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No edifício novo do "Correio da

Manha", no largo da Carioca
n. 13, estüo ja funcclonando to-
das as suas secçõcs, excepto as
officinas, quo em breve estarão
também ali installada».

Suo os seguintes os números dos
nossos apparelhos tclephonlcos:
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AS RECLE.1Ç0..S
O caso do Pará, solyldo pela pro-

pria desistência do sr. Enéas Mar-
fins á reeleição, desistência imposta

pela attitude franca c até rudemente
hostil do presidente da Republica,
trouxe á baila a constitucionalidade c
a conveniência das reeleições dos go-
vernadores e dos presidentes dos Es-
tados. Divergem a tal respeito os

proceres da Republica, pois a reelei-

ção considerada no extremo norte in-
constitucional, é tida por muito con-
stitucional 110 exíremo sul. Nem essa
do Pará, que se mallogrou, foi a pri-
meira candidatura de um governador
de Estado á reeleição. Tampouco fo
o sr. Enéas quem reformou a Con
stittiiçãò do Pará para se reeleger.
A reforma fez-se 110 governo do fir
nado Augusto Montencgro, c para
lhe Tenovar o mandato, o que effecti-
vãmente se deu. O Rio Grande do

Sul, cuja Constituição permitte a re-
eleição, conta mais de um presidente
que .se tem suecedido a si próprio.
Ali tambcm os governadores dos mu-
nicipios, ou intendentes, são reelegivcis
indefinidamente, tal qual o presiden-
te do Estado; e o illustre collega dr
Pedro Moacyr, em artigo com que
homem, sobre este mesmo assumpto,
honrou as columnas d'0 Imparcial,
assignala que a cidade de Porto Ale-

gre é governada ha mais de vínts
annos ininterruptamente pelo mesmo
cidadão, aliás de boas qualidades pc
soaes, como o reconhece seu próprio
adversário, o citado articulista. Tudo
isto sttecede já ha annos sem que se
tenham escandalizado os fervorosos

guardas da Constituição, como agora
o sr. Wcncesláo Braz relativamente
á suecessão do Pará. Contra a per-
péttiidade dos presidentes, facultada

pela especialissima Constituição do
Rio Grande do Sul. protestam, cia-
mam sempre os federalistas eni oppo-
sição á situação dominante no Esta-
do. Mas seus protestos c clamores

perdem-se por lá, 
"e se algumas vezes

repercutem na Câmara pela palavra
dos dignos representantes daquelle

partido, não encontram senão ouvidos
moucos da parte dos mesmos que,
no caso do Pará. tanto se revolta-
ram contra a possibilidade da reelei-

ção do governador, cgualmente, como
as reeleições do Rio Grande, permitti-
da c autorizada pela respectiva Con-
stituição.

Na balança política são quasi sem-

pre dcsegttaes os pesos. O que é ap-

provado e applaudido num caso, é
verberado e fulminado noutro. Tam-
bem contra a reeleição do sr. Enéat
Martins sc invocaram no Cattcte ra-
zões de ordem internacional vincula-
das aos empréstimos e outras opera-

ções dc credito realizadas na Europa

pelo governo do Pará. O mesmo que
110 Espirito Santo, relativamente à
eleição de um Monteiro. Mas, aqui,
surgiu, á ultima hora, a política mi-
neira, c lançou a sua espada forte c

poderosa na concha cm que estava o
Monteiro condemnado, fazendo logo

pender cm seu favor a balança, em
cuja outra concha se amontoavam
totlos os escrúpulos acirrados e con-

yeniencias arguidas contra aquclla
eleição. No Pará a política mineira
assumiu attitude hostil ao sr. Enéas-
Foi este vencido, c o Pará, na futura
eleição presidencial, já é um elemento
cotn que conta a candidatura minei-
ra, como já colheu o Espirito San-
to, ágadátihoü Alagoas, o Amazonas,
o P.atthy, todos os Estados, emfim,
cujos casos foram sendo manhosa-
mente resolvidos com aquclle fito

pelos que já começaram a ageitar
aquclla candidatura c a conquistar-
lhe torças.

Sempre consideramos incomstitucio
nal a reeleição dos governadores (

presidentes dos Estados. A Consti-
ttiiçâo Republcana não define, como
fazia a Constituição Imperial, o que,
nas suas disposições, é propriamente
constitucional. Não enumera, nem
menciona os .princípios constitucio-
naès. Entretanto, se lia um princi-
pio que se deva considerar constittt-
cional, é o da não reeleição. A tempo-
rariedade das funeções do chefe de
governo é essencial aos regimens de-
luocraticos. Não basta a elegibilidade,
porque uma monarchia pode ser ele-
ctiva, como foi a Polônia. Portanto,
a possibilidade de se perpetuar no go-
vento um presidente da Republica ou
um governador de Estado, mediante
reeleições, é uma deturpação do regi-
men. Xos Estados Unidos a reelei-
ção não foi próhibifja, porque os con-
stituiu-.es radicaes em maioria tive-
ram que transigir com a corrente dc

quo era chefe Hamilton, que queria
o presidente vitalício 011 emquanto
bem procedesse, during good bcha-
vionr. Washington, porém, recusan-
tio, por. anti-republicana, a. reeleição
para um segundo termo, firmou na

grande Republica, o principio consti-

co de Porfirio Diaz. A tão decanta-
da paz e prosperidade do México «ob
aquelle governo pessoal de mais de

quarto dc século, levou o paiz á anar-
chia em què se debate ha cinco an-
nnos. Se ha, portanto, principio con-
stitucional cm nossa organização -poli-

tica, repetimos, é esse de prohibir a
reeleição dos chefes de governo. Nem
passou pela mente do» constituintes
da Republica permittir nos Estados o
que elles haviam condemnado relati
vãmente â União. Vinham elles do
Império, onde prevalecia um regimen
rigoroso de inelegibilidadcs, para im-

pedir que nas eleições preponderas-
se, em casos pessoaes-, a influencia
do governo. As províncias não po-
diam eleger deputados e senadores
presidentes e autoridades superiores,
bem como outros muitos funeciona-
rios nos logares em que exercessem

jurisdicção ou autoridade.
Quando sc tratou, no Império, da

primeira reforma eleitoral, que esta-
beleceu aquclla 'incompatibilidade, as-
sim se exprimiu a commissão da Ca-
mara dos Deputados, composta, entre
outros, de Thcophiio Ottoni c Gabriel

José Rodrigues dos Santos, dois

grandes liberaes: "Experiências bem
significativas, e não .poucas vezes do-
lorosas, têm demonstrado que não é
praticavel a liberdade do voto, quan-
do as autoridades a quem está con-
fiada a guarda e defesa dos direitos
da associação e dos indivíduos, se
acham dominadas por paixões e in'
teresses, _ porventura egoisfcos; <
conseguintemente impossibilitadas de
manterem a imparcialidade e energia
indispensáveis para bem preencherem
sua missão. Em taes circumstancias
periga, não só a liberdade do voto do
cidadão, como. o respeito e conside-
ração, de que deve ser rodeada a au-
toridade, para o fácil e regular cnm-
primento de seus deveres. Todos os
direitos do cidadão ficam ameaçados;
as leis são esquecidas ou postergadas,
conforme a necessidade de favorecer
ou opprimir; a violência e a corru-
pçáo erguem o collo, altivas e impu-

-dentes; todos os crimes se ostentam
ousados, c. esperando a impunidade,
especulam com a dependência em que
está a autoridade encarregada de rer

primil-os. Assim depravam-se os cos-
tumes publicos, pelo espectaculo do
rebaixamento da autoridade; assim sc
estfágam e anniquitam os elementos
dc ordem, pela participação da auta-
ridade nas lutas a que devem ser cs
tranhas, e nas quaes só deveriam tr
uma interferência benéfica, esclareci-
da e desinteressada, protegendo os
direitos de todos e colíibindo todos
os excessos."' ;:; .->:¦;,; Y •..__'.¦,.;.;.

Se deste modo pènsaVaniàqittl^
les notáveis brasileiros 'sobre á in-
fluencia no pleito eleitoral de pre-
sidentes de província e chefe3 de

policia, que o imperador podia de-nit-
tir ou remover mal chegasse ao seu
conhecimento a pratica por elles de

qualquer abufo, com maior'a de r.izâo
deviam os constituintes da Republica
recear a acção. cm pleitos eleitoracs.
de que fossem partes, de governado-
res que não têm deante de si quem
lhes tome conta ou lhes reprima as
violências e o suborno em beneficio
-próprio. Acabemos portanto, com as
reeleições. Empregue o sr. Wences-
láo Braz toda a sua incontestável in-
fluencia. todo o seu incontrastavel

« só a 2a foi publicada no Diário
Official.

Revogando o decreto relativo ás elei-
ções na oceasião cm que o fez, o presi-
dente de Matto Grosso deliberou em
tempo opportuno, cm plena obediência e
respeito á mais alta corte judiciaria do
paiz.

Fora disso o que ha são intrigas dos
azeredistas, intrigas que produzem bem
pouco effeito, porque se-inutilizam fa-
cibnente.

0 presidente da Republica fez-se re-
presentar, por seu aujudante de or-
déns, Dodsworth Martins, no embar-
que do dr. Cardoso de AÍmeida, secre-
tarío do Interior do Estado de São
Paulo, que para ali regressou hontem.

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

Noticiaram hontem os nossos colle-
gas d'A Lanterna que os srs. Wences-
láo Braz e Delfim terão cm breve nm
encontro cm Minas Geraes, afim de
tratarem de política geral e reg:onal,
isto é, da suecessão presidencial da
Republica e do Estado dc Minas.

Não era preciso que aqueles nossos
collegas divulgassem qual o fim visado
pelos dois presidentes nesse encontro,
que se realizará durante a inauguração
do Instituto Moderno de Educação c
Ensino, em Santa Rita do Sapucahy.

Uma vez juntos, ss. ccx. não pode-
riam tralar de outra coisa que não
fosse pura e simples politica, c como
o que estará em foco muito cm breve
será o governo da Republica e o de
Minas, é claro que sobre o assumpto
é que versaria a palestra de ambos.

Apezar da harmonia que os politeos
dizem reinar entre os grandes Estados
da Federação sobre esse negocio das
candidaturas presidenciaes, a verdade é
que em bem poucas oceasiões e'lcs têm
andado tão divorciados. Sobretudo Mi-
nas e S. Paulo: o primeiro, por
não desejar perder a hegemonia poli-
tica; o segundo, por pretender recon-
quisrar a hegemonia perdida. O pro-
blema está posto nestes termos, c den-
tro delles í que se resolverá.

Ora, o sr. \Vences'áo 6 muito bom
mineiro, para consentir que o bastão
da politica deixe de ser manejado pelo
seu Estado, o empregará, portanto,
todos os esforços por vel-o triumphante
da alliança em negociações entre São
Paulo, Rio Grande do Sul e alguns
outros Estados. Esse é que é o caso.

Mas o que ninguém comprehendc,
nem justifica, é que. emquanto o paiz
agoniza, devido justamente á circum-
stancia de que os seus homens de go-
verno gastam todo o tempo cm mano-
bias politiqueiras, esteja o presidente
da Republica a cogitar dessa mesma
politicagem, que nos conduziu á triste
situação actual, antes mesmo de ter-
minar o seu segundo anno de governo.

Dir-sc-ia que o sr. Wcncesláo não é
o mesmo presidente, sobre cujos bom-
bros pesa o. .encargo dc reencetar o
serviço da nossa (divida externa, cm
1917.

Despediu-se, hontem, do presidente da
Republica, por .ter de oartir para Lam-
bary, onde vae fazer uma. es-acão -le
águas, o dr. Custodio dc Almeida Ma-
gaihães, director da Carteira Cambial
do Banco do Brasil.

UMA SENHORA ELEGANTE COMPRA
OS SEUS ARTIGOS na

Casa Nascimento. — 167, Ouvidor.

O renascimento indus-
trial da Europa

Raras vezes tèm sido os prophetaí
tão implacavelmente desmentidos pelos
factos como durante o grande coufli-
cto em que se agita o Velho Mundo.
Economistas, diplomatas, militares" e
estadistas, todos erraram nas suas

previsões. Os estadistas antecipavam
revoluções e greves que paralyzariatn
os exércitos. Os diplomatas prognos-
ticavam dissenções que acabariam por
desaggrcgar ambos os blocos bellige-
rantes, impondo a paz pelo esboroa-
mento das . allianças." Os .militares
contavam com uma campanha rápida,
ou pelo menos, de duração não muito
longa, porquo o effeito destruidor
dos armamentos modernos ca extre-
ma efficiencia das organizações belli-
cas determinariam uma solução prom-
pta da luta. Finalmente os economis-
tas prophetizavam o cahos, a bancar,
rota, a miséria, o inferno, em que a

Europa se submergeria exhausta nó
dia em que os cxercit03 desfalcados
depuzessem as armas.

Todos esses prophetas erraram;
mas de entre elles os mais infelizes:
nos vaticinios foram os especialistas
da finança c da seiencia econômica.'.

iNas previsões dos soldados, dos di-

plomatas c dos homens dc governo
e de parlamento, houve muitos erros

que os factos se encarregaram, de pôr
cm destaque. Mas em todos esses

prognost.cas- desmentidos subsiste
uma pareella dc verdailé, uma-semen-
te vitalizadora de realidade, um traço
redemptor que. dc um certo modo, rc-
concilia o propheta com aquelles que
se deixaram illttdir pelas suas anteci-
.pações. No caso dos financistas e
dos economistas debalde procuraria-
mos esse elemento de verdade, debal-
dc andaríamos cm busca do ponto
feliz, em que a confirmação da pro-
phecia ao menos serviria para inno-
centar o seu autor da pecha de char-
latansmo.

Antes da guerra e mesmo rias ves-

peras da conflagração, quando a im-

possibilidade da manutenção da pa;
já era evidente, os economistas af
firmavam que o momento da mobili-
zação ássignalaria o começo do cabos
financeiro. As intimas relações fi-
nanceiras e commerciaes que ligavam
a Europa cm um todo harmonco-e o
caracter internacional do mecanismo
do credito fariam com que. as. .poten-
cias bclligcrantes ficassem cònftron ufy
das por uma situatjSqi^ijiuei-r^bm
de voltar a abrigar-sò hò regáçò da
paz, não para evitar a bancarrota;
que já seria então um facto.cohsum-
mado, mas para reconstrua apressa-'
damente o apparelho financeird iles-
truido, afim de impedir que.a ruina
se tornasse irreparável c que a anar-
chia social fosse o ep'logo da Babel
econômica.

¦Nada disso aconteceu e 03 eco-
nomistas, um pouco desapontados,
passaram a prophetizar qual ser.a o

periodo máximo de resirtenca eco-

O rompimento do sr. Irincu Ma-
chado com o sr. A. Guanabara ou
com o partido autonomista do Distri-
cto, não nos causou a menor 

^P»-^ nomica Ja Europa: Alguns, como o
illustre publicista francez Yves
Guyot, calcularam em seis mezes o

Porque nos surprchenderiamos com 1
o fim das cobras do Quaresma? O que
ahi se observa c o desfecho da velha
historia. Cada um desses fafçantes

poder nesse sentido, e vencedor. 6 f queria engolir, com exclusão do outro

que não será só Se não quizer. terá
prestado relevante serviço ao regi-
men. cuja conservação c rehabilitação
deve ser seu principal empenho. Mas
faça obra dc 

'patriota 
e de. estadista,

e não de politiqueiro. Não abra
excepções. Não esqueça, pdis. o Rio
Grande do Sul.

Gil VIDAL

Tópicas. Njticias
O TEMPO

Depo'13 de um dia' de calor sencgalcsco
O." 8), começou a chover hontem á
noito.

H0.1F.
Esta dc serviço na Repartição Contrai de

Policia o 3o delegado auxiliar.
Na 1a pagadoria do Thcsouro Nacional,

¦serão paga», as 5e31nnt.es follias: IiistUu-
to Nacional de Musica, Secretarias/(le Es-
lado da Justiça, Exterior Viação e Agri.
cultura, Caixas dc Amortização e Convcr-
são, Estatística Commercial, Fiscaes dc
Bancos, Cícbj c Loterias avulsos da Jus-
tiça c Viação, Casa dn Moeda, Imprensa
Nacional cArchivo Publico.

A corno
Para a carne bovina posta hojs em

consumo nesta cap;ta' foram affixailos pelos
marchantes, no entreposto de S. Dioso. oi
preços (lc $700 a $Soo, devendo ser cobra-
do ao publico o máximo de iSoo?.,, '

Carneiro, 2$; porco. i$zou e vilclla, Ç900
e i$ooo.
«.  —»*—¦¦ •

Tudo quanto fazem os correligiona-
rios do senador Azeredo, 110 intuito de
hostilizarem o presidente dc Matto
Grosso, c de uma inconsistência digna
de lastima.

Haja vista o tclegramnia que ao depu-
tado Mavignier enviou o procurador da
Republica naquellc Estado, censurando
o general Caetano porque só a cS do
mez passado revogou o scu decreto
mandando proceder à novas eleições de
deputados.

Diz o procurador Manoel Amaro que
o sr. Caetano agiu dc má fé, uma vez

que os deputados estadoaes de Matto
Grosso obtiveram a 11 de outubro um
habeas-corpus do Supremo Tribunal.

E' preciso lembrar a historia desse
habeas-corpus. De faeto, elle foi con-
cedido naquella data, mas até o dia 22
não foi publicado o respectivo aceprdão.
Tanto assim, que nn dia iS o advogado
do general Caetano retirou o pedido de

tticional dc que o presidente só pode íiai,cas.eorpus que havia feito ao Supre
servir suecessivamente em dois qua-

tudo o que estava ao alcance dos seu»
olhos. Afinal resolveram engolir-se.

Nenhuma idéa 05 juntara. O sn
Irincu, repudiado pela opinião e sen-
tindo-se enfraquecido - para lutar sózi-
nho, achou dc bom aviso o connubio
com o sr. Guanabara, que, estando nas
mesmas condições, sempre era mais
um. Traços dc affinidade não lhes fal-
tsvam. Tinham a mesma barbaça, com
a mesma falia de escrúpulos, com a
mesma tradição de saltarellos. Em-
quanto não tivessem dc forçar a mesma
porta, seriam os alliados mais lógico»
desse mundo. Alliaram-sc. Veiu á luz
o partido áütonòmsra. A clássica in-
genuidade do zé-povinho chegou a pen-
sar que ainda uma vez os homens ga-
nhívam prestigio.

Mus o partido era o sr. Guanabara
e o sr. Irincu. qnc sc «ntrcolharatn
atravez das respectivas barbaças, desde
o primeiro momento, qual delles d;-
atalaia, a espreitar os movimentos do
companheiro. Depois do ennunciac»
platônico do programma dc autonomia
do Districto, dc regeneração dos cos-
tumes eleitoraes (ohl Phrynéa, não
nos fale das tuas virtudes!) e outras
coisas que taes, 03 interesses que con.
stituem o verdadeiro programma dn
existência desses pães da vida, come-
çaram a lhes rugir dentro d'alma. O
Conselho Municipal daria a pedra de
toque, como o instrumento da politica-
gem commercial cuja chefia c vanta-
gens o primeiro disputava ao segundo
c o segundo ao primeiro. Venceu abi
o sr. Guanabara. O sr. Irincu rompeu
ao primeiro pretexto.

Porque nos surprchenderiamos?...
O que ainda nos surprehcnde c espanta
é que a capital do paiz continue sem
um partdo de homens limpos, organl-
zado sobre ifm plano de idéas sãs, c
disposto a usar de processos honestos.

driciniios. Na França, cujas leis con-
stitucionáca são cm sua essência mais
mpnhrçhicas que republicanas, se a
reeleição é permittida, íó Grévy foi
reeleito. Ninguém ali cogitou de re-
eleger Lotibct e Falliéres, e aquclle,
atues de terminado o seu septenato,
fez declaração positiva contra a re-
eleição-, No Brasil a recl-ição do
prcsiili-títe, como anteriormente disse-
«nos. já Sos teria reduzido ao Mexi-

1110 Tribunal em favor do seu eo-isli-
tuinte, porque lhe faltava a certidão do
accordão relativo ao habeas-corpus ob-
tido por aquelles deputados. Até iS do
mez passado, o accordão ein questão só
havia recebido,i assignatura do minis-
tro relator, sr. Mibielli.

Nessas condições, fica perfeitamente
evidenciado que o sr. Caetano seria pelo
menos imbecil se procurasse obedecer, a
11 011 12 dc outubro, a unia sentença
que a 18 do mesmo mez ainda não fora
assignida pelos juizes q-.ie a lavrirara,

prazo máximo a que chegaria a elas-
t cidade do apparelho econômico.
Depois esses prognostico? . foram
«endo feitos com maiores reticências.
Mas sobre um ponto o accordo per-
manecia unanime no campo dos estu-
diosos da seiencia da riqueza- Quando
terminasse a guerra chegaria a hora
do esgotamento; e a crif e que a Europa
evitara durante a conflagração, mani-
fostar-sc-ia na sua tcrrivel plenitude
O Velho Mundo falido c exhausto.
onerado pelas dividas contraídas cm
Nova York e assoberbado pela desor-
ganização industrial resultante da
absorpçáo de todo o apparelho ma-
nufacturciro pela prodücção de mate-
rial bellico, ficara á mercê dos Esta-
dos Unidos c teria de aceeitar humil-
demente a hegemonia ftnanaeira -e

econômica da Amerca do Norte.
Até agora esta opinião pessimista

era acceita nas sua- linhas geraes
por todos, os especialistas. Ha cerca
de tres mezes um dos mais rompe-
tentes cconomi-stas europeus, o sr.
Hlrst, julgou-se moralmente obriga-
do a renunciar á direcção do princi-
pai periódico financeiro da Inglatcr-
ra, porque o reg:m,en da lei marcial
não lhe permittia dizer livremente aos
seus leitores que o epílogo da guerra
seria a ruina da Europa. De accordo
coin o ex-redactor do Economist es-
tava a quasi totalidade do mundo fi-
nanceiro, embora poucos tivessem
tanta coragem na affirmação publica
das suas convicções. E não faltavam
motivos para corroborar es-ses juizos

Ao palácio do Cattete foram, hontem,
á tarde, o dr. Arrojado Lisboa, dire-
ctor dn Central do Brasil, que tratou de
assumptos referentes á açquisição do
combustível e o dr. Aurelino Leal. che-
fe dc pol!cia, nue confcrènciou relativa-
mente á solução dada a questões várias
do seu departamento.

PUNHOS e collarinhos — Especialidade
— C?.f.a Manchésíer - Gonçalves Dias s*

Segue, amanhã, para Làmbary. onde
vae fazer uso das suas águas, o dr.
Custodio . de Magalhães," director da
carteira cambial do Banco do Brasil.

Dizia-sc, cm rodas comínerciaes, (jue
o substituiria naquella funeção especial
o dr. Homero Baptista, presidente do
Banco. Será possível que o dr. Homero
sc mctta a gerir negócios de cambio?

viagçm de imelligente observação,
não parece ter trazido o sr. Barrett

a convicção de que, -sob o ponto de
vista norte-americano, o futuro eco-
nomico se delineie tão risonho como
o af firmavam os financeiros do Ve-
ihó Mundo. Longe de se encontra-
rem senhores do campo commercial,
desembaraçados da concorrência eu-
ropéa, os Estados Unidos logo que
ee. fizer a paz, terão dc lutar com ri-
vaes mais formidáveis do que nunca.

Os sacrifícios enormes da guerra
estão sendo, compensados por uma
fôrma que a ninguém oceorrera como
possível. Estimulados pela necessida-
de angustiosa da defesa, a Inglaterra
e a França tiveram de crear indus-
trias novas e dc aperfeiçoar e tornar
mais efficicntcs as qtte já existiam.
Esse esforço sobre-humano para. pro-
duzir rapidamente o material bellico
reclamado auciosamente pelos exerci-
tos, a necessidade" de prover as tro-
•pas com uma infinidade de coisas que
.durante a paz tinham sido suppridas

pelas manufacturas allemãs, o empe-
nho dc evitar a entrada de produetos
estrangeiros afim de reduzir o des-
equilíbrio da balança commercial, agi-
ram sobre as nações beligerantes
como um poderoso tônico, que revi-

gorou ás energ.as adormecidas da In-

glaterra e da França, c desenvolveu
ali uma actividade industrial que st
teria julgado impossível naquellcâ

paizes.
Tanto quanto o sr. Barrett pôde

observar ua sua visita, a concorren-
ca, que as duas potências aluadas da
Europa occidental vão fazer aos Es
tados Unidos nos mercados america-
nos. será iniensissima. Tanto em,

Londres como em Paris estuda-se

p plano da reconquista do terreno
•perdido com a 

"guerra 
e prepara-se a

campanha commercial. coin que as in-
dustrias anglo-írancezas pretendem
impedir que ns suas compet.doras
traivatlanticas as desloquem na luta

para a hegemonia mercantil na Ame-
rica Latina.

O director da. Secretaria das Repu-
bíicas Americanas julga que haverá
no nosso continente campo para a
actividade commercial da Inglaterra,
da França e dos Estados Unidos.
Nessa analyse da situação econômica

que sc segura á paz, o sr. Barrett
não faz referencia á Allemanha e
esta omissão por .parte de um homem
inteiligente c reccm-chcgado da Euro-

pa offerece vivo interesse. Não é

provável que o publicista americano

julgue não tçr a Allemanha partilha-
do da renascença industrial que tan-
to o surprchendeu na Inglaterra e na
França. As mesmas causas que de-

terminaram no.= dois paizes da En-
tente a 6uper-actividade manufactu-
reira, cm-que o sr. Barrett vê a pro-
messa de um assombroso rejuve-
nescimento econômico da Inglaterra
e da França, fizeram sentir os seus
ef feitos na Allemanha, que certamen-
te não se acha em condições dc in-
fcriorkladc em relação ás suas ini-
migas para responder a esse poderoso
estimulo. Mas é muito possível que o
director da Secretaria das Republi-
cas Americanas tivesse feito abstrac-

ção da Allemanha, comp elemento
na futura concorrência mercantil no
nosso, continente, por uma razão dif-
ferente c cuja importância é consi-
dera vel.

Tendo tido meios de estudar de

perto certos aspectos da situação eu-
ropéa, que não se acham ao alcance

dos profanos, não c improvável que
o sr. Barrett tenha chegado á con-
clusão de que um corollario da paz
vae ser o desvio da actividade com-
mercial allemã do Atlântico para as

regiões da Europa central c oriental,
dc onde até agora não foi o poder
militar germânico eliminado pelos ai-
liados. Sob o ponto de vista brasi-
leiro, a s:gnificação desse faeto seria

grande, porque importaria cm deixar
immcdiatamentc traçado o nosso
futuro ritmo econômico, isto é, a ap-

proximação com a liga commcrc.al
anglo-franccza, uma vez que a possi-
bildade de. ttrh bloco econômico ex-
efusivamente pan-americano parece
ser por enviuanto muito remota, de-
vido ao atrazo da maioria dos paizes
das duas Américas, que não offerc-
ecriam aos Estados Uiídos mercados
sufficicnteinente remuncradores para
a organização de um exclusivo Zollvc-

rein continental.
Mas, sem entrar nessas considera-

ções. que por serem um tanto prema-
turas, não deixam de adquirir inter-

esse palpitante á medida que a guerra
caminha para o seu fim. basta regls-

trar, por ora, o faeto decisivo do re-
nascimento industrial da Europa que
se seguirá á paz, prenunciando uma

éra de prosperidade c de nova activi-
dade. creadora. bem difícrente das
trevas da barbaria e do cahos a que

nessas condições, O funccionario que
o fez, burlando a lei, è bambem passi-
i_i de pena; e como elle existe, denun-
ciado pelos agentes da policia civil e
pelas testemunhas que compareceram 6
delegacia policial, não é de crer que o
inquérito, ordenado pelo sr. Arrojado,
conclua pela inex!stencia desse mesmo
funerconario.

As mais das vezes, os inquéritos
administrativos são ageitados nesta
terra pelos protectores, quasi sempre
poderosos, dos empregados publicos co-
lhidos em falcatrua. No caso vertente,
porém, isso seria por demais escanda-i
loso,

O que ó preciso é que a autoridade
publica saia prestigiada desse incidente.

i«0 ÍBHÉHÓif

NOTICIAS DA GUERRA • .

Os allemâes abando-
nanrt o forfe de Vaux

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

M» f, timm
A Rua, na sua edição de hontem,

a propósito do próximo movimento no
corpo diplomático, determinado pchi
provável- aposentadoria do sn Lorena
Ferreira, actualmente ministro cm San-
liago do Chile, dá como provável a
promoção do sr. Hélio Lobo a minis-
tro, e ser-lhc designada uma legação
na Europa.

A informação que temos é outra. O
sr. Hélio Lobo, já cônsul geral, partirá
em janeiro para Londres, afim de
oecupar o respectivo consulado. Mas,
o sr. Hélio vae definitivamente oecupar
esse cargo, ou será o consulado dc
Londres outro estagio, como, o dc Pa-
ris, na respectiva legação, pretexto,
apenas, para um passeio á Europa i
custa do Thcsouro? That is thc ques-
tion. Se o joven secretario da presi-
dencia, da Republica vae para Londres,
deixando o cargo que ora exerce, ser
cônsul definitivo, vá. Nada ha a oppòr.
Mas, se é uma outra viagem, para vol-
tar ao cargo que ora oecupa 110 Cattc-
te, isso não, porque é uma immorali-
dade. O Thesouro brasileiro não' sc
acha tão folgado, que permitta ao sr,
Wcncesláo fazer, com 03 dinheiros da
nação, esse favor ao scu querido secre-
tario.

— > »—r • f
".AMI8AS—O que na de melhor e clegan-

•o—Casa Manchester — Gonçalves Diis 5.
m. •*> • mi

Sob a presidência do dr. D.duno da
Veiga, o Tribunal de Contas reune-se
hoje, em sessão ordinária, afim de rc-
solvcr muitos processos de relativa 1111-
portancia.

Dentre estes, ao que ouvimos, o
bunal julgará sobre a legalidade
credito dc 3.000 contos para pagamçn-
to do íoriiecmento de carvão á Central
do Brasil. ___.

ALFAIATE
Av. Rin Branco. 103.
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A linha francesa na frente etc

mi\ 1» W'i .

Vaux, em. princípios de julho ultimo

A PALAVRA OFFICIAL

BRANDÃO

Na presença do director do Patrimo-
nio do Thesouro Nacional, effectua-se,
amanhã, no cáes do Porto, a venda em
leilão de vários lotes de terrenos des-
memorados do mesmo cáes.

Com a venda realizada na semana
passada, attinrre a 68 o numero de lo-
tes já vendidos, os quaes produziram
perto dc 4.000 mil contos, importância
esta recolhida aos cofres do Thesouro.

Meus Amores ^Z^cte
(limaria Nunes j largo de S, 1-rancisco. 55.

rOI>OW
No palácio do governo esteve, hon-

tem, em conferência com o presidente
da Republica o dr. Affonso Camargo,
presidente do Paraná, que se occupoq
de assumptos quo interessam ao seu
Estado. _v_. .

¦ » m * 
Leitor que o bello theatro adoras
Vaes á "Caramba", com certeza
Passar as mais alegres horas
Ouvindo o Addio Ciovinesaa I

ifi » o» 01
Vende a Casa Muniz a seus freguezes
Novos serviços de jantar baratos
Madoock, Mcakin. .lohnson — sao inglczcs
E trazem para fruetas lindos pratos..!¦!» "

desatfinadores. Todas as apparencia? já 1103 iamos habituando a esperar

Pingos & Respingos
Commcnta-sè .1 questão dos tclcphoncs.

