwn _n«_« _____

*-"«rÇ!«Sr"^'^'^^^ -r-x— -Jwt-^Wi-pi-iWi^^ '¦ 1 {"T"-

;;¦ g ,::¦;.-..,¦¦•:«.;::¦¦;¦;::..,' ^m ^r^ ^v'-:^-- •.' -;:^-^-;.:¦:¦¦ «.:;^r:-^ l
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404 II GOMRBÊA
bu qualquer"cprrimcnto'da ttfètlira,; cura radical
em 4 dias! Com-a maravilhosa injccção Seccativa' 'e cápsulas "404". Quando tudo falhar, este cx-

•-. - traordinario preparado setrtpre triutnphará, O
unico allivío da mocidade! Experimenlae é vereis o effeito assomhroso! Não ha _onor_h«ía que
resista a esta prodigiosa descoberta. Vcndc-se na Drogaria Granado, á Rua 1" de Março, 14-18
e nas principaes pharmaáas c drogarias desta cidq de e de todo o Brasil.

¦MARCA REGISTRADA

CIMOS
PARA SENHORAS

ESE1IH0RITAS
rual01- sortimento

Só na casa

II'UIU1 DES MUS
*Kua 

bónt-aívõs Di»-, 20 A
TELEDIIÓNB 4.83S

\T1-:X1.K.SI-; barato uma linda c«i-
'\ rada dc ferro em caracol; trala-sç
110 bccòvda Carioca .14. (iQ<> O) J

tTKNDK-Si; um bom piano allc-não,
V á ru 1 Colina 57. (.13 O) b

f.KNDK-SB mn stliin com.todos os
* pertencei-' «or 3*-S: rua Kortotla

s8.\ JIiKliircir.i com Jorce. (aõ Ü)R

\fÍ;XDJ.-SI{ 
nm bom cavallo «lc

ücllii. alto c de liga lutnnina; rua
l.cilc l.eal .11, Laranjeiras. (3620 0)J

^^IvNDli-SK 
nma typographia, cm

muito bom cstailn: para ver c tra-
tr.r a rua da Ujnca Vcllia n. sril
Oacarcpaguá). (5010 JI) J

ViliNDU-SB 
mil piano 1'leycr, em

perfeito estado; na listrada Real
«de Sania Cruz n| A* 130, no Rea.
íengo. (5«S?3 O) K

ViÍ3N«DlIí*Sl* 
uma inol.ilia nara Irar*

beiro, por preço módico; na rua
Anna llarbosa 11. :3, iJlcycr,

t'Ii 4763) O

V.XDKM-Sl' 
vestidos ílnos dc

"soirce" c passeio, por preços
muito reduzidos, visto estarem fura
da moda; na rua Senador Vergueiro.
n. ioj,- (5659 O) J

VKNDrrM-SI' 
inaiMnás de escrever,

Ündferv.ood Suürh. Bros Yost o
Vo.\; rua da Alfainlcua 137.

TRASPASSES
TRASPASSA-SE 

1:111a pensão rU-a-
in-ciitc mobilada, num dos mellio-

res pontos dei-tã cidade, «mm vistas
parn o mar c cercada dc jardim j
para informações ;. ma dc S-. Josu
n. ;_•, loja, com o sr. Andrade»

TRASPASSA-SE 
uma tinturaria ta-

zemlo hòm neírncio, cm bom pon-
to, á rua do Lavradio n. «j. (.19- P) J

rilRASPASSA-SR o:* neccitase 11111
X so.io nara mu nrmaziím de sec-
C03 c 'inolliaiíos cm líor?.foRo bem
n.reçue..-do, niíorm.i-t-C no Ndbrüga
1'crcira & Comp.11. rua do Acre jj.

.. . ($22* P)'j

rpKASPASSA.HR títti botequim e
X 'ItiHtarcs, tudo'novo ou se nilmit-
tc um (íocio ipara se entregar dc to-
da a gçrciicia; o motivo ó o dono
ter outro' cm Petropolis, não pôde
administrar*-os dois; rua Visconde dc
Sitiiuciiíiy n. 'iS;. . 15711 P) J
riTOASPASSA-SE mil botcr-i-tin c
X comidas frias, fazendo bom t.c-
pocíoá para informações A rna São
Jorge 5, com o sr. Dario. Cs^S- P) J

rniVASPASSA-SE um bar 011 aceci-
X ta-se um «sócio com pequeno ca-

Íital; 
tua 20 dc Novembro 11. 506 —

pancnia. (P)

GRANADO & C.
C*$» FU'10'04 CM 1870

l_ein.ai.os Com o Grande Preiiio c duas Jledallias dc
Curo, na Exposição Nacional de 19.8

CASA MATRIZ:
14,15 5 í$, Rua V de Março. h\, 1T5 e iS

UNICA FILIAL:
Rua Visconde do Rio Branco. 31

LABORATÓRIO A VAPOR;
Rua do Senado, 48

S=VÍQ PBjrAN^IHÔ

DROGAS,
pròâüctos chimicos e pharmít-

ceuticos, de legitimidade,
pezo e medição garantidos»

A PREÇO FIXO.
Vejam os nossos catálogos

"f^ENUlí-Sl* 
uraa banheira de fer*

Iíto esmaltado, quasi nova, para
desòcçúpar logar; na rua Dr. Cauípos
tiuilcH 11. 117-A, Jladdoek I.ol)0.

(s?i;t o) r

V1'.\DI?-S!-. 
uni bom niano Kit-

ter. ainda novo, um dito Ronscli-
um dito a bis Pleyel, o nielbor forma-
lo; Irocnii-se^ conccitani-sc o afinam-
fiei Ao Piano dc Ouro; officina lia
40 annos, do Guimarães, rua Riacluic-
lo 423, s«3bra.lo («18.14 ü) S

\7KaDK-S1'! um bom niano perfeí-¦ Tto, vistoso; rua tíant'Aniia ti. uu.
(íS4.1 O) K

/X7I*--^Í)K-SK 
uni plano ÍMcye!, por' \.pr„i;o razoável; rua 1 Seteml.ro

n. -Mõ; reloiòciro, (5S40 O) S

¦\f-KND12-SK assoalho usado, para
V 'desoc:upar lo^ar; rna Tavaro-j .36

éslaçSõ do lincaiilado. (23 O) K

VKNDR-SH 
uma casa d«: caldo de

cann.i c outros artigos: trata-se
coni n sr. \'ioío.-, rua Dr. Arclilas
Cordeiro -oS, deposito dc balas, Meycr

s*fi D'O

VKXDh-SK 
álcool ..6 v,x.. çarantjdosa Ss«5i) o 42 cr., dcsiiifcctado n

S3i.o. iia IV.:. da Vvfja, K. Misericórdia
11. .15, tclciilioiie, solii ccnlial (ferra-
K«is c 'i-it.iii. (-44 M) ü

IMPOTÊNCIA
Esterilidade,

Kctu-aslliciiia,
Espermatori-liúa.

Cura certa, radical e rápida
Clinica elecuo-mcdica, espe*
ciai do
Dr. Caetano Jovine

tias Eàçitlilaíleg tle Medicina
dc Manoles c Rio de Janeiro.
Das . ás 11 c dar. . ás "i

Largo da Cnvioci» 11. 10
sobrado

BARATINHA 
— Compro-se uma

usada; informações à rua" Maré-
«•bal Floriano Peixoto n, 103 (Cine.
ma Popular). " (585-»'S) S

IiaCYC-UiTTES 
— Conccrtam-fe

> eom perfeição e a preços «modi-
cos, á rua do Cattcte n. 199." 

(183 S) J

IJ(>.\[ 
VIGIA — Vende-se um ca-

Jcliorrd de raça; rua S. I.uiz
Gonzasa n. C07, com o encarregado:

(.|ii S)M

CACHORRO 
pequeno de vigia,

para fazendaj coinpnvác, largo
de S. Francisco n. 42. iu andar,

(,wS)J

COX.SUV.TAS 
espiritas — Tifme.

Maríc l.oüise lê inmVcm as lu
ilhas das mãos e só acceita gratííi-
cação depois da: pessoa conseguir o
«iuc de-eja — Jlaltoso 33. (4331 S) S

Cortinas;';.tapetes, 
pintura» _«oleo, moveis e • dc eicriptorio,

compra o tombem cnc-iixota nara mu-
díinga, J. J. Jlartins; rna dá AUan-
dcgii u. 1 j.|. (31Í20 S) S

CARTÕES 
1)_ VISITAS — Cen-

t0 2S- Ourives n. 60 , l.ape-
laria. Oscar N". Soares. (2423 S) S

(«lOMPRA-SE 
i|ii;)I<]ucr quantidade

J dc jóias yelliãs, com 0:1 sem pe-
dras de nu:i!n.ucr valor e cautelas do
Monte dc Soccorro; paga-se bem;
na rua Cionçalvcs D:ns ti. 3-. Joallie-
ria Valcntim. Teleph. 004, Centrai.

U>37 S) B
.—, ¦- — . ,, „..._.._-•  ,„ «¦-.«-._ ¦ —

Í^OXSTRUCÇOES, 
i.equciios reju-

J ros c pinturas dc pre lios; pre-
çõ3 módicos, com o conslruclòr Mi-
clialskl; Uiuguavana ti. 8. Telcpli:
S.ijd, Cent. (hoijS) R

OIAMTSAS e ccrotilns sob mcd'di:
rua da Carioca 11..52. (3130S) S

t iHAPÊÒS últimos modelos a 12%,
\J 15$ c eu$; linje-sc c rc'o.-m'.i-sc
a 5$ c 6$j'.llinc, lios, á rua da Ca-
rioca n. ío. (5785 S) J

/"¦U.RSOS .PROPEDÊUTICO -Rua
V da Quitanda n. su, 1'rcpurato*
rios, c.\amcs vcjt:'bu!arc_ c escola
Normal Taxa fixa 30$ nieiuacs. Ma.
!:ic.;!a t'i.i:u!ta. do seso feminino,
mediar-to a jóia exclusiva atente Au-
hs vespertinas, (tt)

CURAS 
fiuidicás maghetica-í a <li>3-

tanda, prratis; cartas Psycholo-
«jia Caixa postal 182;. Í5814 S) R

COLI.ETES 
dc scnliorá. sob me-

dida ,12$, completo, SIsnc. Marie
__cmoSi rua da Assembléa n. ,..*;, i°
andar, abaixo da Avenida Kio llrau*
co. (1=4 S)J

(_0M.1'RA-SE 
uma caldeira dc cobre

J cm hòm estado- de 0,70 até 0,80
dc boc:., por o,Co até o,;o dc fun-
do. Propostas ú rua da Assembléa
n, M. Tinturaria. (395 S) M

CAMISAS 
para homens, boas c fui-

gadas, íi 2$$oo; ,.S..oo, .j$, sÇooo,
c 6$ooo. Só, na Fabrica Confiança do
Urasil. 8;, rua da Carioca, í:?. <S)

("tOI-CKAS 
_ Lençóes, nt.ialliados,

J gnardaiiapQs, cretone*', moritis, ai-
gotlões, toalhas jiara roãto c itan*-
nos para liieáa- cncontriini*ss a r-rc-
cos muito hãra#tos, na Fabrica Vv.:.
fiança do lírasi-1; S;, rua da Cario,
ca, 8?. (S)

C0I.I.ARIX11OS 
dc linho pelo. an*

tigo«« preços: direitos, 3 por 2$;
Santos Dumont, .3 por -.$300. Só na
liabrica Coníiauça do lirasil; 8;. rua
da Carioca, 87. (S)

DINHEIRO 
a prcstai-ões ineiiracs

Sob .-ili:i_!i!c:á dc prédios, cm-
presta-íic, na ruu Camerino oo. de i
ãj 4. OS;'"' S) J

D,.•_'•$!•_ umá rasiniia a duas senho-
ras; tua Santa Alexandrina juO.

(-11 S) H

DINHEIRO., 
sob hypotbccis dc

prédios ã juros convcncicniaes,
com rapidez; rua do Hospicio !_,(..
(cartório), com l\,lro;.Ími». (íiSS)R

D.V-SK 
boa pensão a domicilio,

por pre(-o módico, á Avenida
Hciirlijuc Vallaitireà n. 30, sobrado.

__.'_SL.S
D1XUE1RO 

—. Qualf|iic'r rjnanlúi
a juro.-, módicos, p.ira bjpotlie-

cas, antieltresis descotttos c cauçõcij
compra e venda de predios. terrenos,
sitio-* o fazendas; com J. Piiítb, rua
do Rosário iji tabelliao, lin S". J

UvolWx
Nova (^1/4

Manelrd \\^^

-«. (,h
¦«I-" ;

_li
GELO

Curar a Peite
J?3 Casos Craies Curados

DocntM da cejema cm qualquer
parte do mundo, podem agora tra*
tar.-se em suas casas,-» com- poucasdespesas, usando n Lavo), a mais
maravilhosa descoberta do scc.ilo
pira ciirerinidades da pelle.

Depois dc se ler experimentado nu-
rante um, mez com csic maravilhoso
liquido, tinljairt-se curado -i7_i cnsos.
Voi dcscobcrlo em Londres e cau*
sou enorme sensação cm toda a líu-
ropà."l'em alguma ferida oa cspinln?
Tem crostos, cscam.is, crupç«*>es ? A
pelle come-lhe, qücima-lhe 011 dóc ?
T.«m alguma uiaucUa ou deicilo na
pelle.

Knião experimente I.ivnl immcdia-
taincute, a nova c maravilhosa cura.
Verá que é mais limpa, mais suave c
mais cífectiva do que qualquer outra
coisa de .juc lenha ouvido falar.

Peça hoje mesmo uni frafco ao seu
d.-ogrisla ou _ pliarniacciitirq, 15' um
remédio caseiro. O pi cço ostá ao
alcance de todos. Compre ao mes-
mo tempo um pouco dc rilcoql para
«lil.ir este «poderoso liquido. Só c
neccs-Brio um momento para prepa-
rar o (remédio—c então terá o melhor
remédio do mundo para dócnçaa de
pelle. Não demore a sua cura nem
um minuto

Vcnfiese em todas as drogarias e
boticas principaes.

Granado & C.«; Araujo 1'rciüs *
C,*, Drogaria Pac.ieco _ Rio dc Ja-
neiro.

Qmpnesà de Armazéns Fr.gorificos — Cáes do Porto
.Avenida Lauro Müller n. 431 — Telephone, Norte, 1355
::: Entrega diária a domicilio

Assignaturas inonsaes de 1|3 pedra ou 13 kilos. ..... 128000
» i » ou 25

» •, semestraes» 1\2 » ou 12
;;;, » 1 OU 25

Assigiiaturas por conpons 1 tonelada.

_ . . .... 208000
98000 por mez

,, 15901)0 »
. . . i 33S00O

5'8,*8Ó8. 9oéoÒo'o. . . 1008000 conformo

MODISTA 
— Confecciona vestidos

com gosto; por módico preço;
Acceita li-.tos, allcudc a • chamados:
rua dos Andradas n. ;i. (3S9 S) J

TUMK. Clara Couderc. —. Manic.ua,
1T1. pedicura, nissragist.1 diplomada i
rua S. Clemente ni 105. Tel. 1279,
Sal. Vae a domicilio. Só ás «senho.
ra3. .:.-. (2644 S) U

MUSICA 
— Accc-ta-se a direcçao

de banda marcial, cstiidamina, e
ensina-se instrumentos: técüa, aros,
sopro, dedilho, «solfejo, theoria: rua
ttapiru' 11. 153, casa 13. —Silva.

<5l)!!; S) «

MME. 
Sarinciito e mme. Moraes

Sarmcaio, fazem vestidos coni
perfeição c hrcvidiadc, n rua Júlio
Ccsar n. 58 sobrado, perto da rua
do Ouvidor. (55='' S) M

MOÇO 
formado por escola supe-

rior,. lecciona quahpicr matéria
do curso gymnasial. Cartas a C. F.

(5 S) J

MODISTA 
— Via vestidos pelos

figurinos,: faz chapéos e refor-
ma com/ perfeição; rua Ürttgttay n.
250 — Andarahy, Preços baratos,

(54 S) R

MOTOCVCI.E 
líáriey Daviilson —

Vondc-sc uma pcVfcita, com 3
velocidades c de 7 cavallos, para tra*
tar, com o sr, 'Martins á rua do
Cattcte n. 199. (iS.| S) J
"11"M~. 

C1CT, cartomante diz tudo
ItJL com clareza, que ie deseja sa-
ber, realiza qualquer trabalho por
mais diifiieil que seja amigavelmente j
na sua nova residência, á rua luva-
lidos 11. 30, «sob. (571J0 S) J
"jlXOYKIS — Casas 'mobiladas, mo*
ItJ. veis ávulâos c da escriptorio,
cvistncò e objectos de arte, a cara
Souza, á ;rua .Senador Dantas roj,
compra seja «qual for o seu valor c
piiga bem. (343 S) j

Moléstias das Senhoras
--•Dr. Octavio de An.lrode, com pra-
tici dos bospilacs da H-.tropu, evita
a gravidez por indicação sciontilica,
sem prejudicar o organisinò. Hcnior-
rb.isias,. stispcirsão, c:c. Residência e
con..: rua Sele de Setembro 11. 186,
sobrado, .da. n ás ii c de i ás 4.
Tclei-holic 1591, Central, Consultar,
aratis."- (J 357)

MME. 
THOMPSON — Recoiici-

lUiçúcs em 8 dias, responsos,
casam-ciitpi diínecis, etc. l.ncarrega-
sc de trabalhos para «s ...tados.
Pagãinetitò no fim. Consuilas ura-
tis. Máxima reserva c seriedade; 7.1,
rua . Jiaurily— Mangue. Ao .lado da
antiga Coiiip." do Gaz. (4139 S).S

NA 
avenida Mem de Sá n. 41, .sob.

l)á--c pciiSüO; por OoS me;i-acs.
Fornece-se a domicilio. (...(Si M

DIXH 
HlltO -sol. , 'hypotlieiías—Knu

presta o dr. Tolciiüno «ie Ca:n-
|.po5, í. rua Theophilo Oll-vn n. t'.-;.

1" andar, das ia ás ir lioras, Tel".
.Vorto 1050. ti.iS S) j

ACHADOS E PERDIDOS
pAMWil.LO &¦ C», rua l.-.iU dí
V..' Camões n, ;Ki, J'tiiK-i«.-se a cau-
tela 11. 61.362. desta casa; ns provi*
denejas estão dadris. i/.«,i'«,-; Q) R

DIAS 
& MÕYSEISJ i-i, rua liar-

l.ara AlvnreiiKii, 14. 1'er.icti-se n
cautela 11. i«(..8íi.' desta rasa. (üSRQ)j

|j.XC'íVRRI*GA*SB de fur-cr csaripíaa
Ji avulsas em boteis, rcstanronls,

I casas (•oinmerciacs c lodo nuálqucr
raino de negocio.' Mcnsalidiuit-s mo-
diMSi Acceita ciiamadoá p'ir.i \V.
Lopes; Vi de Inhaúma ;<;. 2" nii-lar,

(5177 S) 1;

I^TCA 
transferida parn o tiia quese comhin_r, .1 üCçúo cnlr*. anii-

gos de rima liancte' .!<• brllliantcs
,(|llu devia sair cum (1 loleria de ndc outubro, !-.-.- Si it

^»Ílt«€MeOSl'Í

MATUKAI..ISA.JKS, iL-.T.-ainei::tos,
.i^l iuvçutar-ios, patente.** dft ínvcti-
çúcs, jiísíincaçõcs, cobranças c i-í.lo
c (iü'.i)lrj*tíSr negocio; trata-se na rtia
MagaKiãCa de Castro 11. 19; cartas
neste jornal, pára Coelho". t..o.1 •t-)}

OURO. 
pratai chri_tof.e3 c mais

iucíaç.3 finos, cm obra, mesmo
lísado', compivi-.e na joalhona Ando-
riuliiisi rua Uruguayauu 164.

CMSfi ..) S

.1 »
o consumo diário.

A ..mprcsi. íaz sal... no l»«b!lco e aos seus.t-llontes quo acaba ac tomar VffM^^m^mm^ ga*
rantlr «iu-perfeito' servi.o do dlstríbiii.ão do gelo, podeudo attoitde*. a.qualquer Í».J^SS a rnd,»

A empi-esa dlspõo tambem do'espaço em suas câmaras frigoríficas, eom t m eraturas ««¦«lj«»ta ij^gj
- mercadoria;' podeudo portanto receber qualquer quautidado do feijão, cebolas, /»•»•«"• J«Í! 

' 
SSi SS.

maiiteif-a. k-^iservas o quaesquer outros gêneros sujeitos a deterioração pelo calor, assumindo responsabilidade-

pela sua eouserrai-ão, do accordo com a seguinte tabeliã:

TABELLA DE PREÇOS PARA ARMAZENAGENS
_ta»»m»-»«Mi"|'''""" «_¦_—————^—1

Tá«xas por volumes Taxas por l«*ilo

MERCADORIAS PESO Taxa
30 dins

MERCADORIAS TAXA riiAiso

Tratamento p«Io Dr. Neves
da Rocha, com exilo seguro,
dos zumbidos dos ouvidos,
pelu, massagem yibrii.ib.io;
pelas correntes continuas e
pelas correntes dc alta fm-'
quancia. Os zumbidos dim i-
nucm logo na primeira ap-
plicação o acabam .dcsappa-
recendo completamente.
Consultas de primeira cl.is-
se da i ás 4 horas da tarde;
consultas dc segunda classe
das 10 ás 12 da manhã. —
Avenida Kio Branco 90

J 5<i

Embriaguez -— £™£
rivel vicio, sem <lar rciktôdios «par.-
bulier. Dão-se provas ilas curii
realizadas"; Travessa clã Luz, n. -i,
sobrado, Haddock Lobo. Alténilc-
so graliiitaiucivtp, scgtindas, qiuu-.tas o sextas-feiras, das 8 ás 4 da
tarde. Casa de íamilia respeitável

.... 0 193)

Frutas raíles. .

Frutas seccas. .

Castanhas, i etc..

Cereaes, ««• « »
Batatas. -,- «>

Queijos. è|«;' •

Mautcign. •, i •

Bacnlliúo. un

Camarão secco..

Carnes Salgadas
1

Touciulto. | . . •
1

Fresuntos. . . •

Banha. «"ji. « « •

ató 25 Us.

26 n 35 "

36 a 45 "

46 a 65 "

66 * 85 "

86 a 105 "

106 a 115 "

116 a 125 "

(. 126 a 135 "

rPara 1.000 voIumes|

iDescouto do 10 %J

$400

9500

9600

«700

$800

19000

19500

29000

29500

fRcsfr...
Carno verde, r.: iii w :•* w '•'¦ '»'¦%„ .

LCougel.

rResfr...
Telxo fresco ; • >; v *•" w. v ••' *• "|

Congel.

Peixe salgndo. v w a- ur. •: w «v "•' •' '•' •

pResfr...
Galllnaccos., :« :.- «.»; jr..t» :r w v

LCongcl.

Ovos. . •. -•¦ tf. i«i w ac tti ai w w w '•' r* •

Cebolas. .¦ ;.i :• :»* tf. if w •••• "•« w •*'"•' 
_•

Couros. . . ••• ••- v '•' v '•* t«i '•: "' «•« "*' "•'

Fellcs confeccionadas. -.- ••• ¦¦• w i«i :•: |»i •

Tabacos. .-. :.i •'•• .i :<: .- •: w ••" i-j V '•' '-" '•

Legumes. . v í.í •• ••• tw v ü" w "•* •* ••' •*• •*

Leito o cremo — Litro. -(- ii :•- ¦*•¦ v 'f ••

Cerveja — Barris 25 litros. » w r.: -«: u. f

Flores. -.- ii, ¦. ii* w -»i w w '•" no w n>- v •. I

9030

9050

9030

9050

9050

9030

9050

9020

90S0 '

19000

9100

9030

9030

9100

í-Semana

30 dias

Semana

30 dias

n n

n n

i

:> *

Espiritismo-£**-;
tis. 'travessei da Lu. 11, 4, sobrado,
ll.iildock Lobo. ScsandaF, quartas t
.«extas-íciras, das 9 da raa-ilifi á3 .,
da iLirde. Casa de [aniiii.i respeita-
vel. Trabalhos, com toda « «crie.
dade.  (J 19S)

Moveis a prestações
Tor que v, cx. não visila a

Casa -Sion, na rua do Cattcte, 7,
qiíò entressa os moveis na 1* en-
trada dc 20 s|» e os seus preçossão báratissimos. Cattete, 7, tele-
phone 3700 Central. uS J041

ALTO DA BOA VISTA
(TIJUCA)

Ali-ja-se uma cxcellente caia
mobilada com 8 quartos, luz ele-
círica, banheiro, garage, 03 bondes
passando na porta. Quem preteri,der dirija cartas á caixa do Cor-
reio -;.(6 ao cr. Manoel Azevedo,
paia scr procurado. )? (.|o=í. 1

Semana'

PENSÃO 
farta c variada a domiei*

lio, :o$i á mesa, 60$; avulso;
i$5oo: tratamento optimo, dozmlia
com toi.dnlioj trave-sa S. Francisco
11. O, a» andar. . (S)

IJKXSAO 
variada do casa do fami-

. lia; gêneros de ;.i» qualidade,
tendo-se o niaitimo escriipulo nn pre-
paro da (.omitia; cozinha ; dirigida
pela própria dona: tua Kélippc Ca-
marão u, luS — Maracanã. (ioS)J

PEXSAQ 
— Vórnece-sc á .mesa a

Cu$, ícila com todo «asseio c va-
riada ,cm ca.ia dc íamilia; rua Ju-
lio Ccsar 11. O3, «:" andar. f-iS S) J

IjEKSAO 
— Em casa dc familia

. brasileira, fornece-s; a domicilio,
pelos preços de Go? e 70$ iticr.s.ies.
Rigoroso asseio; rua Larga u. 71.' (IÜ9 S) J

FERIDAS t:.
darthros, eczemas, surdas,
pannos, coniichões, cie, des-
npparcicni irapidamcnte usan*
do Pomada Luzi.ana. Caixa
i$ooo. Deposito: Pliarmacia
Tavares. Traça Tiradentes
tt. 62 (Largo do Rocio.

A 4030
mmEmmmmmmmmmmmmaammeci*

I>1AX0LA 
— Vende-sl- uma còril

inetrostyle, e:n bom estado; na
rua llessníiiarga&r Izidro ti. t>i—
Fabrica das Cinias, (149 S) S

1>ÉXSAO rc-jitcná 
f.i:iii'.ii. ac-

. licita'Talgitna pcnsluiiisti».; fome-
ce para íórai nia da Carioca .._.

(=.t8 S) 3

i'\ »R. ERNESTO GARCEZ avisa*J apã gcus amigos políticos c ciíctí-
tci, ijnc mudou o sc» escriptorio para
o lartrn dc S. Knucisco dc Paii-Ia tt.
4i; leiepb. 374, Xnrlc, (j«jS_* S) )

w:iLVd*r*\mmw.
iB^mírm^

O melhor remédio contra lombrrp,a3,
oxyuros e nolitanas c o

AMKK0.1L
Viilró 1J500 -- Dep. Andradas, 43

c S. ,losí, 51.

t\ K.TíIUlflSMÒ NA 1XF.W-
^./ (."IA. 1 vó!. íÇfioò; vciula nas
livrarias A]\i'«« c Garnie:. (308 S) J<

| 13j.ÍÍCÍ3A-SÍ' .1: sócio com 3 ran-
| .4. fi-. pni*a prepaia-jãn de prezuíi-
í los c carr.c iid pjrco, «ys.cma _?_iis-

. Cárlxi fi l-iie*., iicila rc-lacciiõ.
(576?. 1 .1

_ó!3i^_y
*M- . -*-¦ --i_>_. -.. - ; . -¦- ¦ ^-«-rt -I .-*.*<.;. <f ,. -'J--í,-r.-,-' V-'"- • **T-Wí" i*Cr^>l^â?.;^_;v^_i.' _!íç_jj. __ zoM&Áimic^;#iSK^« M- n ':o^i^T^5r%(||a^3.^Ító

1 *yi-"Xni..SI-: 
um iraeniíicb¦ 1 Pleyel ui.ta.--i novo c baraío

:u!o,

\^I'.NI)I'..SIÍ 
uni íorá!) a nu:-.. r:n

.perfeito cDiailo, 1:«. rua .!.¦ Snnta
Lima ti. (.,-. Mnraíanü. (11.4 J) u

\ri'..\13i.-.Si'. mn liifiJEsiino piano, in.
1 tiiuwmntc noro, c.t.r o-;o$ooo R:;i

lj:ini-o. Kuà líufrasia Corrêa =o largo«loyAracliiidu. >;-; (199 .1) O
riTENDlS-SK 11:11 botequim livre c

y desembaraçado, ou act._iln-..c u:n ro.
cio qui; tiitendo de c.ir-a de pasto ver
e tratar, rua Camerino 11. 10S.

(3S2 .1) O

jtTENDICM-Sl' juntos mi scphridõs,
IV um cuarda-coiiiida, um giiarda*louça, uaia mesa elástica com cin.-.i
tnlioas, unia iiia.?liina do eoslura dc
?;-, uma sõrvelcira c meia mobilia
,1o sa!;i dc visitas: tudo cai pc.-:'.'.:..estado. Ver a.-tratar nn rua Vinia
e;ítsci.i ;-(li! Maio 11, 13, csf.u;:.o do
^jacltuçb*. Ki)

j^JIiXDE-SE uma liarbcaria na r. da
!¦'«'- lassagcni 11. 32 (Uótafdjio).