..— Esta divisão dc zonas provoca uma
enorme confusão. Ainda lia dias um ve-
itiii senador de uni 'Estado do sul, hospe-
dade cm um hotel, despedia-se de um pa-
tricio e dizia-lhe :

—' Olhe, telephone para o meu hotel.
'Qual o numero do apparelho, sena-

dor?
O numero ? não me lembro bem; mas

é uni numero comprido : começa em dois
c acaba em vilia.;.

«
...

A nossa exportação tende a diminuir
dia a dia 1 a Inglaterra acaba de prohibir
a importação (le café para -a Ilollanda.

E não c só isso; proliibiu tambcm
a importação do sr. Oliveira Lima para a
Inglaterra.

E' uma enorme quebra na tonehgcm
dc nossa exportação !

*

Aitlhentica :
Na redacção da laiiit-fl-ã conversa-se

sobre a. attitude do jornal deante de 11:11
caso po'itico.

O Motta Coqueiro dá um aparte !
.Muito bem ; acho que um jornal que

começa deve manter as suas tradições t
_*

-.. *
T)o rc?umo do Jornal da Commercio, o

liontcm consta, entre outros decretos as-
signados pelo ministro da Justiça, um "pro-

movendo a sargento um alferes do Corpo
de Bombeiros";

Não é caso virgem; temos na policia o
ctroncl Costa que continua a ser o coronel
"Alteres" Costa.

Mas não foi o niini='ro que o pronto-
eu dc coronel a nlicres

De todas as linhas de
frente

Ai.u;maxiia. — Berlim, 2— O quar-
tcl general communica, cm data de 1
de novembro:"Piincipe herdeiro da Baviera —
Principiando a melhorar o tempo, re-
começou viva actividade de artilheria
cm muitos sectores do Somme. Ao
anoitecer os inglezes avançaram para
o ataque na região de Courcelette e,
também com grandes forças, na linha
Gtteudccourt-Lcsboeufs, Ao norte de
Courcelette, o; nosso fogo defensivo
impediu o desenvolvimento do ataque.
A oeste de l.e Translcy a investida
fracassou com perdas. Em alguns Io-
gares houve combates corpo a corpo.

Príncipe herdeiro allemão. — Apc-
nas temporariamente, os dueilos de ar-
tilheria na margem este do Mosa as-
sumiram maior intensidade. Durante
algum tempo o forte de Vaux esteve
sujeito a pesado bombardeio.

Príncipe Leopoldo — Ao anoitecer,
os russos,'' após forte pieparação á. ar-
tilheria, etn contr.-n-ataqucs linvestiram
contra as posições na margem leste de
Narajowka, pòr nós conquistadas em
30 de outubro. Os ataques, porem,
fracassaram por cinco vezes, soffren-
do o inimigo perdas sangrentas. As
tropas turcas mantiveram egualmente
o terreno conquistado, resistindo ao
impetuoso assalto russo. Num ponto, o
adversário foi rcpellido por nosso»
'qontra-ataques. No Bystrzyca-Solot-
winaks, forças anstro-hungaras repelli-
ram a tiro destacamentos inimigos.

Archiduque Carlos — Na Transylva-
nia a situação geral é inalterada. Na
Rumaiiia, a ocAe da estrada de Prç-
dcal, regimentos aüstro-hungaros ¦ obti-
veram importantes resultados. Penetra-
ram nas posições rumaicas, capturamdo
10 canhões e 17 metralhadoras. \
sudoeste do desfiladerro dc Rothen-
thurm o nosso ataque progrediu.

Marechal von Mackensen — Nada
dc importante.

Muccdonia — Na curva do Cerna e
entre os lagos Butkowa e Tahinos au-
gmentou novamente a intensidade do
fogo de artilheria."

Áustria. — Vienna, 2 — O estado-
maior còmviunica, em data dc 31 de
outubro:" No sector de Orsova e ao longo
da fronteira, meridional da Transyl-
vania o combate desenvolve-se íavora-
vclniente para nós. Ao norte de Cam-
pu-Lung rechassámos todos os ataques.
Na fronteira oriental da Transsylvatua
e nos Carpathos boscosos reina calma.

Próximo a Lobaczcwka, na Volhy-
nia, repelimos ataques russos.

No sector dc Cardinal, no Tyrol
meridional, rcpellimos todos os ataques
de batalhões de alpinos, infKgindo-lhes
graves perdas."

Varias notícias
A conducçâo das ma*

Ias postaes norte* %
americanas

Londres, 2 (A. A.) — lelegrapriat*.
de Nova York, que o dr. Otto Pracger,
segundo director dos Correios norte-
americanos, annunc.ou que o Ministc-
rio dos Correios acceitará a proposta
que ao mesmo fez o conde de Mem-
stoff, embaixador da Allemanha, de sc-
rem utilizados 03 subma. inos mercan-
tes allemâes nara a conducçâo da cor-
respondencia americana para os impe-
rios centraes.

Os jornaes oecupam-se largamente do
caso, chamando alguns delles, com cner-
gia, a attenção do governo para o fa-
cto que acham attematorio, não contm
a Inglaterra, mas contra os próprio»
Interesses da humanidade, pois, uma
vez realizada a proposta do cmbaixadoi
allemão, ficarão ofiicialineutc reconhe-
cidas as viagens desses super-siibmari-
nos, que não são, 110 fundo, inais do
que importantes depósitos de çombus-tivel c viveres, para os submarinos d,
guerra allemâes, como o U ">, que,
mesmo nas" costas norte-americanas,
zombando da fieutral dade da America,
mette a pinue, torpedeando-os, navio»
mercantes de todas as nacionalidades,
cheios de passageiros, enlre os otiact»
velhos, mulheres e creanças e achan.
do-se no numero destes, alguns norte-
americanos.

Só quanto á maneira de commentar
o faeto se dividem os jornaes damii,
mas todos protestam contra a resolti-
ção do Ministério dos Correios Amcrt-
canos, pedindo ao governo britannico
providencias. ,

Diz, finalmente, um jornal: "_? pre-'
ciso, agora mais do que nunca, a caça
vigilante a csr.c submarino, dc modo **,_
fazel-o desapparccer da navegação."

Um aviso «los nacionalistas grego»
aos alliados

Londres, 2 (A. A.) — O "Burcau
dc Informações" de Salonica publicou
um communicado, avisando aos aliei-
dos que o governo de Athenas, com o
rei Constantino á frente, não manterá
as promessas feitas, quando foi do
"ultiniatiim" do* almirante Du Eournei,
cominandantc-chcfe das esquadras allia-
das na Grécia.

ÃSÕPÊMC*ES
NOS BALKANS
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Aos cofres do Thcsouro Nacional
foi recolhida a quantia dc 2.216:000*,,
proveniente da renda arrecadada pela
E. F. Central do Brasil, na ultima
quinzena.

Agora o reverso da medalha: o the-
sourciro daquella via-ferrea retirou,
para saldar despesas já feitas, a quan-
tia de 2.iS8:o-?3?coo. .

indicavam que, ao lado da espantosa
destruição de riqueza, da eliminação
das competências pelo massacre nos
cantos dc batalha e dos novos com-
protmVsos resultantes da guerra, a
Europa ficaria confrontada pelo pro-
blema formidável da regressão das
industrias, adaptadas á situação actual,
ao regimen normal das ínanufacturas
da paz.

Entretanto, a situação industrial
post-bellum acaba de ser apresentada
através de um prisma inteiramente
dlffcreiitc por um observador intelli-

gente e- de indiccutivel competência.
Um tclegramnia de Nova York para
o Jornal do Oommcrch transmiti;-
nos as impressões que o sr. John
Barrett trouxe da sua recente exetir-
?ão pela Europa. O illustre director
da Secretaria das Repúblicas Ameri-
canis em Washington visitou a Tn-

como o epilogo da grande guerra.

ÍBEN-ftAI A9  Elegantes e resistentes —
Casa Manchester — Gonçalves Dias 5.

¦ oi tm • m.
O sr. Arrojado Lisboa mandou abrir

inquérito sobre o faeto de ter um fun-
ccionario da Central dado fuga a um
conduetor, que havia atirado sobre um

passageiro, e já entregue aos agentes
da policia civil.

Et-ár necessária a- formalidade desse
inquérito. Mas o caso já está bem co-
nhecido para que vá dar a outro resul-
tado, que não seja o apurado na dela-

ga-cia policial perante o respectivo dc-
legado.

Não é a primeira vez em que, por
meio dc íriicj mais ou menos ininioracs,
fúnecionarios da Central são subtraídos
á ácção da justiça. E' o que se não
deve repetir agora, ao menos como uma
demonstração de que a direcção da Es-

trada não approva a grosseria e a falta
glaterra e a França, procurando na- 

j de «.Sanidade por parte dos emprega-
turalmcnte colher dados que lhe ser-|<ios ferroviários para com os passa-
vissem para formar uma opinião se-1 Sciros.
gura sobre as futuras .póss!b!l.ídades j No caso, trata-se dc uma tentativa
dos dois paizes da Europa oecidenta!; de assassinio pura e simples, coisa quí
na conquista dos mercados do coritt-1 o sr. Arrojado não ignora estar jirè-
nente americano. Do que viu e 011-'/vista no Código Penal. Não se pódc

ia snaf impunemente dar fuga a um indivíduoviuJdp que conseguiu apurar na

liontcm, nu-.n cemitério :
Ollra, esta phrasc, escripta 4 porta,

parece piada ao Conselho Municipal.
 Que plirase ?

Memento 0"ia putvls est.
Não percebo.
E' que a do Conselho é Memento quia

"polvus" est...

Dc uma chror.ica thcatral :
"Que espécie de club é o Cliampagiie

Club t V' um desses círculos fechados
como ha nas capitães da Europa."

Ora ahi está. E nós que pensávamos
que circulo? "fechados" existissem no num-
do inteiro !

Estávamos grometriea e re!on!.-.mcnte
errados I

Rsa:i;cU:'e hontem tta .'lio-
Ücnüi a eleição para a vaga dJ
José Veríssimo.

IJ- de deixar-nos pasmados
A idéa scxispcd.il :
Ser num dia de finado,
A eleição de um immortal 1

Dir-se-ia, amigo, leitere»,
Que na Academia s5o I
Finados 03 eleitores,
Como cm qusbiuer cleiçío...-' 

~ -^.»'*';
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^0 Mosa e no Somme
As tropas allemâes abandona-

ram o forte «le Vanx
Nova Vork, 2. (A. H.) — Radiogram-

ma official recebido dc Berlim annun-
cia que as tropas allemãs evacuaram o
forte de Vaux.

O dia do antohontcm nn frento
do Soturno

Paris, 2. (A. H.) — A jornada dc
hontem no Somme foi assignalada pelo
completo mallogro da rcacção allema.

Algumas operações de detalhe das
tropas franco-inglezas foram bem sue-
cedidas. ,

Os nossos tiros de barragem e o fogo
das nossas metralhadoras quebraram o
impeto dc duas columnas allemãs que,
dispondo de grandes' effectivos, .tenta-
ram dirigir pela manhã contra sailly-
Sailliscl, um ataque convergente. As
perdas destas duas columnas foram
enormes. '

No correr da tarde, as novas linhas
inimigas á nordeste dc Lcsbocufs c na
extremidade da orla occidental do bos-
que .de Saint-Picrre Waast, cujo cerco
já está assim iniciado, cairam cm poder
das tropas franco-inglezas. -.'

A rccapitubção dos despojos dc gucr-
ra apprchendidos em Verdun vem rc-
alçar ainda mais o brilho da victoria
alcançada pelas armas fnancczas cm
Thiaumont.

Além do material capturado, os seis
mil c tantos jirisioneiros feitos pelas
tropas republicanas provam á evidencia
que a nossa acção victoriosa de .14 dc
outubro não foi tão destituída de impor-
tancia como os allemâes queriam fazer
crer.

Os allemâes atacam os frnnce7.es
em Sallly-Sailllsol

Paris, 2. (A. II.) — Communicado
official dc hontem á noite:

"Ão norte do Somme obtivemos im-
portantes canhos e, a nordeste de Les-
boeüfs continuamos 03 progressos da
noite anterior, tomando por meio de um
ataque rápido duas novas linhas, de
trincheiras e fazendo 123 prisioneiros.

Durante outro ataque a sueste de
Sailly-Sflillisel tomamos as posições ini-
migas da orla occidental do bosque de
Saínt-Picrrc de Waast, as quaes consis-
tiam num systema de trincheiras pode-
rosamente organizadas. Na acção fize-
mos cincoenta prisioneiros.

Fracassou completamente um ataque
dirigido pelos allemâes contra Sailly-
Sailliscl com o fim dc nos desalojar da
aldeia. O inimigo retirou-sc do local da
acção deixando o campo cheio dc cada-
veres, o que indica ter soífrido perdas
consideráveis. .

Na frente de Verdun, e especialmente
no sector de Douauniont, violento ca-
nhoncio. ... - .,

O total doí prisioneiros nao termos
feitos pelas nossas tropas nos últimos
combates de Verdun attinge a 6.011, in-
cluindo 13S officiaes. O material toma-
do só no dia 24 comprehende 15 ca-
nhões, 144 metralhadoras, dois apparç-
lhos dc telegraphia sem fio e grande
quantidade de fuzis, além ds outros
apetrechos (ie guerra.

No resto da linha de fronte, relativa
cal mi?

Os rnsso-i-umaicoa consolidam a»
suas posições

Londres, 2 — (A. A.) — As tropa,:
russo-mmaicas consolidaram as suas
posições na fronteira da Moldavia, ga-
rantindo-as dc prováveis ataques.

. «
Uma victoria In-zlcza sobro o*,

búlgaros
Londres, 2 — (A. A.) — Estão of-

finalmente confirmadas as victorias
das tropas inglezas, que estão nos Bal-
kans, sobre os búlgaros em Prosetiik e
Kumli, onde" foram feitos alguns pri-
sionciros.

O general Saklinroff vao dirigir
as operações nu Dobrudja

Londres. 2 — (A. H.l — líadio;
gramma de Bucarcst informa ter ali
chegado hoje o general Sakharoff, que
até aqui commandava as tropas russa9 •
ein operações na Galicia.

O general Sakharoff vae dirigir ago-
ri as opcvaçêes na Dobrudja contra os
exércitos de von Mackensen.

Os búlgaros occnpam «lua;
localidades

iVwa York, z - (A. A.) — Os bul-
garos oecuparam Rakovitsa ç Tileshi.

.Esta noticia ainda não foi, porém,
confirmada ofíicialmentc.

As operações na frente do Prcdoai
Londres' 2 — (A. A.) — Um ra-

diogramma dc Bnkarest informa que a
luta cm frente de Predcal toma nòVas
aspectos de intensidade, tendo chegado,
as linhas inimigas não só mais mate-
rial bellico, como também numerosa»

O dr. Arthur Neiva, assistente do
Instituto de Manguinhos, acaba de ser
convidado pelo governo de São Paulo,
para collaborar na administração (la-

quellc Estado, desempenhando um do'
tres cargos, que lhe foram dados a cs-
colher, de director do Serviço Sanha-
rio, director do Museu V-piranga, ou
chefe da campanha contra - o inipalu»
dismo. Ao' convite feito pelo dr. Oscar
Rodrigues Alves, secretario do Interior,
o dr. Neiva respondeu acecitando-o,
em principio, sem se dicidir ainda por
nenhum dos círgos offerccidos, embora
se mostre mais inclinado para o ultimo
delles.

A idéa do gov|rno de São Paul»
convidando ao illustre homem de seien-
cia cujos talento» acabam ainda de se
evidenciar cm Buenos Aires, não po.
deria ser mais feliz. «Pelas suas apti-
does já tantas vezes rcveiada3 cm cam-
pandas suecessivas contra o impaludis-
mo, ninguém está melhor dc» que o dr.
Neiva nas condições de dirigir com
efficiencia a prophylaxia dessa doença,
como ainda da ankylostomiase e da do-
ença de chagas, que existem cm varia*.
7on.is de São P.inlo.

Que o dr. Neiva faça mais eãse ser.
viço a sua pátria, que já lhe é deveéora
de outro; tantos.

elite cilc» «4 no
107, ASSEMBLÉA Abrunhosar_;&

O presidente da Republica foi, hon-
.tem, visitado, no palácio do governo,
pelo dr. Cardoso de Almeida, secreta-
rio do Interior de S. Paulo, que despe-

No" Somme derrubamos dois acropla- fu-se. 
por ter.de regressar aojseu Es. -

ILEGÍVEL* MUTILADO
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Contrabandos e ar-
recadação

rendas
fifcV-, •»'

;iv.::

(Hortos
que falam

w ¦'

Òuerera permanecer volnntanamen-
•«mergulhado em dulciss.raps íonhos.
«mem ainda alimentar esperanças de
oue um pouco de piedade mspirara
cs nossosMegtsladores o governo, de
eorte que os novos impostos ou os
antigos que foram augmentados, nao
tenham a desoladora violência com
one foram annunciados.

Se alguma nova perspectiva^se
apresenta agora, e ella ainda mais
aterradora „ „ a

O sr. Leopoldo Bulhões, que e
no Senado o relator do orçamento da
receita, depois de receber da Camar*
idos Deputados aquelle que por ella

••foi votado, estudou-o, analyzou-o,
eommou algarismos, desdobrou ver-
bas discutiu previsões, e depois, met-
tendo a papelada dentro da sua pasta,
e a pasta debaixo do braço, tocou-
se para o velho casarão da rua ao
Thesouro. metteu-se no elevador, su-
biu ao primeiro andar c entrou letudo
no gabnete onde impera a autonda-
de mirilsferial do sr. Pandio, c dis-
<se-lhe, apresentando os papeis e ten-
dó nos lábios aquelle sorriso escarni-
nho tão inconfundível e inimitável
com que s. ex. faz os desesperos dc
.rhuSta gente:° , ,— Isto «slú errado! Tudo errado!

Onde o sr. Pandiá encontrou um
. Baldo, irá o sr. Calogeras verificar

a existência de um df/tcií/ E que
déficit, santo Deus! o melhor dc uns
Vinte mil contos! '

O ministro da Fazenda .deve ter
dado um salto na sua mmistenawlw-
sirna cadeira, «bis aquella ™°™K™
dronica e fria era no fundo singular
e vexatória reprimenda á ínsuffxien-
te arithmettca do Thesouro, pois o
ministro dera por bons os números,
as soturnas e as conclusões, que lhe
foram apresentadas pelo relator ua
commissão de Finanças da Câmara
dos Deputados.

Não sabemos quaes foram as con-
sidera.õcs apresentadas pelo sr. lia-
lhões, para dempnstrar que, onde se
julgava poder chegar a haver algum
dinlie.ro a mais, haveria ua verdade
muito dinheiro a menos. _ .,'-' Como, porem, o sr. Bulhões ja tem
sido surprehendido por ve.-.s em er-
roí de calculo não será pa.-a estra-
nhar que s. ex. mais uma vez erras-
6e, de muito boa fé, aliás!

fie não errou, se de facto cm, vez
da .previsão dc um saldo em 1917 de-
verá o Thesouro enfrentar tim de-
jficit, não tenhamos mais duvidas: os
augmentos dc impostos não ficarão
pelas altura» já conhecidas: irão mui-
to mais longe e para isso o sr. Bu-
lhões c homem de boa tempera, ülle
descobrir» com facilidade onde arran-
car ma''s um pedaço de pclle aos con-
tribuintes, desfarçando porventura a
sua ferocidade tributaria sob a offer-
ta de novas reducções nos impostos
de importação, dc sorte a favorecer...
os importadores com mais um ou
dois 4-lhares de contos, a exemplo do
que se fez com o bacalháo, o fcero-
ísene. a banha. etc. em obediência a
poderosa suggestão moral e economi-
ca de s. cx.l .

IDo que ninguém cogitou, na La-
mara da3 Deputados, nem cogitará
no Senado, foi de acautelar os inter-
esses do fisco pela mái-s exacta e se-
vera arrecadação das rendas! Por-
que. esse caso da arrecadação das
rendas alfandegárias, deveria ser o
¦pivot de toda a acção governativa e
legislativa.

Sabcise que diariamente, ou pelo
menos amiudadas vezes, o Thesouro é
desfalcado de quantias que, nunca po-
dem. ser apuradas. Ha dois annos, o
relator do orçamento de então comptt-
tou em sessenta mil contos o valor
dos prejuízos do Thesouro somente
em reíáção á Capital Federal. Para
chegar a essa conclusão foram exhi-
Jáíos algarismos c cálculos que pro-
vamos estarem errados, sendo vcrifi-
cada a segurança e exact.dão dos
nos5os números. Mas o facto dc não
se apurar que era de sessenta mi'1
contos o calculo do prejuizo, não im-
porta para que seja verdadeira a.aí-
firmação de que muito grande é a
verba anniialniciile extorquida ao
¦Thesouro.

Não falamos cm contrabando. E'
certo que apparcccm sempre merca-
dorias que desafiam o desejo de as
fazer isentai', pela. astucia dos ônus
enormes com que a Alfândega as so-
br.ecarrcga. Isso, porém, é limitado,
le não deve attingir a grandes verbas.

O verdadeiro contrabando, ou, me-
Mior, o grande rombo uo Thesouro.
lia de ser necessariamente feito por
outros processas, com a cumplicida-

. dc de quem possa influir para que
as rendas sejam desviadas do seu

. caminho legislativo... afim. de des-
íipparecerem cm outras algibeirás..4 Será ridículo pensar que os grau-

. das prejuízos sejam apenas resultado
do desapparecMiiento de uma ou ou-
tra caixa de vinho c de duas ou tres
¦peças dc sedar Se 05 ministros da Fa-
zenda. haVdos c por haver, andassem

. cá nela terra, como os outros sim-
plesi mortacs, e se não se limitassem
a ir de automóvel de casa .para a Se-
cretaria e" da Secretaria para casa,
com escala pelo Cattctc; .se elles pro-

j curassem approximar-se do povo. do
qual aliás fogem sy.lcmaticamcntc,
ifiçaHam de certo assombrado-- deati-
te de muitas revelações que lhes se-
iriam levadas aos ouvidos! Pelo me-
nos, se fossem tun pouco perspicazes.
procuraram saber como são possiveis
ostentações luxuosas e despesas grau
des a quem tem limitados vcnc'mcn-
tos, e pensariam que hão é coisa fa-
ei! ter cabritos para vender quem não
tiver cabras que lhes dè vida.

silas saberiam ainda tt\t."tas outras
cobas, como, por exemplo, que não é¦ o .-commercio (pio faz contrabandos,
mas nitc estes lhe são impostos, sob
a fôrma de divisão de lucros, e que
se a proposta fòr rejeitada, ai! dos
liomens honesto? que não qtiiz-crerri
cxnór-se aos riscos da lei pm\al! Não
terão mais descanso; não lhes falta-
rão perseguições, tanto maiores c
mais persistentes quanto maior fòr o
volume dac suas importações!

E' evidente que não ba regra sem
excepção. mas os que do fraudam o
Thesouro não o fazem por pequenas

ii^bsigatellasl,
lÁs manifestações da dcjreneresceu-

cia moral são mtrlas e variadas, mas
«lèllas não se apercebem. 011 fingem
não so aperceber o? que deveriam co-
mliecel-as em todos os pormenores.

E porque as rendas publicas não>-_... são cautelosamente arrecadadas; é
porque tudo corre á matroca. entre-
gne a ridiculas e condíimíaveis cx-
jiansõcs <!e boa fé. que o erário íof-

¦;' ,frc agonia? e o povo pein.e sob a
Bcção de impostos.esmagadores!
_—  1 in ¦*¦¦*¦»¦ n'**T-U Hi W-ípi-^—m—-

Num cemitério'. Entre dois defuntos,
depois de retirada a grande massa de
visitantes e fechados os portões:

• —"'Jí terão ido -embora os -.maçado-
res?

Creio que sim. Está tudo tão quic-
to... Dcvé ser mais dc 6 horas.

Uff I Olhe que desde hontem não
sei o que è dormir.

•—' E chamam a isto o somno -éter-
no...

Eu que nunca na vida-pude sup-
portar visitas! O amigo nem imagina
o oue em vida soffri com cilas. Minha
mulher, que Deus -tenha" no mundo, não
fazia outra coisa senão visitar amigas
e recebcl-as em casa.' Chegava eu can-
sado do escriptorio, queria mandar ti-
rar o jantar c não podia, porque a se-
nhora não tinha voltado. Esperava-a,
com a barriga a dar ..horas, até depois
de sete e meia. Acabando 

"de 
comer,

quando me espichava numa chaise-
longue, para fumar <j meu charuto em
paz, não tardava- a criada .1 anntinciar
que lá estava o senhor Fulano e.a
familia. Levantava-me dc um salto,
disposto a correr para o quarto e fe-
char-me por dentro. Mas vinha a mu-
lher, começava com appellos c conside-
rações, e eu, para evitar posterioresaborrecimentos, ia entre suspiros corri-
gir a toilelte, pôr o collarinho e a gra-
vata que havia tirado ao metter-mc no
comraodo fato caseiro dc brim. Aos
domingos era um martyrio: minha mu-
lher quando voltava da missa das 10,
já trazia amigas para o almoço. E á
noite havia sempre gente que ficava
para o chá e que só saia lá para as
tantas. Isso no chamado outomno, no
chamado inverno, na chamada prima-
vera. No causticante verão subianios
para Petropoiis. E ahi' é que eram ei-
last Todos os annos perdia eu kilos
de peso, com a fadiga das viagens c
das estopadas diárias. Creio que a
lesão oue cá me trouxe não teve outra
origem: os bofes haviam dc se resentir
por força, dc tudo aqttillo. E o tempo
da minha doença I Nem me fale. Devo
ter morrido piais depressa por causa
das numerosíssimas pessoas que faziam
questão dc me ver no leito. Ah! Unia
celebre senhora que tinha a mania dc
me aconselhar remédios com os quaes
se dera muito .bem o marido, na 1110-
leslia de que yeiit a íallccer... E uma
outra que divergia systeinaticamente
das opiniões de meu medico.... E uma
outra que não achava nunca que a mi-
nha pliysionoiiiia estava boa, quando
me mostrava mais animado.., Semurc
pensei que morrendo descansasse. Mas
aqui, além das visitas dos conhecidos,
tenho ha dois dias as dos estranhos e
curiosos. E' horrível! Deveria haver
túmulos separados, perfeitamente isola-
dos, no alto do morro, cercados de
grossos muros, para os defuntos que
gostassem de viver a seu modo

A delegacia tal
da Bahia

Frutos do regimen
calogerino

A presença do sr. Calogeras no The-
spuro continua .a anarchizar todos os
serviços do Ministério ^a Fazenda. O
máo exemplo de relaxamento e de pre-
guiça dado pelo ministro e a certeza quetêm todos os funecionarios de que, com
algumas zumbaias ao nosso incffavel
aprendiz de finanças, obterão carta bran-
ca para fazer o que bem lhes aprouver,
estabelecem cm toda a administração um
cahos cm que seria difficil dizer se o
maior prejudicado é o publico, que tem
necessidade de ficar cm contacto coro
aquellas repartições, ou se o Thesou-
ro, cujas rendas são mal arrecadadas em
virtude desse regimen de desordem e de
preguiça.

Recebemos constantemente reclama-
ções contra cerlas repartições de Fazcn-
da c hoje vamos chamar a attenção do
presidente da Republica para a situação
em que se acha a. Delegacia Fiscal da
Bahia. , '

O delegado do Thesouro naquellc Es-
tado é um typico funecionario do gene-
ro calogerino. Assim como o ministro
enòara o seu ministério como a encru-
zilhada cm que o destino o col.ocou afim
de ficar impassível c calmo á espera da
venda do Lloyd ou de qualquer outra
negociata grandiosa, o delegado fiscal
da Bahia, mais modesto e menos em-
prehendedor, contenta-se em fazer do selt
posto a confortável poltrona cm que irá
esperando a promoção ou ia aposenta-
doria. s

Nem as coisas mais simples da rotina
burocrática são àttendidas pelo delegado
do Thesouro na Bahia. Transferir apoli-
ees é para aquelle funecionario opera-
ção mais complicada do que dar um ba-
lanço no Thesouro. .As partes interessa-
das têm de esperar tempo infinito, poruue
invariavelmente o delegado commette
erros na redacção da guia rcmettida á
Caixa de Amortização, ora se -esqueceu-
do de datar, ora deixando de assiguar o
documento.

Este facto já é de si bastante grave
e bastaria para justificar a punição da-
quellie funecionario relapso. Mas o lado
mais serio da questão é que esses erros
constantes na transferencia de apolioes
indicam que as coisas não devem an-
dar muito bem pela Delegacia Fiscal da
Bahia.

Se o ministro da Fazenda não fosse
um homem cuja incompetência, inépcia
e relaxamento se tornassem proverbiaes,
a elle nos dirigiríamos, pedindo-lhe que
voltasse suas attenções para a Delegacia
Fisoal da Bahia. Mas o sr. Calogeras
ó um caso perdido...Ao presidente da Republica, cuja rc-
sponsabilidade em relação ao que se
passa no Ministério da Fazenda é tanto
maior quanto s. ex. diz abertamente aos
seus amigos que o sr. Calogeras é um
incapaz, conservando-o na. pasta da Fa-
zenda porque não ha outro osso para

_, ... lhe dar a roer, fazemos um appello parali porque o senhor esta aqui lia \ quc procure corrigir os effeifos da anar-

NOTICIAS

pouco tempo. Eu, que já tenho varias
reformas, ha muito tempo me acostumei
«ra esse movimento de finados. Agora
ainda a coisa não é tão ruim como ha
annos passados. Vem muito povo, con-
versa-se muito, fala-se da vida dos
vivos e dos mortos, — hoje ouvi acer-
bas censuras a meus parentes porque
me trouxeram uma coroas inferiores,—
mas não lia os abusos revoltantes que
cm outras épocas eram aqui registrados,- — Abusos?

— Havia aqui o diabo. Havia grupos
que estendiam toalhas sobre túmulos e
entravam a comer c a beber como se cs- „„,,.... ,.„. _,,„ „.,„„
tivessem na Penha, Uma pouca vergo-1 efflcfcndà^riescntpiío.
nha '

chia creada pelo ministro que s. ex.
mantém no mais importante departa-
mento da administração, apezar de o
julgar incompetente, porque assim o
mandam os iiitiycsses da politicagem
mineira.

O presidente da Republica está exi-
gindo do povo grandes sacrifios. Cabe-
lhe verificar que os impostos, pagos
com tanto custo por este paiz cxliausto,
sejam recolhidos devidamente ao The-
souro. E repartições dirigidas como a
Delegacia Fiscal da Bahia, não inspiram
muita confiança de que as rendas pu-
blicas estejam sendo arrecadadas com

Comer não digo. Mas beber, com
o calor que está fazendo appctcce. Que jtemperatura de escaldar!

Faz aqui um calor dos seiscentos.
E ainda falam na frieza dos túmulos,,.

As covas são fomos. Irra! Vem
ura morto, pensa que o enterram sim-
plesmente, e o que fazem é ítibmettel-o
lentamente á cremação. Por que não ba
aqui ventiladores?.

Temol-os á noite: são as corujas
que vôatn.

Ora bolas! Dá vontade ú gente de
resuscitar... ¦ .Nem isso mais nós poderemos, ao
que se diz...

'Porque? Por que.não haverá mais
o dia de Jdizo? E' possível. Neste p_iz
não ha Uma hora dc juízo, quanto mais
um dia!

Não é isso. E' quê de vez .cm
quando costumamos sair daqui para as
eleições. 'Mas agora, com a nova lei, ao
que Lenho ouvido em conversas de co-
veiros, as exigências feitas para a qua-
lificação eleitoral são de tal ordem que
não será mais possível a presença, de
defuntos nas secções.

Esta agora! Bem se vê que o ami-
go está. lia muito tempo afastado • da
vida. Acredita que baia uma Lsi .capaz
de cviiar neste paiz a fraude eleitoral...