(;oo .1) O

/\\.\l!'l'.l.I.O Sr. C.', rua 1-uiz .!.- JÍSCIUI-TÒRIOS A) i;;','..V-' tió.5,V.í t.aim.es n. .-«>. Pcrdéu>-5c a c.11:-1 IJ- ejcriplorios com .üvi.k.s iionis;tela ii. I.7..13--, diiíla cas..; ,is provi- rua dn Ulíjiio i«. tjS. e:".ro Aveni-aci.ici.iia es'õ'1 diidus, (5703 11) K da e llónçalvei Uias. 1;«)? S) f

|Jl!l5ÇrSA*SE. |«'«:i casa de f:im«iu
x. á íiiã Vinic dc Xovemlirri \\ 7.1.
ípflhcmjj ;'e imia _c;ihura; i'.i:-:i Ia-
var. v. 1 ),.i:.i'..r. qt:c íh.rina nó íiiu.
pt:e.*.c ciite aprcicutc carta <!c cou-
ilijcl*'. (13=3 Ul S

1.HÍKI IS.VHK «'• do:.- «;:..«::,.. cm
I. • :.r.:i dc í:i:u:I:o; im ii.a Riticbitu-

I«i oi iriinsicrsocs. Caru-s n X.
•N. N. fjfiSJ R

QUARTO 
— AÍJga-se uni, o mo-

<;c\-i( ; do comnicrcio o\i a tiniu
ín-õça séria, casa de famiÜaj avcoída
Oo.ncs Freire 11. 2;. (404 S) M

ÍM.'AH'1'O 
-- Ataca-se mobilado c

.Z com cxccücntç pensão, a moço
distincto e dc rc-speito, cm casa dc
familia do Irai.imcn-.o; á rua General
Çaniará n. nS^ 1303 S) J

IIEI.OOIOS 
e despertadores, com-

li pra c concerta a $;oo, r$, 3$,
etc, .câtitue o dinheiro do concerto
>c o relógio não ficar bem, i:a casa
de iíramop'.ioit03| i r. 'UrURiiayana
1,15 officina dc rciojociroj Ávigti3lo
Ueymão: fsrSi S) J

I~>£hCiJOEnTÕ" 
— rõíi.eis joi.-ts e

\i reuitiio. bem coiicciudo.-t a pre-
Ccj niodióos ? ide á im.-i Uruguayaiia
11. 133 A, iodlbèria, 'fanibcm compra.

(5155 S) II

MÉDICOS

DR. ALVINO AGUIAR
MOLÉSTIAS INTERNAS
ESTÔMAGO - FIGADO —

INTESTINOS - RINS — PUL*
MÕES, etc. Ccnsultr-rio: rua Ro-
drigo Silva ti. 5. Telepb. 2.271,
Cent. Da3 2 ás 4 lioras. Residen-
cia: travessa Torrei 11. 17. Tcl.

(J 859a)4.cr>;, Central,

Pelo
dr.
Luiz
dc

Uma
Consultas grátis
Bittencourt- da Faculdade ile Medi-
citia da Úabia, médico e operador
cspcc'a!ista em '

moléstias dos Olhos,
ouvidos, garganta,

nariz e doenças ner-
vosas.

Todos 03 dias, dns 3 ás 5 lioras
da ta ¦'d-.'. Uua Jíodrigo Silva iu 26,

.i^ rjrvl.tr (cutre Assembléa e Sete dc
Setembro). Ccnstdtbrio -jicrfcitamentc

apparclliaoo eom todo o material pro-
ciso pari 03 exames e os tiatauicntos
oonstanlcs dersas cspeeialidados.

(4283 S) .

Moléstias das senhoras,
pelle e syphilis ~j,[; 

^
Icncourt, paileiro, cura os turnos cs
do3 seios c di) ventre, as moléstias
da_ via.*s «rinnriíis c gcíiitacs da mu-
lher, aa inetrites, u_ corrimentos «tc-
rinos c vagi naes c regulariza n meus;
truação por processo seu. A:-i..ica o
«fiou c Qi-i, róní 0:1 sem injccção e
esla sem dôr, trata o diabetes,
hérnia (quebru-uíra) sem operação.
Consultório pcrfciiamentc ..pi.-rc.ha-
do; rua Kqdiigo Silva ¦ 11. su, esqui-
na da rua Üa Assctnlilca, das 11 íts
2 da tardo. Telephone r511; residen^
cia d ma Senador Euzebio 312. Cen
•sultas grátis. (,19'Jr) J

DRS 
CARMO NETTO e GON-

ÇALVES UO COUTO, Advoga-
dos — Carioca .|,.( sobrtido; das ,i
;is 5. Tclcplione -u-Sj, Norte, Serie-
dade c prcíto/a. Contratos niodícos—•
Adcaíilam custas, Grátis aos pobres,

(15 r)) J

Garrafado do Sertão --^^tSkrt ò;':^V Sníb"-
co), de :c.'l effcito 11-1 cura d.i sypbilis e (cidos «!-• i-uabpiet natureza;
á vcn-.lá i'..'s pliiirinhcias >• íl,-n«ra,'iaa : l':ic!:c.'o. rua «bs Amlradas, 47 e
Uriinhdõ, 1" de Março, i.| «-in S. l'a uio, Jjarroso, Suores Sc C", rua
Direita n.'« 11. '' OI 13»)

S1CI.1.()'S 
 Coiilpram-fe, vcndcni-sc

1: trocam .sc, .cilos pnr.i collç-
ii-Oe.; Hospicio 30, .1. Cuátii & Ei-
lliiij: (-730 S) S

1-\R. J. PEDüO AKAUJO _. Cou-
J." .nltorio, rna !--lc dc Setembro

(?JAJIl*El.l.O & 1;.»; ritn I.ni_ dci.T. SCIUI-TOKIOS enaimcrciao! nlu.V-. I .!in«.-::i 11. .-fi; IVr.ler.uii-M- :.*. ] -feii-sc: :".«:. Uosiiicio n; 118. (Si

i I.KKCISA-S.E falar com o Sr. "av-
J. me -Murrair, ir ai. ltio das Pe-¦-':_.; travtítís:: Or. Tiicodotiiiro h.

1 Tt com Jc.Vj l.aptista. íi S) ,1

i:GI.M.i.IXIlAS
coute;:-! 1;% ,.í*.7fi|.| c 5Í.;i>:,
casa; as providencias csiã'.' .1

 (S_l _____ Jl^i.n (|'.'ç

TÍEKD]>RAM-SE çiiu-ó -prliciHfe I mSto 
^

um i'0'.itn de
ns. 3.1. o ir a ,-.i.o
dc j.íios de s

ifíí:tni.-adT
i!ini.v, pehi.nii.-).tes ao menor Armando, filho d.i li-

nada Judiili de Magalhães IjoiIov c i'c
Armando Augiislo dc Uodov. — Kio
c-2 Jaiieiro, 19 de outubro 

'de 
ioi f, —

Armando Augusto de Uodov, 
' 

(O)

ces:;i.
dê raças — Pcfsia
a, vende das rajiíiH:
co c p:.-!;citio, P!y-

 earijó, Orpinglon preto 
"«:

.'.<..« uma,«_dej amarello; i:a rua Desembargador Izi-
dro Pi .. Irãi»'rica das tjiita"*.

In

DIVERSOS
t,.T0MOVEf, (barato) _ l':Cei,-"_. Í.1-.H- de uma, de bom fnticcio*nniiieiito, com ijúairo cylindrosj paratratar çom Hodolpho Tliomaa, rua duHospício i.'9, i» andar, de i ás .1'"••".Ta. (.fi.. S) $

fc]tm\
é_k~_K_í_3_P ' O BOM FUMADOR Di fitr mau ft____r ostro

PAPEL DE CIGARROS ftwi

Zig-Zag
de BRADRSTEIN trores - PARIS

KÜkllini f) f;::.) frjj:;j i v.t*m.lj:tl :::i!:n tíitlülrn
pura PAPiil. Ho CüiARROS
em Mbípies c Bobinas

''-¦ra <!«• Cppr»rstj
.oídrm l'J03 - riiriii 13it

p^J°_£f._t-^<M?r_. >°_??.3*^>i!iRi>rl3i'oi

/"ItANDE -iI.i independente, 5 ja-
1'c.las, jardim, l\uf (a!ii_rã-fc o

senhor .«új ou moços sérios. Xão _
ca.a a*s.ilirüda-i.i, dc pcfiucn.1 fatui-
lia; travessa do Araujo 11. .•;¦--Mnt-
toso. (3S3 S) J

PUE.CIISA.S!" alupiar nina boa cisa
X para familia de tratninento, do
l.arso do _«MaciiaiU. .i Marquei: dc
Abrantes; tnformüçOcs: praia dc Ho-
tãíógò n. u.S. (10 S) K

OEXSAO — Dá-se em casa dc fa-
J. milia, eutregnndo ao domicilio,
faria, variada e Ümpa, por "jg^õoü"
n:«i Maria Kugcuia NXI ~ Villa
f-iilicl; (sSoü S) S

HY.qTIlECÁS 
_ Fajcni-se dc

prôihoí no centro r nos éubur-
bio*:, com brevidade; na rL:a da pui.
tanda n. 73, alíaiatoria, com Ercitas.
dc 1 á.- 4 bo.-as. (5.10 S) M

ífyÍQlUlIJGAS: —./ l'uteni*se d"e
IX picdios; na cidade o subúrbios;
cai 5 dias -— Mi Vieira, rua di
Quitanda 11, 50. i° ,::::|-.r. (5050 S)S

PIÇXSAO 
cm casa d= íamilia. dá-

-•c á me.ía c domicilio. íidcaiita-
do, gêneros de 1» qualidade; rua da
(.'arioca :;. 53, 1" andar. Í1DC3S) S
¦JJICXSÃO ... Dá-se á :TcsTT"r>7T;
.1. a domicilio ;•..*•» c ovnlso, i$$am
Tratamento dc i" ordem, :'.:;.> c va-
liado; rtia i" .'c Março .-.. _' aiid.

(13.1.1 S) S

1>K-\"SA0 
a domicilio, a familia

íápaj _«;:?':¦«-.; «i rua Macha

HCTÕTIIE.CAS 
na cidade e

urbio?, cí!pita]itít;t í;i/. dc
sub*

 - . - «ran-
_*--. ou pcptcnns quantias, jero mo-
dieo. In.iorr.ta jiort favor, o f-r. CliS-
ves( rua do Kosario i.i;, soiirado.

(-1.4-1 S) J

- .do
Looíiio 11, nu — l.sacio dc SA-' -l«'3 S) M

HYrOTIlKLA. .ommissüb, \:
fem

¦\M S5I
Ias 17

— l-'itreni*'-c
ia nM ].>r. (Kbiir|goCi. ii..s u* ;i s 1.: e

oras. (;.ío-S).l
"IlVI-OTlllíCAS do prcdioi o j.i
JtJ. r*J3 '.' coiutiçoci nuc íc tr-!.,'.:-t:.!i
cor.í .-« sr. Mo:

dos.

larcm.çe a rua
emblea n, j i r> »" andar.-fun-

(5370 S) J

i\n:.\".)i:M.si; o.-ni,.-, píi
; • V r 135, etc;, c;c., e .-

cdnserloi com raji«lcz: r.u di As- j E lnii.¦«w-ibiea 11. 5l>. casa Kochai (11M) T ! paio .- C— «.-
et

ncc-nci, Iu-, AUTOS Vr.X'/. _ O unien oico
pronif.tanHU) f-\. _,.-_--, .;.,., lubfificacão, é Kuby

lOíitarios 1. AI. Saní*
.:.: do l!,.'p:cio ii-.

(-1-117 S) R

! TJVi'ivni!'l'.\S .Icsilc Sn;". con.
IX forme localidade e «-.-.ruiüia; .1.
(1. l.I.r.i; rua da Quiianda 11. ".!.
icit_-.-:.-i. <-8..-I s) j

*C7"'ENDIí.SE 
11-n «jtomovcl Ueriic

»7 loüpres, pintado de novo, traba-1 \ 
••KXSAO " Progresso",- rua Ullmndo na praça, com taxi,, baratissi- j XV chuclo iiit, íóri-ccc ptniS.:a¦110; ru:>. rcruira

tfaimUa.
ne_ io8, ca*"., dc

(3SÍ O) J
pazes d., comerei,
dundò-sc aoii doming
líioço c j._i;:_:r.

feriado? a!-
iSlj?) J

T bre «utor I.r.ir i ücrfeito, nunca te- -4 ' RUA Assctabicj, ;o, .:*', dc.-d*;
»c bi.l-.o. por preto ni«;.iico. Kua l-'ríl I ií"ü ii'5, s-ri;«, enérgico, ::¦-'.'.!'.o«ii«.'o«r.ll_ -. t. tt.i / . . ll \ t \ t ,«-«.,l! „. np_f __-. .Caneca n. .104. (416 .M) O . c

V1CXDK-.S1C 
um buni piano periei-

to, francês; venda ceilitb. r«'rl-

pratico pre
para fid:n:£_5o.

iam n-ira eqn.ttr
Não é curso*

(3 S) s
lncS; i' r.ia S.
Kòvii: .:í.o$.

Leopoldo il". Ci.bièe j 1 >ICVCf.ETAS ou l.-icvcles — >,'.-.o
C-'-1.) (-*) J | JI -> mandem concertar, pintar ou rc-

rr '" í montar, sem ptinteiro ver o. prc-.-os
TTKXDivM-SE e-idiir.is de r$300 pi* | ;J.e. c=» lirasil, rra do C'.-«t:e:e 105.
_y ra cima, meses para batcquiin, bal- lccpi. »73l._ CcjitraL U.;__oS'iIt

^•d./:c:oJufr.;,csS;;s it^ll í T3AXU0S ,n„":;MA« VAliK. se
«liiibosi topos; gela.liiras .¦ Indo pa- i .-».'.'""» ^-;'a e ak-ova, em «asa de
ra montagem de i.ai botrqiuai. na wmilui, a um rssal. com ou sem pen-
«ua 1-rei Caneca n. 7. 9 --. '-. ca" ! fí»; 

'•?. CorMt- ramarmo n. ir,-
•ttyclo-elico (S 4174) O t-.-watà (;„ _) _

T.MPpTlCNCrA
JL K-tri;tfns dc i
cela!. Kítcoütra-s
Christo ti. po.

- Cura-se com as
íuába, remédio \c-

11.1 rui dc Sanio
15C 'fi S) n

], AJIIXAS fiilict-.e — Aliam-se
hentV Diiaia i$5Òb; travessa dc

_**.aiieisco dc I*at:la u. 2$.

LEXÇÓES 
para bar.l.o in-jilii gran-

de-, a -*$5Q*n» ~Si,ct3 c .;$_-¦. o. S.ú
na Fabrica Confiança do Líra.i.; f1;.
rua ua Carioca, í.7. (..>>

«Wl-:iAS~müíÍô'lMTas, ¦á.-J.^õôTTsíitf,
ítJ. $C>oo, $7J>*> r $000 o par. Sõ na
Fabrica (.'oitíian*;a do lí.a.ii; .';¦ ruu
i!.i Carioca', «r. (S)
¦líODAS — Cor.fe-eiona-sc vestidos
-iíi por qualquer fícurino; coiri cc-
'.'.'i"uii c c.mero; pr.co.5 crccpc.oti-.c.
['•-n di Carioca P. -" an-1. i «.i.s SI .'.!
"Si 

ME. P.OS!.\
ifi tio t_ayr«tdío
Jo li-achueío n.