Pou-o me importa que a fraude
continue. O que me desagrada é a hy-
pothese dc sermos privados de um di-
rtito que a Republica nos assegurou
desde o seu inicio. Sempre era uma
quebra da monotonia cm une mergulha-
mos a idâ aos comícios eleitoraes. As
urnas do volo são com certeza muito
mais interessantes que as que vemos
aqui.

Pois não penso assim. Vim da
vida inteirado, O que quero é que me
deixem descansar em paz.' O amigo
parece ler saudades da vida... li' que
ella era melhor no seu tempo. Tiveste
sido comnierciantc, como eu, e na épo-
ca em que o fui, e não se lembraria de
(iiierer sair das paredes do seu carneiro.
Não faz idéa da situação a que está
reduzido o coiiimercjo. Agora, então,
com a quota ourol Está um horror. E
o .ministro da Fazenda, segundo apa-
nhei esta manhã, numa palestra cnlrc
dois visitantes, cm vez de estudar me-
didas para aliviar o paiz. — está a
acompanhar as manobras militares,
acampado, fazendo de kaiser, O ami-
go foi negociante ?

Não senhor. iFttl funecionario pu-
blico.

(Funecionario ? E tem saudades
da vida ? 'Resuscitasse, e ipara cá leria
de vir de novo, em breve, com os sus-
los dos cortes. ¦ Isto aqui não presta,
com o calor, com as visitas c outros
inconvenientes. Mas _ sempre melhor
que a vida. Ao menos não ha as pre-
occupnci.es da caréstia.

Não ha ? Diz isso o senhor por-
sue tem a sepultura perpetua.

>— Ora essa !
-.-.' claro. -E/ii, que de cinco cm

cinco ramos espero que reformem a mi-
nha; é que vivo sobrcsaltàdo cada vez
nue termina o pnr/o, c que lhe posso
dizer se ha aqui ou não as tacs preoc-
"tipáções da carestia, A vida está dif-
fitíil até pnra a morte. Uma cova sóhe
(K* preço como uma ca^a. Ou pcor: os
alugueis das casas baixaram e os .pre-
cos das sepulturas subiram. Eu qtie
(liiandò vivo andava ás vezes cm nabos
de aranhas para attetider ao senhorio,
agora, depois de morto, cm sérios apa-
ros me. vejo. ao fim do cada lustro,
receando que os parentes não consigam
arranjai* o dinltèiro necessário para o
aluguel da minha ultima morada. Ulli-
ma! Pois sim! Não seja paga a refnr-
ma e onde irei dar com os "ossos? Os
despejos aqui, .meu. caro, são tão fre-
quentes e tão rápidos como na vida,
lá fora...

T. Reporthr.
mm • —1 i|» ¦,¦¦'

"São Lourengo" — Cigarros po-
pulares de fumo

Rio Novo, para 200 réis, com valiosos
brindes. — LOPES SA' & C. :

O SR. WENCESLÀO BRAZ VAE
A GAMPft0

O presidente da Republica, acçedcn-
do ao convite que lhe fez o presidente
do Estado do Rio, visitará, 110 domingo,
a. cidade de Campos, presidindo á inau-
giiração dos melhoramentos feitos ulti-
mamente naqttella cidade.

S. ex. seguirá para ali, em comboio
especial, que parle amanhã, ás 9 horas
da noite, da estação de Maruhy. Acom-
panhal-o-ão o coronel Tasso Fragoso.-
capitão de fragata Thicrs Fleming c
capitão tenente Alvim Pessoa, de sen
estado maior, c o coronel Maggi Saio-
mão. de sua casa civil,

O regresso será 110 dia 6, pela manhã.
' Uobor. . . todos bebem, mas só

bebe bem quem bebe
CASCATINHA_¦»¦»¦¦¦

EELLO-HORIZONTE.— A Câmara
Criminal do Tribunal da Relação jul-
gou o lurbeas-corpus impetrado a favor
dos srs. João Ramos de Lima, José
Fernandes c Joaquim Fernandes Vi-
lella, contratantes da Loteria de Sete
Lagoas, para que pudessem fazer as
extracções da referida loteria, sem im-
pedintento por parte das autoridades pó-
liciaes.

A Câmara Criminal, havendo tomado
conhecimento do pedido, negou o há-
beas-corpus por unanimidade de votos.

Sobre o município de Diaman-
tina está o dr. Francisco Brant, socto
do Instituto Histórico e Geographico
de Minas, elaborando importante tra-
ballio geographico-historico. Essa obra'
é destinada ao 6* Congresso de Geo-
graphia a reunir-se nesta capital em
setembro de 1917.

Acaba dc ser fundado o Centro
Democrático do Barro Preto, nesse
aprazível logar. Dirigirá o Centro a
seguinte directòria:

Presidente de honra, dr. Oswaldo dc
Araújo; presidente honorário, profes-
sor Benjainiu Flores; vice-presidente,
honorário, coronel. J. Ferreira Cai--
valho; secretario honorário, Adeodato
Pires. ,

CotiseMio administrativo: João Es-
trclla Filho, prcsidcnle; Philomeno
Avelino, vice-presidente; Arthur Her-
meto, i° secretario'; Francisco Bcrnar-
do, 2° secretario; Cândido Passos, the-
soureiro.

Conselho fiscal: Juvcnato Milanez,
João Barbosa de Oliveira, José Bacel-
lar, Theophilo Ferreira Leite, Abilio
Baptista, Antônio Araújo, Antônio Lor
pes,., José Estrella, Ademar Lclüs e
João Nascimento.

Consultores juridicos: drs. Alcidcj
Ilapiista e Jair Reis. .

Aos presidentes das Câmaras Mu-
nicipaes do listado, a Sociedade Minei.--
ra de Agricultura vae enviar um offi-
cio circular, solicitando'a indicação dos
nomes dos lavradores, industriaes _e
commerciantes nas condições de faze-
rcin parte da mesma Sociedade. :

Esião sendo muito procuradas as
águas sulphurosas da fazenda de Burir
ty, distante de Ubcrabinha dezoito Uilo-
metros.

S. JOÃO D'EL-REY. — Acha-se
gravemente enfermo nesta cidade, idon
Silverio Gomes Pimenta, o virtuoso e
venerando arcebispo de Marianna.

D. Silverio eslava cm viagem pas-
tora!, quando subitamente o acominet>
•eu a enfermidade que o prostrou ao
leito. . •'•

O eminente sacerdote, tao querido -e
respeitado por todos, foi recolhido a
uma dependência da Santa Casa dçsta
cidade, onde ficou entregue aos cuida-
dos das irmãs do mesmo estabeleci-
mento. .;

Como medico assistente de D. Su-
verio está o dr. Ribeiro da Si'va.

CATAGUAZES; — Em beneficio da
Sociedade Musical "Lyra Catagnazense"
realizar-se-á brevemente nesta cidade
uma grande festa que promettc reves-
tir-se do maior brilhantismo.

A Companhia Leopoldina vae con-
struir uma ponte sobre o rio Muriahe,
cm Miraby.- . ' 

, j
JUIZ DE FORA. — As obras do

matadouro frigorífico estão bastante
adeantadas. Como se sabe, esse mata-
douro' está sendo montado pela Com-
nanhia Pecuária e Frigorífica do
Brasil. ¦.

 A Câmara Municipal concedeu a
Companhia Mineira de Eletricidade o
prazo de 11111 anuo para ligar, por 1-
nhas tclcphonicas, a cidade com os uís-
trictos do município.

fi
Paro esta secção, neceltamos -to-

dns as noticias de interesso geral,
ficando as mesmas sujeltus ao cri-
teirio da reiincçiio.

_p"i* mi

As qmstQss do dia

Diário das manobras

PORTUGAL NA GUERRA
A VIGILÂNCIA NAS COSTAS

1)0 AÍ.GAHVF.
Lisboa, 2. (A. H.) — O governo or-

denou que se estabelecesse'rigorosa vi-
gilaneia nas costas do Algarvc.

Prisão do uni aspirante da
Alfândega

Lisboa, 2. (/l. H.) — Foi preso no
Funchal e conduzido para esla cidade
uni aspirante da Alfândega que dava
fuga aos íillciuães ali internados.

rKAT.\Mi'..\Ti) i>.;.-> .VioiAíímÂ»
PEI.AS GRANDES MlüMGÁv
CÕF.S PHVSICAS, PELO ES-
PKCIAIilSTA
DR. ÁLVARO ALVIM — Examt

pelos raios X. Inst.allação especial pata
o tratamento das moléstias do peito,
tuberculose, bronchite, enipliyseiiia. L'(
10 ii-i ás 4; largo da Carioca, II, I*
andar.

M.
TESTIVAL DOS HUMORISTAS

Unia matir«ée de arte' alegre
Tacs são 0/ alti-activos da festa que

be realiza segunda-feira, d do correurc,
As 3 1I2 horas da tarde, no Theatro Plie-
aiix, organir-atla pelos nossos caricata-
iristas. que por certo ninguém oerderá a
óçcasião de passar algumas horas de
|>om humor.

lAléin da parle theatíal, a cargo de
latima Miris. Carmen Lvtüa, ítalo Ber-
.tini. j'ina Oioatia c Edmundo André,
far-sc-So ouvir com versos liumoristi-
cos Baslos Tigre. Uchniro de Almeida,
Viriaro Corria, etc.

Juüo Reis fará musica humorística no'
oíano. e os nossos melhores caricaritris- ]
tas — Raul, J. Carlos, Luiz Peixo. Ca-1
iixto, Vianna < Frit.z, promciicin fazer
liabritrns com o lápis,

Em fim. o.publico não deve perder essa
esplendida «matinue* de arte alegre,

• *' um marco na vida do bu-mie assi
,«•!!**»- «»»nl*«»-

AS MM DE HO ÍE
Rezam-se as seguintes, por alma dc:
Manoel dc Barros Taveira, ás 9. ho-

ras, na egreja da Candelária.' Joaquim Gomes dos Santos, ás 9 lio-
ras» na CíiOiHra'.

Antônio Vieira da Cunha Guimarães,
ás o horas, na egreja de N. S. do
Parto.

Luiz dos San'os T.conor, ás o lioras,
na egreja do Espirito Santo, Estaeio
de Sá.

Adèlina Ramos Trocnça. ás 8. i|j
horas, em S. João Baptista da Lagoa.

D. Air.ciia Fernandes da Costa, ás 9
horas, na Candelária.

Orlando Sampaio Maltos, ás 9 i|2
horas, na inalri^ da Gloria.

Manoel da Silva Pereira, ás 9 i]..
horas, na Candelária.

Òaudino de Oliveira, ás 9 horas, na
Lapa do Dcs'erro.

Antônio José "ibeiro, ás o horas, na
matriz de S. Francisco de Pauia.'

Dr. Augusto Ribeiro da Silva, ás
o tj-z horas, na egreja d: S. Francisco
de Paula.

Manoel Joaquim Ribeiro, âs io ho-
ras na egreia da Conceição da Boa
Morte.

José Pereira Poeta, ás S horas, na
egreja de SanfAuna. ¦ •

Manoel da Silva Pedrosa, as 9 i|a
jjojas. JM,-.50í5,.J-?-Ws 4ü ~C?íy-a??--

As normalisías do 30 anno
querem modificar nor-

mas estabelecidas
A respeito desia local, recebemos a

seguinte caria:"'Sr. redactor do Correio da Manhã.
— As alumiias do ;t" anno -da Escola
Normal precisam merecer a graça dc
uma réctificaçío muito justa.

Não é verdade que '.'pretenderam mo-
dificar normas estabelecidas"; lambem
não "solicitaram providene as no sen-
lido dc obter dispensa do c.riyiic da
Habilitação para a promoção ao quarto
anno."

A petição que dirigiram ao cxmo.
sr. prefeito continha um, apenas um,
pedido — que s. ex. interpretasse o
art. 39 do Regulamento que baixou
com o dec. n. 1.059, dc 14 de feve-
re ro dc 1016.

Xão solicitaram favores iiicoiitessn-
veis, liem defendem uni absurdo,. nem
reclamam uma incongruência. Diz o
an. 39: 

"A passagem do 1' para o .."
anuoe a do 3° para o 4", será feita sem
exame, por promoção resultante da
média das provas realizadas durante o
anuo, etc."

O que desejam as alunmas do 3" an-
no? Sua promoção ao 4" atino, de ac-
corda com a mesma lei que na mesma
oceasião, .promoveu para o 2" as alu-
ninas do 1". li' absurdo? A culpa não
é sua, pois, o Regulamento não niere-
ceu, em sua feitura, a honra -ie sua
collaboração. E' injusto? .Vão parece
que possa haver injustiça quando ai-
gttcin reclama o oue a. lei garante. E'
inconveniente? Paciência — dura lc.t,
sed Im.

Qualquer que seja a interpretação da-
da pela autoridade competente satisf.i-
rá ás alumnas do 3" anno, parque aos
que as governam, cabe a rcspoiisabil.i-
dade de zelar pela fie! execução de leis
c .regulamentos em bem da ordem e da
boa administração. — Agradecem as
alinhnas do V anuo. í.

js-Notàménte.ime entristeci. ,ao ler hon-
ffem "as notas que tonho enviado, para
ò Correio. Decididamente' os rcvisores
não sympathizaram commigo, e estão
me achando com pouco gcilo para jor-
nalista; têm elles razão na segunda
parte pois eu próprio já me desculpei
com os leitores, que se .enfastiam. pela
manhã lendo o meu palhdo Diano .j

Quanto á antipathia que lhes inspirei,
nada tenho a dizer, visto que amizade
não se impõe; o que não poderei, po-
réin, deixar 

'ipassar sem' uma reclama-
çãozinha, é a desastroza troca que me
fizeram hontem de um o por uni a.

O meu inimigo gratuito, quando hon-
•em reviá as provas do meu Diano ,
deixou passar um impossível para íiu-
passível, no ponto cm (pie eu me refe-
•ia ao synipathico voluntário do 9".
Ibero Bernardes. ' .

INãò podia deixar de contar-.aos lei-
10 res do Correio a alegria que reina 110
acampamento á hora do samba, .Refe-
rindo-me então á maestria do Araújo
lorge cm manejar o "chuveiro , jhzi.a
ser . tão ardente, que .0. -.próprio Ibere,
juja impossibilidade ;deánle das daflsas
é conhecida, tinha abandonado a velha
inimizade pelo Tango e pelo maxixe,
caindo descspcradamcntc a sambar,
como tini- verdadeiro mestre. . ..

1E111 tempo de guerra, mentira como
terra, diz o bró.cardo'.'-- •.'..," " 

.
Aqui nas manobras mais: mentiras do

que cobras. 0 terror pelas' urutus e
cascavéis tem-se espalhado ain .pela
cidade mais devido ás creações dos es-
piritos aterrorizados do que ao ap.iarc-
cimento mesmo dc lão perigosos rcptis.
O gênio inventivo de alguns chega a
affrimar terem visto o cadáver dc um
soldado do 55" lendo ao seu lado es-
tr-iv'''a e decapitada, a sua traiçoeira
inimiga. . , '

Nàú ba razão para este medo. liaven-
do como ha tias barracas de saude uma
enorme quantidade de soros.

Além disso, os exercícios são sem-
pre feitos com a presença de um me-
dico, que comsigo leva vários cabos e
sargentos enfermeiro-, Ipromptos ipara
o que der c vier.

Hoje foi um dia lindo por aqui,
sendo grande o numero de famílias que
vieram visitar os seus parentes. E' bem
agradável vêr-se a alegria que estas
visitas dão ao acampamento. Os rapa-
zcs espalham-se emão pelas mangueiras
próximas, cuja sombra é mais agaza-
Uiadora do que os 40" grãos do interior
das barracas, e em verdadeiros pie-,
uies almoçam e divertem-se.

Nestes dias assim o rancho fica um
ianto .abandonado; pois 

'ns familias se
encarregam de trazer as comidas dc
.•asa. Em falando de rancho, não posso
deixar de fazer um elógiozinhq á sua
melhoria nestes últimos tempos. Ao ro-
íiicico havia uma verdadeira baráfttnda',
o que motivou a má feitura da comida,
originando o protesto qüasi geral. Ago-
ra." porém, devido ás providencias, do
nosso commandante, o coronel Abilio,
incansável em nos .proporcionar o me-
llior que estiver em seu alcance, o ceie-
bre rancho, que as nossas familias abi
julgam ser horrível, é comido com
grande prazer, tendo, logo apés a cha-
iuada das cometas, uma grande con-
coerência.

Chocolate, pela manhã, banho mor-
no, "petit dejòuner" de presunto e de
geléã ingleza não ha.nenhum exercito
do inundo que proporcione aos seus sol-
liados — CapoiiàÍ.

Beber. . . todos bebem, mas so
bebe bem quem bebi-

CASCATIXIIA
1 i-jiQ ni irr i*^ ri" i *•

COISAS DO CORREIO.

I AISTA-SE BE5I! Compre um ter-
' no na moda por 15í< 011 SOS, I!.
TJrttguaynna l-i3. CASA P1HIS.

;s««sps^^P3

Faculdade de Medicina
.Encerra boje á 1 hora da larde. o

seu curso dc" hygtcne o professor dr.
Aifrániò Pe xoto. discorrendo sóbre o
ultimo ponto do orogranima: Epide-
miologia da doença de Chagas,

A convite especial dos doutorandos,
assistirá a essa aula o illustrc scientista
b.-asleiro dr. Carlos -Cha-as. .

Em nome do.6" anno falará, sarnhn-
dc o homenageado, „ o doutora*lo Pa-

. vão Martin»-,.' •Í&'-.
— ¦>,. 1 **.. —-v. w^..i_.(aia-, . ,iwU..._..—ià«. ¦ -,.—.-

Uma concorrência cMosa,
No começo do mez próximo findo o

sr. Cãmillo Soares, director dos Cor-
retos, mandou abrir concorrência para
fornecimento de jo.ooo saccos, para
con lucção de correspondência;

Xão preenchendo -as propostas, apre-
sentadas certas YòVriialidadcs; a cominis-
são incumbida de .examine 1-as resolveu
— de ordem do director, anr.ullar a
¦concoirenciâ, o quo foi feito,

-Nova concorrência foi agora aberta
e nova cbmnrssão f.i nomeada, para
julgar as propostas- que porventura se-
j.iin apresentadas.

Agora urna nota interessante sobre cs-
se cr.so.

Essa conunis-So; dizia-se no velho cai-
íicio dos correios, teria recebido dc
funecionarios superiores "caria bran-
ca" para ag:r na escolha da proposta
que julgar em melhores condições, "con-
tanto nuc a escolha recaia na propôs-
ta de 11:11 tal Vianna, estabelecido á
rua da Ouvidor". .

Sem commentariot

it——C—— ¦-• " '"¦ '''"*• :'"^'!" "'"

ilegível.

A TAiRIKACAO TELEPBONICA —
UMA OPPNIAO AUTORIZADA

À dscussão travadai na imprensa,
após o largo debate suscitado no seio
do Club de Engenharia, pela questão
da tarifação telephoriiça * o facto de
haver o Conselho Municipal adoptado
para o projecto, ora em discussão, as
oon-Jiiífccs approvadaâ por aquelle
Club, nos termos da exposição do eu-
gertlieiro- dr. Sampaio Corrêa, c tada
nos trabalhos' da Intcndcncia Munici-
pai, levaram-nos a procurar ouvr a
palavra autorizada desse competente
profissional.'Rcccbendo-nos com a fidalga genti-
leza do seu trato captivante, o dr.
Sampaio Corrêa declarou-nos que não
se esquivava á nossa solicitação por-
que, tendo entrado accideiitalniente 110
üebaíe travado no Cltfb de Engenha-
ria, fora 'levado a discussão plena do
..ssumpto, -logrando, inesperadamente,
ver victoriosos, -no seio da douta asso-
cação, os princípios que sustentara, e,
agora, o onselho Municipal, adoptan-
do a sua tarifa, fcl-o declaradamente,
apoiando-sc na autoria do sen traba-
lho, que não é, como cprifusánicntè ai-
giins pretendem, a saneção das preteii-
.soes da Light, pois, ao envez, todas as
conclusões do seu parecer contrariam
.os desejos expressos pelo órgão auto-
rizado dessa empresa, o iiltístre dr.

¦Rego Barros.
— Este é o ponto essencial, observa-

mos nós, que desejamos esclarecer nes-
ta palestra, e que, já agora, dada a
gentleza da sua acolhida, esperamos
obter.:

. — Com muito boa vontade vou4he
expor suecintamente, com a po'ssivcl
.clareza, ponto por ponto, as divergen-
cias palpáveis existentes entre as pre-
tenções da empresa tcleolionica ç as
conclusões votadas pelo Club do Enge-
.nharia. .

A empresa tclephonica. quoria fazer
adoptar a tanta proporcional por tclc-
'phoncnia expedido, para todos os ca-
.'sós, quer se tratasse de residências par-
tiçularcs. quer de casas de negocio.

Não acceitei o cr terio que presidira
á apresentação da proposta elaborada
nos escriptorios da Companhia Tcle-

iplionica, Suggcrindo então :• divisão dos
.assignantes em duas grandes classes:
a dos negociantes e a dos .particulares.

A csie propósito, apreciantlo os in-
convenientes da tarifação TopoTcional
p;.ra todos os casos, solicitada pela cm-
rnresa disse eti no Club de Eugonharia:

Um teiephone installado em minha re-
sidencia presta-me serviços muito d f-
fcrentes daqu-elles que um outro appare-
dhomepóde prestar, quando installado
em mey escriptorio comnicrcial; na se-
.gunda hypofhese, a utilização da instai-'laçáo,' os telephonemas expcirdos, pó-
dem ser até avaliados cm dinheiro, o

•que já não acontece, de uni modo gc-
ral. no primeiro caso."

Para as casas dc residência, propuz,
então, a tarifa "á forfait", idéa que
tive o- prazer de vêr acceita pelos meus
collegas do Club, c, agora, pelo Con-
selho da Intcndencia, que, quanto a
este particular, não concordou com as
pretensões dá empresa,' O ipreço dc aocip por anno sem limi-
tação de telephonemas é muito inferior
á .média actualmentc cobrada. Os pre-
ços actuaes osci.lam entre 173$ e 540$
por anno, sendo que só os moradores
da parte central da cidade pagam o
minimo de i75?coo. Os habitantes de
Botafogo, Voluntários da Pátria, São
Clemente, Gávea, Copacabana, Conde
de Bomfim, Haddock Lobo, Rio Cóiòí
prido, Villa Isabel, Engenho Novo, An-
darahy e de todos os subúrbios pa-
gani hoje zój?, 350$. 45°$ e 540$ por
anno.

Como se vê, parece que os habitan-
tes da maior parte da área desta ei-
dade não podem queixar-se, ao menos
com justiça, de haver eu impedido que
se lhes applicasse a tarifa proporcio-
nal ou que se continuasse a cobrar-
lhes preços comprehendidos entre 262$
c 540S000.

Quanto aos do centro da cidade, cs-
les deverão pagar mais 25$ do quç
actualmentc, se preferirem a tarifa 'á

forfait". Mas havemos dc .(concordar
que tal áccrcscimo é muito inferior ás
vantagens alcançadas pelos demais ha-
bitantes da cidade, que são, preciso é
dizer, a maioria.

Assim, pôde-sc concluir, de tiiit mo-
do geral, que o critério adoptado pelo
Conselho Municipal té vantajoso para
o jpublico c não importa na acceitação
do qiie solicitou a empresa telcphonica,
qiie, repito, havia pedido a tarifa pro-
porcional .mesmo para as casas de re-
sidencia.

De accordo; aocrescentamos.
Mas as reclamações têm surgido prin-
cipalmente 110 seio dos negociantes. E
como-o distineto engenheiro é também
uni dos negociantes mais conceituados
dc nossa praça, arriscamo-nos a per-
guntar se também melhora a situação
dó commercio com a nova tarifa.

Evidentemente, respondeu o illus-
ire profissional. A divisão dos assi-
gnantes cm duas classes teve principal-
mente por fim attender, cm separado,
ao caso das casas de cpmmcrcio, para
as quaes é applicavel, como única ra-
cional, a tarifação -ipor- medida.

Eu dissç no meu discurso, pronun-
ciado' entre os. lechnicos do Club. .que
o pagamento 

'dos serviços prestados
pelo Iclephone deve ser proporcional a
esses serviços. Até ahi sempre estive-
mos todos de accordo' no Club, que vo-
tou conclusão cm tal sentido, .

Não adniittia eu, iporém. que a ta-
rifa fosse "só proporcional", como.pro-
puzera a empresa, mas proporcional
ditfcrencial, para attender ao principio
de "dar melhor tratamento ao mellíor
íreguez".' 

O 'Club acceitou a nimba suggestão,
reduzindo, assim, a taxa por telepho-
iicina, "que ei a "sempre" de 100 reis
¦por chamada excedente de 1.000 por
anno, como queria a empresa, a taxas
decrescentes de 10 em 10 réis por gru-
po de 500 chamadas, até o niiiiiuio de
jô réis. ¦ - .

E o Conselho adoptou a suggestão do
Club com os preços por mim .ndicados,
contrariando mais uma vez as preten-
ções da Companhia Telcphonica.

As vantagens riara os negociantes,
disse eu, são evidentes. Para demen.
strar a verdade da assçrção, eu preciso
dc distinguir os negociantes do centro
da cidade dos negociantes em geral.¦ Nou ha duvida que os negociantes do
centro da cidade, porque .pagam hoje
pela menor laxa. de 17..?, correspon-
dente á 1" zona, e porque falam muitas
vezes, terão aecrese das as suas despe-
sas annnács com serviços teleplionicqs.

Em compciiíMcio, porém, os das ou*
trás zonas irão pagar muito menos do
que boje pagam.

O principio que adaptei, no organizar
a tarifa differcnçial, foi .precisamente
csie, de cornar o principal defeito da
actuali que só jiernii-te instaltar telc-
phone por preço baixo nas casas de nc-
gocio do centro da cidade.

Dalii o facto- dc ser hoje quasi inac-
ccssivel o uso do téléplione "ara os nc.
gpeiantés das zonas afastadas, isto é,
cios bairrros de Villa Isabel, . Tijttca,
FiUir ca das Chitas; Rio Comprido, En-
gènho Velho, Gavca, Copacabana,. Leme,
Ipanema. Engenho Novo, S. Christo-
vão, Voluntários da Pátria. S. Clemen-
re}-subúrbios, etc. que pagam 262ÇÒÒÓ,
.i;u$, 450$ e 540$ por anuo, emquanto
que os sciis collegas do centro da ei-
dade, para os quaes o teiephone repre.
senta muito maior utilidade, tal a diver-
si làde c',e numero e de valor das trans-
acções cbmmerciacs, pagam apenas rs.
175S000.

Como vê, eu, na tabeliã que suggeri,
procurei afastar essa anomalia, fazcn-
,1o a tarifa de modo que cada um pa-
gasse, afinal, segundo a maior ou me-
.íor utilização que fizesse do apparelho.

Não é mesmo verdadeiro dizer-sê que
iodos os negociantes do centro da ei-
dade terão que pagar mais do que hoje,
pois grande numero dclles fará pequeno
uso do teiephone.

Terão que concorrer com maior con-
trümição do nue hoje tão somente aqnel-
les que, estabelecidos na .parte central
da cidade, fizerem grande uso dos ap-
iparelhòs télephonicos.' Parece, portanto, que é justo, cqui-
tativo e razoável o critério que presidiu
ao meu trabalho no Club, assim como

HApi
O sr. Cardoso de AlmoW» rt>

gressa a Sito Paulo
Regressou -íontem, á noite, para S. Pau-

lo, o dr. Cardoso de Almeida, secretario
das Finança» do Enado.

Ao embarque dc s. cx. que se cffcctuou
na gare da 13. V. Certtral do Brasil, ás 9
horas, compareceu crescido numero de pes-
soas gradas, entre as quaes deputados, se-
lis dores da bancada paulista, políticos ou-
tros c amigos pessoaes do viajante.

A propósito do accordo alagoano
O dr. Fernandes Lima recebeu, hontem,

o seguinte telegramnra :
"Maceió, 1» — 11 — 1916. — Dr. Fer-

nandes Lima. Hotel Avenida. Rio.
Congratulo-me com o prezado amigo íwla

solução Ijonrosa do caso de Alasôas, que
desejo seja inicio dc uma epoca de paz e
trabalho para uossa querida Alagoas. Cor.
diaes saudações (a) — Baptista Acciolji."

•" * "•

Almoço ao dr. Fernandes Lima
Os amigos politicos do chefe alagoano

dr. Fernandes I.inm oCferecem-llie hoje um
almoço de despedida, a que devem compa*
recer o cx.govcrnador de Alagoas, coronel
Ctodualdo (k- Fonseca, dr. Clemcntino do
Monte, os deputados federão ' filiados á
facção democrata, os deputados citatluacs
presentes no Rio e varias outras pessoas.

O dr. Fernandes Lima embarca amanhã
pr.ra Maceió,

Olll-i ——

A independência do Panamá
A Republica do Panamá comniemora

hoje a data da «reclamação da inde-
pendência do Panamá, facto que oceor-
reit cm 1903. O Panamá tem como seu
presidente, o sr. Belisarlo lOrras y
Porras.

E' cônsul do Panamá nesta capital,
o sr. Theodoro de Menezes a quem
apresentamos os nossos cumprimentos
pelo dia de hoje.

¦ IO.*

O PROGRESSO
DE S. PAULO

So V. E.\*. fôr visitar os «le»
positos «lo venda do moveis

RED-STAR
totó oceasião dc vcrlíicar como
são graciosos o práticos os
seus estylos, como é perfeito
o seu acabamento c como são
boas as condições do paga-

mento o preço. 1?
GONÇALVES DIAS 71

VmJGUAYANA 82

Em Portugal discute-se o preço
do pão

Lisboa, 2 — (A. A.) — O Con-
gresso Econômico Nacional, cm sessão
nocturna, hontem realizada, discutiu a
questão do preço do pão.

A sessão durou mais de quatro ho-
ras. sendo tratados todos os pontos do
assumpto, devendo ser, nor estes dias,
publicadas os conclusões a que a as-
sembléa chegou para solucionar tal
questão,

S. Paiii.0, 30 de outubro de 1916 —
Scnti-mc feliz como republicano,-, como
patriota, como brasileiro em ter visi-
tado S. Panile-, Encontrei uma grande
cidade cem avenidas extraordinárias
com edifícios imponentes, com jawlins
de uma belleza excepcional, habitada
por.um ipovo, trabalhador, alegre, con-
tente da sua vida c de seus grandes
homens .políticos, com tuna grande cul-
tura cívica. E' tuna cidade europeu
S. Paulo. Não vi um homem descalço,
em mangas de c?niisa ou um pobre- per
ditado. esmola. Assisti as festas dc ;
dc Setembro, vi o garbo de sua modçr
lar força .policial, gentis collegios mui-
tarizados, vi á chegada do presidente
tocar o hymno e vi ao longo da avenida
paulista, cerca dc 20 mil pessoas des-
cobrirem-se cemo se fossem um so lio-
mem. A que deve S. Paulo esse des-
envolvimento, esse espantoso milagre

(Deve ao seu trabalho c aos seus ho-
mens públicos. Sem duvida em S. Paulo
se se faz política, sem duvida cm t>ao
Paulo lambem ha paixões, e lutas
mas ha o culto da pátria, ha o culto
do Estado, ¦ ,

S. Paulo possue um punhado de no-
mens politicos que acima de seus u1"
teresses, acima de cua política, acima
dc seu partido collocam os interesses
vitacs do Estado, e ahi está porque
todos os municípios de S. Paulo tem
esgotos, têm illuminação, têm escolas
dc ensino admiráveis, e ahi esta por-
que S. Paulo tem a instrucçâo publica
num gráo de expansão que causa ad.111-
ração, tem um serviço de hygienc que
produz encanto, a assistência, publica
modelar, Nós filhos de outros Esta-
dos devemos adorar S. Taulo. Ao tra-
balho paulisla devemos grande parte
do que comemos c do que vestimos.
S. Paulo só concorre com mais dc
metade dos recursos geraes do Paiz,
para tudo que comprámos, recebemos
e pagamos no estrangeiro. Fica menos
da metade para todo oresto do Paiz,
para a borracha, para o cacáo, para o
assucar, para o fumo. Devemos todos
nós brasileiros ter orgulho na terra
paulista, no civismo de seu povo, no
seu trabalho fecundo. S. Paulo nao
tem exclusões para os filhos de outros
Estados. Aqui, o brasileiro seja de
onde fór, se trabalha, se vive em Sao
Paulo, se tem talento, se tem aptulues,
tem todas as carreiras,c todas as po-
sições abertas e francas — é paulista.
Que bello exemplo de patriotismo!

Para julgar S. Paulo, p»ra apreciar
a cultura cívica dc seu povo, a gran-
deza de seu progresso moral c mate-
ria!, a santidade de seus lares, o cn-
canto e o perfume de suas flores, e

preciso visitar este grande Estado, or-
gullio do Brasil, jóia primorosa da Fe-
deração, arriino priinacial da Kcpu-
publica. _

Serzi.di.i.1,0 Coruka

CARNES VERDES
MATADOURO DE SANTA CKÜÍ
Foram abatidos hontem :
503 rezes, 58 porcos, 14 carneiros e

34 vitellas.
Cândido Esp. de Mello, 3S rezes o »

porcos; Durisch & C, 12 rezes; A.
Mendes & C, 63 rezes, c 2 carneiros;
Lima & Filhos, 37 rezes < 3 porcos;
Francisco V. Goulart 62 rezes, 26
porcos, 13 v-tcfüas-; João Pimenta de
Abreu, 19 rezes; Oliveira Irmãos & C,
113 rezes, 18 porcos e + vitellas; Basi-
lio Tavares, 2 rezes e if vitellas; Sil-
veira & C., 44 rezes; Cooperativa doi
Retaíihistas, ro rezes; Poránho it C,
15 rezes; Fernandes & Marcondes, a
porcos; Augusto da Molti-i 20 rezes e
12 carneirosi F. P. de Oliveira & C.
19 rezes;, Edgaitd dc Azevedo, 30 re
zes.

Foram rejeitados :
14 4I8 rezes,' 4 poreos e 7 vitellas.
Foram vendidas em Santa ruz :
32 rezes.
JíNTKErOSTO DE S. D10GO -
Venderam-se :
4561I2" rezes com 113021 lidos; 54

porcos.com 4265; 14 carneiros com 279
e 27 vitellas com 2260.

Vigoraram os seguintes preços :
Rezes. ...... t?"°n a Ss°»
Porcos. . ... . • . i$iaO a ,!>-°o
Carneiros. .....' 

'— a 2íooc
Vitellas. .'.;.. 

¦_i?9no a 1S000

Amanhã - 100 contos
Centro Lotcrico — Rua Sachet, 4

PEDIDO. JUSTO

Promoções na Central
Vários empregados da Central do

Brasil, que na administração passada
foram . preteridos nas promoções, pe-
dem-nos chamemos a attenção do mi-
n stro da Viação e do direetor daquella
estrada, para que as vagas existentes
nos diverso quadros sejam preenchi-
das a exenHo do que se pratica nas re-
partições dos Correios e dos Telcgra-
phos.

ÍAitjui fica o pedido.

If:

curso do Club de Engenharia, é o da
cláusula de reversão das installações
da empresa ao domínio municipal, uma
vez findo o prazo do privilegio;.;— Diz v, muito bem, atalhou-nos o
dr. Sampaio Corrêa, e creio que se
lembra ainda da maneira por que, con-
trariando os desejos da Light, defendi
no Club de Engenharia o patrimônio
municipal: a empresa, em sua propôs-
ta, solicitou a suppressão da cláusula
do contrato actual que a obriga á rc-
versão das obras feitas; eu propuz, o
Club approvoti e o Conselho acceitou,
que não fosse attendida essa pretciição
da Companhia.

O que ha, no caso oceorrente do
projecto adoptado pelo Conselho Mu-
nicipal, que, aliás, manteve também,
neste ponto, a solução dada á questão
pelas minhas suggeslões, é que no ser-
viço tclephonico verifica-se uma ano-
malia interessante, que o distingue do
que se observa geralmente eiíi relação
a algumas outras industrias, e é que o
desenvolvimento do serviço acarreta
sempre uni emprego considerável de
capital novo, pois, para attender á in-
stallação dc novos apparelhos. c, sobre-
tudo, de novas linhas c cabos, as em-
presas são obrigadas a despesas crês-
centes de capital. O custeio do serviço
fica. também aggravado. Dalii, a ne-
cessidade de, para compensar a dimi-
nuiçâo da receita por apparclho instai-
lado — c friso 'bem este ponto — que
para a Companhia vae resultar do em-
prego da minha tarifa, ser prorogadó
o prazo do contrato, afim dc ser obser-
vado o outro principio, adoptado pelo
Club, de que a taxa de amortização do
capital não exceda de 1 °|".

E quanto á mónopolização do ser-
viço, que tem constituído uma das
mais freqüentes Gbjecci.es com que se
tem argumentado, que nos diz o dou-
tor?

Ahi, quanto a isto, é uma rema-
tada to-ice querer a livre concorrência
cm serviço tclephonico, porque, se ha
serviço que deve ser concentrado nas
mãos de uma só administração, é, jus-
lamente, o do teiephone. A livre con-
correncia é ioda em detrimento do
consumidor, porque, imaginemos, pdr
exemplo, se tivéssemos aqui no Rio
tres ou quatro empresas explorando, o
serviço, quem quizes.se ler a plena
aniplitu.de dc comiuunicação seria for-
çado a' ter tres ou quatro apparelhos
cm casa, para poder, livremente, com-
municar-se com os assignantes dc qual-
quer das empresas cxistenics.

Quanto teria de despender esse as-
signante?

Os ataques ao monopólio em ãsslim-
mo de teiephone são, portanto, de to-
do. improcedentes,

Rcsla a questão do prazo da proro-
garão do contrato; sobre isto não me
compete dizer, p«rq--ic se o Conselho
adoptou as conclusões votadas pelo
Club, nada mais teve a fjzer do que
determinado em funeção da taxa ma-
xima de 1 o|o, lixada para amortização
do capital, taxa que technicos cotnpe-
tentes julgaram compatível com as ta-
riías do preço baixo

E' uma slir.pl
li ca

Centro Loterico —- Rua Sachet, 4^

100:000$000 - Amanha
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Chegaram ao Rio os volun-
tarios catharinenses

A bordo do "Laguna", chegaram hon-
tem a esta capital, dezenove voluntários
especiacs catharinenses que vêem to-
mar parte njs -manobras. São muito jo-
vens, mas, fortes, de boa estatura e
bastante disciplinados.

Se não fosse o descaso com que fo-
ram tratados os voluntários catlrarineu-
ses, o contingente seria maior.

Ao que estamos informados, foi( pas-
sado pelo governador dc Santa, Calha-
rína, telegramma pedindo autorisação
para ser preenchido o numero exigido
pela lei, telegcatnma que não foi res-
pondido a este pelo ministro da Guerra.

Aproveitamos a opportunidade para
levar ao conhecimento do general Cae-
tano de Faria a irregularidade que se
deu, por oceasião da chegada dos ca-
lharinenses. .

Como era de esperar, grande foi o
niinicro de catharinenses que foram es-
perar a rapaziada; no entanto, lá não
appareceu a autoridade militar encarre-
gada do desembarque e eiriuatiiue de
praças. Não estivessem presentes o dr.
Lcbon Regis, engenheiro militar e o
dr. José Boiteux, que tomaram as prq-
yidencias, teriam os voluntários que fi-
car a bordo, á espera que a autoridade
se lembrasse dclles.

Os voluntários que chegaram são os
seguintes:

Lauro da Cunha Carneiro, que vem
commandando o contigente; Navarro
Lins, Amtonio Barbosa, Malheus de Car-
valho, Francisco Campos, Porphirio
Gonçalves, Ary Paiva, Gabriel Collarcs,
Osny Lima, João Bniggimiiaí! Júnior,
João Trupp, João Paresta. Gil Aniorim.
Oswaldo Ramos. João Paiva, Francisco
Tonéra, Jorge Costa Real. Augusto To-
nelli e Gentil Leile Camargo.

O sr. Calogeras atacado de
"plocérte"

'Escrevein-nos:
"A imposição com que o sr. Calogt

ras tem evidenciado perante o director
da Imprensa Nacional, dr. Çastello
Branco, que a sua continuação ali, como
dirigente daquella repartição, não pôde
ser perfeita, pois que elle, ministro,
logo no começo da sua gestão, come-
çoti ás turras com aquelle director.

E' dessa fôrma a fazer mil diabnt-
ras, ora o obrigando a demittir empre-
gados, ora contrariando seus actos, no
que o director dessa repartição obede-
cia. . 

,.
Pois então elle, assumindo a dire-

cção da pasta da 'Fazenda, c já ciioon-
trando o sr. Castcllo 'Branco a reger
os destinos daquelle estabelecimento,
não Vrã mister que esse di-n-tor pedis-
se a sua exoneração ?!... E' um desa-
foro! E eu tenho amigos paracollo-
car! dizia uaturaliuetne o sr. Caloge-
ras.

IMaB o director da Imprensa Nacional
não ligou com certeza ás sophisticas
idéas dc s. ex., c continu'a agarrado
aquelle departamento publico: pois o
sr. Çastello Branco é protegido por um
alto funecionario, e dahi, talvez, con-
clua que, desde que satisfaça as boas
idéas desse seu protector, não tem natu-
ralmeute que dar satisfação a esse mi-
nislvo, quanto á sua . permanência ali,
como director.

O facto é bem concludente. Eniquan-
to duram essas turras, quem paga o
pato são justamente os-empregados da-
quclla repartição.

Não querendo', pois, buscar faetos an»
tccedeiiles, bem communs entre aqtiel-
les dois funecionarios, damos o mais
recente, O sr. Calogeras para perse-
guir e provar mais uma vez que o
adagio: "'Contra a força não ha argu-
mentos" é um facto, mandou chamar
aquelle director ao seu gabinete e sei-
cntificott-.he que era necessário cortar
mais pessoal na sua repartição, eis por-
que tem demorado em assignar as fo-
lhas de pagamento. 'Deante dessa re-
qnisição, o sr. 'Castcllo Branco respon-
dera que só attensleria a essa ordem,
se o ministro desse-a por escripto. E*
que, isso meámo cumprido, iria forço-
samento ferií os serviços daquejla
casa, pois o seu pessoal está reduzidis-
simo, devido aos. consequcnles cortes
de pessoal ordenados por esse ministro.
E, além disso, não tem preenchido ns
vagas que ali se têm dado, como tem
acontecido em outras repartições.

O sr. Calogeras com certeza aborre-
ceu-se c, naturalmente, franzindo os
supcrcilios, disse i Ainda não é desta
vez... ...

.Mas de que mania . esta atacado o
homem...

Jí, emqiianlo essa pândega dura, o
pessoal da Imprensa Nacional está
deixando dc receber p saldo correspon-
dente ao mez de setembro, e com a
verba aclinalnicnte calculada para esse
fim.

E' triste".

A OENTBAL DO BKASIL

A administração cm viagem «lft
inspecção

Em trem dc inspecção. segue hoje
alé Entre Rios, a administração da Cen-
trai do Brasil.

Essa excursão prende-sc ao serviço de
trafego mutuo da Leopoldina Raibvay
com o ramal de Porto Novo,.

O roubo do Fórum

questão dc arithmê-

¦Elucidados dc tal forma lão plena
e cabal, todos os pontos controversos,
que servem de thema ás discussões, (pie
ora se agitam, cm torno da questão
turitnria, c da uovação do contrato da
empresa que explora o serviço telepho-
nico do Rio, demos por finda a ir.ter-
èssátite palestra, que deviamos á ama-
bilidade do illustrc dr. Sampaio Co--
rêa. agradecendo ao douto professor da
Escola Polytechnica a I.oa vontade com

j que nos habilitara a esclarecer o publi-
.... 11 co com a mais autorizada palavra so-
foi também justa, cqintaliva e razoável g. . assumpt(J.
a conclusão approvada a tal respeito,) „-,_. ...u,.0 (. ,_• __ enld;r-l0 ,]0 _randc
pela primeira associação tccitn-.ca du 

j iuminar díi' engenharia brasileira que,
meu pai::. enteando accidirmaln-cnte un debate da' Como vê, não vingaram, neste caso, t tarifação telephonica no Club de En-
romo no das casas de, residência, as j j.eni,ari:1, acabou sorprehendido com o
p-eiencões da empresa, uma vez que o. ineiperado de uma victoria, de que por
Conselho acceitou as idéas consagradas raujios motivos se pôde orgulhar c que
nas conclusões do Club de Engenharia,
obrigando á difiercitciação, de que a
Companhia em sua proposta não havia
-:ogiía:.lo.

— Outro ponto importante da dis-
•tissão oue ora se agita, r.o Conselho
Municipal; aventamos nós, e que . se
\as afigura perfeitamente resolvido
iicla solução que lhe deu o sçu -ii»-

110 caso concreto em questão, represen-
ta uma inestimável vantagem para o
consumidor de um serviço tão precio-
aumente uiil como o teiephone, e que
devido c-íclusivamentc aos defeitos do
actual contrato não log-ára ainda no
Kio de Janeiro sair das proporções ri-
diculas que tom tido o etu desenvolvi-
mento até agor^,....--

üm novo livro de Almachio
Diniz

Coritraslando . violentamciii.a com a
inércia 

'habitual 
e caraeteristica dos.nos-

sos homens, 110 que concerne á maioria
dos problemas vitacs, digno de consta-
tação ruidosa se 

' 
lios afigura o unovi-

incuto acceiítuado em .orno da. remo-
delação do ¦ syslema jurídico civil bra-
sileiro com o surto próximo do. Código,
a adquirir forca geral obrigatória a uri-
meiro de janeiro futuro,

'Por todo o vasio ipaiz agita-se o num-
do de juristas, na faina de collaborar,
de qualquer modo, na obra grandiosa
do novo monumento legislativo, quer es-
boçaiutó a critica, suscitando a' contra-
versin. orientando a massa, inspirando
os dirigentes para a sua sabia applica-
ção, quer tecendo em redor das normias
estatuídas áiiiiòtáções, cóiiiiiientarios, cn-
5iiiaiiient6s da máxima importância e
utilidade.

O jornal diário, em um bom numero
de antigos. ,1 revisla iteçhnica, os reposi-
lorios dc jurisprudência, nas suas se-
cçües de doutrina, o livro nas suas va-
negadas formas e aspectos, tudo tem
sido vehiciilo pa'-a o escoamento dessa
louvável iniciativa 'considerada.

¦Clovis Bevilacqtta, o autor do .projé-
cio. anmurciou-nos obra dc folcjjo, em
ílosa ao trabalho legislativo, construido
sobre «« seus alicerces; vários outros
jurisconsiiltos publicistas iirçkim volti-
mo^os coqimenJ.arios. e <Io livreiro Ja-
cintho Ribeiro dos Santos está já em
elaboração o seu substancioso Manual,
(in vinte volumes.

¦De organização congênere chega-nos
ás mãos agora o ipvinieiro volume dos"Manuaes Alves" sob o tilnlo. geral:"Primeiros prilicipios de Direito Civil
Brasileiro, contendo — VIntroducçno e
Parle Geral, segundo o Código Civil dc
1916."

O trabalho é firmado por Almachio
Diniz.

Almachio é um esforçado moço que o
Brasil inteiro conhece pela sua admira-
vel producíiri.lade.

Com urna bagagem de nada menos de
dezoito trabalhos juridicos, além de ou-
tros tantos ou mais de ordem philòso-
phica, esthctica, critica e liberaria, elle
reparte a sua abtividade na cadeira do
.professor, 11a banca da advocacia, no
jornalismo ...

Pois ainda não ha muito tempo pu-
blicaya o seu polpudo "Tratado de
Theoria e Praxe do Divorcio no Di-
reilo Brasileiro"; livro recommcmlave!
sobre todos os títulos, bem cuidado nas
suas diversas modalidades e asóectos';
histórico, religioso, moral e juridico...

Ali se acham controladas todas as
disposições legaes.. .previstas todas as
hyii.o-tlicses doutrinárias, praticas, ju
risprudemeiaes, ventiladas as varias que-
stões a dirimir, todos os dias. nos ca-
sos concretos, todos os assümptos pa-
raleios, todos os .problemas correlatos...

Agora, no seu derradeiro livro, não
se mostrfi muitos cioso na urdidura; os
assiúaptós são abordados paripassu com
carinhosa cautella. na justa medida,
sem tornar-se pesado aqui, ou leviano
ali...

Com uma clara exposição, sem de-
moradas citações de autores, mas itam-
bem se.tn abrir mão da autoridade dos
mais abalizados. Almachio Diniz offe-
rece aos estudiosos, mestres e discipu-
lns uni prodigioso contingente de "no-
tas", prestando um serviço irrecusável
ás loiras jurídicas pátrias.

iXem se diga, abriu .mão nas suas an-
no'ações, das convicções doutrinaria;
antes elle a
te. á medida que ocçorrem, sem tirar á
0'0-a o cunho que o titulo lhe assi-
gnalá

FORAM PRESOS OS AUTOREr.
DO ASSALTO

Noticiámos ha dias o assalto reali-
zado ao cartório do escrivão Senta,
da Provedoria do i° Offieio, assalto
em que apenas houve o prejuizo de
40$ em estanipilhas levadas pelos Iara-
¦pios, que iprovideiicialmenle deixaram
de roubar cerca de um conto dc rúii
em dinheiro da gaveta de uma mesa dc
cartório.

A policia local, tendo conhecimento
do caso, poz-se cm campo e conseguiu
descobrir que a autoria do assalto ça-bia aos larápios José Alves e Frederico
Ferreira, que já se acham presos, t,cn-
do confessado seu delicio.

Estão sendo ambos nrocessados e fo-
ram recolhidos á Detenção.

¦¦ »I 9Ím* *) llll

A policia do 12: districto em
acção contra o jogo

Aproveitando o feriado de lionlcm, o
dr. Cicero Monteiro, supplcnte cm
exercício 'no 12o districto, deu unia ba-
tida ú jogatina em sua zona.

Nessa batida conseguiu o delegado
prender diversos viciosos que jogavam
na praça D. Antônio n. 4, apprchen-
dendo ainda apetrechos de jogo e ma-
chinas caça-ilicl.eis nas casas da rua
do Rezende 14 e da rua Frei Cãricci
ns. 134 e 155.

Os contraventoras foram autoados.

O aViador Luiz Pardo
cáe de 300 metros

'Buenos Aires, 2 — (A. A.) — Che-
garam os reslos mortacs do infeliz
aviador Luiz Pardo que morreu desas-
tradamcnlc, em conseqüência dc haver
caido. quando evolticionava em José
Paz, a trezentos metros dc altura.

'Na,"gare" por onde se effectuõil o
desembarque era grande o aimiíamento
popular, notando-se sobretudo nuitos
collegas do jovt-n Pardo.. Formado o
cortejo foi o como do infeliz aviadr
transportado para Quilmes, onde foi
dado a sepultura, com toda a solehni-
dade, sendo na oceasião pronunciados
vários discursos.

' ¦ Wmm ? *Q> <HD— 1 ¦—

A aggressão do jornalista Ba-
ptista Jiinior

O delegado do 3" districto enviou
hontem ao comthandárite da 5a região
militar um longo offieio relatando 1?
deplorável scena oceorrida na redacção
d'/I Lanterna, e de que foram prolago-
nistns alguns voluntários especiacs.

Os autores da insólita aggressão da
que foi victihia 'Baptista Júnior, os vo
luntàrios Silveira 'Martins Leão e Ro>
dolpho Vasçpncelios Bastos Cordeiro,
foram postos cm liberdade mediante fi-
anca.

Tf b ~*Ç.J~~**.f t-TT ¦ - 1

TTres punguistas w> garras da
policia

A policia previra que 03 pungüistas,
por força haviam de entrar etn activi-
dade hontem; E por Uso o major Bàn-
deira de Mello destacou o seu melhor

. pessoal Pr'r:; .'-s cemitérios c nara 03
esboça despròtenciosamen-1 locaes onde se vendiam fl«rcs.'

1 Nos cemitérios os "pungüistas" não
j appãrecera-ií, mas cm compensação tres
\ dclles, 05 .'..¦ nomes A'frcdc Emygdio

E'. mais uma acccnttiada prova do
c-rpirüo sittieHowüentc -prodncdvo de
Almachio Diniz e não menos um servi-
ço prestado ao paiz.

G.

Ribeiro, Sir ws Hermarowsky e Max
Raffalowtz, quando exerciam a pvofis-
são na travessa Flora.

Os tres foram recolhidos ao xadret
da Central dç fóUcij'

-.í
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MUTILADO



mm W J575? WmW? ^M&*: íw*w&*:yWBW*í-
V.;;.

'• .

u. uuuJL-umjiu _-._-.u..-__3__a_
CORREIO DA MANHA — Sexta-feira, 3 de Novembro üe lf)16

::: ^:;; >v,;::'0;:;-;^. :v:^
PP^W^RSS:

O DIA DOS MORTOS
•""*""•¦ ———¦—*<t-s«*\*y«__ i_ • :v';;;";

A tomaria de hontem aos
nossos cemitérios
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Como sc tem verificado nos annos«interiores, realizou-se hontem, ditran-le o dia, a piedosa romaria is nossasiiccropoles. ;Desdc as primeiras horastia manha, que o movimento de carrose automóveis ãs portas dos cemitérios«¦ra intenso, transportando familias queiam visitar-os seus mortos queridos,«cobrindo de flores os seus túmulos,«igualmente os bondes das linhas dovaju, Catumby c São João Baptista,
nue correram cm grande numero, des-
pejavam continuamente dos cemitérios«Je São Francisco Xavier, do íCanno, daP.ciiitejicia, dc São 'Francisco de Paulae dc São João Baptista, varias centenas«c visitantes daç/aelles campos santosua nossa capital.

Por outro lado, o commercio _e flô-re.i teve hontem desusado movimento.JJcsdc a véspera, dc resto, que os nos-fos floristas importavam, cm quantida-tle notável, o oüjcclo do seu comnicr-
cio, vendendo-o por .preços excessiva-
«nente altos.

•JXO CIIMITEMO T>E S. FIttX»
DISCO XAVIÜIt

O cemitério denominado do Caju' e
onde repousam centenas dc milhares dc
l>essoas, pela sua extensão e por ser
ti cemitério mais ipopular, foi o mais
freqüentado. K', aliás, a nossa necro-
jjolo mais rica, áquella que possuemaior numero de monumentos dc gran-tle valor c de bclleza artística.

Quasi todos os túmulos se achavam
ornamentados dc flores, vendo-se aqui
c iili collocadas lindas coroas naturaes,
tiuc bem demonstravam o carinhoso re-
speito das suas famílias.,

Os ja_igos c sepulturas que, pela suaornamentação, se tornaram dignos dereferencia eram o do dr. 'Prudente deMoraes, ex-presidente da Republica: ba-
rão do Rio Branco, d. Orsina da Fon-
*eca e major Souza Caldas,

PENITKXOIÀ
'A concorrência neste cemitério era,

relativamente, reduzida, notando-se ca-'

NA ZONA DA SAUDE
O CASO DO ESTIVA-

DOR MANOEL TA-
VARES

Km nossa edição de lionlem nos rc-'ferimos ao caso dc ter sido encontrado
«ravemente ferido, com tuna profundafacada nas costas, o estivador ManoelJavares, que fórí recolhido, já semfala, cm estado gravíssimo; ¦ á Santa«La.a,

Manoel Tavares, que era solteiro c
portuguez dc nascimento, havia sidoencontrado cuido nas iinmediaç.es do-Albreguc Nocturno do Cáes do Porto,<• levado para o Posto de Assistênciaverificou-se ali que o ferimento iuter-ossavaJlic o pulmão esquerdo, provo-«•ando grande IieniÒrrhagiá interna.
Montem pcia manhã veiu Tavares atallccor, sem rjiio a policia do 11" dis-Jricto pudesse tomar as sutis declara-
ções.

.Teve, entanto, a policia local a feli-cidade de encontrar no popular JoséI/.ieas Cabral uma testemunha de vista•lç Ioda a scena dc sangue em que foiviciimailo o estivador, e que, narrando
u scena cm todos os seus detalhes,
nccrcsccutoii ,|ue reconhecerá o assas-
tmo se esle lhe fôr mostrado.

Uçu-Se o fa'cto no cair da madruga."Ia, lavares, como Cabral, dormiam noterreno devoltito em que Tavares foi«•hcontrado ferido, quando dois indivi-
duos, sendo um delles uni creoulo de
Krar.d.e corpulciicia, se iipproximarnn i,indo o çreoiilo direito ao estivador
I'"!;' dcspcrtal-o com um violento pon-ta-pé.

-— Prepare-se para apanhar, disse o
prelo, coni arrogância.

i.nvarcs levantou-se de tini salto,
mas logo depois o . preto, sacando deitma longa faca, o abateu com um golpeunico c certeiro. Consumado o crime,"S _ dois desconhecidos cvailiram-sc,
tendo Cabral os perseguido ainda du-
1-a'mc algum tempo, perjenjo-os dc
vista, nor fim,, num trecho escuro ,darua Zigina, Foi então chamar a Assis-
lenein, retirando-se ein seguida paranão ser .incomiiiodado.

As diligencias continuam para a des-coberta ,• captura -do ciimiiioso, o quen poliria conta fazer cm breve.

, Um aspecto do cemitério de São João. Baptista
rinhosa ornamentação cm diversas sc-
pulturas.

ORDEM DO CARMO
'Nesta necropole, era, porém, regular

a concorrência, e a maioria' das sepul-
turas estava ornamentada, salientando-
sc, pela sua belleza artistica. a sepul-
tura do cominciidador José Saraiva dc
Andrade.

S. FRANCISCO DB PAULA
(Foi reduzida a concorrência ao ceini-

terio de €311111%, entretanto, muitas se-
pulturas estavam adornadas com floresnaturaes^ e algumas até dispostas comarte. Entre os túmulos adornados,achavam-se 03 de d. Maria Rayth ai-mirante Alves Barbosa, visconde dê ,S.Francisco, barão dc .Sampaio Vianna cmuitos outros.

A administração da Ordem fez ceie-nrar as 9 horas uma missa na capcllado, cemitério, por monsenhor MouraUtimarues, tendo assistido a esse actou administração incorporada.

S. JOÃO BAPTISTA

_ A concorrência a este cemitério, quec Um dos mais lindos desta capital, foimuito regular. Os mausoléos que vimosmais ornamentados eram os do iriarc-
chál Fioriano, coronel Servido Doura-
do, I.uiza Regadas, dr, Mario Nazi-reth, Ferreira dc Pinho, marechal Bit-tencourt.

Attraia, todavia, os olhares dos quefaziam a piedosa perigrinação, o anis-
tico titnuilo dc Frederico Frói^s, uni
joven c | esperançoso altunno do Col-legio Militar, que já havia conquistado,
pelo scu esforço, o posto dc major.

O aspecto desse túmulo, todo efleconstruído e trabalhado cm custoso
mármore, era, no conjunto, verdadeira-
mente agradável. Viam-se ali, arlisti-
cain.nfe dispostas sobre a lousa, c juntoao Christo. que se •ergue na cabeceira,
uma infinidade dc finíssimas flores, I

todas cilas bem alvas, como que tra-
duziudo a ternura, o amor e a cari-
nliosa saudade do3 -seus iuconsolaveis
progenitores.

OS MORTOS EXISTENTES

Pelos dados estatísticos' conhecidos,
acham-se sepultados nos diversos ceini-
terios desta capital us seguintes pes-soas:
S. João Baptista. «'¦,"»¦:¦* i?J.35o
Carmo • .. , . • « « m m 10,294
Penitencia « • « 7.511
S. Francisco dc Paula ..'¦,» 11.100
S. Francisco Xavier .... 734.527

Além destes cemitérios, temos ainda
os dos Inglezes e de Inhaúma, de que
r.üo conseguimos apontamentos.

XOS CEMITÉRIOS DE
NICTHEROY

Tambem na vista, a cidade..lumincn-
sc a coniiucmoração dos mortos teve
extraordinária concorrência, apezar da
.encgníesca temperatura reinante ali du-
rante todo o da,

A Cantareira organizou um serviço
especial de bondes para os cemitérios
ila cidade, sob a direcção do sr. Auto-
nio dos Santos, gerente do trafego, au-
xiliado pelos srs. loão tildara, Murti-
nho da Costa e Dumas Conceição, sen-
do o transporto de passageiros feito
com toda a regularidade.

Assim os cemitérios de Maruliv, e
da Confraria da Conceição e do SS.
Sacramento foram muito visitados,
vtndo-sc ali .flores .frescas cm quasi to-
das as sepulturas.

•Nas capellas dos cemitérios foram
rezados officío.. fúnebres, cm que o
prefeito de Nictheroy, se fez represen-
ttr pelo major José IJiogo líróes da
Cruz, thesoureiro ida iPròfeitüra.

A' porta dos cemitérios foi feito ri-
gorpso serviço de vigilância pela força
policia! do Estado c agentes do Corpo
dc Segurança.

MATOU O OUTRO A CUTII.ADAS

violenta scena de sangue
no Mercado Novo

<\a momento c:n .que, no Mercado
Novo, ma) começava o leilão de peixe,ali por volta dc _ c meia d:i manhã,
um. violenta discussão se estabeleceuentre os peixeiros Arthur Petrucci, de
nacionalidade italiana c residente á rua
da Misericórdia n. 34, e Augusto Ro-
cha Coelho, brasileiro c residente á rua
Pedro Américo, n. 203;

. A divisão do peixe deu causa a tro-
cas de palavras ásperas entre ambos,
presenecadas por muita gente que á.tiel-

Ja hora enchia o mercado. Num dado
momenío Petrucci, com uma faca pro-
pria para escomnr o peixe, avançou pa-ra o seu conteuilor c com violentas culi-
ladas 110 craneo lançou-o por terra
sem sentidos.

Houve grande reboliço, os apitos tri-
laranj e Petrucci foi preso, cnipúnjich-
do ainilira arma dc que se servira.

A Assistciiçk Municipal foi cliniiia-da, medicou o ferido no 1103:0 e ítt!-o
internar depois na- Santa Casa. A' tar-
de Augusto Rocha Coelho veio a f.ilie-
cer, sendo o seu cadáver removida pa-ra o Necrotério.

O criminoso foi ntitbailõ e:u flagra.i-
lc e removido para a Caía de Ücién-
ção.

Pela saude do «ovo
O Laboratório Municipal de Ànalyscssempre tem julgado bons pura o consn-

mo ns produetos I.KAI, SANTOS:'.'iX.SKl.VAS -- IHSCOITOS — CHO."U.ATliS - S1ÍMOL1NA PIIOSPIIA-TADA,
ürandes Fabricas': Rio Crandc da.Sul e Kio ile Janeiro. ,1948

0 Ae. G. B. reune-se hoje em
sessão

O A. C. B, deixou hontem dc rf-icsluàr sua reunião semanal, por ter si-'Io feriado. Hoje, ás ti horas ila noite,> ssa sessão se cffèctuará sob a presiden-•;:.i do couiiiieiulador Gregorio Carciabcaurii.
_U:n dos principaes assumptos que sc-ruo discutidos nesta assembléa é a re-«rganisação da Kscoja Pratica de Avia-'ao que funeciona no Aerodromo doi-ampo dos Affonsos. assumpto que jálein oecupado as sessões anteriores des-«le que a actual directoria tomou pos-se. Neste ...iitido, será lido o parecerque a conunissão lechnica especial do<'''.u ficou de dar a- respeito do asstiin-l'to; aíteiideudo á necessidade de darnwior desenvolvimento aos cursoi daicferiila escola;

1. inbcm nesla reunião dc hoje, comonas antecedentes, a conunissão cnc.rre-Baila ila Orande Tonibola Pró-AviacãòAtjçipnal, presidida pelo marechal Ri-
jiçirq Guimarães, apresenÍ_Trã á assem-"•ca o rclalorio semaual dos serviços aseu cargo.