ÍJAKA 
cavaliiciro ou :'a.«:il ilàstiiielò

. á.ucja-se -.-.i::d*. sala, bem ui.d-.i-
iaiia, com ,| janellas, ç bclla vis-.a
para jardim c mar, út*i verdadíro
sanatório, ]'rcça módico, rua do (*at-
tc!c u. i, _ob. Pensão**tardim <Jlu*.ria í-ir'_SLJ

PE.VSAO 
MONTEIRO -- K' a

melhor n? .gênero e ía:nb_:n for-
nece a dnmiciiioj iío.tirio 105. t«;

_j.-i'j K> lf
TJKXSAO — Fornece se beii feita,
jl tiú caí a dc i.iiiit.id; 
Cattcle n. :.lr tib. (..-. Sj .1

p.RÒinCSSÓKA du piano, t,'..-,iu-
1 uma ti.-» iuatstro CavaTcr Dar-
b.líy, :cc'oua t.iúbcm tbcotia c p-c-
para alunino-- para cornes Cf. ad-
uiiof-üo no I. X. t!.1 },Iuã:ca. I.c.i-
iltacia Dr. J!-.;. Liccria ::. C. —
Es-.âeio dc Sá. f.-S.* .S) J

T>r.X"..A«. ... .oriicce-c 'de i» or-
1 dem, .; rua d.i Alfândega t>-;. ú°
andar. (sS3i S) S

C<FMIOUA — Aluga ur.n boa saia'.") dc frente, muito hidcpeiidcntc, 1:0
eeatro; jiaw cay:iihciri'» d. trato.
Cariar, nara e.-u. jornal, para J.uizã.

(*4 S) .1

QA1-A — Aluga -se; uma ei.m Ires
O jaiiçlias dc (j_eutc, com pensão,
para caiai ou do!; rapazes; Avenida
Uio 11-..HC0 i-'--, c". (alio S) .1-

QALA --. AÍiiga-isc para dcsca4isa-
tO em ca.-.i dc -cnliora di.ícrctfl:
lotrar trainjuilló u central. Cartão
para csia lollia,... J.:«a, (363 S) "

QOÇIO — Precisa -sc' eom -| a (í
Vi conto.; fíãràníc-se ictirada meu-
«*:ií ;,0(i$ a .temi, _c:;do o próprio, o
caisa; casa -íciia; . a mercadoria *.'*
vendida fó> o iJiiiiièiro flcndp. uniu
marca rcaísirada; <lá graiides 

'lucro1!.
Xcro-Ío scrió c limpo; trata-.ç, Ave-
nida Salvador de Sa ifi-'. (431S) JI

SABÃO RUSSO |;,"§g
íctlcta preparada por Jaymc Paradc-
da; oapprováda pela c:;ina. Junta .Vc
.Iygienè Publica» desta capital, In-
números cchiucSuós dc ined^os dis-
linclo; c dc pessoas dc lado n criic-
rio íittcitam c proclamam o SA15Ã0
RUSSO para curar rrueimaduras, vc-
vna'l«|ia-9f çonttisüw dL.rtliro.; cmpiiv
,c;e:i3, pannos, caspas esp-nl!a*s, dores
rhcttmaticás, dorc.i dc cabeça, feri-
mento?, Fardas, chagas, rugas, cru-
pçÕC3 cutâneas c: mordciluraa dc Íu- j..cctú.i venenosos, etc, «ftc. A .miea |
c nielbor ÁGUA UM TOILKTTlJi - I
reunindo ent si Cotias :tí proprieda-j

. des mais afunindas'.' Vcj.dc-.c c;n to-
das as-;drogarias, pbarmaciaà c iojaa!"dc 

pcrittmnria-j -fabrica c deposito:
I rua 1). Maria nçfiõj — Aldüia Cam-' 

pista, caixa da Correi.., 1.244*

eu. dc 1 as .(.

HMfcffffT*i*VI

(,17i«j Si K

para o diar.tiosli-
co e tratamento

«Ias ilbcnçai: do es-
loináRd, intestino*,
.r'.!;:ido, piiliiiõesi,

css.n.i, ele. pelomi. Kii;.-y_o m süuza i.o-
l'F... Preços módicos. Kua S.".o
José, .;o. dns „ ás t. (menos :is
ijuartas-fuiriis). A 203

coração", nus,

DENTISTAS
DENTISTA

1*. Bnldns Vou J .aia-lcciislcln

Esp. eiii obturações a ouro, pl;i.
tina, esmalte e cxlraci-õcs coni-•' '.aiiieute cem dór; colloca deu-
len com ou sem clinpas, a* preços
reduzidos. G.-.innlc todo c «)u:il-
ipicr trnb.-illio e acceita pa-raiiieii-
tos pa.ccilatlos. Das 8 da manliã,
ás 6 da noite. Aos domingos sc-
nti ás i libras; Kua Marcclial 1 ...
riano Peixoto 11. .|i (sobrado), |
prò.N-imo á ma Urtiguáyana".

DENTISTA 
— Vcndc-se uma ca-

deira, mesa, lorno, etc. rua Bel-
lo Horizonte 11, 35—Roclia.

(-•40 S) ,T

PARTEIRAS

PARTEIRA Mine.
l?rii!icisca

Uris, diplo.
mada nela
1". do M.

dc Boston, faz apparecer a menstrua*
ção por processo scientifico c Écm
dor; traballios garantidos e preços
ao alcance dc todo:s, sem o menor
perigo para a saude; trata de doen-
ças do utero; rua General Câmara
n. 110. Tel. n. 3.360, Xorte, próximo
da avenida Central, Consultai gra*
tis. (S -51)

PARTEIRA Mine. liaria
Jõsoptia- di-

_^  plomada pela
Faculdade dê Medicina dc ll-adrid,
trata do to.bs as doenças das senho*
ras e faz api-atcccr o incòiiunodõj por
processo scientifico o tem dor nem
o menor perigo para a saude, tra-
balbos garantidos c preços ao nlcan*
cc de todos, Avenida Games Freire
n. 77, telephone n. 3612, Ccair.il, cou*.
sultas grátis, üm frente ao tbcitro
Hcpublica, (17:1 S)

PARTEIRA t--:^£ÍI
—Coni lonça pratica, trata dc mo.es-
tias dc Ecnbora-s c Suspensão, por unt
processo rápido c garantido, AccçíÇâ
pnrturie.üc.; em sua rcsÜtícncia, â rua
Camerino u. 103. Tcl; ^.,,-S, Xorlc.

( .1 5Z8Í)

Comicnao• I m _ dartUros, empin*
gens, eczemas,
friciras, sarnas,
Ijrótòejas, etc,
d e s a p. parecem

fácil (t completamente com o
DlillMlCURA. (Não ç pomada).
Vrcndc-se cm todas as drogarias
do Kio e Nictheroy. Deposito ge-
ral: Pliarmacia Acre, rua Acre,
11. 38. Tel. Norte, 3=65, Preço
2$000.

"A Vi-inf-í-íi''' •"• crc-,!la p:l'-1_V XNUpUcll preparar papeis
para casamentos, no civil c no rcii-
gioso, com presteza, dc accordo com
a; lei c a preços razoave'., Av, típ-'
nios Freire 4, aberto das 7 ás 10 bs.

(444 M)

t r ala-sc
com liic-
vida dc,
111 c s 111 o

Casamentos
Ul _ a

sem certidijes, civil, 23%, e reli-
gioso, co?, cm 24 iieriis na forma
da lei, inventários c justificações,
etc., com Bruno Schegue, ú rua
Visconde do líio l.rnnco, 32, so-
brado. Todos os dias, domingo»
e feriados. Aüendcm-sc a chama-
dos a qualquer hora. Telcphon*.
n. 4.S4-', Central. —N. B. Os
noivos qtte tralarciu dc seus pa-
peis nesta casa não ''-rão o in-
commodo de ir á policia; não íis
çonfundam — 32, (S 1.32

—Cura
resfria-

<los

Mme, MarglH-rita Solonni Dn-
linnicl, partcira; .diplomada pela
Real Miileriiidade dc Fircnze t.Ita-
lin). Acceita chamados á qualquer
hora. Tel. 5!.:«.>, Villa. Rua S. Mi-
guel 11, So, csqüiiia da rua S. Ra-
phael (Tijuca). 33S J

PARTG^ & mul!Ícr""o" " ^***"*^ DR. 11. _>-.
AMDKAIJA cura corriT.cnfc! bemor.
rbiigia.- e stisponaõcs; de modo sim-
pies. evitá a «ravidez nos casos indi-
cidos. lazcii.ii. apparfcer o inconiiao-
da sem provocar liciiiorrlibsia, lendo
como eiifenacir.-i ninic. lOáliPlIINA
i'..\l,l.lN'l:i.i. parloira 

'do 
Hospital

Clinico dc IJarç-Iòna: eoiisnítns dia-
rias, grátis aos pobres. Acceita clien-
tes «.'1.1 pensão,- Consultório e resi-
dent-ia: rua do í,avr:.d:o :i. m. sa-
brado. (;S.'.j „) J

SENHORASr.irt..,-. M.i-
leslias dn;

Trat:imc.Hu>
dos àborlo;
sna'*» consc-

quencias, Aos
. çòrriinciitòá»

das ro!'..':.s utern-òv-irÍ;iii is o ilhs regras
irresíulares e prolmur-das; Afi.cmliírã.

I. das ia ás iS. Serviço «'.-. dr. 1'ed.ru
Magç.llwi>s. 'i\ Cciil. («í;.ip-'

Professores e professoras
]nSt;Ull'Tt.".|IAlj..O 

iiieicaniii nelo
-J inesino üicthodo i!:> pró fíisaor

Tavares da Co'ia, o pipfeaor .Marro
Pires, da K.cola dc Apcríctçnamch*
to, lecciona â rui Ur. Jhiia Lacerda
11. (J5, Kslacib dc Sá. Aulas diurn:Í3
c noclurniã. I-rc-^os módico..

(sCSii S) I!
'¦r.ll 

11 Mr.
1'çlcr fjaran-
tc cnsiiiarINGLEZ

cm fei«st tneze». 10S nicnsac... J.ai^o
dc íf, i'ratí.isco .-íi o ma «:í.i ('crio.a
52Í 1" íiiular. Vae « .doiiiioíliò, i»nr
preços módicos. (K 5ÍÍ75)

I>]!ÕT"i;.5bi;.\"" 
foiuiãdi pelo Itf

stilttto dc Musica» prepara-.«alu-
mnas p.ira o tiicniiio c Iceciotvi peln
inesníà disciplina; preços inoiüc»-,; á
praça -Mauá n. 71. (3J-ü S) K

Db.N 
1ISTA a r*ooo mensaes paraobturação a granito, pialina,curativqs desde o piimeiro dia. Tra-

balbos de chapa; con»s, pivot, cie,
por pregos liiinimos e írabiiibos ga-rantidos, na Auxiliadora Medica, ua
rua dos Andradas 11. 85. sobrado,
esquina da rua General Câmara; lc-
.epiionc, Xorle 3137, (1331 S) J

"DF.NS\0 — Fornece-se de primei-
X ri ordem o vy.u ri?oro.o .-i-'sc:o,
X mesa _.$.; a domicilio dc ;o$boo
para cima; nu lliaclvuclo n. !-;•<.

(35=0 SI M
"I>.'.KA 

CASAES c cavalheiros, «•«-.
.* ceUcnte3 aposento'. I*cin mobila-
dõ", com todas ns instailaçües con*

Jortavets; nicsa dc primeira orde-n.
í!:'=a em situação maguiíícaj rua d_s
Laranjeiras i'«í. Tel. Cent. -.<,S>.

(3"--i S) R

l>i",NS.\(l ;e ia ordcr.i, farta, varia*
Jl. da c com toucinho; dá-i-c á trc*
M c a domicilio; na run Arí_tidea
Lobo n. s.í. Te!. 25SJ, Vüh,

(3361 S) R

rpl_n.\*OS [xará. homem a presta*
X çüc*i. entrega-:-c ua nn, na rua da
Assembléa 11. ;?, sob. (3_i .S) .1
•TTM cx-negociaiitc desta praça, dan*
U do n. mcUiorc, informações dc

sua eondueta c fiador, fiffcrécò-sc
par.a fazer cobranças dc alugueis- cc
ca.as, contas no 'i.bcsburo e Preféi-
tura. Curta, nesta redacção, a C.A.

(22ít S) A

TTX1CA loção que cx.crmina n ca?-
C| ps1 c fa_ renascer n cabello! U-jp.
Salão lílins, rua Ouvidor 120, c nas
c:.sas dc perfumarias, 3$ooo,-- t36.wS)J

TTM A scnbora oindá moça, deseja
\J protecção oci*ui:,i. dc um senhor
sèrío, cam a,mensalidade de 8o$ooo;
re-poita neste jor::_l, d Jiilia.

<Si S) R

DENTISTA 
_- Veude-.e um appa-

re!:iu Saibridg dos irraudes.ni.mplelo; cartas ucaia redacção, aA* p- -'• (sf.ao S) R

TTMA moca sabendo cortar e coier
U pc-r itiguriuti.. deseja collocação

em ciü dc família <üó;í:;c!.j ; á rua
Pedro Américo [ií. Sj  Cattcte.

<_±0 J) 1
TJKSTIDOS «Ie t _:"ct.i, bordados.

V ultimas novidades o :'i;ú, i.c,:-dc
jqcÇ; mme. Vôreira, rua 7 dc Se-
ir.-iliro 133, telepb, 4JS7, Cent.

(sa3>5 S)J

jf7\.Ãi.(Tilõs de £c'«!os dõ iirãsíi,
\J com todo.-; 03 èrro3 e váricaade",
prcíò t$oon; nitãnicio s<* — í. t."o«*
ta & Klbos. Í373I Si S

Db.NriSTA 
_ Com uma só om-«poubi «!o liocal Aneitliczico«Idclsan", obtem-sc a onesiiiczia re-

irional; o mais poderos'}, infallivcl e
U923 S) S itnpiícnsivo'.

! PROFESSOR
<io T.ATi.r. ponxrcriíz «
AHITlIMI-ITtCA pa.» o Gy.
niiiasio. KxpIioaçOes o repeti-
ijõcs piii-à evame. CIÍJSSÒ
C'OMMKHÇíAIJ it iioiti!. Jíiia
tio Rosário 69, S°. (J 4103)

PRGPKSSORA 
suis-Ã aileinã, que

fala francez, procura eollocãçào
cm casa dc familia dc tralaniento,
para cuidar dc creanças ou c.iini) da-
usa de companhia. Cartas para l"ro-
fessora Etiissa, rua Carioca n. -| 1, 2"
andar. (50C.! S) .1

PROFESSOR 
Oliveira Sá — .-¦«.

a cata dos alumnos- da ]•",:#j'a
Xor:n;;l c outros institutos; t.iamn-
dus á rua llom Pastor d-i. («i.i á) j

DENTISTA pibaliios a oi:-
ro c dentes artiíiciaes. Gabinete
inpntado com apparelhos moiler*
nos tle electricidadc. Preços 1110.dicos. Djj 7 ás r, horas. Dómin-
Sos atd ás 3 horas. Travessa de
S Francisco dc Paula, 12 .