MOVEIS A PRESTAÇÕES

S.JflSE'72
IM, GOMES DE ANDRADE

¦i ai»» —
AS ÀLÉqj.IAS 1)1) 1AR

Brincadeiras pc acabam mal
_ O nacional Manoel Kirniinó do N.is-

ciinõnto c sua ámasia Rosalina de Sou-
za, ambos pretos c moradores 110 mor-
ro dos Urubus, <io Liciíle. dão-se comoDeus com os anjos. Cosiam mesmo
dc nos dias dc dèscançb, como o dii
hcnUiii, passarem o dia 110 terreiro
fronteiro á sua choça em còrrcrias e
brincos infantis",

Visiniio do casal, o lavcrneiro Abilio
Dias da Costa implica solctiuêiiiétitc com
ns alegrias do casal, c hontem, quandoManoel e Rosalina andavam nas .suas
cabritadas do costume, o Abilio deu o
discurso para cim.. delles, fazendo
com que o Manoel lhe applica.se uns
cachações.¦ O taverúciro, em defesa, deu um
pontaço de faca no visinho, que por sua
vez o feriu com uma pequena foice.¦lí a lula ia tomando máo aspecto,
quando nella interveiu o creoulo Gtis-
tavo da Cunha, que separou os contou-
dores a cacete, -ferindo 1, ambos. Foi
nessa eocasião que chegou a policia do
30° districto, prendendo os tres bri-
gões c:u flngranie. Icvando-ós para a
delegacia do 3a0 districto. c.idc a As-
sistencia prestou soecorros aos feri-
dos.

Ul m *tm —.

ATTRAIDO PARA UMA \
TAVOLAGEM

Os "tripots" da rua
Constituição e adja-

cencias
•Apezar da campanha que a policia do

4" distrieio apregoa contra os "tripots"
que infestam as ruas da Constituição,
S.,-Jorge o outras, a jogatina por alicampêa cscandalosainente, acobertada
sob o rotulo de casas de flores e cos-inoramas. Ainda hontem unia scena re-voltante decorreu num desses "tripots",
estabelecido á rua da Constituição
n. 56. Altraido pela reclame dc um
typo que, á porta, apregoava as varita-
gens dum bom negócio nos fundos, o
«espanhol Roiuãò Miguel Alonso alientrou. í.á dentro viu que penetraranuma ordinarissiiua tavolagem e caiu
com 50S000.

Depois derani-lhc orlra nota, numa
algazarra infernal, alugando ijue a
nota rra falsa.

O hespanhol protestou cófltra o as-
r.alto de que fora liciima, mas ile nada
lhe valeu o seu protesto, sendo elle
preso e entregue á policia Jo 4" dis-
tricto.

Sobre o caso foi aberto inquérito.
A nota em ijuestão tem o 11. nfi.950,
6 tia iS" serie e 12" e.siahiná!««*?

Um mal que precisa
ser sanado --si

DEFICIÊNCIA DE |
OFFICIAES NOS COR-;

POS ARREGÍMENv í?
TADOS

Noliciámo., lia dias, o eslado lasti.
mavcl dos'corpos do Exercito, lio Rio,
Grande do Sul, quanto a officiaes, "es-
tando os coiumaudantcs quasi todos
afastados dos seus. cprpos. I

Hoje passamos a nominalmente rc-
gistrar o destino dos çóhiiiinii"da 11 ies*.j
Assim ó que, o coronel Caetano de Al-
buqtterque, do 7? regimento de infán-j
teria, está nesta capital. O do S", co-;
ronel José Joaquim Firmino, í prefes-
sor da Escola do Uslado-.Maior. O do
O", coronel Salles Erasil, está com li-
cença lia mais dc cn anno.

O do 6" regimento de cavallaria, co-
ronel Peliulo Alciuo liraga Cavalcante,
deixou ha dia3 esla jjápital, teudo as-
sumido o comniando da i" brigada dc
cavallaria, que não Iem commandante
nomeado, porque assim o entende o
ministro da Guerra, que não quer des-
gostar os seus collegas, que esperam
uma nova remodelação burocrática pára
serem encaixados ein comniissões aqui.

O do 8o regimento de cavallaria,
tenente-coronel Andrade Neves, com-
manda a 2" brigada de cavallaria, qiie
tambem não tem general que queira
commandal-a,

O do 9" regimento de cavallaria, está
nesta capital, com permissão, e ó o
íineiilc-coroncl Epipíiaiiio Pequeno, que
aliás não _c tem afastado do seu corpo.

O coronel commandante do 11" rc-
gimento de cavallaria, couimanda. a 3"
brigada de cavallaria, tambem sem ge-
neral, e o do 12o desta arma, tenente-
coronel Antônio Marcos Tcllcs, está
nesta capital, com permissão.

O do 4o regimento de artilheria eslá
nesta capital addido ao Departamento
da Guerra eco coronel Egydio Tal-
loni.

O 7" regimento de infanteria conse
gititi ter conimandante effectivo, mas
falta-lhe o fiscal, que c o tenente-
coronel Alfredo da Silva Pedra, tam-
bem addido ao Departamento do Pes-
soai.

O 57° batalhão dc caçadores não tem
commandante classificado.

O 8o regimento tambem não tem com-
mandante; o fiscal; tenente-coronel
Cassiano .'erreira de Assis, está com-
mandando á 9* brigada, que não tem
general,

Ha aclualmcnte em disponibilidade
os commandautcs c fiscaes dos 6", 11o,
12°, 13" c 14o regimentos de infante-
ria; 43", 44", 45", 46°, 59° c 6t,« ba-
talhões de caçadores; 40, 7", 10o c 14o
regimentos dc cavallaria; 3°, 3", 6a, 7",
S", 9a e 10" rcgimentos.de artilheria,
que representam nada mais nem menos
que 15 officiaes superiores da arma de
infanteria, quatro coronéis c tenente-
coronéis da arma de cavallaria e 7 co-
roncÍ3 c tencntcs-coroncis da arma dc
artilheria, alem da penca de officiaes
superiores espalhados nos quadros Q,
Q. F. c Q. S„ que ninguém sabe onde
estão, nem a funeção militar, que excr-
cem, excepção dos que estão emprega-
dos no Grande Kstado-Maior do Excr-
cito, nos quarteis-gencraes da 5" e 7"
região c na direcção dos estabelecimen-
tos militares.

•O que ahi fica, í simplesmente pas-
moso c não se justificaria sc não cs-
tivesse-mos no llrasil, apezar da . boa
vontade do general Faria de integrai-
o Exercito uo seio da Nação...

Achamos que já é tempo dc acabar
com estas iuteriuidades dispendiosas
para os cofres públicos c anarchisadoras
do serviço, porquanto, não é bom comi-
mandante quem não tem o posto de
hicrarchia correspondente.

¦ I «JHI1 .
Sò XA CASA 1'ORTlIfíUESE .TOE'

Rua Assembléa, 40 — é que se en-
contra manteiga fresca mineira supe-
rior; kilo! 3SS00.

DEPOIS DO ACCORDC\

A recepção dos si Schmidt e
Camargo em eurityba e

Florianópolis
') 

Florianopulis. 3 — (A. A.) — As
festas promovidas em homenagem ao

.governado, coronel (Felippe Schmidt,
que terão logar por oceasião do seu re-
gresso a este Estado, obedecerão ao sc-
guinte programma. Logo que fôr /«1-nunçiada a approxiinação 'do nav'10,
desfilará 110 porto uma esquadrilha com-
posta de todas as lanchas á disposição
da . conunissão, que comboiarão o pa-
qtietc até ao ponto onde fundear,

Dc bordo, o governador será tran-
sportado para terra, num escaler tripu-
lado pelos sócios do Club Riachuclo, es-
coitados pelas "yoles" c demais eitibar-
cações do Club, passando por entre os
navios c embarcações, que estarão cm-
bandeirados.

As escolas c associações formarão
alas desde o fràpiclie até o palácio, do
lado da Superintendência. Km frente
ao palácio falará, em nome dos niaitifcs-
tanlçs, o dr. iMarinho Lobo.

A's duas horas da tarde haverá rc-
galas promovidas pelo Club Riaclittelo,
c durante a tarde c á noite, tocarão
em elegantes coretos armados no jar-dim. • áa bandas de musica "Amor áArte ', ' Commercial" c do regimento
de segurança.

A praça e o jardim apresentarão, anoite, encantador aspecto devido á pro-fusão dc luzes com que serão illumi-
nados,
_D.is sete ás nnze horas da noite, nosdias da chegada e seguintes, haverá

no largo, cm frente á •Callicdr.il. pro-
jecções ao ar livre, sendo exliibidas iu-
teressantes fitas cinematographicas.

Na segunda-feira, ú noite, terá logar
uma grande manifestação, por partede diversas associações.

iProincttem ser deslumbrantes asfestas promovidas para receber o go-vernador do Estado.
Florianópolis. 2 — Aniaiihã. terá lo-

gar tuna reunião da commissão cucar-regada de organizar os festejos paraa recepção do coronel 'Felippe Schiuidt,
governador do liotjido, afim dc ser mo-dificado o respectivo programina devidoao tacto dc ter sido transferida a via-
geni do mesmo governador.'A maioria do conuncrcio adhcriti ás
festas concorrendo para cilas com do-nativos cm dinheiro.¦ Curityba, 2 — (A. A.) — A eom-
missão encarregada da recepção do dr.Affonso Camargo esteve reunida, tendosido tomadas varias deliberações teu--ílentes á realização das homenagens
qtte lhe devem ser prestadas.Compareceram á reunião, grande nu-mero de amigos, politicos c autonda-
des locaes. Assumiu a presidência daconunissão o coronel Theopilo Soares
Gomes, tendo sido acclamada a directo-
ria para organizar a recepção, que íi-
cou assim constituida: presidente dehonra, coronel Eniygdiò .Ránialho; pre-sidente, coronel 'Luiz Xavier; 1" vice-
presidente coronel 'Micoláo Madcr; _"
vice-presidente, coronel Theophilo Soa-res; 1» secretario, coronel Alfredo
Moisler; a" secretario, coronel 1'hilinlo
braga.

iFoi tambem escolhida a commissão
que deverá organizar tuna polyanthéadc homenagem ao dr. Affonso Camargo,
ficando assim composta: drs. Claudino
Santos, Generoso 'Borges e capitão Al-
ccluadcs Plaisant.

O directorio ficou incumbido dc or-
gamziir as comniissões necessárias paraa realização das festas.

De Bruxellas a Haya
• 
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O CORREIO DIPLOMÁTICO DO BRASIL
ENTRE AS DUAS CAPITÃES
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Q dr. Armando Furtado da Rocha, engenheiro, que {as o serviço de "cor-
nspOHdenpa" entre Bruxellas c Iluja, carregando 72 kitas, pes\} totalao Oirrcio .contendo 7 kilos de óleo para automóvel, 1 pacote dc* kilo e 750 grammas de manteiga hollandesa, para uso da legação bra-sileiiir, cartas, documentos e avttltadu somm^v

E

IfÕRMIClIlA J'ASCI10AL — Cl
maior amigo da ' lavoura ; cucontia-s;
em todas as casas dc primeira erdeml.sta capital _• de todos os Estados.

Duas espartalhonas
nas garras da policia

São duas cspcriallionas mie andavam
por ahi a illiidir incautos, Maria Joan-na, do 40 annos dc edade, o. Maria da
Conceição, de 29, ambas dc liacioiiáü-
dade portugúeza'.Diariamente saiam cilas por ahi abater de poria em poria offercccndo ávenda cordões de ouro,-, que diziam
legítimos, por .preços insignificantes.— lí' barato, senliora, porque o"prego" dá pouco e assim preferimosvender. Trata-sc de 11:11 aperto...

Muita gehlo caia, convencida da pc-chineha. Mar. a policia teve denuncia
do caso o hontem prendeu as duas mu-
lhcrcs na rua Padre CMiguelino, appro-
licndcndo em poder dcllas vários cor-
does.  «^ « a_ * m ;

CASA ALVIM
'Agencia de Loterias
ragániento iiiuhcdialo

Rua d» AssftubltV, OS
Teleph., 568.1, C.

DR. ALBERTO DO REGO LOPES —
Uo, Hospital da Misericórdia. Vias uti-iniria.. o per .".ções cm £çr.d.
DR. APRIGIO DO RKGO LOPES —Do il113pit.1l da Misericórdia; Moléstias da

garganta, narií e ouvidos.
DR. OCTAVIO DO REGO LOPES -

O.culista, prof. da 1'aeuldailc i!e MedicinaiCò-Sultorlo! rua Selo dc Setembro 11. _u.
(A 810.Om » m *m 
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M i>i.s ? Só pódc vender cm comi':-•ões vantajosas a firma JYBAX-
.1)110 MAIMIXS & O., rua doidor 03 1; !)5 ç nos antigos armazéns•ua das Ourives ns. 39 a 43.
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PAULO
A romaria aos cemitérios

S. Paulo, 2 -- (A. A.) _ Tem»oo enorme a romaria aos cemitériosesta capúal,
O mercado de flores, installádo rmren-. ao»Thra!n Municipal, teve

pMMe -fflttcncia de compradores.

UMA SCENA DF. PUGILATO

Dois negociantes que se es-
murram

A scena foi rápida c leve por scena-
r;o a ru:i Visconde de 'Maranguapc,
Cs srs, Mauricio Uziel, negociante na
rua Sete d« Setembro 97. c Samuel
Aeoloislt lambem coiiitiicrciántc, esta-
belecií^ f praça dos Governadores 3,encontraram-se ali, 'e começaram a dis-
c:::ir aonioradaniciite, o moiiiciitos dc-
pois passaram ás vias do facto.

Houve uma violenta troca de mur-
ros, de que ambos os conteitdóres sai-
ram mais ou menos cscalavrados.

O giiarda-civil de ronda prendeu os
dois etn flagrante, apresentando-os io
delegado do distrieio, qiie os deteve,
abrindo inquérito ssbre o facto.

EM D. CLARA

O guarda-nocturno "guar-
dou" o telhado

•O carteiro 'Manoel Vieira de Carro-
lho, residente, á rua da Alegria n. .sfí.tem á rua Carlos Xavier 11. 57, na es-
tação de D. Clara, uma casa liara àlü-
gar. lissa casa ha dias achava-se va-
sia.

lllontcm o sr. Vieira foi em visita
á sua propriedade e iá verificou, com
grantíe espanto, que a casa eslava coai-
pklamente destelhada.

Indagando dos moradores ali pertodo que havia que explicasse aquelle fi-
cio, -foi _ in formado ile que as telhas ii-
nliaiu- sido tiradas por um guarda uo-
ctiirno.•O sr. Vicira.tdi.i;o,sabelor, correu á
dtlegaci-ã do -\.ü districto e apresentou
queixa aa_ ?ommissár.io dc dia.

A policia rirpmettçit providenciar c
abriu inquérito a respeito. '

na > ¦> » — .

COM A 1'OIiIOIA

A nia Idipusipi' 1'i'iliiiiia contra
os iIosueeiipa(lo.s

PeJein-uos cliaineiups a atlenção da
: hutòrilliidé còiripctehtc para um grupo

de desdecupados que estaciona á rua
Itapagipe, esquina da rua 'Mattoso, e
leva a dirigir: graçolas e pilhérias pc-
síuIíis ás fíiniiliás <\\\q pus-iaii..

lí- preciso que esse abuso tenha um
paradeiro. «H«lt>p

39STO
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Terminando os seus csludos dc en-
genheiro cm Bruxellas um joven esynipatluco, patrício dirigiu-se á legi-
çao do Brasil na Bélgica, sendo entãoconsMerado pelodr.Kelix Cavalcanti deLacerda, encarregado de negócios, parafazer o serviço de correspondência en-tre Bruxellas e Haya. listando já deviagem mancada para o Brasil, o moçobrasileiro acecitou o convite do nosso
representante diplomático ua Bélgica.

Interrompidas as ccmmunieações cn-
tre aquellas duas capitães, ficou a lc-
gação do Brasil cm Braxcl!a3 im'pos:-i-
bilitada de se corresponder com o nos-
so paiz, nois um dos primeiros actes
das autoridades allemães que oecupa-
ram a Bcl_:ca íoi ordenar o fcchatncn-
to immediato da fronteira com a IIol-
landa. Para sair de situação tão me-
lindrõsa restava a'o nosso representatt-
te diplomático o'btcr das autoridades
allemães licença para crear um correio
diplomático para Haya, sédc da lega-
ção brasileira no reino dos Paizes
Baixos. Obtida a permissão, foi o dr.
Armando Furtado da Rocha, assim se
chama o nosso patrício, autorizado a
iniciar as suas viagens.

Um feliz acaso levou-nos Iiontem á
sua presença. Perfeito cavalheiro, o•.ir. Karl&dó da Rocha, prestou-nos as
inifo-rtuações interessantes que abaixo
reproduzimos sobre o scu arrojado c
afanoso trabalho do correio diplomar
tiec.

Qtiartdo 'a gucrral rebentou, C3íavi
cm Bruxellas. Viu chegarem as pri-niciras tropas ocettpauUj. No que diz
respeito a sua pessoa, não pôde ler
queixas das autoridades allemãs; ao
contrario, deve elogiál-ás pela maneira
solicita com que procuram facilitar a
missão do quo está incumbido, «_uc
vem desempenhando ha _ois annos,
Xo cemeço da guerra' faz!» o ser-
viço dc correio a pé, desde Bruxellas
atéi á fronteira hollandcza, sendo quemuitas vezes fez trititti kilometros

em cinco horas, tf razão, pois disc'S kilometros- por liora. Saindo diBruxellas entre 405 horas da mar.ha, seguia por Aners, Ilannenbottrf,
e Hergf-op-Zoanno, as suas principaesetapas. A primeira, distancia dc 8 ki-loinctros, o nosso sympathica patrícioic&bria-a com grandes difficuldades,
po:s acontecia muitas vezes que paraencurtar caminho era forçado a atri-vessar um grande c perigoso bosque cas linhas de UppegUem. Wallcm, Wa-wo, bi. Catheone, Villorde c outros
pontos semeados dc sepulturas, cadave-reave ruinas das fortificações de Antu-crpia. Para evitar assaltos na estrada,freqüentada por maltas de vagabundos,íaz-a-se acompínhar de um excellentecao policial.

Voltando dc tuna viagem á Ilollanda
trazia um pacote dc cinco kilos dc fa-
rinha. Um agente do posto dã fron-
teira suppoz que se tratava de veneno
e deteve-o durante cinco horas, até quechegassem as informações pedidas ú lc-
gação do Brasil. As autoridades alie-
mãs tarta'.ram-n'o com todo o carinho,
offercccndo-lhe comida. Um sargento
deu-lhe um peixe de conserva, e o
nosso joven patrício apezar do appc-
tite, não quiz comer, porque a conscr-
va não era lá muito fresca.

Melhorada a situação, obteve licença
parai fazer o seu correio dc moto-
cycletle. F,' aclualmcnte o unico civil
de toda a Bélgica que se utiliza desse
meio de transporte. Com o bom tempo
costuma fazer a viagem <le llruxcllaò
á fronteira hollandcza, distanciai de
105 kilometros, cm duas lioras e 43 mi-
nutos iDurante' esse trajecto faz dc
nove onze paradas para o " conlrô-
le", -n-.uica tendo sido maltratado pelasautoridades allemães, encarregadas des-
se serviço.

Como não podia deixar ile ser, o
arrojado patrício, passou lambem os
seus momentos de susto. XTuma das ul-
timas viagens que fez, passando por

Malntcs, onde lia um. campo de instru-cçao allemã, viu-se de repente atnea-çado por uma metralhadora. Parou epoz-sç a observar. Os allemães faziamexercícios dc cavallaria, canhões c me-tralhadoras, c deixaram que elle íc-guisse tranquillaniente.-..- Foi só o'susto. - .
Duas vezes foi o dr. Furtado'da Ro-clia abordado por espiões, listando noCorreio dc ; Haya, approximou-se delleum cavalheiro desconhecido, elegante-mente trajado. Provocando unia con-versa disse-lhe que sabia ser elle oCorreio de Bruxellas, o procurou co-!lher inforinaçSes sobre o serviço. Deoutra vez foi abordado por 11111 se-nhor, quando se achava mima casa'bancaria. A todos respondeu ao pé daletra, ameaçando-os até com a policia.O dr. Armando Rocha tem dias dc-terminados para fazer o correio, e querfaça sol ou chuva, sáe na- hora mar-cada. No inverno tem andado com sei»a sele centímetros de neve sobre asestradas perigosas e mal conservadas,e e tanta ai velocidade 'lia .motocyclct-

tc que tem ,. impressão de estar voau-do. Completamente' equipado, na sua'luotocyeletté carrega o peso máximo de
72 kilos, mas ein geral o peso de cad.correio é fle 60 kilos.

Já fez com a sua- magnífica inachina,em suecessivas viagens, 14 a 15.000 ki-loinctros. Ao todo, incluindo vir.gens a
pé, ida e volta, fez sessenta viagens eu-tre Bruxelles e Haya, prestando incon-
teslavehucnte serviços relevantes as
nossag da Bélgica c da Ilolbuda e a
todos os brasileiros que tem interesses
nos dois paizes.

'Perguntamos ao dr. Armando Rocha'
sobre a situação dos brasileiros na Bel-
gica-, c s. s. promptamente respondeu:Devido _ maneira com que os "nc-
goeios do Brasil são dirigido pelo dr..
Felix .Cavalcanti de Lacerda, gozam, na
Bélgica, de muitas rcRalias; e quer pa-
ra os belgas quer para os allemães,, o
representante do Brasil, em Bruxellas}
é uma figura sympatlücai e mesmo po-
pular. O dr. Felix é muito considera-
do pelos allemães e querido pelos be'-
gas. Ha mesmo cm Bruxellas uma cau-,
ção popular dedicada ao nosso repre-
3e11.ta.t1te.

li sobre a, situação da Bélgica?..—
A vida muito cara, como verá pc.

los exemplos que com 11'mito prazer
forneço ao Correio da Manhã;

Ha produetos que augmentar..in ' de
unia maneira fabulosa. O sabão- Sun- '
liglut, que cuslava o pacote 55 cenlimos.
custa hoje 6 francos e 63 cenlimos: o>'
assucar que custava 80 cenlimos o kilo.
varia hoje entre _ francos e 50 _•<*.'.
francos o kilo, e com difíiculdade é cn-
contradot a carne que existe ainda env
abundância, soffre no cmtãnto, uma. ai-'
ta formidável; por menos dc 9 a íoi ;
'francos não se obtém um kilo: o azei-
le dc azeitona que custava 4 francos <í
50, custa hoje de 18 a 22 francos: a
banha que custava So emitimos, vae ho-
jc de 8 a 10 francos; um par de botina'
não so obtém n«^r menos de "5 francos,
quando antigamente custava, apenas Jd
ou ,..5 francos; e por ahi vae.

Deixamos o nosso amável inlerlo-
ctitor. Moço intclligente e dedicado, tem
elle cumprido a arriscada, missão d„
correio diplomático, entre Bruxellas c
Haya, tornando-se merecedor dos mais
justou elogios de seus chefes.

SALDOS e
RETALHOS

Era todas as SecRõas

ÓLEO para LAMPARINA

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

rato 1
lincontra-sc á venda cm todos os ar-

ihazçns;
Depositários geraes: Cosia Pereira,

M-iií & C.

65, RUA DO ROSAI.TO

MORREU ÜM DOS MAIS VE-
LHOS GHAPELEIROS DO

RÍO

mfl_____n_' ;i;,_^¦¦'•"^mW WmM
^__^^_____É_____! ___fc__*. • ' ___________________P_F

A Limpeza Publica do Rio Gom-
prido muda-se

Foi hontem transferida paia a rua
da Paz 11. st, a estação de Limpeza Pu-
blicã c Particular do Kio Comprido.

A nova dependência foi organizada
sem augiucnlo de despesa havciido ain-
da a ccoiioiiiia mensal de 450$, no alu-
guel do predio que esta estação oecupava
pois era do 650$ mensaes c agora fica
melhor installada e em logar mais cen-
trai r sem a subida que existia ua an-
tiga dependência c com o aluguel dc
joo$úoo poy mez.

•As obras abi cxccuiádns fpraiit feitas
com material velho, proveniente dc de-
hiolição dc um çaãcbrç.¦As vastas dependencias da actual cS-
tação apresentam bom aspecto.

11 > m ¦> —1

EM EXPOSIÇÃO
Xa Casa I,e Mobilicr.á rua Chile, ,^i

o que ha dc bcllo rm moveis. Preço-
únicos. Condições facilimas de paga-
meir.o.

Victima clc antigos soffrimentos fai-lcccu Iiontem, c será sepultado hoje, oconhecido negociante da nossa praça,sr. Cândido Vianna, estabelecido lia
cerca de 50 annos, 110 largo do Capim,
com a Chapelaria do Sol.

Amador dramático de grandes recur-sos, fez parte de quasi todas as nossas"
sociedades do gênero, desde 03 "Alu-
mnos de Minerva" ao Cliil) Fluminense
que era das dc maior renome.

Hoje, ás 5 horas da tarde, terá logar
o stitmeiitó fúnebre do tnallògrado ne-
gocinntc, do Campo dc S. Christovão
11. 133, para o cemitério da Venerarei
Ordem Terceira dc N. S. do Monte doCarmo.
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TIIEA TRO MUNICIPAL

Realiza-se aiani a festa da
Associação da Mulher

Brasileira
Tudo sc prepara para que á recita dc

amanhã, no 'Municipal, da. Associação
da Mulher Brasileira seja brilha.ilissi-
ma. Nem outra coisa era de esperar
dos elementos de art; qtte nella 10
acham incluídos. 'Entre estes avulta o
nom? da sra. Angela Vargas, que é, tia
sociedade brasileira a primeira figura
ua arte Oe declamar.'Primeiro prêmio dc tragédia c sc-
gundo tle comedia dramática uo Con-
servaiorio "Fcmina", de Paris, a sra.
Angela Vargas, ainda não teve até hoje
o ensejo de se mostrar ao publico do
Kio, que lanlo admira, interpretando em
scena ttma grande figura do Tlietro.
Vamos dever á Associação da Mulher
Brasileira esse emocionante praser ar-
tislico. Não é difficil prever o que vae
ser 'ã representação do acto dli "10c-
ctra", e ecnio vão ser declamados pela
voz da querida anista os versos da
tragédia de _òplipcles, traduzidos pelo
presidente da SoccUlade dos Homens
de Letras.

O publico seleclo que vae encher o
Municipal e que está disputando os ul-
tintos 'lugares que ainda restam para o

' sensacional espectaculo, certamente
consagrará com vibrantes applausos a
interprete de "iücclra". O papel ¦ dc
Khrysothemis está confiado á graciosa
alumna da sra. Angela Vargas, senho-
rita Maria Mercedes Fonseca lle.incs,

Como se fora pouco para os especla-
dores o poderem admirar na "Kícctra"
a sra. Angela Vargas, ella ainda repre-
sentará com o sr. Adrien D.lnech; nma
das mais bellas seenas do "Flibusticr"

Araújo Vianna
Falieceu o autor do

«Rei Galaor»

NAO IIA POLICIA NA CIDADEÍ.

1 ifc 
líip ! Hiii! lluiiiili !

HAXSKATIC.V !

e recitara; no
poesia "Almas final do espectaculo,

Piedosas."

Começa amanliã a extraordina-
ria do Conselüo

O Conselho Municipal iniciará ama-
nhã, mais uma sessão extraordinária,
para tratar de assújuptos pendentes '!c
solução í.cs respectivas conunissGcs e
discutir o orçamento para o exercicio
futuro.

¦a» m • ^ 

O maestro Araújo Vianna

QUE TIO!

os

KM MADURHIiR.V

O S. U. 47 faz uma
victima

Mais tl.ia desastre entre os mu
teve (hontem que registrar a policia do
23" districto.

Quando atravessava o leito da Es-irada de Ferro, á tarde, na estação de
Madureira, Guilherme Pires de Òiivei-
ra. casado, cozinheiro, de 57 annos de
edade c res:-.lei'.;e á rua D. Ciara nu-
miro oS, foi apanhado pelo tres S. U.
47. que passava em marcha regular.

-Vesse desastre,. Guilherme, que foi
atirado a algum,. _ distancia, recebeu
Yfiri_s Contusões peio corpo o íracturou
a perna esquerda. A Assistência íoichamada c ao local compareceu um
atío-ahibulahcia, sendo Guilherme me-

:antadepois removido para a S.dicailo
Casa.

A policia do 23' distrieio,
nhccimcnlo dessa occorrcncia.

teve co-

O C. C. Sete de Setem-
bro visita o campo

de manobras
Como estava annuncia io' a direciona

do Centro Cieico Sele de Setembro vi-
sitou liontcni os acampamentos das
nossas tropas, uos Aíionsos, sendo rece-
bida com provas de contentamento por
toda a officialidádc c praças, demoraü-
do-se c pernoitando i ,1 campo.

A dircetoria, sempre cercada de todo
o carinho o das maiores ãiténçõcs, .per
pane -ile officiaes e praças, percorreu
todo- o acampamento, scndó-llics mos-
trada toda a magnífica installação: as
barracas, o theatro, os hospitacs, phar-macias, prisões, etc.

'Foi magnífica e não podia _èi_f_ de
o ser a hnprcssão recebida pela directo-
ria do Centro Civico.

JJe regresso do campo das manobras,
os visitantes, para niànifcstarcift a sua
satisfação .pela maneira como foram
tratados, enviaram ad ministro da
Guerra o seguinte telegramnia:''General Caetano Faria — Directo-
ria Centro Civico Sele do Setembro
voltando noite passada acampamento
felicita v. ex. bellissimas impressões
acompanhadas fidãlguia illustre coro-
ucl Abilio Noronha. Lembro licença
pedido Centro realização sessão civica
acampamento homenagem Kepublicá.
Kxcrcito, mocidaile civil. Sàt:dàç5cs —
Honorio Meiietick",

Um marmanjo espan-
ca uma menina

¦Com guia da policia do 23" districto
foi removida para a Santa Casa daMisericórdia ,1 menina Xocmia, filha
ile João Perato, residente cm 8. Ma-
iheus, 110 listado do Rio.

Kssa menor apparcceu 110 23" distri-
elo gravemente ferida, e foi soecorrida
pela Assistência. -Espancamentos fciios
jipr um seu tio é que originaram os fe-
rimeníós jue a faziam soffrer. Esse bar-
baro cspancãdor de sua sobrinha, que
c uma .menina de iqicnas 4 annos dc
edade, chama-se Luiz Perato.

A nicho, está e-.i eslado grave.O facto passou-se cm S. Malheis,

ACADIl.MIA DK MKDIUXA

A sossiio «lo hojo
A Academia Nacional de Medicina,

ivjiic-.e hoje, ás S horas da noite, em
sessão ordinária.

A ordem tio .fli.i cons!.'. da eleiçüo prtra
membros correspondentes c de commti-l
íiicítções verbaes « por escripio.

N'a fôrma do costume, .1 ses-ão c publica.
¦ lia —

Finou-se, lionlem, aos 46 annos dc
edádei Çm quarto particular du Hospital
Evangélico, o maestro Araújo Vianna
que 110 nosso mundo musical grángeárareal prestigio é autoridade.

-Natural de Pono Alegre, lüo Grande
do Sul, o autor dc "Cnr.mella" fcaseus estudos dc piano e harmonia 110
CóViscrvalorio dc Paris, e, após, no deMilão.

Dotado de bellas qualidades pianista-cas, mias modesto c tímido em extremo,
esquivou-se sempre dc se exiiibir comosolista. Favorecido por abundante veia
melódica c elevada inspiração, coinpòz
numerosas obras, para canto, piano e
instrumentos de arco,,algumas das quaesalcançaram larga popularidade.Escreveu duas operas: "Carmcila" to "P.ci Galaor". A primeira foi levada
á scena lia dez annos, no S. Pedro,
com exilo brilhante da segunda, o nos-so .publico applatidio; os principaes tre-
clios, vocaes e instrumemaes, 110 saiãonobre; do Jornal do Commercio, potescolhido grupo de amadores e uma
pequena orchestra sob a regência domaestro Proves).

•Enfermando de grave molaslia, cm

Uma estúpida agressão em
pleno dia

A scena que vamos narrar parecerá
ter-se passado por noite velha, lá jielosinhospitos sertões dc Matlo Grosso.'
.Mas não, Deu-so aqui, 110 largo ila-'
I.apa, cm pleno coração da capiial da
Republica dos Estados Unidos do Bra-
sil. ao sol .orle do meio-dia dcihotitem.-

Ü acadêmico Carlos Estevcs, mora-
dor á r. das Laranjeiras aSo, acabava
de saltar de um bonde 110 referido is__u
quando tres iiidirifuos mal vcstícfljs,
lypoa de má eataidiirn, o abordaram,
exiginJo-lhe coisas. O moço acadêmico
recusou-se a acceder aos desejos doi
tres piratas, sendo então por elies as»
gredido 1: cscandalosaiiieuto esmurradri
a sycos e ponta-pés.¦Em vão procurou o rondanlc 110 l.«
cal, e não o encontrando íoi o sr. Es-
teves apresentar sua queixa ao com-
missario de dia ao 13° districto. Essa
autoridade mandou', então, vários guar-das procurarem os ággrcssores, uiijj
quaes os clássicos carábineiros de Oi-
fi-tiback, não mais oncoiitram os poii-ciaes ns ággrcssòres do sr. Estevcs'..

Proezas Ido "João Mu*
latinho"

Resistiu ú prisão, c àggíi|
(liit os policiaes

Saude, onde assentou o seu quar-eiuido pelas suas faça»erieriili

CIMENTO S;.;M
Xelephono 83-1. Central. —>.

Sunt.1 Luzia -103
— PAULO PASSOS & C.

«_¦
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OS DBS1LLUDID0S

Tentou suicidar-se
com um tiro de espin-

garda '
Não è a primeira vez que o jovemErnesto Loureiro, residente á rua Ha-

rão do Bom Retiro, tenta contra :i exis-
;encÍ3. Ainda Iiontem voltou e'!e a "se
suicidar'1, uo .Morro de S. Carlos, com
um tiro de espingarda na cabeça. Mas
.1 carga não o pegou e o Ernesto não
morreu. Em todo o caio a Assistência
o soecorreu, mais do susto que elie
levou dc "que ;r.c>;no pelo 5'..icU.o".
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Emquanío estava acampado,
deixarai-llie a casa vasia

O sargento Pedro Domingos de Sou-
za. do eorpo de engenheiros do Exer-
cito, mora em uma pequena casa 110
morra do Capão.

Com as manobras que se esião fa-
zendo agora 110 Campo dos Aíionsos, o
sargento teve que se ausentar por ai-
guin tempo vlc sua casa, indo acampar,
pnis que os serviços da arma dc en-
gonhára são indispensáveis.

Serviu esteve, pois, alguns dias
acampado e empenhado no serviço ar-
duo que cabe aos corpos dc engenhei-

-res.
Ilòntçm, porém, estando de licença,

quiz ir até sua csa, a ver como estava
o que deixara.: Ao chegar, porém, ficou assombra-
ào com o que viu. Sua casa estava
çompletamenle vas:a. Os ladrões ha-
viam-lha arrombado a casa, fazendo
uma completa mudança.

O sargento, ileanie disso, anresenton
queixa á policia do 23" districto, que
prometteu providenciar.

prchendeu uma viagem a França, altconsultando as smmuidadcs da mediei-ua, as quaes, somente fraco nilivio, .du-
ranle nnnos, puderam proporcionar ao

I niditosi compositor.
I Tomado dc desanimo, Araújo Vianna,
] volveu ao Rio de Janeiro, c, sentindo-

sc .cada vez mais vencido pela cruel
I enfermidade, recolheu ao Hospital
:F.ya_ngelico ,011 Je fallcccu ás 6-horas

, da tarde de houtem.
O enterro do notável musicisla rcali-

| za-se, hoje, ás .', horas da tarde, saindoo terelro do Hospital Evangélico, parao cemitério dc S. Francisco Xavier.

A' PORTA DO CEMITÉRIO

Presos em flagrante

Xa
lei í
ilhas
Santos, mais conhecido pelo v.il_o Ae'".loão Mulatinho ".

Iiontem, pela manhã, muilo bebrdo," Mulaliiiho" entrou a promover des-ordens ua rua João Ricardo, Alguns po-liciacr, acudirhm e deram-lhe voz de
prisão. O desordeiro reagiu, foi chama-
da a policia do 8'' distrieio e a custo"João Mulatliiho," preso e recolhi., aoxadrez do S"_ districto._

Um supplente de policia aggre-
dido por ron desordeiro \

.F' muilo conhecido da policia do iii"
distrieio o desordeiro Miguel dc Oli-veira, vulgo de "Miguel Malcrcado".
pilas sua3 arruaças constantes.'Iiontem, eslava elle seiWo procurade
Pelas autoridades do 2o" districto paraqualquer üm. O supplenta Oscar de

j AHnítjhcrque cneonlrou-o cm Cãscádu .¦ ra e niând.ou 11111 policial premlel-o. Ü
desordeiro reagiu e o suppleu-tc Albu-
(liicrqito procurou, então, convcnccl-o
ile que delia entregar-se. "Malcrcado",
cr.ião, voltou-se contra o supplente.
csbordoau:l.o-o a valer. O desordeiro
ainda queria aggrcdil-o a navalhadas;
mas muros _ policiaes soecorreram e,
com o auxilio de populares consegui-
ram prender o aggrcssor. que foi leva-
do para a delegacia c autoado em fia-
gránlci m » *» *>_—¦

«ÜVKXDIA ÜILHÜTES

Um praticante de con-
duetor preso

de luta corporal
Acerca desta local fomos procurado! ,

lionlem pelo praticante de conduetor
Jacy de Miranda, que nos pede a se-
giiintc declaração: Não é exacto queRôninaidó Peixoto e o oífieial dc jus-1 revendesse bilhetes de passagem; oí

riça Manoel Agostinho da Cosia, não ' "'"'etes apprehendidos foram encontra-
'ondo mais com que preencher o feria-! ,?5 eiii poder de Olavo Noronha da

ido dc hontem, foram para .1 poria do i i5''"' l|UC á',>sa tc'-°s recebido de um
I cemitério do 'Caju', cavar unia enc.-en-1 irmão do queixoso... Ora, como o sr.! Jacy não tem irmãos, segue-se

ESMOLAS
Do caridoso anonyino recebemos 15$,

quantia esta que será distribuída pelosnossos pobres,

Marinheiros turbu
lentos

Os marinheiros nacionaes Tc;
quim, do "Rio Grande do Sul",
noel José Alves, elo "Bahia", promove-ram grande desordem, hontem, á .arde,
m rua de S. Jorge; Chamada a poli-cia do 4" districto. esta ncudiu ao lo-
cal, e a custo conseguiu deter os dois,
mandahdo-òs apresentar ao Ars.nal dc4-.farinha.

ca, que acabou cm muna. tapona, atra-' 
.: 

"'- da
pçlisada..

Foram
autpados
policial, t. :iilo Agostinho de rcceiic
soecorros da Assistência.

que
uaine:

, 1»; e assim o reconheceu a autoridade,• ppndorò em liberdade.ambos presos cm flagrante _" 'iC^:ichl d0 '"" 'Hs;ri^. OS I.ADRQÊ^W MAR

Foi aiitopsiado o cadáver da
menor Rutb

Todos os jornaes noticiaram o facto,,
cem as informações oue havia, da mor- j11 da menina Ruth, ile ttuairo annos
de eJale, facio que despertar» sus- I

.Toa-1 peitas Ja parle da mãe da mero". Ma- '
-la-1 ria do Carmo Motta.

Hontem, íoi o cadaycrzinlio da pe-
quena autopsjado no necrotério, se-n.-lo i
verificado que o fallecimento se dera '
em conseqüência de uma gastro-interi- jte. não havendo no corpo da menor o;mais leve si?nal de iiolenc:a que inJi- I
casse uma morte criminosa.

Apprehensão de une
roubo de café

A bordo da lancha "Esineraldi/to*
rondava lionlem, pelar - madrugada, c
sub-inspectors Bordini, da*Pqlicia Ma-
riliina, quando lhe deu para.íâzcr ui»
Syro aa Cáes do Porto.

Foi uma idéa luminosa, pois ao che-
gar áquelie ponto da nossa extensa bahia
a referida autoridade surprehcndea oa
botes "Sergipe" e "Recrciorl, que tripu-
lados pci-os ladrões do mar João Ma-
nc.;'.' ilo. Saníos e Joüo COrc?, rjuc cou-
dli..:ai:i o primeiro 17 saccos e . se-
gundo 2 saccos.

Foram ambos presos c áprcliendida a
sua earp e os larápios enviados par»a 3* de'eg.ic:a auxiliar, onde foram au-
toa los em flagrante.
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0 PRÓXIMO CONCURSO DO
CAMPEONATO DE FUZIL

EREVÓLYER
IE' .este o programma do concurso dc

iirò, a realizar-se em 12 do corrente,
na linha de tiro da Quinta da Boa Vis-

'ta/ em homenagem aos campeões_ do
-,Tiro Brasileiro, Alfredo Eugênio Gcor-

v ge e Alberto Pereira Braga:¦'" 1* prova — "Campeonato de - __m1
. do Tiro Federal, de 1916" — 400 me-

tros — alvo regulamentar — 30 tiros--
Prêmios: medalha de ouro de cunho
especial, diplonla ;de campeão e Es*

-_trella do Ferro", ao 11. vencedor; me.
'..-__lh_.de prata e diploma ao 2° vence-
__dpr; medalha de bronze e diploma ao

;'¦¦•30 vencedor— Inscripção, io$ooo.
2» prova — "Campeonato-Municipal

de revolver" — so metros —. alvo re-,
gulamentar,. —' 30 tiros — Prcmios:

•- medalhS -de ouro . do cunho especial,
•¦'" dipldina de campeão e a Taça Munici.

fal, ao i° vencedor; medalha de prata
e diploma, ao 20 vencedor; medalha de
bronze e diploma ao 30 venc.cdor — In-

- scripção, io$ooo.
.."• prova — "Alfredo Eugênio Geor-

. ge" — 300 metros — Fuzil — .firo
Rápido — 10 tiros cm pé — -imite
máximo um minuto — Prêmios: me-
dalha de ouro e um alfinete com bri-

. lfcantes, ao u° venoedor* medalha da
ouro e uma abotoadura de ouro com
brilhante, ao a"; medalha dc.ouro e 3

| botões de ouro, ao 3° — Inscripção,''. 
s$ooo.

4" prova — "Alberto Pereira, Braga"
— 50 metros — Revolver — Tiro Rn-
pido —• 6 tirift — Limite máximo um
minuto — Prêmios: medalha de ouro
_ um annel de ouro com brilhante, ao

. i" vencedor; medalha de ouro e um
_, botão de ouro com, brilhante, ao 2*1

medalha de ouro e 3 botões dc ouro,
ap ,." — Inscripção, s$ooo,'__. -5*"-prova— "Ueneral Caetano de

¦ __ria" — Para 2" classe dc fuzil —
200 metros — 8 tiros, cm pé, ue joe-
lho, assentado e deitado —• Prêmios;
medalha de prata c um .relógio deouro,
ao i" vencedor jmedalha de prata e
um botão de ouro com brilhante, ao 2";
medalha dé prata e uma abotoadura de
ouro ao 30 — Inscripção, 2$ooo.

6" prova — "General Gabino Besou-
ro" — Para 3* classe— Euzil — 200
«netros — Para sócios do Tiro n. 7 —
8 tiros, cm ¦ pc, de joelho, assentado e

: (deitado — Prêmios: medalha de bron-
ze e uma corrente, ao :° vencedor;
medalha de bronze e um annel miassiço
Ue ouro ao 20; medalha de bronze o
«ma abotoadura de ouro ao •»" — In-

,; scripção, i$ooo.
7" prova — "Dr. Julio Furtado" —

.. Tara 2" classe — Revolver — 25 me-
tros — 6 tiros — Prcmios: medalha de
prata c uma bengala com castâo • de

r—-.uio, ao 1™ vencedor; medalha dc prata
. e um annel massiço dc ouro ao 2°;

medalha de prata e' uma abotoadura de
.... ouro ao 3° — Inscripção, 2$ooo.

§f|'¦;¦*. 8" prova — "Liga de Defesa Nacio-
Sol" — Para 3" classe — Revolver —
15 metros — 6 tiros — íjjemios: mc-
diilha de bronze e um annel de ouro
com brilhante ao i° vencedor; meda-
3ha de bronze e um relógio com pul-
seira ao 2°; medalha de bronze c uma
abotoadura de ouro ao 30 — Inscripção,
i?ooo.

Nas provas "Campeonato de fuzil do
Tiro Federal", "Campeonato Munici-
pai de Revolver", "Alfredo Eugênio
Ceorge" e "Alberto Pereira Braga",
poderão se inscrever sócios do Tiro
Brasileiro e officiaes do Exercito.•Nas provas "General Caetano de Fa-
ria" e "General Gabino Besouro" po-
iderão se inscrever sócios.do Tiro Bra-
sileiro e reservistas do Exercito.

Nas provas "Dr. Julio Furtado" e
"Liga de Defesa Nacional", poderão se
inscrever sócios do i'iro ri; 7 e volun-
tarios dc manobras.

Os atiradores das sociedades do Tiro
Brasileiro, deverão apresentar docunicn.
to, comprovando a sua classe; os re-
s.crvistás do Exercito deverão apresen-
tar suas respectivas cadernetas c o»
r.-oluntarios de manobras poderão
disputar a3 provas uniformizados,

íserá fai
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Vimos uo artigo dc hontem que a ai-
teração das tarifas de pagamento do
serviço tclephonico pelas taxas adopta-
das pela commissão de Justiça do Con-
selho Municipal traziam vantagem e
não pequena ao commcrcio estabelecido
nas zonas hoje mais fortemente onera.
das pelo systema actual, antipathico,
cruel, indefensável, que ao passo que
cobra dos grandes estabelecimentos
commerciaes do centro da cidade cenlu
c setenta c cinco mil réis ipor anno, do
pequeno negociante estabelecido nos
arrabaldes ou subúrbios arranca no
:mcsino prazo dc duzentos e sessenta .
dois a quinhentos c quarenta mil reis.

Mediante um calculo singelo, .claro,
positivo, mostrámos que pelo systema
.proposto e com a utilização média de
oito vezes ao dia do apparelho telepho-

iiiico, i incluídos propositalmente os do-
mingos, dias santos e feriados, o lucro
do conunerclante com o saldo do que
terá a pagar sobre o que actualmente
paga, será de duzentos e trinta c dois
mil duzentos e.cincoenta réis, ou de
cento c quarenta e dois mil duzentos e
cincoenta réis, ou ainda de quarenta e
dois mil duzentos e cincoenta réis, diffe-
rença entre trezentos e sete mil sele-
centos c cincoenta réis, aquivalcntes á
taxa fixa de cento c cincoenta mil réis
c mais 2.825 -telephonemas annttaes, c
as taxas fixas actuaes, de quinhentos o
quarenta mil. quatrocentos e cincoenta
mil c trezentos e cincoenta mil réis, con-
forme a zona. ,

Não ha sophisma possível ante a
crystallina clareza dos números expôs-
tos.

E quem discutir o assumpto sem
parti-pris, sem animo preconcebido, ha
dc comnosco chegar a idênticas con-
clusões.

De caso pensado tratamos em pri-
meiro logar do pequeno comniercian-
•te, estabelecido por via de regra em
zonas cuja população sc rarefaz, de
preferencia ao estabelecido na parte
central da cidade.

O nosso juizo assenta sobre as inda-
gações feitas no parecer da commissão
de Justiça do Conselho Municipal,
oriundo de uma proposta da Compa-
nhia Telephonica e orientado pelas
opiniões dos tcchnicos, que do assum-
pto sc oecuparam rias discussões havi-
das no Club de Engenharia, quizemos,
entretanto, ouvir de alguns desses pe-
quenos conunerciantes de arrabalde a
sua opinião sobre o assumpto, pois
era o seu interesse que estava em
causa. .

E' forçoso confessar que ás primei-
ras palavras sobre o assumpto a im-
pressão quc mos ficou foi dc que eram
absolutamente, positivamente, contra-
rios á reforma cm projecto, c isso
por que dc modo algum queriam capa-
citar-se de que delia pudesse alguma
vantagem resultar-lhes.

Já lhes estava trabalhado o espirito
pela palavrosa opposição á reforma,
acoimada de indecente patifaria, de
tratantada, de bandalheira.

E sem maior, exame haviam acc "il-

lado de 'bòa fé a insinuação.
Pacientes, explicámos, aclarando o

plano da reforma, indagando-lhes dos
omii actuaes e mostrando-lhes o q.ie
futuramente .eriaiil a despender com
o mesmo serviço.

E dessas investigações pacientes co-
lliemos alguns dados que podem inter-
essar o assumpto, trazendo maior cia-
reza ainda ao debate.

De um vendeiro do Meyer ouvimos
amarissimas queixas contra a Compa-
nhia Telephonica, contra a Light, como
clle dizia:

 Nós que vivemos cm um meio
pobre, com transacções commerciaes
que raramente attingctn cm contos de
réis á casa das dezenas, somos atroz-
mente explorados pela poderosa em-
presa. Pelo serviço tclephonico, por
um apparclho quc eu tenho obrigação
de ter em minha casa... ¦

— Obrigação? Mas obrigação por

7a£&e&
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facultado o uso dc fuzil modelo
181J5 e 1008, revolver ou pistola regu-
Camentarcs.

- Nas provas de fuzil os atiradores po-
derão fazer os disparos com a arma
apoiada.

iNas prov.-.s de tiro lento o atirador
poderá fazer um itiro de ensaio em ca-
da posição.

Os prcmios desse concurso estarão
cm exposição na Secretaria da Linha de
tiiv.ja: serão entregues no mesmo dia dá

, rcTífisação do concurso.
Com esses prêmios também serão en-

(regues os prêmios dos concursos an-
teriormente rcalisados pclo Tiro n. 7-

Concurso de 16 de maio de iç.i'5 —
Prova "Dr. Juüo Furtado" — 1° ven-
cedor, 2° sargento atirador Antônio Jo-
sé da Silva Caxias, unia medalha dc

¦ ouro; 2" vencedor, Plinio Braga, uma
medalha de praia; .. vencedor, i" sar-
sento atirador Rodolpho Durães Pache-
co Sobrinho, uma. medalha dc bronze.

Prova "1,1 de Maio" — Io vencedor,
Plinio Braga; 2" -vencedor Paschoal
Fontes: 3" vencedor, Clovis de Brito;
medalhas ile bronze.

•Prova "Tiro 7" — Tiro rápido — .1°
vencedor, capitão atirador Floriano Es-
cubar, medalha dc ouro; 2" vencedor,
dr. Tulio Tliicrs Perissc, medalha dc
praia"; 3" vencedor, i° tenente do escr-
•cito lliiefonso Escobar. medalha
prata.

Prova "Intendente Rodrigues Alves'
¦— Revólver — i° vencedor, dr. Afia
Ilio Costa, medalha dc ouro; 2° vence
/.or Alexandre Paulo Temporal, meda-
.lia de prata; 3" vencedor, 1" sargento
Aithaydc Alves Coelho

Prova "Dr. Julio Furtado" (mensal)
i-eatisáda cm i9M — Prcmios offcrc-
cidos pclo tenente lldcfonso Escobar,

. presidente do Tiro n. 7.
Prova de 2" classe — 1° vencedor,

'Alcx.ndrc Paulo Temporal, medalha de
ouroV 2", Joaquim Dias dc Aiiiorim, me-
dálha dc praia; 3°. 1°'sargento Athayde
Alves Coelho.

Prova de 3* classe — 1° vencedor,
Joaquim Dias de Ainorim, medalha de
ouro; 2o vencedor, Alexandre Paula
Temporal, -medalha de praia; 3° vence-
dor, Oscar Thiers dc Farias, meda.ha
dc bronze.

Para realisnção desse concurso foi
bi linha dc tiro completamente reforma-
da, sendo reconstruída a trincheira de
400 metros, que ficou a 20 metros abai
xo do nivel onde se achava, custando
sua construecão quantia- superior a
conto de réis. , . ,

Foram levantadas duas trincheiras ue
cimento armado para o tiro de revólver
à 25 e 50 metros provido» de alvos
conjugados dc caeliillios.

As demais trincheiras a 15, '3°. -00
e 300 metros foram completamente rc-
¦formadas.

Todas as denendencias do "Stand"

foram ajardinadas.
O Tiro 7 empregou quantia superior

h 1 :70o$ooo para acquisição dc pre-
mios para esse concurso cujas ms-
cripções acham-se abertas todas as noi-
tes na sédc do Tiro 7. no quartel ge-

. mera) do Exercito, c aos domingos na
linha dc tiro da Quinta da Boa Vista.

Para os atiradores que vão disputar
esse concurso, será realisado um exer-
cicio de fogo, no dia 5 do corrente,
das S horas da «íanliã ás 4 horas da
tarde.

•mttt mt mmi

— Por quc ? Pois o senhor não vc
quc é um dos mais poderosos meios da
concorrência pela freguezia, a çolloca-
ção de um apparclho leicphomco 110
arinazcni ? Coitado do negociante que
fugir a essa obrigação I Ein pouco te-
ria dc fechar ;._ portas do. seu estabe-
•lecimcnto, baldo de freguezia. N03 pa-

gamos nesta zona duzentos e . setenta
mil réis por semestre, isto é quinhentos
e quarenta mil réis por anno pelo ser-
viço, ao passo que os grandes cstabele-
cimentos commerciaes da cidide, que
fazem tran_acç"<es no valor de centr-
nas, e mesmo de milhares de contos
pagam somente cento c setenta e cinco
mil réis. ...

Ora, por esse preço é quasi ímpossi-
vel ao particular ter eni.sua residência
uma installagão telephonica.

Os.telcphones do bairro são 03 dos
armazéns de comestíveis e dc algumas
padarias, poucas.

Esess apparelhos servem a todo o
mundo. Quando um do3 meus empre-
gados sáe a servira freguezia, leva um
rói de recados transmittidos a varias
casas do bairro; quando volta é por-
tador de uma nova lista de recados a
trausmi-tir. Eu, tenho um rapazinho
empregado que passa qusi o dia intei-
ro na rua ou pendurado ao apparelho,
a serviço exclusivo da minha íreguc-
zia. E posso af firmar-lhe que a exis-
tencia do telephone em minha casa e
uma das razões mais fortes para o au-
ginento de minhas transacções com-
merciaes.

ÍP_is ibero, onerados convo estamos
nós os pequenos coinmerciante9 dos
Ipontos alfastados da cidade, pagando
um despropósito por esse serviço, ain-
_ta paira sobre nós essa ameaça de
uma reforma, que só pôde trazer-nos
novos ônus 1

Mas mão ha nada disso...
Ora se ha I O senhor sabe qual

devia ser a reforma ? Taxar com ««'0
c setenta e cinco mil réis as zonas
mais afastadas, e. á proporção que se
fossem approximando do centro mais
denso da população, onde existem os
grandes estabelecimentos coinmenciacs,
fosse ella augmentando até attingir a
de quinhentos c quarenta mil réis, que
sobre nós pesa agora, e quc devia re-
cair sobre os conunerciantes cm grosso,
de maiores recursos.

Expuzemos: então ao nosso mter-
locutor o systema adoptado pelo pa-
recer da cpinmissão de Justiça do Con-
selho Municipal.

Diz então o senhor que terei a
pagar somente cento e cincoenta mil
réis .....

Com a restncção de so se utilizar
mil vezes do apparelho durante o a.nno.

15 em caso dc me utilizar mais
vezes ?

Pagará por tclephonema exceden-
te dos mil, a-que tem direito, por uma
tarifa que oscilla entre cem c cincoenta
reis ipor um. Quanto maior fôr o nu-
mero de communicações, menor será a
taxa a ipagar por telephoncma.

Mas só mil communicações por
anno ? E' muito pouco I Eu só de re
cados dos meus freguezes expeço, ás
vezes, mais de vinte por dia.

Perfeitamente. Mas os seus fre
guezes, que se quizessem fazer hoje
uma installaçao telephonica teriam de
pagar, como o- senhor, quinhentos c
quarenta mil réis por anno, poderão
gozar desse beneficio mediante o paga-
mento fixo da taxa dc duzentos . mil
réis, 110 mesmo prazo, com o direito a
usar do apparelho á descripção, ou
cciiío e vinte mil réis, com direito, po-
réin, a oitocentas communicações annu-
aes somente.

Mas nesse caso todo o mundo tera
telephone em sua casail

E por esse motivo deixarão ^de
utilizar-se do apparclho de seu arma-
zcm. E mesmo que não façam a instai-
lação, contando continuar a utilizar-se
do seu, ninguém o impedirá de cobrar
cada recado telephonico pelo justo pre-
ço por qtie o senhor passará a pagal-o
á Light.

Cem réis ? iMas c uma idea ra-
soavel esta.

—. E assim como o senhor lança no9
cadernos da sua freguezia o rol das
compras diariamente feitas...

 Passarei a debitar-lhes 110 cader-
110 os telephonemas...

Claro.
 Mas se assim é, acabou por cx-

clamar o meu interlocutor, não vejo.
por quc motivo andam por ahi a dizer
que eom a reforma vamos ser escor-
citados. , ;.',._; 

'-,

 Eu também nao sei. E olhe, meu
caro amigo, aqui muito á puridade,
pôde acerescentar, para. nosso consolo:

A GUERRA

*e também ninguém sabe".
(D'0 Imparcial).

Este mez

t_1S*

cor.-'o,

FOOTBALL
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As reservas allemãs
Um artigo do critico mi-

litar inglez Hilário
Belloc

£.tl„rí-, 2 (A. H.) — O conhecido
critico militar sr. Hilário Belloc con-
sagra esta semana o seu artigo na rc-
vista "Land and Water", a um exame
aprofundado das reservas da Allemanha
cm combatentes; Passa minuciosamen-
te cm revista todos os algarismos rela-
tivos ao assumpto c chega por fim as
seguintes conclusões: .;

i» — Os effectivós allemães do çxer-
cito cm campanha e serviços auxiliare^
não passam sensivelmente no actual mo-
mento de cinco milhões de homens.
São esses effectivós os mais elevados
quc a Allemanha teve até agora cm
campanha. !

3" — As reservai eventuaes dc.com-
batentes que estão na retaguarda, for-
ças muito augmentadas e disponíveis
até agosto de 1917, não excedem de
1.310.000 a 1.320.000 homens, c, na
pratica, pode-se mesmo dizer que não
vão alem dc .1.200.000 homens. Em
todo o caso, 03 cálculos feitos -por ou-
tros entendidos sobre essas .reserva»,
não attingem nunca a ' milhão e • melo
de homens. .

3» — Estas reservas permittem sub-
stituir um homem por cada dinco e
não mais um homem por cada quatro
nos actuaes exércitos allemães. Isto
é, — diz o sr. I-Iilario Delloc — eni
cada grupo de cinco homens, o pri-
meiro quc cair ou não fôr disponível
por doença pode ser substituído mas
se cair outro, esse não poderá ser sub-
stituido."

4» — Aquelle total de :.310.000 a
1.320.0000 homens dç reserva c basca-
do em quatro categorias: .

fl) _ 560.000 homens, approxunada.
mente, nos depósitos .

b)  150.000, ou o máximo 160.000
homens em condições de servir ante»
do verão próximo, mas ainda não cha-
mados ás fileiras;

c) — 600.000 homens, no máximo,
actualmente nos hospitaes e que volta-
rão para as linhas de frente; c

d) — Os homens em estado de pe-
gar cm.armas; mas retidos uo paiz pa-
ra trabalhos indispensáveis.

Nesta categoria foram incluídos to-
dos os homens que estão em condições
de pegar em armas, não havendo, por-
tanto, nenhuns outros disponíveis.

50 _ Os 560.000 homens que se en-
contram nos depósitos subdividem-se
assim:

o) 320.000 constituídos pela massa
da classe dc 1918;

b) — 20.000 feridos ja curados cm
convalescença nos depósitos; . .

c) — 70.000 rejeitados no primeiro
momento, nas chamadas ás fileiras de-
pois dc um segundo exame medico; e

d) — 150.000 constituídos pclo resto
da classe de 1917. ,

•Estes algarismos mostram que duran-
te os nove mezes, a Allemanha poderá
substituir, exaciamente, as suas perdas,
comtanto que cilas sejam de 20 °| ;
mas já não "o 

poderá fazer se ellas ío-
rem de 25 "| ,

"Ora, a proporção das perdas c mui-
to mais elevada que 20 T, — observa
o sr. Hilário Belloc — e os mezes
difficcis que chegam, a superioridade
dc artilheria dos alliados no oeste e o
aprovisionamcnlo crescente de muni-
ções na frente leste causarão ao muni.
go perdas tão importantes quc no co»
meço da primavera de 1917, o que lhe
restar como reservas, será totalmente
insufficiciitc para compensar os deft-
cits."

A GUERRA NAVAL
Lisboa, 2 (A. H.) — Um navio da

divisão naval encontrou um cscaler
conduzindo o commandante c 27 tnpu-
lantes do vapor inglez Marqllis Bacque-
ben, também torpedeado por um sub-
marino allcmao, os quaes foram üesem-
barcados na costa do Algarvc. O. com-
mandante declarou que o vapor inglez
Aringtor também tinha sido poslo a

pique pelos allemães. _ .
Os jornaes dizem que nao foi pos-

sivel verificar o nome do submarino
allcmao. Somente se pôde ver quc as

placas tinham o numero 43.

dar pòr cada canhão ou bateria e inu-
til. Não é evidentemente uma ordem
emanada da retaguarda que deve deter-
minar a aetividade de uma bateria em
acção, ameaçada pelo inimigo. Se os
genéraes allemães pensam na distribui-
ção de cartões para o consumo de obu-
zes, verificarão que tal .ysteiua e un-
praticavel, num campo de batalha em
quc o adversário possuo a iniciativa.

Os. aeroplanos france
zes em aetividade

(A. II.) — CommunicadoParíj,
official: 4 ,„„,"A despeito do nevoeiro c das tem-
pestades que têm eaido na maior par-
te da frente, os nossos aeroplanos.es-
tiveram hontem em acliva perseguição
ao, inimigo. No Somme, o sargento
Tarascon, abateu o seu sétimo appare-

¦ hor_a -irecção de Moeblans Um ae-
roplano de tres logares, destruiu dois
aviões allemães, um no aerodromo dc
Mctz.ci-Cout.urc, outro., defronte de
'Sains 

Quentin. _n região de Verdun,
o sargento Sayarct abateu o seu sexto
_pparelho, nas proximidades de Hog-
nemille. No Woevre, uma esquadrilha
inctralhou uma columna de infanteria
inimiga na direeção de Azamies c va-
rios trens nas regiões de Conflans e
Mangiennes. Um ipiloto francez atacou
na Alsacia, quatro machinas allemãs,
abateudo tuna próxima de Altkirch.