Dentista . *** DRS- pedko
GUEIREDO, premiado eom meda-
Iba di- («ur.. c Cruz de Honra, ua
Exposição dc Milano. — Uua Ma-
rconal Floriano n. 209. EslraçCia cc
dentes sem dor, 5$ooo; dentaduras
de vulcanilc, cada deale ;íuoa; ob-
Uiraçíes dc 5$ a io$ano; iinipeia dc
dcntcsl s-?ocoj concertos >h deu.adü-
rcã quebradas; io$ooo. Preços bara-

«s para in«.i,.5 os «Icn-.ais trabailinsl
íiiatcrial dí quaii.iude
e. paçamcnlos cm prcsüiçOe*1!. Cou*
.ultr.j d:. ; «Ia ir.miiã is 5 da lar^e.

.tfhlli Creiiic dc Bel-
:cz:i "Oriental",
unico Ecm ri-
va), para màn-

!cv a epidernio em perfeito cala-
do de hygiene e belleza c pcias
suas (pialidads cmolicutcs e rc-
frigeranícs e cnibraiiqiiccç 'C as-
sietian, a cutis, daiidó-llie a trans-
parciicia da jüVcntudc'. -ião í
gorduroso, í o melhor para iria*
sasciis c fa;-. ádhcrir o pó de ar-
roz, tornando-o coiiipleíanicnlc in
visível, *$oóo; pelo Correio, r-ís
.1Í500. Vcndc-se nas perfuma rias
e phaniiaci.-is. l")cposi:o: 1'érfii*
maria Lopes, Uruguayana, .|.|,
Kio. llediánte üm s«:«lo de 100
reis. enviamos o catalogo dc Con-
selhos de Belleza. A 7801

Gunorrhéas ch r onic.-.s c
recentes,
íj-.i c reis fi-
«::.:• radical-

rr.cnlc curado cm poucos dias?
Procurac inforsiaíOes «:•):.: o sr.
l-eijó, «iue gratuitamente as offe-
rece, lião conhcceit.lo easn ii"-
nhutn negativo; rua Tíiecpliilò
Ottoni, 167. tu 42

CIMAURIA
eonstipações com febre, broncliites e
asüinia. Preço i$coii. Deposito,: 1'iiar*
macia Rodrigues, rua Marechal Elo-
riano n. 99. (,1751 S) Jl

rÕl flÕlN/T'~^i^i'TdcIlVV 
" -afaütüjai P«irà

re.iíituir ao- cabello a sua cór, ori-
ginal «prtta 011, castanha. — Pre-
cn io:>ooo, pelo Correio, niais 2$.
Duposito geral rua 7 de Sctcm-
bro n. 127. R. KAN1TZ.

SYPHILIS c suas couíc-
fjURTÍciã-s. ('ura
radical, iiijcççüc.

con.j.letainenic
___. INDOLORES,

le 
"sua 

prupuia^.uõ. Appl, 6Ò6 c or.-.
Assembléa n. 5.1: das ia ás i3 

"lio-

ras..Serviço dn Ur. PEDRO MADA-
i-IIÃES. Tclcpbuuc jüg9, G.

Dr. von Dollinaer

TRASPASSA-SC
Vende-se ou admitte-sc iini sócio

para uma casa bastante antiga, cm
ponto dos mais concorridos desta
capital, ponto este que serve paraoutro qualquer negocio não que-rendo continuar com o que está.
l'"az-se qualquer negocio por o
proprietário ter outro negocio »•
não poder dirigir as duas. Para
informações, carta nesta redacção
a Carvalho, para ser procurado.

(MS.12)

ALUGA-SE
Vm sobrado, primeiro andar, I

rna 7 dc Setembro n. 40, canto
da rna da. Quitanda n. 38; próprio
para atelier, escriptorio ou asso-
ciaçiio. A tratar no inesino, no"Café Paraense". (M53SS)

Pensão Abrantes
Tem bons commodos desocc.tp.*-

dos. Rua Marquez <le Abrantes,
__6_Tclcphoni! Sul 151. (B 890

Pensão Progresso
Completamente reformada; ma»

gnificos aposentos e preços modi-
cos. 7-argo do Machado, 31. Tc-
1 .thone 4385 Central". (R 517.1

MALAS
Arligo soiido, elegante ? harií*

tissinio. só na ._ Mala Chinesa*
Kua Lavradio, 6r.

Cura da Tuberculose
Mt, A. «ANTAS 1>E QUEIHOMJlodcinos methodos de tratamen.
!o incdico c cirúrgico, conforme n
melhor indicação. Cons.. Das S ás11 da manhã; Rua Uruguaya.-ia,-n.
- (U 3-S«J~ 

PHAMÃCIÃ"
Vende-se uma cm bom logar, 1"«

vre e dcseinbaraçada. Informaçôis
com o dr, Moraes, á rua da Qui-landa, uo, i° andar. Preço ,.'..,
íoOoSooo. . |R 5i(i,!

Tailleurs e toilettes
chies

Kxccutáhi-se com primor e bo:l
;:os!o 110 José lliranda e mme. Ju-lia .Miranda, ex-contra-iiicstrcs iias
casas "Xascimcnto" e "Raiiiiier.".
Accctlam-se ciiconinicndas do in-
tçrior ; na rua Ouvidor 103, cn-
trada pela rua Sáchet .-. 

'Tcic-
plioj-c l;i;8, Ç. S 4231

Situação ou Fazenda
Compra-se una, uié cem alquci-

ros, com a vantagem dc pagar a- --_,-_ prazçi, entrando com pequena
d_l Graffll Jf) "oi:- ''il '',c" rlu;""'a- nuc tenha boa casa, boas"-*."-" ueticciioiâ Por- terras c aguadas, próximo de es-irada de ferro e da capital o mais

possível. PçlaHies mimieiosos a
1'qtjue Soares, á rua Uruguavana
>'• 95". S 4'a'ii)

tijpitezn c cum C-lnpio nnt li'.;-.'
Liiiivcfsitlndi; dc llcijim. Doença:
do rim (exames com a Iu/.). Ci-
fiirgiã; cura radical das licrnias
hc-iiiorrhoides: isi-rc-itani eiitòs <\:
urcilim, OpcrriÇfjcs sem chloro-
fòrmió e com ;i :111c. .hesia 1'i'sio-
ij.íit. «Mem «de Há 10 (sob.)i 11 á«
ij o ás 3 i;.'. Tclepii,, .|.Sio Cc:i-
trai.

DOENÇAS D9 APPARELHO Dl-
HSIIREIISKTDIAU-
V|)Q|i_-.0*ff. RENATOlUflü DESOUZA LO-
PES, docente na Fa-
cuidado. Exames ne-
los ralos X,dojesto-
mago, Intestinos, eo-
ração, pulmões, etc.
Cura da asthma. —
Rua S. José 39, de 2às4, (menos ás quartas-
feiras). Grátis aos no-
br es às 12 horas. ,,..07

CATARATA Cul c,a
por processo opcratorio sc-
giiro, qualquer quo snja a
edade do doenle, pelo Dr. Ne-
ves da líoclif*. oculislu com
longa pralica de sua espe-
cir-lidado no pai*, c nos lios-
pilaes de Berlim, Vienna,
Paris e Londres ; medico!
dc diversos hospilaes desta
cidade. Avenida Rio Branco,
90, das 12 ás i li oras', lio-
norarios moderados. DispOc
de aposon.os para hospe-
dar doentes que queirameslar sob sua completa di.
reenuo.. A I30u
Electricidade 7 ^$£
força c iu.. Aticndc iiuaíquer 'jIiâ-
mailo. FT. Teixeira. Telcpli. Cen-
trai 5335. — V. Américo, Sn—Cat*
tetc. (2.1S S) M

Cabellòs Peilc-íe ás esm;
ícntiòniã c senheu.

ta?, juntac os vessoa cabellòs caídos i
c mandae fazer qualquer trabalho ;.a I
oíiicina particular, a qual sc nciia na
rua ilo lie.ciulc 113. I.ò:tde Silva
Manoel — ANTÔNIO PüPAK, ca-
Lellcireiro.

Veterinário ~n£r.-^odi"t^
t;j Paste •- especialista nas moléstias
•los cães,t Consultas c chniiiadòs. rua
oü llo.pícío :t.j. Tc!. 1958, Xorte.

Gachorriríhos- ^°^rDâ
?.2 "lixo. 

Destruidor da s.ir!n, car-
rapatoa_ c p'j)ga3, vcnde-sc n.-.s ruas
H-.'-:-.-:,) 11 ¦„ Cioso.C4 Dias 3S,
Ouvidor 6.1, 7 >le Selrmbro ns t
e 1.-1, Cattcle 91, r.» I:-.': Ue Alcii*
ear n. 3. . (i-j- ... \

Fornada de R, L. tia Brito
('ANTr-HURrirncA)

Approvada e prcin.a"dã com medá»
lha dc 0111 d

Inf.i!'i'.i'l nas cnipiécns; tlar-.
lliros, «spinlias, friciras, sarnas,
Icpi-.-i, coniichões, cci-.cinas, paniios,r.ridãs e todas cs iiioleütias da
pelie. f.;al'a i?50o. Deposito: Oro-
Raria Pacheco, rna dos Andradas
ni -15, o Sete de Setembro Si.

-199 J

"AFRICANO" ^
Cnhiiiuia morando na rna Oc

neral Câmara 178. (448 M)

Aposento com pensão
Necessita casal, em Sanl»Thereza, Tijuca, rna rjomfim ouímiiicitinc.ci cm «casa jiarlictilavdc (anilha disiincla; òffcrlàs a

caixa postal 131,1, dizendo prccne iodos os detalhes. 5224 J

USNHÃ
Km metros pura fabrlcad»

cm qiiiilqupi- quantidade, a
yi-ónos exeepcionaes.

1'i-aia dc S. Ülii-istovi.o 44 "'
Xelo-iUoiio 2S68, Villa ,

R ã6 •

VESTIDOS ;
_ Khi seda, lã c linho; confce»

cionam-se pelos .inelíirrr.cs íigitri-
nos, com chie e perfeição; refoi-
ma-sp e prova-se a domicilio. Rua'das Lárãngeiras 107 VIII. Irene
UpU?;!»-  51-M J

Açougue em Nictheroy
«.Vcudo-se um, cm optimas coit*

diíOes, tratar rua Coronel üoiikü
Machado 11. 23. R 5c7_

agneTlo pntella"
'Avisa a sons eüer.les que cstaii

ausente desia capital at éo dia e
dc novembro. R cVoo

SALA DE JANTAR
Vcndc-se uma nova, cstylo hoN

land-cz, nove necás, muito cie-
«a:ite. \"er e Tratar á rua do Ra-
sario 76, 2" andar. R 5689

Sobrado ou aposento
para casal sem fül; 1-:, precisa-síalugar no principio das seguintes
ruas: Senado, J.a.r.idio, Rio IJkui*
co, Ciomcn .rcire. (*.r!as a I'. T..
nesta folha M 441
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CORREIO DA MANHA — Quinta-feira, 2 de Novembro de 1916

¦ ¦'¦ "¦¦•-¦ ?rm-- ~-:_\rr_7_-r<n

NADOS ^^L^ ^^Ê jm^^^^^^M^ _WW)^^~^^^Ê ^^^^^»»»»»»»*. L O UREIRO
FLORESNATURAES

 PREÇOS SEM COIWPETEHCIA

XJNXaJk. FABRICA. NESTA CAPITAL DE COROAta IDE BISOTTIT
Completo sortimento de coroa* de panno e biscuit. — Acceita qualquer encommenda em flores de biscuit, como

ramos, cruzes, lyra», âncoras e corações -

62 RUA DO PASSEIO 62 •••••••

LAGRIMA SENTIDA
A' MINHA SAUDOSA FILHA,

DJANIRA CARDOSO
"Deante teu túmulo, no dia em

•que a Humanidade se curva res-
meitosa na consagração sincera ao
culto de saudade aos mortos, verto
sobre a lapide pia e branca do teu
túmulo, para onde levaste OM
coração de pae agradecido e. dedi-
cado, a minha lagrima sentida.

Que ella faça florir sobre a
terra que te cobre, milhares de
saudades e que nesse momento,
lá onde vives — ao pé de Deus
— essa linguagem mystica do Sen-
timento te fale do pa* que, como
mu, paria, desolado e triste,
aguarda o dia feliz de te abraçar
mas Alturas, onde só «e encontram
o paz e a felicidade.

'Recebe a lagrima sentida, jun-
ta-a as que tenho chorado e com
cilas vae formando o. rosário das
uninlias dores e das minhas tria-
tezas, que arrasto por entre genn-
dos c soluços. '

iDaqui te abençoo sempre; tuna
tlilectii que deixaste vasio de
affecto c esperanças o coração
paterno.

Rio, 2 dc novembro de 1916. —
João Tliomas Cardoso. R 307
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MME. V1EITAS ain-

da mora na rua Maré-
chal Floriano Peixoto
n. 1x7, sob. 0" 3M>

SUOR FÉTIDO
do3 pés e dos sovacbs,.'catinga, fri-
ciras comicliõcs, etc., desappare-
cem rapidamente . com o uso do
"Suorol**. Preço 2$. Pelo Correio
2S500. Não se acceita sellos nem
cstampillias. Vende-ce em todas
as drogarias, perfumanas, pharma
cias e á rua Uruguayana n. 66.
Vereslrello & Filho «. Avenida
Passos, 106. Em Nictheroy, dro-
liaria Barcellos.  433»

FAZENDA
Compra-se uma bem montada de

150 a 200 alqueires de terras em
clima sadio, prefere-se no Estado
de Minas, zona da mattn, contendo
boas pastagens para criação dc
gado, ficando perto da cidade, na
estação da Estrada, onde se possa
exportar o leite ou vener no mes
1110 local. Pagamento aileantado.
Cartas nesta redacção a P. Leitão.

J 4731

ÜTERINA^^
m erüo qne cura FLORES
HHaNCAS • oCorrlmento
das Senho.-as.

Vende-se nas principaes
pharuiuciiis e n» Drogaria

Araujo Freitas & C.

GRANDE FABRICA DE LUVAS
A MAIOR DA tAPir/AL

Premia*, na Exposiçilo Nacional de 1908 com o .
GRANDE PR.BM1Q

Fabricação: a mais perfeita, peto systema JOVIM, de luvas
de pellica, suede pelle de cão, etc, etc. Grande variedade de co-
re» em pettica» e «uedes.

Depositários du atamadx» luvas pelle de cão, para guiar car-
ro», rnatca CONDE*.

Ultima» novidades em luva» de seda e Co, em leques a ultima
cxeaçio pana. o verão próximo. GOBELIJíOS, grande novidade em
leque» estylo, bolsas de seda e couro as mal» lindas, meia» dc se-
da, 6o e «Igodio, variedade infinita cin core» c preço» sem com-
petidore».

Tem «empre grande "stock" dc luva» de pellica c suede para
os Sra. atacadistas, com deentos.

A GOMES * C. .
TRAVESSAS. FRANCISCO DK PAULA n. 38

Telephone n. 2.459. Central — RIO DE JANEIKD.

Mim ÉmWm±~. R•A Bomna
RUA T DE SETEilO

N.4t

OEKTISTA
Aluga-se um gabinete a dentis-

ta, formado legalmente-. E' na rua
da Carioca. Tratar com o sr. Ca-
tn- -n -as? Cirio. R vr>

FLAUTA
Vende-se uma bohemia, de Eba-

no, chaves dc prata, por 200$;
custou 250$. Rua Maurity n. 126,
nLarmacia. 1601 J

Ow
CorO as,

corações, cru-
tu ; 1 034 em ¦

mlsaangas, celluloide,
«blscuits». Flores artiflcia.es

do mais Uno gosto.
PREÇOS SEM COMPETÊNCIA

-EITTA 7 X>EI SraTE33VEBFtO, 41 j

ACTOS FÚNEBRESV
jg 4*

{MW
GASA MOBILADA

Aluga-se para família de trata-
mento a esplendida casa n! 461 ia
rua Voluntários da Pátria. Pódc
ser vista todos os -d'astí das 10 á> .

1 e Abi is ás 18 bn-as. R .034 profissão.

PROFESSOR
Dr. V. Uma lecriona portuguez

inglez e hespanhol. E' encontrado
a Praia do Flamengo n. 14, onde
poderá tratar sobre misteres de sua- (J 86

imiti- aos Santos
Leonor

Zilda Rodrigues dos Snnt03 Leo-1
nor, Maria de Lourdes, Maria,Isa-
bel e Maria Amalia, viuva e fiXios
de LUIZ DOS SANTOS LEO-
NOR, convidam seus parentes e
pessoas de amisade para assistir á
missa dc -trigesimo dia que, por
sua alma, mandam rezar amanhã,
sexta-feira, 3 do corrente, ás 9
horas, na egreja do Espirito San-
to, no Estacio de Sá.

Desde já summamente agradeci-
dos.

.COSTUREIRAS
Precisa-»* para camisas de tio-

mem, na Fabrica Amazona. Rua
da Carioca n. 77. (57s3 J)

MOVEIS DE ESTYLO
Grande variedade de una»
«leões para dormitórios e
sala» de jantar e de vlsl-

tas; Rrande sortimento de
movei» nmtsos, todos de

lindos rstylos, para vender
h prestações; nn ru» Sete
de Setembro 20S.

Uma fazenda sem as nossas machinas
1 AAI J

Júlio Àragonez de
Faria

ÍA 

viuva e familia man-
dam celebrar uma missa de
trigesimo dia, por alma de
seu saudoso chefe, hoje,
quinta-feira, 2 do corrente,

ás 10 horas, na egreja de Nossa
Senhora da Conceição, do largo dc
Catumby. Agradecendo a todas ás
pessoas que comparecerem a este
aeto. 356 J
Catei

AMÉLIA FERNANDES
DA COSTA

José Ferreira Pinto da
Costa, sons filhos, noras
c neto, agradecem pro-
fundamente penhorados
as pessoas que se digna-

ram ncoiupanl.al-os no transe
por qne passaram com a per-
da de sna idolatrada esposa,
nine, sogra e avó llMELIA
FERNANDES DA COSTA c os
convidam, bom como nos seus
parentes e amigas para assis-
tir fi missa, que pelo repouso
eterno de sua alma, será ce-
lebrndn amanhã, sexta-feira, 3
do corrente, ás 9 horas, na
egreja da Candelária, antecl-
pando o seu reconhecimento
nos qne comparecerem a esse
aeto :¦. religioso.

Real Associação Bene-
ficente Condes de

Mattosinhos e S. Cos
me do Valle

lUAIv

Í

t
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CAPAS

NEURASTHENIA
Eu soffri horrivelmente deste

mal durante muitos annos, toman-
do tutlo quanto me indicavam, sem
ter uni .pequeno allivio. ' Hoje,
acho-me perfeitamente boa, graças
ti um remédio que uma casualida-
de me te? conhecer. Em agriHeci-
mento indicarei aos que soffrem
tias conseqüências, deste mal, co-
1110 sejam: anemia, moléstias ner-
vosas, palpitações do coração, etc,
como podem recuperar a saúde.
Escrever a D, Amélia C, â cai-
rxa do Correio n. 335! Rio de Ja-
neiro.

PARá
MOBÍLIAS

9 picas 69*1 * 7 $000
63, RUA DÂ CARIOCA, 63

Telephone 5071, Coutral

PÊNSIONISTAsTe" MESA
Acceitram-se n!*guns, eni casa ck

pequena familia, á Av. Gomes
Freire, 39, i" andar. (J 220

«55

e» m&J ... m.?j&ívmw&ffiêfA f&ÉSSm.
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CÍO DE ESTIMAÇÃO
Desappareccu um da avenida

Mem dc Sá 89, de matro mezes,
todo branco, com unia malha cir-
cular na cara e .do--pêllo>- curto,
coniuma colleira de nickel. Quem
o encontrou será bem gratificado
sc o ¦entregai*'. . ':' M 406

FERRO VELHO
Prccisn-se comprar algumaschfli

firis dt- ferro (le um quarto e oitavo
dc espessura e tenha arame dc
ferro 011 aço de um oitavo c um
dezers ile diâmetro. .Informações
pnr escripto a Rodolpho, rua Con-
sultorio n. 51, São Christovão,
cas.-i ri; 7, ' M 4U

Doenças Cura-sarantldn
dg «rai.irta .to

garganta qzbiva
liariZ (fetidez dó hüri-a)''

OUVidOS processo inteira-
OOCa mente novo.
Uiv. EURICO ÜE LEMOS

professor livre dessa especialidade
na Faculdade de Medicina do Rio
dc Jai.ciro. Consultório, rui da
Assembléa, 63. sobrado, das 12 ás
S da tarde. (S822 J

Praia, briihanics, camelas ¦ do
Monte de Soccorro, compram-se - <¦
pagam-se 'bem, na/ptaça -Tiradcny
tes. 64, Casa Garcia,. ' V"ií i

Ç_______2gtl!!_l\ \vm»\w -*>^7,//^._i\i

"MILA"
llrilliniitiiia concreta, com petro-

/co, deljciosamérite perfumada, com
penetrante c escolhida essência, dá
brilho e firma a côr.do cabello, ao
contrário das demais bri'lianlinas
que tornam os cabcllos russos. Vi-
itro, 3S0Ò0, Pelo Correio, 4$ooo.
Xão se acceita sellos nem estam-
l>i!has. Na "A''Garrafa Grande",
lua Urugiiayaiia', 66 e Avenida
Passos, nifi. Em Nictheroy, Dro-
j;.iria Bni-cellos. j J44§

GLYCOLINA
EORMÚL.A DE ti. R. DE

BRI'in'0
Approvada c premiada com meda-

lha de ouro nas exposições
dc hygiene

Excellcnte preparado da antiga
iMiarnracia Raapail, empregado
com sucetsso nas empingens, co-
rmlchSes, ftriciras, darfhrps, _acní,
pannos, aspereza e irritação da
cu-.is, rugas, suores feridos e to-
das as moléstias epidérmicas.

Dcposiio: Drogaria Pacheco, â
rr.a tios Andradas, 45; á rua 1*
(Ij Março 10 e 31, c á rua Sete
dc Setembro; St e on. Fabrica:
Pharmacia Santos Silvar, á ma
Dr. Aristides Lobo 229, telepho-
ne, 1400. Villa.

IVlüJ tmS^mmMT*9M9mWMmut»m_%S^M
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A nossa casa foi fundada em 1879, é a única que se dedica EXCLUSIVAMENTE
á venda de MACHINAS para LAVOURA e, importando directamente dos fa-
bricantes nos E; U. dâ^Amérita do Norte, vendemos qualidades superiores por
PREÇOS MAIS BARATOS DO QUE QUALQUER OUTRA CASA DO
BRASIL.

Todo aquelle que adquire machinas para a lavoura tem opportunidade de. verificar
que, para o bom exito da agricultura,, spbremqdo-contribuem p systema racip.-
nal e a construcção dos instrumentos e;apparelhos empregáçlos;; e como as nos-
sas machinas reúnem todos os predicados exigiveis para tal fim, quem as ad-
quire realiza, portanto, verdadeira economia, pela resistência e grande duração
das mesmas.. " ' 

.-"• ¦* »

TEMOS SEMPRE UM GRANDE SORTIMENTO DE

¦X- w ..-¦.¦¦¦¦s*-.j.«p't-J

Predios em Nictheroy
Vendem-se seis novos, sólidos e

de construcção moderna, rendendo
cada um no$ooo, todos alugados.
Trata-se coin o dr. Nelson Rangel.

.Carmo 68, nesta capital. 5-143 I

POR yovo PROORSSO
Grande perfeição. Muis du-
rabilirtide. E multo nmis
baratas do que ns fabricadas
até hoje.

FUNDIÇÃO INDÍGENA
KlA CAMERINO ¦_

Automóveis
Arados dc discos
Arados dc • Aiveca
Afiadorcs mecânico*.
Alambiqiics
Anei nhos
Argolas dc pressão para transmissão
Aríetes hydraulicos
Arrancadores de tocos
Balanças
Oalancins
Batedeiras dc manteiga
Batedeiras de arroz
Rombas
Rrócas
Cabos tle aço
Carrinhos
Catadorcs de café• Cavadeiras
Ceifaileiras de arror
Ciscádores
Condaictoics
Correias
Correntes
Cortadores de * capim
Cortadores de cnnna
Cultivadores e enxadas
C-ltivadorcs de discos
Descacadores de arroz

Descascadores dc café
Debtilliadorcs dc milho
Dcsfibradores dc canna
Dcsintegradores de milho
Desnatadeira de iiitantciga
Dcslorradores dc discos
Engenhos de canna
Encerados para cafezacs
Eixos de transmissão -,-
Esbrugatlorcs de arroz•Esbrugadores de café
Fios para segadeiras de arroz
Fogões
Forjas
Grades de dentes
Luvas de júiicçSo para transmissão
Machinas de furar ferro
Machinas para fazer manteiga
Machinas paia fazer cangica-Machinas para tosquiar animaes
Machinas para aparar grnmiiia
Mancacs para transmissão
Mancaes para serras circulares
Moinhos para café, fubá, etc.
Moendas dc canna, a mão
Motores a l.-crozcne
Motores a vapor '
Motores ri força animal

Niveiiidbrèa para estradas
Óleos lubrificantes .

Pás fiara .terreiros
Pis de cavallo

. Pedras para moinhos
Picadores para talos dt ¦r.iíllio

Pilhas seccas para bateria
.Prensas para enfardar feno, alíafa, clc.
Polidores para arroz
Pulverizadores
Polias de madeira e dc ferro
Qnebradores tle lonões
Itebolos dc esmeril
Rolos de ferro
Scccadorcs de arroz
Scgadcira de capim
Scmeádèiras
Serras para toros
Serras ciroularcs' Serras de fita, sem lüm •
Serras oscillauics
Serras verticaes
Separatlores dearroz c café
Tinta de impressão
Torradorcs tle café
Tnturailorcs de ossos
Válvulas de retenção
Ventiladores de arroz c café, etc, etc,

etc.

PAIRA DE SEDA
Sem caroço, kilo 2$;oo; na rua

Frei Caneca 309, 'próximo á rua
ile Caluiiiliy. M nt

flÂNOS AUTOMÁTICOS
- REMINGTON —

Antes de fazer acciuisição dc um
piaiio-automatico; visite V. Ex. a
cnsa Freitas, depositaria dos afa-
niailos e maravilhosos pianos au-
I01ur.tic.1s REMINGTON. o melhor
ir.liricanle norte americano; vendas
cm prestações.

CASA FREITAS
23, i?na Lins dc Vasconcellos

Engenho Novo
M 2;t

Casa na Avenida Atlântica
Aluga-se, por prazo determina-

do, boa casa mobilada para ..fiuui-
lia de tratamento"!- Informações
na rua N. S. de Copacabana nu--

Peçam oatalOgos e xnaiis informaçõesF. Upton .& Go.
12, Largo de Sâo Bento, 12 18, Avenida Rio Branco, 18

S. PAULO RIO BE JAEJEiaO

mero 1.057, 14. ás 17 horas.das

XAROPE ADSTRINGENTE do
QUINA, CASCARILHA e

SIMARUBA

3'oviiiulii ile 11. tle Brito, üa
Pliiiriiinciií Rnspail, approva»
¦lu pclii Inspectoria de Hy>
Rieite.
l c ,.ulo ijiclos mai3 abalisados

flieiltcos conlr.1 as affecçõcs tio tu.
fio ífastroJiiitcstinal» princifalmentecontra as diarrhéas rebeldes acompa.
«Irada? ile eólicas, dysenterías e me-
scnlcrites, diarrhéas da dentição e•tias convalescenças das Mires 'gra-
Ves c das moléstias pulmonares, con-
seguindo sempre maravilhosa!» curas.

Si!?-ííe usar i veja-se 110 vidro.
PRI'ÇO. .1*000. Deposito — Ilro-

gnria Pacheco, rua dos Andrailas 45.l-abrica, phármacia Santos Silva, á
tia Dr. Aristides I.obo 229. Tel....ioo, villa Rio dc Janeiro.

Mobilias e piano
Vendem-se, uma .sala de jantar

por 650?, um dormitório por 500».
nina sala de visitas por 25.0$ c um

piano Pleyel, na avenida Mem

PIANO HEUMANN j
Vende-se um rico piano Nclt-

mann, quasi novo, de g.andc lor-
mato. Para ver c tratar, por fa-
vor, na Casa Diedericlie, á rua
Sete de Setembro 11. 141-

CAVALLO
Vende-sc um, escuro, bonita cs-

tampa, S palmes de altura, com
muilo calor, bom tnarcbailor; na
rua D. Maria n. IÜ, Aldeia Cam-
pista. (S >A3

__tí__fe_mái

(3,.a

dc Sá n. loja. (J 250

SPIfiOGHETINAü
rotlcrpso depuratívo do sangue;**tf»5ornhrosas curas <la mòrplica, doen-

ças ila peite, nypliiüs, rhcuni.-iti-.irio
os«eo e muscular, fistiflas, cancros,tilcerãs. feridas, ImuíVas, corrimentos,ccjèinas. A SPTROCHETTNA. tlcs-ei!-.-*.-, ,,-b 5,i,;0 _-,._ Milliam Gre-
eilí c-í:á abismando o mundo medico«o Brasil e csirangciro. com as fui«scuraj; milagrosas I Drogaria Granado
a Filhos, rua Uruguayana or, rtioce J.ir.clro. Vidro 5$. (J 5266)

K CharutJs flnis-fimos feitos 9
#á mao com superiores tabu-j
é cos de Java. Havana e Ua-R

S 
'Seposito: 

tlua Rodrigo Sil- A
jvan:42-l*. a

OU
a íShou, plaiiiia a 9*5™- brilhai),
tes prata, dentes usados, cm qual-
quer quantidade c aoi melhores

preços da praça; na rua Uru-

guayana 77. l°Ja de ou"vcs,
S .1023

PROFESSORA
Ensina piano, cm casa, a ioíooo

mensaes, duas lições por semana,
Pelo metliodo do Instituto, vae aooiiiicilio por preços baratissimos
M rua Mariz e Barro» 138.