Ainda a evacuação de
Vaux pelos allemães

S Nova York, 2 (A. A.) -- O com-
muiiicado allemão hoje oublicaüo nes-
ta cidade confessa a noticia que ante-
riormente aqui circulou de terem as
forças allemãs evacuado as fortitica-
ções de Vaux, na região de verdun.

Para altcnuar essa derrota infligida
pelas tropas republicanas, o çpmmuni-
cado do estado-maior tcdcscodizquetal
ordem foi dada devido a artilheria des-
truidora dos francezes, que tornaram
insustentável a posição, mesmo impo3-
sivel de dcfendel-a. .

Accrescenta ainda o communicaao
que as tropas allemãs se retiraram cm

perfeita ordem, tendo sido uísignifi-
cantes as perdas, o quc não parece ver.
dade cm face das categóricas affirma»
ções vindas de Londres e Paris sobre
a tomada daquella posição, que foi
üisputadissima, tendo o inimigo oíle-
recido a máxima resistência.

No resto da linha de frente os fran-
cezes continuaram a progredir.

Paris, 2 (A. A.) — Durante a noite
de hontem para hoje, as tropas repu-
blicanas destruíram parte do importan.
te forte de Vaux, que eslava cm poder
dos allemães, que foram forçados a
•evaeual-o, sob cerrada fuzilaria c sem-
pre perseguido pelos soldados france-
zes. . .' As perdas do inimigo sao enormes.

Uma senhora morre repentina-
mente ao descer de um bonde
A' noite, quando descia de um bonde

da Light na praça Onze de Junho, foi

accomettida dc uma syncopc uma ser

nhora de cór branca, de 40 annos de

edade e trajando pobremente.
Ch-mada a Assistência para soecor-

rcl-a, foi a referida senhora metlida

na ambulância e levada para o posto

da praça da Republica. Em caminho

veiu eUa, entanto, a íallccer, sendo o

seu cadáver recolhido ao Necrotério,

com guia da policia do 14o districto. _
O cadáver da inditosa senliora, cuja

identidade não pôde ser de prompto

restabelecida, traja saia preta de «asi-

mira de algodão branco e está des-

calça. _

NOTICIAS DE PORTUGAL
Lisboa, 2 (A. A). - Teve uma con-

correncia desusada a romaria aos ce-
terios durante todo o dia dei.hoje, o
mesmo acontecendo nos templos desta
capital, onde o numero de fieis íoi
enorme •

Lisboa, 2 (A A) —. Desembarcaram
em Lagos, mais 27 tripulantes, do ta-

por inglez "iMantis", posto a pique pe-
los allemães em frente ao Algarve

Hontem 39 tripulantes arribaram a
Portimão .»_»*____
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O sr. Enéas não quer ser reeleito
Belém, 2 - (A. A.) - O dr. Enéas

Martins, governador do Estado, coin-
municou ao presidente do benaüo e a
bancada paraense no Congresso re-
deral que, ao contrario do que tem sido
noticiado, continuará á testa do gover-
no, não o abandonando para se desnu-
compatibilisar para a sua reeleição, vo-
tada por todas as forças políticas do _s-
tado.

O governador declarou que assim o
faziai em beneficio dos mais altos inte-
resses do Estado. . , .

Belém, 2 — (A. A.) -~ Tendo ai-
guns jornaes annunciado que o gover-
nador do Estado havia convidado o se-
nador Lauro 'Sqdré, presentemente nes-
ta ca.pital, para uma conferência, cin
nota officiosa de hoje, 'aquelle desmen-
te tal informação, dizendo que a entre-
vista .oi solicitada .por este senador.

IIO Marquez de Fayolle,
Por Górard do Nerval

O Tamanco encarnai
Tor Hcnry Murger *

Um casamento na
época do terror,

Por Mirecourt

LÁZARO,
Por Don Jacintlio O. Picon

DUAS ORPHÃS,
Por Mictto Mario

PEDRO E THEREZA
Por Mareei Prévost

UM ERRO JUDICIÁRIO,
For Marc Mario

«MOR VENDIDO,
Por Salvador Farina

Odlo irreconciliavel.
Por Carlos M. Ocantos

Servidão e brio na
vida militar,

Por Alfredo do A.gny

Á QUESTÃO DOS TELEPHONES
interessantíssimos comnictua-

í . palpitante

DIM..
NUlÇAO

340$ooc
_.5o$ooc

i5-$_dc
(l_Ç_l)0

Por II. do Bnl/.ac

UM CASO ESCURO,
Por H. do Bulzac

O^ FAZ UMA
Grande venda

EM
Roupas Brancas

PAU A
CAMA E Ml-SA

Um communicado' francez

Paris, 2 — (A. II.) — Communi-
cado das 15 lioras:

"Ao norte do Sonnnc, apezar do mao
tempo persistir, aiignicntámos durante
a noite as vantagens ganhas entre Les-
bocufs e Sall.-Saillisel; e consolidamos
o terreno conquistado, tomamos vários
pontos de apoio, limpámos varias bases
de metralhadoras e capturámos oito ef-
ficiaes e 178 soldados, elevando assim
a 536 o numero dc prisioneiros captu-
raiios honlem naquclle sector.

INa margem direita do Mosa, a noite
decorreu relativamente calma.

Exercito do Oriente: — Entre, o
Struma c o Vardar, nada houve de uu-
¦riortante além do canhoneio bastante
vivo, particularmente no sector do lago
de Doiran".

Os italianos oecupam
ÍRoma. 2 - (A. -A.). - Communi-

cádo official do generalíssimo Cadorna
annuncia que as Uropas italianas oc-
cuparam Vi.li_.ii Briback e os entrin-
cheiranicntos austríacos de Opackian-
sclla c Casiagncvizza.

Nessa acção os italianos aprisionaram
ni oí.iciaes e 2.600 soldados ao ini-
migo, quc leve ainda perdas cnormissi-
•mas cm mortos c Jcridos gravos.

— A. Osório

a
um

VICTOIUA P. CLüli versus MIA-
MATICO HO REALENGO

Realiza-se 110 próximo domingo, no
"ground" do segundo, á estação -do

Realengo, o esperado encontro.entre as

feries 
¦"equipes" 

dos clubs acuna.
O sr. M. Antunes, captam geral do

Victoria V. Club, escalou os seguintes
"•teams": ,. 

,.i« "team
JI. Pinto

T. Lisboa — Arlhursinlio _
Antônio - J. Lamego - -.tstao

M. Pacheco — Ooca — Clcto — Lc-
zar

2» "team"
luca Lima

Ernesto — Guilherme
jorRC — Custodio — P. Santos

1. Pereira - Edudrdo';- '^los(*r
J Lulú — Dcmetrio

Reservas — Todos os jogadores do
-1*1 ** 1 cniu •

A direetoria, avisa aos jogadores, qi*
o trem para o 2' "team" parte da
Central, ás 12,3o, c para o 1 tcain ,
•parte ás 2 horas da tarde.

 _iwii» .

JSAIOS X — EliEOMIIOIDÀDE
SIED10A

lExamcs, pliòtbgraphias e tratamento
pelos raios X. Applicações de clectnci-
dade nas moléstias cm geral. Dr. J. de
Toledo Dodswortli. 10S, Avenida (.cn-
Irai (no lado do Jornal do Brasil) —
Telcp., 2326, Central.

Sociaes

C. Scllos, João Draga, Antônio Moreira,
ítuiz dc Castro, Ucmcrvál dc Moura c
l.cdcrica Soares.

* * ®
FESTA ESCOI/AI-

Km beneficio da 'Caixa _KscoIar 
"K.liio

iT.uz", du ti" districto, rcn'Íz..-S- depois de
aieauliã, ás 2 horas da tarde, no tlicnlro
liecreio, 11111 brilhante festival honrado com
a presença do .presídento dn Republicai
prefeito c director dc Instr.ucção. .O espcctaculo constará do vaudcville "A
linda funcci-iiaria", pela companliia A.
Azevedo e dc vários cântico] escolares
executados por. 11111 coro di! setenta alu-
ninas da districto.

A commisâão promotora dos festejos e
composta do inspector dr. Custodio Nunes
Iiinior c das professoras dd. Marianna
.oito, Laura Costa e Clara ferreira.

çues
prisioneiros
tratos,

.'.-'*
, <¦.-;"'-._

$

í
R_

ÇOM A LIGHT

Um fiscal de bondes
muito severo

T)cu-sc hontem num bonde da linha
é» Mattoso, cujo condujtor tem a chapa
n 1.269, o seguinte facto: 11111 grupo dc
mulheres da vida airada, un numero
«le cinco, tomou o refcfldo carro, rc-
cusandò-se a pagar as respectivas passa-
„.:,5. Klsiú -_..c ,0 fiscal n. 2.14. que
quer obrigar o condueiur .*. pugar as
cinco passagens, principiando ambos a
discutir o caso.

Ora, não »os parece justo que esses
pobres empregados sejam lesados nos
•eus minguados vencimentos, eni eu-
cumstancias como estas.

A attitude do fiscal deveria ser outra,
-brigando as árrèlientas passageiras a
J«sccrem do bonde, ou a pagar a passa-
«em, e nunca querer cobrar Uo condu-
ctor o valor das mesmas.

Es!c facto uos foi trazido nor mna
üeitemunhas de vi.-... que nos pediu cha- j S-bastlão José uub
.Kmos para a irregularidade a atten-, AWao Penedo^ <

|«So de ouem compelir. ' 6a|vado! (.ani^k

UAI AS INTIMAS
.Vazcní annos liojc ...
O menino Kstcmo, fnlio do cap-.tao Sla-

nocl do Kc..o Magalhães•;
_- o sr. -IitlaquiiiS 1'crrct, auxiliar te-

clinico da E. F. Central;  ,°"_- 
o inclino José, .filho do official de

marinha mercante José Dias dc Souza c
Silva • .-.-..!-.- r.erlinck Taiai.— a sra. d. Antonieta

do pUãrmacaitico Uubens Paira ;

RELIGIOSAS
Na egreja da .encravei Ordem Terceira

dc -S. .raiicisco da Penitencia tomou nn-
le-lioiitcm po.se a nova adininistração. que
tem de dirisir seis destinos, 110 anno com-
Hi-oniL-al de 191Ú a 1917: ministro, major
Joaquim José da Silva Fernandes tonto;
vice-ministro, l.cniardinn Pinto da Fonse
ca; secretario, José Kilieíro Fernandes Coe
lho; syudico, coiiimcndador Josí Conçalvcs
("iiiiinarães-, procurador geral, Francisco da
Koclia Garcia; mestre dc noviços. Joso
Maria da Costa ; procurador do Hospital,
Amandio Pinto Marcando Pires; procura-
der do bairro da Prainha. João José ler-
re-ra; definidores; Uciijaniin da Motta Sal-
pado -ias, lipaminondas Lcoiiidas da Cos-
t.-i Guimarães, Cesario Cocho Duarte, An-
tonio llraz da Cunha Soares, Guilherme
Gonçalves da Silveira, Affonso Luiz Vizcu,
Antônio Ribeiro Duarte Silva, visconde de
C.-stro Guidão, Alfredo Loureiro l-"erreira
Chaves. Luiz de Almeida Kabello, Antônio
lo-é Martins da Motta. dr. João Saraiva"dc Andrade; ministra, Violniitc Freitas 1-er.
iiatidcs Couto; vicc-niinistra, Ilonoruia'Morena ile A. Aveilar; mestra de noviças,
Clara llraea da Fonseca; vigana da egre-
ja. Luiza joaquina Martins Cmimarãcsj vi
garia da capella dc S. 'Francisco, Sophia
dc Souza Aveilar; zeladoras: dd. Nerca
Pereira 'Marques, Rosa Marictta dos San-
tos Pereira. Maria da Conceição Andrade
Avelar, Ilerminla Leal, Carmen Uo-elli.
Emilia Adelaide Fortes da Costa, Ida Tho-
iraz \'izcu, Cândida de Faria Ventura, Ma-
ria Kosa Gomes Ribeiro, Julieta Peixoto
Silva Chaves, Carmen Arames Pires c Ma-
rii. Tose dc Almeida Kabello; vigário do
Culto Divino, Antônio Comes Lessa; sa-
crislãcs: Napolcão Pereira dc Oliveira
Guimarães. Antenor da Cunha Vianna. Ce-
fr.r Corrêa de Azevedo. Armando Alves
Kiliciro, Abelardo Dias Martins e Ângelo
Cornclio Sartori.

O tratamento dos prisio-
neiros na África Orien-

tal allemã
"Cidade 

do Cabo, 2. (A. H.) — O jor-
nal desta cidade " 1 lie Etist London_ ,
publica uma impressionante descripção
•das condições cm quc viviam os prisio-
neiros no campo dc concentração de la-
bers, .na África Oriental aUcmã. Quan-
do as tropas inglczas — diz-o jornal-
penetraram na cidade dc labora, pouco
depois de ocetipada pelos belgas, encon-
traíam grande numero dc prisioneiros
dc guerra inglezes a maior .rlc dos
quaes tinham sido internados havia ilots mento do facto,
annos. Entre estes prisioneiros cujo nu- tr0, verificando
mero andava por cerca dc cem, havia
lambem algumas mulheres. As condi-
ções do campo eram deploráveis. Nao
sc via senão inmiuhdicic por todos os
iiulos. Os europeus, homens c mulheres;
viviam encerrados com os negros cm
pequenos compartimentos cujas comli-

- sanitárias eram detestáveis, lltutos
moríerãm devido aos mãos

*As'tropas 
britaniiicns forneceram du-

rante muito tempo alimentos aos prisio-
neiros libertados c por fim arranjaram-
lhes os meios necessários para a sua rc-
patriação.

Um communicado do
general Cadorna

Roma, 2. (A. II.) - O communicado
do gèncralissiino Cadorna, publicado as

primeiras horas da noite, annuncia a
conquista, dc extensos cntnncicir.imcn-
tos na zona dc Gorizia. Os italianos to-
maram de assalto \eiki c Kribacli.^a
cota 37G. o monte Pccinha e » cota 308,
no Caí-so, onde avançaram ate um kilo-
metro apenas a leste dc Scgeli. Ultra-
passaram, além disso, cm vários pontos,
a forlc linha do inimigo ao sul ila cs-
trada quc vae de Opp.u-chia._Ua a Las-

^.*ò_in- feitos 4.731 prisioneiros, entre
os quaes Lü officiaes c tomados seis
canhões dc 105 m|m. e muito material
bcllico. >

O que diz um correspon-
dente da Agencia

Reuter
Londres, 2 - (A. H.) — O corre-

spondente particular da Agencia Reu-
ter junto do quartel general francez es-
creve -ir"O serviço de intormaçoes dos lran-
cezes continua a recolher novas pro-
vai dan dificuldades |ue c.nfioiu.-.m
os comnvatulaiitcs allciuães no trabalho
de alcançar os dois ambicionados Uns
em matéria dc canhões e nuiniçoe*

Com um tiro na testa
O carvociro Antônio Teixeira resi

dente á rua Coronel Pedro Alves nume-
ro 3111 brigou, ha dias, com o moço de
cavallar!<ras José Machado, do 23 an-
nos e residente á mesma rua n. Mi'.
Hontem, às 11 i|- da noite os dois
se encontraram no botequim daquella
rua n. 31.I c discutiram. Em meio da
discussão Teixeira sacou de um rcvol-
ver e feriu o seu contendor com um
tiro na testa. Ao e .ampido açudiram
populares que chamaram a Assistência
sendo o ferido depois de soecorrido re-
movido para a Santa Casa. .

Teixeira fugiu, andando a policia do
S° d-«tricto no seu encalço.

 __«__-¦ 

Fallecimentos nos Estados
Curityba, 2. (... A.) — Falleceu hon-

tem, aqui, d. Maria de Macedo Olivei-
ra, esposa do coronel João Carvalho de
Oliveira, sendo sepultada hoje. ás 4
horas da tarde. ¦¦_'..

Parahyba, 2. (A. A.) — Falleceu aqui
o coronel Francisco Pinto Pessoa, pae
do dr. Pinto Pessoa, chefe do districto
telegrapliico deste Estado, do sr. Eduar-
do Pinto c dos capitães Olavo c reli-
ciano Pessoa.

 -_.--»¦ '

Está enfermo o coronel Aprigio
de Sonza

Goyaz, 2. (... A.) — Só hoje chegou
a esta capitad, devido a ter apanhado
febres em caminho, o coronel Aprigio
dc Souza, a" vice-presidente do Estado,
trazendo cm sua companhia sua esposa.

Consta quc o coronel Aprigio dc Soit-
za tomará posse do governo do Estado
amanhã, não o fazendo hoje por ser
dia feriado.

Naufrágio de uma íalúa com
-' mil e tantas caixas de

petreleo
Honlem, á noite, quando navegava

nas proximidades da ilha Secca, a falúa
Cccilia, sendo balida pelo forte vento
reinante, sossobroit, afundando com
mais dc mil caixas de petróleo, que
compunham o seu carregamento.

A Policia Maritima, tendo conheci-
foi ao local do sinis-
lerem sido salvos os

tripulantes da Cccilia, cuja carga se
perdeu toda.

O dr. Alves de Faria dei
xou o "Commercio do

Paraná
Curityba; 2. (A. A.) — Deixou de

fazer parte da redacçâo do " Commer-
cio do Paraná", o dr. Alves de Faria,
cm vista da nova proposta de arrendaT
mento do jornal, proposta essa que foi
resolvido cm assembléa geral.

Mysterios da Villa Rosa.il
Por A. E. W. Mans-ii §

POR IIM METE, i
Vpv 3. T. dc Saint-Cenuain^i

MULHER DE MARMOREl
Por Carlos Mi" Ocantos SS

O CORREIO DE LIÍO
Por Marc Mario

| Abbadessa de Castro,!
Ú Por Stcndhnl (Henrique;;

IJczle) •

{{PREÇOS AVULSOS — Nn&|
\\Capital: Volumes broclm-S
8 dos, 2$; encadernados cmjg
J-| perculinn, 3$; com cnca-Sj
ítdernnção do amador (cs-jg
{•hiec.lal), _$000. «j
ít No Interior: Volumes»
8 brochados, 2*500; enca-S
j-j dentados cm pcrculliia,?»
ít3$500; com encadernação^
U do nm ndor ( especial), U
% 4$500. ||
<| Instrucções para nssl-js
Sgnnturos vide numdrosg
|í anteriores. Vcndcm-so col-
J.J lecções a preços rcuiiziuos; 2S

Temos
rios c algarismos, sobre
questão" dos tclephoncs. bao os se-

guintes: , , _, .. ..
A rede telephonica* do 'Rio dc Ja-

neiro. comprelicndc - actualmente .C1N-
Cü-zonas; a tarifação proposta quan-
to ás .residências particulares. I-IMI-
NUE ENORMIÍMKNTE os preços
para QUATRO dessas cinco zonas.^

Paga actual- .Passará
uiento a pagar

5«.zona.... 54°* - 200$
4" zona.... 450? 200?
3» zona.... 350$ --'D»?
."zona.... soai coo?

PARA ESTES PREÇOS NAO HA
NENHUMA LIMITAÇÃO DE COM-
MUNICACOES; O ASSIGNAN1 h
PODE UTILIZAR-SE HO APPARE-
LHO 'QUANTAS VEZES QUIZER.

.ssiin, TODAS AS CASAS PART-.
CULARBS do Rio de J?-nÇ>™:triler;!0
nos telcphones essa REDOCÇAO^ de

preços, que varia entre 6.J. a 340. por
anno. .. ,

Só em uma zona as casas partícula-
res terão augmento de preços, .nas
ainda assim liypotheticamente.

Isso se dará na 1* zona, onde o tele-

phone eusta 175$ e passara a custai
200$000. .,„,„»„

Essa zona é exactamente a Mh.Miiv
de todas, pois que está limitada pc a
rua Dois de 'Dezembro e «anal uo
Mangue. acsi

Mas, ainda assim. SE O l___i-
GNANTE PREFERIR, em- «« «fj

mÊÊÉ$m %m_s
?tó"Src_ScSs
ANNUAES.

Isto quer dizer que, se o assignante
puder regularizar as suas communica-
ções de modo a nio exceder aquelle
numero "de oitocentas, nao so NAO
TERA' AUGMENTO, mas TERA' A

REDUCÇÃO de 55$. »» Pre5° •"••*••*•
e annual.

E só se elle quizer ter.um numero
ILLIMITADO de communicaçõe» t

que terá o augmento de MÍ^o^aano;
ligeira compensação as K.c.lJU-.«'-*'
que variam nas outras quatro zonas,
de ,.40., de 250., de 150$, de 62?,
.pois, que os preços dç 540$, %W?J
dc .50$, c de 262$.PASSAM, 

'lODOb

ELES, A SER DE 2oo$ooo.
Pódc_se, pois, dizer quc todas as rc-

.(dencias particulares do Kio ue j.i-
tiaro são fas.rccidas pela nova tan-
facão. . •

Ouanto ás casas coinmerciacs haverá
uma taxa fixa c uma tarifa .-movei. A
taxa fixa será de *5o., com direito a
1.000 communicações; a tarifa movei
c para as coiumumcaçõcs cxce-lentes, .
baixando do máximo de 100 reis ,atc
o iniiiimo de so réis por connnunica-
ÇãO.

A casa commercial que tiver apenas
1.000 communieações por anno tera
não um AUMENTO mais uma RE-
DUCÇAO de preços. RcDcllida, porem,
essa hypothcsc, o augmento das taxas
de cxcedcncia correspondei- a uma
maior utilização do serviço. .

Como principio, não lia quem deixe
de sustentar a procedência dessa pro-
porcionalidadc". qufc existe cm tudo,
nos nossos tclegraphos off.ciaes, no

peso da correspondência postal, nas ta-
rifas dc transporte, no sello Uc do-
cumentos.

Mas c preciso ponderar : ¦ 
_

i°) que as communicações so sao pa-
gas quando são podidas ; ,

2o) que as casas commerciaes benc
ficiam da ampliação do serviço .bara-
teado aos seus clientes ;

3o) que os seus apparelhos, para ser-
viço próprio, são por uso, por abuso e
por favor, constantemente utilizados
por pessoal estranho á casa ;

4") que esses usos, abusos c favores
cessarão cotn a tarifa, porque todos fi-
carão constrangidos cm pedir um fa.
vor quc custa dinheiro ; 

*

5") que essa concorrencial gratuita
ao serviço de uma empresa, feita por
um cliente dessa empresa, não sc legi-
tima dc modo algum, pois quc — para
não dar senão um exemplo — as assi-
gnaturas nominaes de passagens não
podem ser emprestadas por favor :.

6° que "comme-rcialmcntc" a utiliza.
ção de qualquer serviço deve corre-
sponder a um "'beneficio coinmcrcia...
para a casa; e para dar outro exempla
diremos que o corretor que tem em
__ova York, poo.ooo commkintcaçõcj
annuaes (c o "record") está natural-
mente muito satisfeito por pagar a
SOiM M A CORH__--0_.D-_.N-_ A
ESSE SERVIÇO, c não deseja que o
trabalho alheio, o das empresas, faça e
seu lucro mercantil.

(Da Noticia, de ante-liontcm.)

FALLECIMENTO
iFalleceu hoje, pela madrugada d.

Aurora Sintz. Seu enterramenlo rcali-
za-se hoje, ás 3 horas da larde, saindo
o feretro da travessa S. Vicente dc
Paulo ri. 20.

DURANTE O MEZ DE NOVEMBRO
Teremos cm exposição nas nossas vitrines, no interior do armazém e na

sccção de Roupas feitas, grandes SALDOS de camisas, ceroulas, pyjamas, rou-
pinhas dc creança, roupas para homens, collarinhos e chanéos, mercadorias to-
das de primeira qualidade, quc venderemos por preços baratissimos.

AU CARNAVAL DE VENISE Rua do Ouvidor n. 136.

COM A CENTRAL DO BRASIL

Até parece pilhéria!
Escrevem-nos:
"Sr. redactor-^o Correio da Manhã.

— Escrevo-lhe -.ob a mais dolorosa
descrença deste regimen que amei com
estremecido carinho, c que hoje, me
penitencio de o preferir.

1-udo de oligarelias, deve-se coguo-
minar esta infeliz Republica! .

Imagine, sr. redactor, que lia dois
annos e mezes clamamos cm vão, pvn
reclamar um direito que nos assiste,
qual o do restabelecimento dn; parada
dos trens RP i e RP 2 na estação de
1'loriaiio. Ironia da sorte!...

No dia 26 do mez findo, o 'RP 1, so-
leiinemenlc, pára nesta estação. Todos
rojubilam: o director da Central do
Brasil havia, emiim, attendido, embora
tarde, o clamor do Povo. Enganou-se
esse Povo ludibriado, sr. redactor: o
trem RP 1 só havia feito aquclla pa-
rada para desembarcar um parente dc
sr Arrojado Lisboa, com uma fornii-
davel "bagagem, no "earro-salão", in-
clusive cães de estimação!!!

IE' 011 não o cumulo da democra-
cia?!

O Correio da Manhã, "tribuna do
Povo", como já o cognominaram aqui,
eslou ccrlo, não deixará dc reclamar
pcio Povo, <|itc já se sente mal accom-
modado, neste regimen de tartufos.

Damos publicidade a ' esta carta sem
o menor commentario.

O governo e o publico que apreciem
o facto denunciado pelo nosso missi-
vista.

MELISSA 1 lllllVfJ

GERVÁb
____*___

-DE-

Ernesto Souza

HqscaOA''aisiz

Inappetencla,
Hio Hálito. Mil .ijiilõn,

Direi di Caneta,
Fi.).. .apmtii.,

Urinas Turvas,
Pilpitiftó lo tarado.

TÔNICO DO SYSTEMA
NERVOSO

GRANADO _-.•_.'de Março,»

A vingança de um
desprezado

CARROSTÃUTOMO-
VEIS E ASSISTEN-

CIA PARA MADAME
residente á rua Joa-
teve em tempos idos

cila depois desprezou,
não vem ao caso.

(Mine Guioinar,

quim Silva 11. i".
mn amante, quc
por um motivo que
Chamava-se ellc Cândido de \asconce.

los. , ,.
Cândido naturalmente dedicava tuna

crande affcição a .mme. Guiomar c não

se conformou com o despreso a que o

atirara, e empenhou-se para novamente

lhe cair em graças Todo o seu es for-
fora baldado. 'Mine. Guio-

NA BRIGADA POLICIAL

BANQUETES
Terá loirar hoje, ás 7 horas da noite,

ro Restaurante Assyrio. o banquete que os
cõllcgds, ..raittos e discípulos do prol. _.
Coelho c Sniiza lli_ ófícrcccm. como pro-
va dc grande admiração a estima.

1-ni nome do S-113 collcsas falara, ofiçrc-
cendo a íesta, o dr. KcBuzmo- IJarcclIos.

Adherirani a cs;a mauifcstaçao alem ilas
r.cs_a- cujos nomes já foram mblicailo.
« drs. Mario de Aveilar rires J. J...EI1-
con Carlos Kocca, J. _. de .Freitas Mello,
Tose Avelino c Eduardo Rodrigues i.opcs.

Todos os podidos dc adlicsão poderão ser
{.-tos ás .1 horas da tarde de hoje, ao

professor Frederico kycr, a rua da Assem-
bléa n. 9=• ,

í»! V *

VIAJAXTKS
Xa Hotel Colra, liospcdaram.se hontem:

Síbastlão 1-..C- llirbSKi, .Iidio Cr-.i., Octavio
Gcorcina Gama c SHva(
ilarillo de Masiiincuti),

A fuga do soldado Ro-
drigues Donella

A Brigada Policial foi liontcm alar-
mad.i com a noticia da fuga de unia
praça quc a!; sc achava presa á dispo-
sição da justiça. _

O evadido pertenceu ao 2° esquadrão
de cavallaria c chama-se Floriano Ho-
drieucs Donella.

Trcso ha tcinnos, em flagrante, pc.a
policia do 4" districto, quando prouio-
via grande desordem na rua 'lobias

Barreto, foi Floriano Donel|a piõccs-
sado pelas autoridades daquelle distn-
cto c enviado á Brigada, onde iscou
detido á espera do seu julgamento.

O official de dia á Brigada destacou
logo uma escolta, quc procede a dili-
geucias rara % descoberta do fugitivo.

Os chefes dos rxeretos no Sonimc fa-
zcm coniinuos appcllos rccommcndando
a mais estrita economia no emprego do
material dc guerra, c lastimam-se dc

quc as exortações -nao sejam observa-
das pelas varias unidades.

Uma ordem do dia sccrcla publicada
cm setembro ultimo c emanada do com-
marido dum corpo dc excre to que faz
parte do grupo dirigido pclo general
Kirocbbach, lamenta quc todas as or-
dtns c instrucções dadas no seniido_de
maior economia no gasto de munições,
não Unham alcançado o resultado cm

Vê-se que o primeiro exercito, c sem
duvida muitos outros, já fixaram pre-
viamento aos seus canhões o numero dc
i:ro_ que devem fazer diariamente.
Romper foco cm represália _ intcrâi-
to; desperdiçar munições, atirando
contra povoações sem defesa, c V^'--
ctilarmeiite probiliido. ;

Toda a tentativa, porem, de prever
com antecedência o numero de tiros a

ço, porem,
mar estava firme .irreduclivel, c nao

havia meios dc modificar-lhe a manei-

rá de pensar. Era irreductivcl, c, por-

tanto, bastava isso para mostrar que

a sua resolução quanto a Cândido de

Vasconcellós era inabalável.
-Estava, pois. definitivamente acaba-

do tudo entre os dois.

Cândido resolveu por isso vingar-se.

Mine, Guiomar pagar-lhe ia bem caro

a audácia dc o ler despresado. K de

facto. Cândido chegou a ter um plano

quc pegou.
Dc algum tempo P3" "' »>mc co-

tormentada a todo o

uma ambulância da Assistência Publica.
Deante disso c vendo quc era irre-

mcdiavel a sua situação, resolveu se-

guir um outro caminho... Foi á dele-

gacia do 13o districto, contou lodo o
facto ao comniissario de dia, que pro-
nietteu providencias.

Essas providencias foram dadas, dc

facto, e, como mme. desconfiasse de

seu ex-amante, deu-lhe os signaes c

.mais tarde Vasconcellós era preso cm

companhia de Waldemiro Vieira de

Lima.
Levado para a delegacia e explicado

tudo como devera ser, no começo, Vas-
conccllos confessou emfim, que de fa-

cto, era clle quem lelephonava todos os

dias para nime, Guiomar.
O companheiro dc Vasconcellós, AVal-

detniro Vieiro, foi posto' cm liberdade
depois de haver deposto.

Como correctivo, Vasconcellós ficou

,preso na delegacia do 13o.

A
VIDA

RHUMnn
DE-

Ernesto Souza
Com lodo,

Glycerina e Hypo-
phosphitos de Cal-

cio e Sódio
BRONCHITES,

Astluna, Tuber
culose pulmonar,

Racliitismo
TÔNICO PODEROSO

GRANADO BC.-1.0 de Março, H

NO 23° DISTRICTO

Dois sargentos que promovem
desordens

Acompanhados dc «ma decaida, os
soldados do Exercito Laufiiidò dos An-
jos, í" sargento do 56" de caçadores, e
lago Alves da Silva, 2" sargento fio 1"
regimento de artilheria montada, anda-
ram numa farra na madrugada de hon-
tem, c depois fizeram uma estação 110
botequim da rua Carolina Machado nu-
mero -_S.