«19

Gonorrhéas-
e mui complicações, Cura radical por
nrocr,sos «miros e rápidos. Dr.

fSSo ABREU. Das 8 ás 11 e da»
í5 ás 18 horas; 64. rua de S. Fe-

Praia, brilhantes, cautelas fio
Monte de Soccor-ro, compram-ae

bem, na rua Sete uc
112, Joalhena Dia-

52S0 J

A NOTI-DM OE PARIS
GRANDES SALDOS EM TODAS AS SECÇÕES A TREÇOS

SEM 1T.EOEDEXTES

¦ ""^^^é^é^è^^

Àdelina Ramos
Proença

t 

Ângelo Soares de Proen-
ça Rosa e seus filhos, d.
Emilia Ramos e seus filhos
e mais parentes mandam
celebrar, amanhã, sexta-fei-

ra, .1 do corrente, na egreja de
S. João Báptista da Lagoa, ás
8 1 {2 lioras, uma missa por alma
de sua nunca esquecida esposa,
mãe e irmã, ADELINA 'RAMOS
PROENÇA, 4o anniversario de
seu passamento. M 243
Wmimmmmim__mmmm»»r»»mJ»^---_^

D. AMÉLIA FERNANDES
DA COSTA

t 

CALDEIRA & C. agra-
decom penhorados n to-
dos os seus amigos que
se diqnnram acompanhar
ú ultima - morada ns res-

tos inortucs do D. AMÉLIA
FERNANDES DA COSTA, cx-

. tremosa esposa do sen soclo e
amigo sr. José Ferreira Pinto
da Costa, e do novo os convi-
dam parn assistir ú missa, que
pelo repouso eterno de sun
nlma mandam celebrar, ama-
nhií, soxtn-fr-ira, 8 do corren-
te, ús 9 liorus, na matriz
da Candelária, coiilcssiinilo-si*
antecipadamente . gratos aos
quo comparecerem 11 esse neto
do rcligião^^^íMjMS)

José Maria da Veiga
: (9» ANNIVERSARIO)

ÍSua 

familia faz celebrar
uma missa hoje, na matriz
de Paty do Alfcrcs, ás 9
horas, pelo eterno repouse.

dc sua a!ma,j 201 )
__Tmmx^^Sr_^-_l_>__l_k~l'ií£ã

Orlando Sampaio
Mattos

(BAHIANO)

Í 

Maria Leonor Sampaio
, Maltos c seus filhos, dr.

Rariúlphò Sampaio, senliora
c filhos, a viuva Felix Cas-
par c Laurita dc Almeida

Sampaio (ausentes), sunimamciit-e
grat03 a quaulos amigos lhes leva-
ram sua expressão dc jiczar por
oceasião do rude golpe, que vêm
de soffrcr com o passamento do
seu .- inestiuéçivcl filho,' irmão,
cunhado, tio, e sobrnho, ORLAN.
DO .SAMPAIO MATTOS (Ba-
hianbj," rogam aos mesmos a bon-
dade de' ampliarem esses piedoso»
actos assistindo á. missa que, em
suffragio dc sua alma, mandam
celebrar .-amanhã, sexta-feira,'' 3
do corrente, ás. 9 1(2 horas, na
matriz da 'Gloria do largo- do" Ma-
chado. /, J 47

Manoel da Silva Pe-" drosa .. :[_¦''
(FAI.LECIDO EM PORTUGAL)

Alberto de Almeida Pc-
drosa c esposa, Rita Pedro-
sa P. de Lima c marido
(ausentes), Mario dè AS
meda Pcdrosa c esposa,

I.uiza Almeida Osório c marido,
Alfredo Osório, participam ás pes-
soas de sua amizade, o fallccl-
menlo de seu saudoso c idolatra,
do pae, sogro c cunhado, MA-
NOEI, D.\ SILVA PEDROSA, e
convidam para assistir á missa ds
sutinio dia que, por sua alma,
mandam celebrar amanhã, sexta,
feira, 3 do corrente, ás g i|a.ho.
ras, -na egreja da Candelária; con-
fessanilo-se desde já eternamente
reconhecidos -por tão piedoso aeto.

R 312

O Conselho Director da
¦Real 'Associação Beneficente

__ Conde de Mattosinhos e São
Cosmc do Valle, cm observância ao
dispositivo dc sua lei fundamental,
manda' rezar uma missa na egreja
do Santíssimo Sacramento (antiga
Sé), hoje, quinla-feira, a do. cor-
rente, ás 8 i|» horas, em suífra-
gio da alma doa finados sócios.
Convida as exntas. famílias dos
mesmos finados a comparecerem a
esse aeto de religião e piedade que
faz comincmoirar.

Leopoldina Maria do
Carmo

1

t

Silvino de Souza Ribeiro,
Arlindo José dos Santos e
Francisco Palmyra Caldas,
convidam aos seus parentes
e amigos para assistir

as missas de trigesimo dia que
fazem celebrar na egreja dc banto
Christo dos Milagres, por alma de
LEOPOLDINA MARIA DO CAR-
MO, - hoje, quinta-feira, J do cor-
rente,, ás.o horas, e por alma de
JOSÉ' MATHIAS DOS SANTOS
ex-soarda chave da estação Mari-
tinia, .10 dia 4 do corrente, ás mes-
mas 

' lidr.ts. (J 166

BENZOIN
Para o cmuc.ezanicmo do

rosto e das • mãos, icfrcsca a
pelle irritada pela navalha.

Vidro 4$ooo. Pelo Correio,'.
5$ooo. Perfumaria OR-
LANDO RANGEL.

Antônio José Ribeiro

Í 

Plínio Ribeiro, esposa c fi-
lhos, João Ribeiro, esposa e

filha e José Ribeiro, agra-
decem a todas ,as pessoas,' 
que se dignaram acompa-

nhar os restos mortaes-de-seu-nun-
ca Maueciite irmão, cunhado e tio
VNTON^O^ JOSÉ' RIBEIRO, yi-
ctima dó fcóiTwcl desastre da Glo-
ria c de' novo às convidam para as-
sistir á missa de setiu» 4*a <lue>
pelo eterno tepouso de siri alma,
fazem celebrar amanhã, séxta-fei-
•ra, 3 do corrente, ás 9. horas, na
egreja de S. Francisco de Panla,
confessando-sc mais uma vez agra-
decidos por este aeto de caridade.

(J -"7

f
Dr. Augusto Ribtóro

da Silva
O dr. Raymundo Ri-

beiro da Silva, senhora e
filhos, pharmaecutico Leo-
poldo Ribeiro da Silva, se-
nhora e filhos, Maria c

Latira Ribeiro da Silva, Francisca
Velloso, agradecem ás pessoas que
se dignaram aconipanlial-ós na
grande dõr porque passaram com
a perda de seu querido irmão,
cunhado, lio e sobrinho, DR. AU-
GÜSTO RIBEIRO DA SILVA, c
as convidam, bem com aos seus
parentes c amigos para assistirem
á «uissa que, pelo repouso eterno
de sua alma, será celebrada nma-:
nha, . sexta-feira', 3 do correu-
le, ás 9 i|2 horas', na egreja dc
S. Ffnjícisco de Paula j.a.ntecipanf
do o seu eterno reconhecimento
aos que .compareci í'cm a esso aeto
religioso. R 394

i
Manoel Joaquim

Ribeiro'
José Joaquim -Ribeiro ••

família, Livja^. Guilherme c
Álvaro. Garcia Ribeiro, José
íí! dos Santos Garcia e se-
nhora ((ausentes cm São

Paiilo)', Guilherme. Ribeiro e fa-
niilia, convidam os seus. amigos
e paren lcs para a missa que, pelo
eterno repcisso da boníssima alma
de seu querido e inolvidavel pae,
irmão c genro, MANOEL JOA-
QU1M RIBEIRO, mandam ceie-
brai-, amanhã, sexta-feira, 3 do
corrente, 1° anniversario de seu
passamento, ás to horas, na egi-èia
da Conceição c Boa Morte. J 387
•Ma»T«THBE*nf«ràTáTàT**»T«BBf,à«

PROFESSORA DE DANSA
Precisa-se urgente para ura

curso. Trata-se na praça da Re-
publica n.'89, sobrado. 33» J

Mr. ROMANELLI
Professor estrangeiro, ha 7 an-

nos mora na praça da Republica
n. 84, esquina Senhor dos Passos,
attende a sua numerosa clientela
das 9 ás 11 da manhã c da 1 ho.
ra ás 6 da tarde, dias feriados até
3 lioras, tratando com a mesma
atíeiiçfio como sempre. Praça da
Republica 84, sobrado, esquiu»
Senhor dos Passos. 325 J

SITIO

Mi

tãavcs. Registrada

f

MOVEIS
Vende-se uma cama de paro-

ba, uma toilcitc, 11111 guarda-roit-
pa e um bidet, 'novos. Prcpo
160S; na rua Padre Roma, '.
Engenho Nrnvo. 5?Q9 J

GOMPRA-SE
* Otialqucr quantidade de ouro,
jilatino e brilhantes, e pedras pre-
ciosas, pasando-se bem; na ]oa-
lheria OSCAR . MACH-ADO, rua
do Ouvidor ns. 101 e 10-3.

Abreu
Sobrinho

e paga-se
Setembro 11
íuaiitina.

SITIO
Compra-se um nos arrabaldes

desta capital, que tenha água nas-
cente ou corrente Propostas em
carta fechada dando , preço e de-

, mais informaçr.cs, dirigidas a Uai-
tar á rua do Mercado, 37. \0>\„..

PÍLULAS OE CÂFERANA
CUBAül

Se-zü^K-Mnleltas
Febres palustros

Int«».-ruitteníes
Ncvral«ç»as

Bluito cnldailo cura ua «iiiHaçfte» o falslllcnçfies

ümeos depositários, Bragança GW & C.-R. da Hospício 9

Praia do Flamengo 84 ARMAZÉM
PENSÃO FAMILIAR VIENNA Aluga-se ò!'»^» «*^J

lheiros" Teieph. 33o4, Centra! becco das Canceilas. «Baneo.^
39C4 lenço- J **--'

Bexiga rins, próstata e urethra
soíve as arèas c os cálculos de ocido unco c matos.

Nas boas pharmacias - Ru a Y de Março Q-Jqosilo

ÍToiIos os grandes Ilospitaes como sejam:

A Santa Casa, Sanatório Santa Ca-
tharina, do illustre Dr. W. Seng,
Hospital Humberto I, a Beneücen- j

cia Portugueza L
e outros, lia l.»ns«« annos sô usam o

«t-jí»4»"10

Emplastro PHEIMIX
""ntira 

emas inlnlliveis das inplestias do:
Eliouniatismo. Tosses, Asthmii, Itroncliitc,

Liimuago, Angina, Dòre* tíns Cstas, etc.

lfixlii»..» nas Pliárn.aclas c Orogarias o
legitimo emplastro com o pássaro

-jxPJrHiJSTirix:
cravado no próprio panno cio emplastro

American Chenüeal 1||I|
Representante 110 Rio de Janeiro JÜLIO D'ALMEIDA

f

f

____S2__SS_3___i_x

PENSÃO
Fornecc-se a domscilios e ac

ceita-sc pensionista para mesa
Rua Visconde tle Inhaúma 9'
2" andar, esquina da Avenida
Central; tralaniciito. fino\. S «3-

PENSÃO ALPKA
Optimos aposentos , mobilados,

para familia e cavalheiros distin-
ctos. Diária desde s$ a SSooo;
fornece-se pensão a domicilio;
r.a rua do Cattcte n. iSú, telepho-
ne C. 4j8ã- S 4591

Claudino de Oliveira
Rachel Moraes Oliveira c

filhos, Frederico de Mo-
raes e familia, Adaniastoi
Moraes Oliveira e familia,
Sylvio Ciar!; Moss c se-

nhora, agradecem a todos que s»
dignaram acompanhar os reslo»
mortaes de scu saudoso esposo,
pae, cunhado e sogro, c convidam
para assistir á missa que, por sun
alma, mandam rezar amanhã, sex-
ta-feira, 3 do corrente, ás g hora?,
na egreja da Lapa do Desterro
(largo da Lapa), antecipando os
seus agradecimentos. 294 J
__^_EB8_E_tt3BESSmWj*-EEmV

Associação Gorai de
Auxílios Mútuos da

Estrada de Ferro Cen-
trai do Brasil

A Associação Gera! de Au-
xilips Mútuos da Estrada dt:
Ferro Central do llrasil. cou-
vida a seus associados e

cxiiíàs, famílias Para assistirem a
missa que nor alma dc seu» fina-
dos consocios faz celebrar hoje,
qtitbíá-féira, 2 do corrcnle, ás 10
horas, na egreia da Conceição, á
rua General Câmara, antecipada-
mente desde já agradecida á todos
aquelles "ic comparecerem a çs-
le aclo dc rêliinsro. ?<>í J*Saa5fSf*SSa^3S5!«51S555aSE«
Associação Protectora

dos Empregados no
Commercio

A direetoria desta Asso-
ciação manda celebrar hoje,
tiuinla-feira, 2 do corrente,
ás o i|2 lioras, no altar-
mór da egreja de S. Fran-

cisco de Paula, uma missa pelo
repouso etern* das almas de seu3
consocios fallecidos durante o an-
no e, para esse aeto de religião e
caridade, convida a todos 05 «rs.
associados e exmas. famílias hon-
rarnem coin sua prcãíns».

4*
1

Manoel Joaquim
Ribeiro

(1° ANXIVERSARIOI
Guilherme Ribeiro e fami-

lia. José Joaquim Ribeiro e
familia (ausentes), José
Garcia e senhora (ausen-
tes),. Livia, , Guilherme c

Álvaro Ribeiro (ausentes), irmãos,
cunhados, sobrinhos, sogros e fl-
lhos do fallecido MANOEL JOA-
QUIM RIBEIRO, convidam , os
seus amigos para assistir á missa
de primeiro anniversario do fal-
lecimento, que mancam celebrar
amanhã, sexta-feira, 3 do corrente,
ás g 112 horas, na egreja de Nossa
Senhora da Conceição e Eoa Mor-
le, á rua do Rosário, pelo que se
confessam grato*.

Rio de Janeiro, 1° dc novembro
de 101G. M 43-

José Pereira Poeta
Domingos Antônio Gomes,

Antônio Pinto dos Santos c
Manoel Antônio dos Santos,
convidam todos os seus na-
rentes e amigos -para assistir

á missa de selimo d:a do passa
mento do seu inesquecível cunhado
e primo, JOSÉ' PfcVKElRA PÕE-
TA, que mandam celebrar na egre-
ja de Sant'Aniia, ás 8 "lioras; ama-
nliã, sexta-feira, 3 do corrente,
(l-fsiln iá agradecem. M 308

Maria dos Reis Aze-
vedo

(C0TINHA)
Luiz Nougué convida oa

seus amigos c pessoas das
relações c amizade daquclla
extirietá sínhora a assisti-
rem a uma missa que: em

suffragio dc sua alina*c em sígnal
de muito penar manda rezar boje,
ás'8 lioras. no altar do Santíssimo
Sacramento da egreja da Calhe-
drál, R 309

Elvira de Castro e
Silva

D. i.larinnna Graça de
Castro e Silva manda rezar
sabhado, 4 do corrente, ás
9 i]a horas, na egreja do
Carmo, unia missa por alma

de sua querida filha ELVIRA,
data de seu anniversario natáli-
cio; desde já agradece ás pessoas
jue comparecerem, R 311

LEILÃO

lei-
loeiro Elviro Caldas. 349

í
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Manoel da Silva
Pedrosa

(FALLECIDO EM PORTUGAL)— Mario d'Almcida Pedjo-
sa, senhora c filha, José da *
Silva Pedrosa c família.'
José Moreira da Silva í>
familia, Alexandrina Morei-

ra da Silva c Conceição da Silva.
PedTosa convidam os seus paren-
tes e amigos para assistir á -mis-
sa de sétimo dia, que mandam re-
zar por alma de seu saudoso pae,
sogro, avó e tio MANOEL DA
SILVA PEDROSA, amanhã, scxUK
feita, 3 do corrente, na egreja de.
Bom Jesus do CarvariOj ás 9 i|a
horas; desde já se confesam gra-
tos. _j 184 J.

Justiniano dos Santos
Pinto

Maria da Gloria Santo»
Pinto e seus filhos agrade-,
cem, penhorados, ás pessoar
qne se dignaram acompa-
nhar oa restos mortaes de

seu prezado esposo e pae JUSTI-
NIANO DOS SANTOS PINTO.
e de novo participam que a missa
de sétimo dia, terá logar, amanhã, "
sexta-feira, 3 do corrente, ¦ ás 9; .
¦horas, na egreja de Sant'Atina; '

desde já 
"se 

confessam etérnamen-' •
tè agradecidos. '. 326 J,'-

Caixa Beneficente de
S. João Báptista E. \

U. S. do Allivio .*•>';
De ordem do sr. preit*,

dente convido todos 09 80»!'
cios e suas famílias para •
assistirem á missa por alma...
dos sócios fallecido», .que

será celebrada hoje, quinta-feira,
3 do corrente, ás 9 horas, na.
egreja do Senhor Bomfim, ;.cai-
S. Christovão, de accordo com o"
art. 17 dos nossos estatutos. - -. .*'

¦Rio de Janeiro, 1 de novembro -
de 19.6. — Aristides de Araujo,--'
secretario. 196 J"

Xarope Peitoral de Deseü*
sartz e Alcatrão da

Noruega
FORMULA DE BRITO . . .,

Approvado pela InspectorfU de
Hygiene e premiado com medalha
de ouro na Exposição Nacional de-
.908, Este maravilhoso pcilora».
cura radicalmente broncliites, ca-
tarrho» chronicos, coqueluche as-
tlima,-:tosse, tisica .pulmonar, dòrcl'
de peito, pneumouias, tosse nervo-
sas, constipações, rouquidão, suffo
cações, doenças de garganta, la-
rynge, defluxo asthmatico, etc.
Vidíó, .$500. — Depósitos; Dro-

1 gsffüs Pacheco, rua dos Andradat
n. 4's; Cscyal-ho, á' riía Primeiro
de ítarçô, 10-e 3i; i rua Sete.de
Setembro, 81 e '99. e á rua da As-
sembléa n. 34. Fabrica: Pharma-
cia Santos Silva, rua Dr. Aristi-
dc3 Lobo n. 229, telephone 1.40a,
Villa.

Vende-se um em Sacra FamiUa.
proprfi) para tirar tocos informa-
ções no Boulevard 

'2S dc'Selem-
bro 326,-Villa Isabel.- • 2S0..J

Propriedade para renda
A 30 minutos do ccnlrp da cl-

dade, vende-se por metade dc su»
valor uma avenida com 16 casas,
algumas nova3 c outras bem re-
construídas com renda de 700$,
mensaes. Trata-se no labelliS»
Roquetc, rua do Rosário, da9 it
ás 3 horas. R fl?

de ricas c valiosas ioias, ain,iuh*i,
sexta-feira, 3 do corrente, ás i-i
horas. C. Moraes & 'Comp., i
avenida Passos n. 29, ipelo

SITIO

f
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v.

Industria lucrativa
(FABRICA)

Traspassa-se unia fabrica dt
torrefacão e moagem de café, com
machinismos modernos e bem con-
servidos, movidos a cleclricidade.
Armazém 'espaçoso de módico alu-
guel cm logar muito freqüentado
e boa freguezia. Balcão e arma.
ção nova, balanças aferidas e maii
utensilios do negocio, carroça, re-
clame, solida e elegante para en-
trega a domicilio. Os propriela.
rios desejam retirar-se por motivf
de saudc. Informações na,rua da
Candelária 11. 22, loja, coin o sr,
Baníista, das .12 ás 15 horas (dia
útil). .'¦ ' 347 J"ÜRTOS 

AREJADflT
Prec:sa-se de tres quartos cortl

pensão para uma familia, que per-
raauccerá approximadamcnte Ire»
mezes. Deseja-se que tenha bom
quintal ou com frente paia uma
praça ajardinada, onde possam
brincar creanças. Çrefcrc-se pavi-
mento térreo» sem escadas ou se-
irielháhte que offfreça perigo' ás"
creanças. Cartas a este, jornal 2
O. J. Tres quartos arejados.

? R 569»

AhígK-se para criação, cereacs S
habitação de familia, com grande
terreno e grande casa, por 100$
r.icnsacs, está aberta a casa e
procurar Natividade, á rua Had-
doei; Lobu ti. fii. r.o Realengo.
5 minutos distante da estação,
Trata-se na rua Rodrigo Silva
n. 26, 1° andar, com o sr. Souza,
das 11 ás 4 horas. ( .,-

— ¦ '«; ' r<

Estômago
Tridigestivo Cruz, é o ur.ko r*.

medio que cura as doenças do ei-
tgomago e intestinos. Drogaria! t
pharmacias. Vidro, sísoo.

?
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ODEON I

1

Tendo oor norma variar os seus programmas, proporcionando aos seus habitues os espectaculos mais
attrahen?.£q5^^^^ - O ODEON comera hoje a e*hiblç__o de tres flUns, cada qual mais interes-
wnte ! Asíim é que Um fllm nacional, de aesumpto palpitante, abre o programma com a principal nota do dia
âtten^dendo a que todos temos a vista voltada para a grandeza de nossa pátria - Um «drama de «m<£«£"£^°
{Sellissfmobambem vem dar a nota de arte ao espectaculo, que se encerra com um teabalho de grande original--
dade, para o qual chamamos a attenção dos nossos freqüentadores.

De tudo isto resulta que, somente no OCEOII, os ppogrammas
variam e agradam

I
Os Submersiveis Brasileiros

ISSüsividade para o ODEON, da Companhia Clnematographica; Brasileira

A il ___3____ Etle trabalho écompleto -Uma prrjecção clara, nitida, em que nos será dado apreciar
AIlGÜÇcIO ¦ 0 Valor desta grande arma que muito tem feito na actual guerra européa.

M
TÍTULOS DOS SEUS QUADROS
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l"—Vistas da Base.
2o—O Mócanguê.
3»_-0 commu1ul.11.to da fio-

,; t!,hn'
4o—Os commandnntcs o im-

mcdiiitos dos submarinos,
S°—As offlcinns da Raso.
8o—-Revista, de uniformes.
7 _-_0 rancho das praças.
8°—Os officiaes da Base.
9"—Aluirmos de sntraicrsl-

veis.
10—0 "team" do football do

¦marinheiros.
11--*.- flotillm encostada ao

cáes.
12—Preparando para largar.
ltt—Arrcando os toldos.
14—Kmhurqno do torpedos.
15—A chegada do convninn-

dante da flotilha.

16—iLprgnmlo para a liiimer-
são.

17—Oosllse sereno ú flor
d'água.

IS—-Navegando a toda a
marcha á flor d'ngim.

19—O "li1 1" prompto ¦ para
(mergulhar.

20—<> i..'i.ar da bandeira.
21—-A inunersüo.
22—A emersão.
23—O "P 3" prepararso para

mergulhar.
24—-A immersão.
25—Navegando immerso com

o perlscoplo & vista.
26—Lançamento de um tor-

pcdOi Immerso.
27—A emersão.
28—0 "P 5" so prepara para

CVOÍUÇÕ09.
20—O arriar do mastro.

30—Navegando Immerso com
bandeira no perlscoplo.

31—<A emersão.
32—Nova immersão.
33—'Lançando dois torpedos.
34—Recolhendo os torpedos

de ensaio.
35—Immersão estática do

"F 1".
36—Poisando no fundo e

largando bolas de soccorro.
37—«Do escaler fala-se ao te*

Icphonc.
38—A descida do escaphan-

dro.
39—Regresso A Base.
40— A guarnição do "P 5"

quo conquistou o prêmio"Independência", cm con-
curso de lançamento de
torpedos.

SBGUI^BA^FEIRA
XjTJIS "WB-B-ES-R

celebre autor da VERDADE NU'À, apresenta-nos um |
novo trabalho, romance psychologico que vae

alcançar o mais completo suceesso
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COMPLETAM O PROGRAMMA

A MXJLHSR DOS SONHOS
Um bello romance de amor — Scenas de um trabalho em que sobresáe o

enredo, o desempenho e a mise-en-scène bellissima —
Film de arte italiano do grande espoctacuio

DE PÉS B MÃOS
Um fllm orifiinal -Um rnmiince delicado ém que dos artistas somente appareum »iin^eHi^ 

0umaog_Fina:joia de arte que vae encantar todos
pela sua feitura " exquise "

Onde e-tao meus filhos ? m romnnce, aliás bem feito e bem urdido, com *
um enredo quei^ae despertar emoção -Seu hema ha muito que preoecupa a sociedade j
__P0PB A MULHER EVITAR A MATERNIDADE ? Luis Weber, neste romance de •
scenas admiráveis, mostra-nos a sociedade que recorre ás felsenses d tintes e me- .
dicos especialistas, commettendo um crime que, quasi uempre, vem redundar sobro -*
ella própria. . - . ¦ ¦

Apezar do assumpto. este film éde moralidade absoluta
quanto á decência e quanto ao thema

fcwtitummnnnnmmmiwninxnxxxnxm"''»^1^^»»^^ mmwmw0WWfWwtmV9^rrmwm. -,- — ¦ — - —. — - -...,._.,aij-^^J_-^_!jjt_«__«_«-----_--^^ •_____«-__----_^«M----'"!-"aMi^*^*MM«M^^^^MBM«UBa»H!__________-_-. _s

ig_^;

[&.

__^______J'^ ________S _____________\£_\ __&*

H..j| a.' __! I
_____________________________________¦¦¦ ____^________________________B '^.H

¦_B'_Í9I H'^H'-_i H

Hs_^_-i I
r*55Gi:*i_i ¦».•¦" *¦¦>_¦¦»

' * 
M_r_______________________H,a' _ ¦_______________________________________________]^___y________ii i _i ¦

y__it3 il___i ¦

lf_<S_______i W\mF*.'-!' - * ? >¦-•¦"_«___!
U_r*_g___HW-_-W-,' '_-!B!!i^___^i_______________M|

CINESSA^AVEHIDA 0 OINEMA |
04 ££_T£0 OINEMA

DA MODA __
.-a-cj . _x_R.T__.i_ -ES LUXO

ou A CASA ASSOMBRADA

D^__j__T 0 PHANTASWIA DO CASTELLO
os demais americanos

SEGUNDA-FEIRA
Uma phüse da actualidade. da

gr_nde guerra 'e-Tnpóav um IIIm
documentário de grande valor

A Divisão Naval
Portugueza

em que se vô. um p mhado do
bravos da heróica terra luzitana
a ap"restarrse para defesa do sa-

grado symbolo da pátria
BRBVBMÍÔNTI.

Um film nacional, em que toninm
parte as primeiros dansarinos do

mundo Duque e Gitby
EN THE A ARTE E O AMOR

 _M-M-,_ij^i^i^Mum_MS-_-m---m-M«a--i

.Trrnxrcrxxnx
Le Cinema du
Grand-Monde

,i ' ... iw—.iii—... Q-y—^ — -,— .¦-.. .....  """""" '

PALAIS Le Cinema des
-- Célébrités

O CINE
um grande ^-BãWtMSSWffl^ ISSlSi?^ d" estlieticade scena, a par
tographico universal -.DlAlf \ KAKRJ.NI>.. 1»-Mm ^fM^,^n spntim"ntn offo.pcp nao diversas scenas do seu personagem uma brilhante synthese da

mj^meWmW^^^^Lnm^m^mV^\^^m^m^$^ u'°s eMm-
[Ur Eis rum só pnogi^ammaexclusiwamente no C\H£ PALAIS:

Duas incontestáveis celebridades nmndiaes! -JD^íw figuras theatraes lanreadaa pelo ttosao publico!
~0 

MELHOR PILM DA SEMANA!
3it

M<j>*J H

W:
DIANA KARRENE,

a borboleta que loco á iini.iunin, i

O 3» ãlm ãa Serie Iriumphal do ** Cl NE FALAIS»
ESPECTACULO DEDICADO AS DAMAS CARIOCASi

ALEM DA VIDA...
ALEM DA MORTE..

Romance cie violenta paixão amorosa i 7 actoa, creação da Pasqnali Film

Diana Karrèlte, a __^lher~querfoi victima de uma cilada do Destino! . ,
mana Ilarrene, a alma adamantina que se recusa á sua própria Paixão!

Alberto CapoSfUtt, o homem que primeiro fez palpitar o coração de Diana.
Alberto CapoZZi* aquelle que soube decifrar o enygma de uma grande alma feminina'.

Diana, Karrène, a creatura sublime que o Vicio nâo logrou macular!
Diana Karrbne, a heroina que a Morte rejeita por sentil-a demais pura!

A Iberto CapoSZi, o mundano que, na vida dos prazeres, preservou intacto o coração !
Alberto CapoZZi, o amoroso aHnal recompensado das abnegações do seu affecto

SEGUNDA-FEIRA, 6_£
Helena MakoWSka, a perturbadora Vcnus que

ainda recentemente um dns cinemas da Avenida exaltou como
• synthese de todas as perfciçõos femininas :

AMOR DE MESSALIiXA
Edição de Ambrosio

PRnPHFJTISAMOS RARA EST-3 MEZj

O maior suceesso cinematngraphico de 1910 no "CINE PALAIS'

w ^Cli
Protagonista: Uma celebridade desconhecida, apresentada pelo poeta Emilio do

Menezes, da Academia Brizileira

 -
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ÁLDERTO OAPOZZl,
a chainnia que b» » i a borboleta I

Quanto pode o coração de nma mulher!
4 actos,, Edição de Eclair

Protagonista: Renée Syfvaire, a emocionanto
artista franceza

Edição de Ambrosio , ..._-.^-.__. ¦-_•

VEIAM OS ANNÜNCIOS DOS CINEMAS E THEATROS NA 5.^ PAGINA
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