Os sargentos; animados já com a
farra, quizeram creur ainda maior ani-
rio, e entraram a beber terrivelmente,
¦'_ que se tornaram de uma insolcncia
spántosa.
Assim alcoolizados, passaram

:>edir todo o inundo c a comil.
. esatinos de toda a sorte. JJ foguisla

a Central, Lonrc-nço Vclloso dou San-
os, foi aggredido pelos dois.militares,
• apresentou queixa á policia do 23"

i st ri cto.
O conunissario mandou algumas pra-

as dc policia 110 local, c a custo 09
ihrgentòs foram presos. A mulher que
._ acompanhava pòz-se em fuga.

Xa delegacia os indisciplinados iiifii-
jures se portaram da mesma maneira,
o que forçou o comniissario a corhin-u-
uicar o. facto ao tenente Silva Valle,
cdmihãndáht.è ¦ do Ueslácanicnto do 20''
grupo dc artillieri...

Alé mesmo ao tenente os dois sar-
gentos desrespeitaram, mas foram pré-
sos 1; seguiram para o quartel, depoij
de ler sido lavrado o auto de fia-
grante:

¦ i «m 1

nicçou a viver
instante. De hora ciji hora chegavam-

lhe á -porta automóveis, caminhões, o

diabo, pois que alguém ia ao telepho-

ne pedir carros ás garagens para a

casa dc nime.
Asim. á sua porta nunca deixava de

_._._.._-.~i ••__. 11 ,f_) -tua.'-

havia pedido pclorume.
c.uir iuu

quer, quc
teleplione".

Isso não ipodia continuar, tanto mais

que de uma feita chegaram a pedir até

COM O 20°. D1.STR1C10
OS aiO-t.-l>OUI-S J>A .'lEDADE

ItKCI-A-IAM. . .
Com o titulo acima, endereçámos ha

dias ás autoridades do 20o uma recla-
mação das familias residentes ás ruas
Silvana c adjacentes, que sc vêem in-
commodadas constantemente por de-
ploraveis questões .provocadas por va-
gabiuídds quc fazem daqiiellas ruas
centro de reunião, onde estabelecem
banca de jogos ao ar Jivre, (pie se pro-
longam alé alta noite. Além disso. Pie-
dade é um bairro infestado de .meninos
vhdios, que se divertem cm atirar pe-
dras e bater ás portas das casas.

. . .1. OS DE ENGENHO DIO DEX-
THO TASIBEM

-Agora, é dc 'Engenho <!<• Dentro quc
chegam reclamações idemieas.

K' o caso que na rua 25 de Março
fzona pertencente ao 2o" districto), rc-

unem dcsocctipados e desordeiros, que
jn*oiuOn_üi grit-iníis, nao r_.ro ;.c3""ü*
rundo cm conflictos e correrias.* Constantemente alarmados, os mora-
dores dessa via publica pedem encare-
cidamente providencias á3 autoridades
competentes.

Deu um "tiro" na casa que
representava

Afinal a policia abriu inquérito, a
requerimento da firma Serpa & C,
sobre tini-desvio de dinlieiros feito pelo
caixeiro-viajaute Manoel Antônio Xa-
vier, facto dc que nos occupáinos não
ha muitos dias. Aquella firma calcula
05 seus prejuízos tm 12 contos de réis-

O inquérito está correndo pela 2" de-
legácia auxliiar.

PILHADO POR UM TREM

Ficou com o pé esma-
gado

Tendo ás costas o pesado carreio de
nm sacco Uc laranja , não reparou o
moço dc recados Antônio Figueiredo La-
ranjeira, .10 ..travessar a linha da Cen-
trai na cancclla da Providencia, a ap-
proxinução do S. S. 3S, que 11 pilhou sob
as suas rodas, dcçcpando-lhc uni pé, o

Laranjeira, que ó brasileiro, branco,
casado c morador cm Deodoro, recebeu
soecorros da Assistência, recclhcndo-se
cm seguida á Sanla Casa, com guia da
policia do H° districto.

A Ordem do Bom Jesus
realizou suffragios
pelos irmãos fal-
lecidos

A Vencravc-I Ordem Terceira do Se-
nhor Bom Jesus elo Calvário da Via. Sil-
era, reàlisoii liontcm, em sua egreja, á
rua General Câmara, eni suffragio das
cimas dos irmãos e irmãs fallccidas du-
rante o anno, um officio .solenne, queesteve muito concorrido.

O acto fúnebre teve inicio ás 01I2
horas, sob a direeção do padre Pinto
da Cunha, folhando parle no cantochão
dez sacerdotes.

A's 10 horas entrou a missa, cantada,
seguida de '"Libera-mé", sendo ceie-
brante o padre Trigo de Loureiro, i° e
2" diaconos, conego Julião e padre Jo-sé Maria Mendes e mestre de ccrcnio-
nias padre Arthur Cezar da Rocha'.

Findo este acto a administração in-
corporáda aos reverendos sacerdotes se--
guiii paraía sachrislii^ onde jazem o
bispo d. Francisco e os fundadores e
bemfeiiorcs da Vencravcl Ordem, reali-
sando-se o responso em memória do?
mesmos.

í'Í lnM.nl/. „.--,,._. «„l__pi. J. ..... i_.ii,f.u C3.u\a -uncr-u ue CtL'p_*,
desde a p_rte principal, achandò-sí
pomposamente illuminado.

Além da administração achavam-se
presentes as fa uüias dos irmãos fallc-
CldoSi •

.,a<7--.- 3.s^__^j?r__*_s*)-_**'-

m MUTILADO .; "i: ilegível Sj/ .%¦

5*i .;""
•¦-!• *í.i.....*_". ;>--v -* .¦-'•¦¦• —. . ¦ ^ -.^ —*. 1,-(- , «^ . j. ..-¦¦ «¦--^:..^_-,i.-a=*_--'¦->•¦-¦¦'-.'.¦ t--...-_:__^.a__;_:,

m.. -....-_.-_«-*¦*'-• ",i^" *"**-



M_tu_'V

*i

Sp^iF"' 
" * ***< 1i^__^^^^i!Pr:v''~'': ' T"%"r~~"' "* "^'^^^'rmn^^^^!^^^--r^mm^Sèf,'«-'¦"ÍT,-.«W-.. ¦<_--_—rc-r* V "v^^píiT^nw^iTfwpi^- "9ír_r */_si '•'Ti-^T'

Wt'. Í.2MJ.Í lífli_-_íp^ Mô

NAÍAL-I9I6!!!
RECLAMOS

Theatros

1 iimi>«um
UM MUNDO DE OURO.

LIBRAS 4IO LIBRAS
Distribuídas pela casa VEADO aos fumantes dos seus doar-ros por melo da Loteria Federal de 28 de Dezembro de 1916.

•íl PRÊMIOS constando cada prêmio deuma bolsa de prata contendo

10LIBRAS10
EM OURO

Quo serão entregues a quem apresentar bilhetes fornecidos pela casaVEADO com numero, eguaes aos primeiros 41 promlos maiores ria Lo-teria Federal do MATAI, de 1816.

CONDIÇÕES
A quem apresentar na casa Veado a Rua da AsseniMía, 04-93 o couponaqui junto acompanhado, de 10 vales das nosias carteirinhas de cigarros,receberá em troca um bilhete nume.ado cujo numero correspondendo

.;,'H.p.rin]elr,0S,í11 prêmios maiores da Loteria Federal de 23 dc Dezembro de1910 lera direito a uma bolsa de prata contendo dez libras em ouro.

.„_, *i "Pca ?.os í,'!1"2"15 Para o concurso terminará era 15 de Dezembro de1016. Serio attendidas as remessas pelo correio quando acompanhadas dcum sello de 100 reis para o porte,

Os prêmios estão em exposição nas vitrines VEADO
Corte este coupon,
junte-lhe. IO vales
dos cigarros

Cnm um projiramina novo. inteira-mente, dará hoje, uo l.cnis, mais';.m grande espectaculo _ aplaudida
artista 1 .riam Miris, a chamada rainha
do tr.insformismo. Será niais um diai!e cheja para o Phcni::, onde a gran-de artista tem continuado a obter omesmo exijo iniciado no 'Republica.
O publico ávido dc conhecer us novos
trabalhos dc 1'at.niu encherá o Phe-
liix, prodigalizando cffusivos applau-
sos á notave! artista.

A ^revista portugueza "A' rédea
solta" ainda hoje divertirá os fre-
quentadores tjo S. José. Alfredo Sil-va, Popa Delgado. Joio de Deus, Mat-los, De Ncgri, U_iura Godlnho, ilílvi-
ia Mendes e oa demais artistas obtc-

j rio ainda hoje o mesmo suceesso con-i uuistado em murai dias.. "A* rédea
| solta , no S. Tose, vae, pois, dc ven-r In em f.cpa, logrando acauçar exito
! absoluto.

tk"O Xfartyr do Calvário", a grandepeça sacra <ls liduardo Garrido aindaliojç será representada, no Necrein.A julgar pela concorrência que tevehoiilcm o antigo theatro da rua Espiri-to -Santo póde-se imaginar para hoje
mais uma noite de cheia para a com-
lanhia Alexandre Azevedo.*
A OPERETA DE HOJE,

NO REPUBLICA
Tela primeira vez, no Hcpublica,

dar-nos-ã hoje a ojiplaudiJa compa-
nhia Caramba-Scognamigl to a interes-
s.inte opere:.. — Addio gio:-ine;za, re-
cciitcmentc aqui representada com
grande agrado.

A nova opereta i-siá adniiravtlinoii-
i te posta cm scena pela troupe que ora

trabalha no Republica e é por cila
desempenhada com extraordinário bri-
lho.

COBRANÇA A PAO

Não flagaram, mas le-
varam surra dc tirar

couro e cabello
«Sob os títulos acima noti-

ciámos' que José ila Silva Car-
doso, [ por ¦ lhe sorem devidos
alugueis do commodo da casa mt-
mero 34 da ma Coronel Pedro Al-
ves, fora á «ova moradia do ex-
inquilino, Daniel de Carros, á ma
Vidal de Negrciros 63, impiedo-
samerite cspancamdo-o como tam-
bem a sua esposa, Maria Alberto
c a Francisca Carvalhacs.

'Restabelecendo a verdade pro-
curou-nos Daniel de Barros, esti-
vador, explicando assim a oceor-
rencia.

Inquilino de José tia Silva Car-
doso, resolveu mudar-se da casa
de que é elle porprietario, trans-
portando-se para aquella cm que
actualmentc se acha.

_ Erchibiu os recibos probatórios
ue pasanientos, acerescentando ler
ficado devendo apenas a quantia
de 6$üoo.

Menos a divida, muito mais o
despeito de Cardoso por ficar pri-vado do bom inquilino, levaram-o,
acompanhado dc capangas, á vio-
lencia dc que demos noticia, dei-
xaiulo mesmo de poupar Francis-
ca de Carvalhaes, que nada tinha
com o caso, c a mais prejudicada
na aggrcssâo, pois está Rravida lia
quatro mezes, sendo que a policia
do S° districto, ficou em completa
insensibilidade,' não ligando a me-
nor importância á selvagem oceqr-
rencia.

Única e verdadeira dnra Ja qnebradara on

HE-RNI a
IC n

SE-1 OPERAÇÃO, por* .nelo da CINTA HERNIARIA ELECTRICA doInstituto de Ortliopedia Incruenta — Casa matriz, Paris, Buenos Ai-
-.iSHÍiS10 de J«_el'o.lS. Paulo, rua S. Jo3o ti. 77.PATENTE .88.893, DE^BRÜXELLAS — MEDALHA DE OURO DO

CONGRESSO DE PARIS

. «Pfvenda o senhor IYof. Lazzari ni ir para Europa NO MEZ D.E NO-\ RllhRO para compra de material orthopcdico, avisa nos numerosos do-
íír a rJ-.eriVj3.,JVJí, ° afamndo h.stabelecimento estará aberto A__,' OJJ1A s DE MJVEMBRO, ás ordens dos senhores e senhoras interessadosconsultando gratuitamente. Apparelhos leves e invisíveis, garantindo umacontenção suave e perfeita também das Hérnias as mais volumosa» poden-exercicio, ficando complct_m_ritc

nn^BRANDE CONCURSO

Sii'VÊflD0f. ¦Ç*-¦~i¦^-_"í-, *'/ «... n n n n r i n „ _ lia H\.m\issí^iimwmmmm\
e troque por um bilhete numerado dá casa

ül_.i%l)0
cara se habilitar ao GRANDE CONCURSO da

UNI MUNDO DE OURO
EJ-V-C

íi mm 1 rum mm cm ma
IQ L1B3ÃS ESTERLIBÃS

A REVISTA "O 31". NO
; CAR'OS GOMES

Em prènnirè, sorá dada hoj'e, aos
Jwbjhtês do Carlos Gomes, ri revista"O ,11" que o nosso publico !,
conhece, atr.ivés do enorme suceesso
obtido nãi lia mui'o tempo.'•O ,11" irá á scena ntignicntado
íigora com o novo quadro brasileiro,1 tal como foi representado desde a
primitiva. Além deste attractivo, ou-
tros hão dc ser dados ..o publico, en-

o tempo km buenos__ji.es
Buenos Aires, 2 (A. A.) — As

lortcí chuvas de Itonlcni modifica-
ram a temperatura. O 'empo mau-
tem-se firme c muito fresco.

j .;-m ;jo grande a romaria dos
cemitérios desta capital.

JVAK SI.lt Mlir.HORADO O
SERVIÇO 1>E ABASTECI-

MENTO IV AGIA DE NATAL
Ar<!.n/, _ (A. A.) — Passará

brevemente por um grande mellio-
ramento o serviço de aliasrrcciinen-
to tlc ãgua á população urbana,tre os quaes uma conferência do actor tendo adquirido a Empresa Tra-

Carlos Lcõl, organizador do fer.iival • cão, Forca e I«ur>. cie Natal, ila
de huje, solire assumptos dc palpitan- | firma Ercòlé Marelli & C. •Milano,
tc actua Idade, tendo a coadjuvação 2 bombas centifugas da capacidade

do o doente trabalhar, fazer qualquercurado sem operação alguma.
Declaro que fazendo uso do CINTO do Professor LAZZÀ1UN. fiqueicompletamente curado de uma Hcrnia Escrotal, que soffria lia longos atino».Altestando sua cura; também renovo minha gratidão — Manoel Crcia <loAmarei. .ontra-mcsire da Fabrica de Tecidos "Corcovado".

: Apraz-me declarar que, soffrendo de uma Hcrnia antiga, o qual muitofazia.mc softrer, tive o felicidade de ficar completamente curado applican-do-a sua maravilhosa CINTA. Milhões de agradecimentos _- Alfredo An-daio.
Largo.de S-. Frr.icisèo, 9 — S. Paulo.

Rio de Janeiro - Largo de S. Fraucisco n. 42
Olicsidaile, ventre caído, rins moveis, dores rliciimaticàs, sciatica, debi-lidatle;,nervosa curada com especiaes c modernos apparelhos electricos. lie-

partição orthopcdica para. senhoras, dirigida por uma dama especialista.
(S 5791)

COMMERCIO
Kio, 3 dc novembro ds 1916.

ASSIOMIir.iUS CONVOCADAS
Fabrica do rumos Brasil, dia 3, ás2 hora..
Caixa Cerni das Familias, dia 8, á1 hora.
Companhia dc Sejuiros: Brasi! dia18, as 1 horas. '!_____
Caixa de Conversão

porto __ o.
.São quem melhor íijjio panam.- AVENTDA KIO Iif.AI.fcc), 49

a acquisição de eo.000
correspondência, dia so.

I de outros artistas da companhia do
I Éden';

{Ia revista "O .li" fará o papel dc
! protagonista o estimado actor

total de 28j. 000 litfos-bora, ele-
válido a agita a uma altura dc 122
e ijo metros respectivamente.

Essas màcliinns, que já se acham
João nessa capital, _são aqui esperadas

| Silva, e o dc "17" será interpretado brevemente. Desse modo fica a
: pelo actor homenageado. Dos demais I cidade' de Natal com um serviço de

Dtt,Bir*«--"*** ->.-"- .XXVX^\A^^^2___u_t*^ll^_.i_IÜP3-__3R»aia _Me_Ç:i-g«f__--i .n^^rm,tmVl 7^,.ícilíi:
O "MARTYR DO
.CALVÁRIO"

O esito conquistado por esla peca
sacra, fez com que a companliia que
oceupá agora o Recreio, a mantivesse
no cartaz desse theatro para hoj'c. JC
mais um dia dc contentamento para u
sr. Alexandre Azevedo, artista drama-
tico, que não sc tem dado bem com
ns comédias o vauievilteh que ri sua
companhia tem adoptado com exito,
(tratas ao concurso valioso dc Crcmil-
«J;i dc Oliveira, Ferreira dc Souza, An-¦tonio Serra e outros artistas de me.
nor vulto da estimada troupe. No
Orcsles, dn "finado" Theatro ila Nãtlt-
rc2a, c no "Jesus", -do jl/"rtvi- do Cal-¦orh, o sr. Alexandre Azevedo vae
!>ei... Éím papeis dc outras poças, tacs
como os que lhe couberam na liòa ra-
parigt, 110 O A,T.i!a, na J-iuda fmieci0-¦naria, o rr. Alexandre é uma lastima,
que |SÕ pude ter referencias bondosas
daises boníssimos rapazes nuc escre-
vem, í ultima hora, de afogadilho, as
cliroiiicus theatraes, na maioria das
vezes acervos consideráveis dc cio.
gíos imu.èrocidos.

1'reccijida dc reclame rcíiiitibauíe, o
tr. Alexandre apparcccu nos palcos
cariocas como um artista que. tem o
rei na barriga, ivnvaidcccu-sc e, por
isso mesmo, está ciii declinio. Os
luibifuC*do Recreio supporl.,Ai-u'o com
bs suas caretas, sem saber dos traba-
llies que deve dar ás mãos, tão só-
mente porque ao s.u lado ha artistas
apreciáveis. De outra fôrma, somente
pelo sr. Azevedo, ninguém mais teria
miimo do ir ao Recreio.

..' o resultado do reclame demasia-
..o cm (orno úo um nome ainda om
formação. O nrlict.i suppõe-sc, dc
facto, u íi yaioroso c.., các,

O fi-. Alexandre Azevedo precisa
çsílidar ainda, não «devendo dormir
sobro 05 louros colhidos com o des-
empcii.ljo que deu ao Orcsrçi.

Hslaá linhas, crcia o sr, Azevedo
hão de prestar-lhe exeellente ser-

PRIMEIRAS

OS FILMS DE HONTEM
0 Oilccn começou hontem a exhibi-

ção de nes films, cada qual mais in-
Icicwanle; Assim C- que um film na-
cional, dü ttssumpto palpitante, abre o
programino como a principal nota do
iJin, e um drama de amor, de enredo
lieli.ss.mo. também vem dar a noia
<!e trte ;.o répcctacu'õ( que se ciiccr-
ia com um trabalho dc grande origi.
iialid-..., U primeiro film, exclusivi-
datíc díi Companhia Cinetnatogràphiça
lirasileira, í um inlcrecsante trabalho
sobro Os submersiveis brasileiros, film
cm que nos é dado apreciar o valor
«lesta úmido arma, que muito tem fei-
ri ira actual nticrra curopéa. A Mil-
:i:cr djs Sonhas, bello' romanco de
ainor, c o segundo numero do excel-
lciitc prcyrainma, c De _-cs c mãos,
filia jola ile arte, quo encanta pela
sua leitura "cxquise", é o film origi-
t.al cem que termina o espectaculo.

O CinerPalais, num só programma,
conseguia reunir duas incontestáveis
celebridades muiidiacs, duas figuras ,.,,s ,,0 c;;i|0 A m;,r,,ç:¦ ireauas pelo nosso publico, Diana /niffpiic-C/iií> tem scnsaciomics novidades1 e trúes a'nda não exolorndos nos nos-

sos palcos. A oreliestra .cetá regida
nelo maestro Mòfiavoro. .0 cav. Vila-
lc \ú?. tedo o seu savair faire c ca-
pricho tia misc-cn-scênc d_ primeiro
aclo — o restaurante do Cliampagnc-
CtuU. dahdò perfeitamente a illusão tia
nlcffria, buücio e -dcscnvoUitra que
reina num lopar -Ir;-f:i natureza O
Chàmpaptfc-Cttifr cujos .pcrsonaKEUSfiílo
verdadeiras chàrfje* alcançou na I.u-

| (Ma; O roubo dc um re^tauront, dra-

Ima 

dc episódios scinsacionalissinins,'
*

O conceituado cinema íris, como dc
! costume, mudou de programma. di,
I semprO empenhada em offerecor aos
I Seus "habitues" os films mais extra-
j ordinários, a cniprc3a Cruz Júnior re.

'uniu, para as cxlijbicõós até doinitt-
go, os que se seguem i Cruel cgoisniP,
empolgante drama da Universal, cm
tres víeoiosos oclos, no qual figura
como protagonista o applaudido artis-
ta Rollcaux, o heróo da "«Medalha
qucbiada" O {oriado io.i, drama dc
aventuras, em tres partes; Um roubo
inexplicável, drama de niysterio, dc
scenas as mais emocionantes, cm ires
parles.

S '-

UMA NOVA OPERETA; 'NO
PALACE.TKEATRE

O arKiunento da nova opercla —
Champagne-Clüb, inteiramente desço-nhceiila paru o Brasil e que linjc a
çpiiipaulila Vitale nos dá, no l'.ilate-
lheatre, oni prcmiéró. e da pena do
brilhante humorista francòn. por de-
mais conliecido entre nós. Dc Mers, A
uovissima opereta íoi traduzida para o
italiano nelo escriptor ií. du Colis-
ciant.

_ 1'assa-se a acção do Cliaiupágiicr
Club em Párias, Ao levantar o panno,nos vemos dcante do restaurante do
club. Ove espécie de sociedade é o
Clianipáiriie-Club 1 K um desses cir-
culos fccliudòs", como ha nas ca pi-tacs dh iv.iropa c oiidc 03 ilijilorântas,
a hav.te çonmc, os rapazes solteiros
da primeira sociedade sc divertem.
Ali são reccl)Í-os o_ íL-crci........ ... _...
baixada, os nàóeitrs dc posição c for-
tuna. A entrada oara sócio do
Champá .nc-Çlüb é unia verdadeira dif-
ficuldadc »f unicamente por uni record
dc oriijittulidade sc pode consejjuir ser
admittido nesse premio. t.) visconde«de Polycrates (Ciprandi), resolve eu-
trar para esse club onde os diverti-
mentos e a alegria campeiam. Para
entrar; elle propõe-se a fazer, cm 80
dias. 80 conquistas entre as mais
formosas freqüentadoras do club. A
proposta é . acceita. e no meio da
maior alegria, o príncipe jáponez Ha-
rakiri (Heitini) soeio do cluli do.-la-
ra que elle aposta; do seu bolso, mais
meio milhão que o visconde não con-
seguirá n seu intento, cspccialmcntõ
ao incluir na lista das suas con-
turistas o nome de iMessaliiiette (Pina
Gioana), 1 deus., c "estrella" do club,
e cuja conquista c reputada diíticili-
ma. t senão impossível. A aposta c
acceita. Ahi começa o desenrolar dc
scenas imprevistas c> cheias dc cômico,
cm que o visconde e o príncipe se
vêem m.ttidos. Um para alcançar ns
80 conquistas, o outro nara as impe-'dir. Ü scenario do primeiro acto c
lima maravilha, o o do seRUndo nâo
lhe Tica aquém, passando-se este se-
cuiido 110 parque da villa do príncipe
do Ilarakiri em Paris. No terceiro
acto já sc passaram 70 dias. ci o vis-
conde d;.- Polycratcs tem já feito 70 |conquistas O seu earnçt está repleto¦dc nomes. Falta, porem, conquistar
Mossalineitc. A nada ella se move.
listamos na sala da Opera de Paris.
Desanimado, nor fim vendo que não
lem outro recurso, nfi., querendo per.
der a aposta do meio milhão, nem
deixar de entrar para sócio do Cham-
paRhc-CIub. q ipv.cn visconde de l*o-
lycrates pede a mão de Mcssalinette
cm casamento o só assim conscfíuc
o seu autÒRraplto e a sua conquistai
A opereta termina no bondoir da ai-
tlsía Mcssaltuettc. Os scenarios de

I dois quadros do .}" acta s"io, CRualmO-U
i tc )naíí--iticos. Cnum se \é. o euue-

cho c oeveras interessante dando
margem a cngràçadissimas scenas,
àpròvaladás com a máxima habtlida-
dc. Para este libretto escreveu o
maestro Retie Tcamiiu uma partitura
sallitante, alegro viva espontânea,
repleta de ductlõs. tercettos e nume-

dc exilo. A marcação do Cham

papeis tomarão conta Elisa Santos,
Tini Coelho, Margarida Vèlldsp, Ber-
tire Ilaron, Plácido, Costa, Moraes c
outros artistas. ¦

Tcn.Q3 iiojo, portanto, no Carlos
Comes, uma festa deliciosa...

Varias

águas considerado dos mais impor-
lantcs.

Já sc acha nesta capita! o dr.
San Juan, um dos dircctores da
Empresa que, pessoalmente, vem
dirigir o tr.ibalho.de installação

d.is mesmas,
_— , _-___ii__H>iq>»^ftnw__ 

o DK ATACA

Oòiiimòinovnçãó do coronel
<* Tina Coelho, a popular car.tora Iiologucsi

dos sentimentacs fadinhos portuguc- Lima - (A \ )  No proxi-

PÍS^r^ ^ 
commcmorado _o-

Ia eS do corrente, n sua festa artisti- '.«nncmcnte centenário do nasci-
11 into do coronel Uolognesi, o
heróico defensor de Arica.

.,_«i_< i».

Morreu na Santa Casa o
menor Antônio

Acerca desta local fomos pro-
curados _ pelo senhor José de

....» ,i»|,ccn- ^u;'z;l Tlionié, negociante, eslabe-
vãmente; nos dias 10 e 17 do correu-' lecido á rua Escobar n, 9, e-.tio
te- Os programmas desses festivaes ! do menor Antônio, que vciu quei-! -\"ir-se de que ns autoridades po-

| liciaes ptizeram em liberdade o"cliauffeur" do automóvel nume-
ro 1.03G, que atropelou o seu so-

, brinlio na tarde do dia, 27, á cs-
quina da rua 1'igueira tle Mello
com a rua S. Christovão, ferin-
do-o gravemente, dc citj'os feri-
mentos resultou a morte desse me-
nor na Santa Casa.

Diz o queixoso que lem leste-
mtinhas dc como o desastre não
foi casual, e o "cliauffeur" 

podia
tcl-o evitado perfeitamente, caso
qúizesse diminuir a carreira dc-
saba'ad.1 em que vinha.

Registramos o facto, com vis-
tas a quem de direito,

irijr" rÉTrn "»'wi

ca, juntamente com o ponto Santos,
da companhia du Kdcn-Theatro de
Lisboa.

..Uo programma da festa de Santos
c de Tina Coelho constará a repre*
sentação da revista "O 31" em cs*
I ectaculo inteiro, o dc vários outros
att meti vos.

Domingo próximo, no Phenix,
dará a sua ultima "matinée" a afama-
li* transformista Fátima Miris;

Os actnres Henrique Alves e
João Silva realizam, no Carlos Co-
mes, 'as suas festas artísticas respecti-

serão publicados opnortunameiile.

H:*L' ':"¦*'=[¦-*' .i' '. " ¦-*' ' V' 
' ^''^__í___%_' "'"

' — No OPKON está se cxhibindo
um programma que, com franqueza, é
preciso ser visto por todos. Não 6
que eu faca reclame da casa, mas um
bom brasileiro precisa conhecer o
film Os submersiveis brasileiros quealí sc está cxhihimlo...

-l-iuão é somente o film sub-
niariiioi que merece sei visto. Ila
nelle uin film dc .irte itaiano que é
um dos mais bcllos que tenho visto —
i*. mulher dos sonhos á uni trabalho
delicado c bonito...

—- Neste caso falemos também da*
quellc mimo que é o film üc pôs c
mãos...

l.catmcnte. Como originalidade
de.ieatla não conheço outra,

—• 1. por falar uo OOKON, lestes
110 annuncio dc hoie que teremos na
próxima secunda-feira um novo i"Í'm
sensacional? Já ouvi falar delle: —
trata-sc de um romance dc T.uiz \Vc-
ber, o feliz, autor da "Verdade Nua"
c o tliema é de grande actualidade e
sensacional. -Imagine que se traia de
11111 ataque â industria das "faíseiises
il-unges", dos abortos,..

O thema, realmente, merece ser
detalhado em um bello trabalho.

O novo ministro do
Tribunal de Justiça de

S. Paulo
«¦,. Paulo. _ — (A, A.) — O dr.

Octavianò Vieira, recem-nomcádò'
ministro do Tribunal de Justiça,
tomou, liontcm, posse do cargo.

Jiixisruo^Do coiípo m-
1'I.0J1AXIC0 A1.0UÍXTIXO

Os novos plenipotchçlhrios
Buenos Aires, 2 (A. A.) — A

borda .lo paquete "Infanta Isabel",
partiram para a Europa, o ministro
da Republica Argentina em Vicn-
na, dr, Fernando Peíez; 05 addi-
dos, á legação de lioma, tir. Torn-
(liiiust, á de Paris, tenente Ângelo
Zuloaga, c o secretario da enlbai-
xa.la em Madrid, dr, Fòlippç
Cüiiappe. " j~,-^v^aa__'i-— ¦- -——«

CO.VGOIÍ15EXCIAS
AXXUXCIADAS

Jíslrada de Ferro Contrai do Bra-su,¦¦ para o fornecimento dc carvão dutorja^dm 4. ao meio-dia.
Ustrad-i de Perro Central do Brasil,oara o. fornecimento dn objectos de cs-cnptoiio. expediente e ' lypographia,aia 6, ao nieio-íha. ;
Deposito no Material Sanitário doiixereito. para ,, :oniecimento de aiti-cos.de expediente, àdventicios materialsanitário de uaz e cuerra. de cirurciadcnti.ria e de veterinária, dia 6. aoiiiojo,(hã.
Deposito do Material ílanitario doIviicrcito. par» 0 foiiiecinientò do arti-£"S dc iescriptiiração, instrumentos ci-rureiços ç outros dia ó. ao meio-dia.Uirectori.1 l.cral dos Correios, 'para

us serviços dc, condüceão de malas ede collcçlas da, corresnondeiicia nestacapital, dia 6. as 3 horas.
Ustrndi de Kcrro Central drifllrásil:nara o loriiecimcnto de materiacs di-versos..dia 7, ao meio-dia,IvstradJ de l-'erro Central do Brasil,

para fornecimento de utcnsilios c ar.tiuos diçersos, dia 8. ao meio-dia.Conse,lio de. Compras, da Marinha.Para o fornecimento do carne verdedc v.icca, dietas c fazendas, dia 8 aòmcio-ilia. •
listrada dc Ferro Central do Bra3ÍI,pnra o fornecimento dc ferro e outrosmetaes de fundição, dia 9. ao meio-uia,
listrada de Ferro Central do Brasil,Para o fornecimento dc ferramentasc tcrrajrcns, dia 10, ao meio-dia..'.Etraria dc Ferro Central do Brasil,para o - fornecimento dc tintas, óleos,droRas o .artigos semelhantes, dia 11.ao nuMo-cià.
Kstrada de Ferro Central do Brasil,

para o fornecimento dc limas para-fusos c pontas Pariz, dia 1.1. ao meio-dia,
Kstrada de Ferro Central do Brasil,para o fornecimento de materiaes deconstrucção e artises semelhantes, dia14. ao meio-dia.

jV-Ropártiiião de Águas e Obras Pu-bliças, nara o fornecimento dc mate-riacs, obtectos de eseriptorio cípedi-ente. forrasens c .árticos diversos, dia14. ,ao meio-dia.
listrada de Ferro Central do Brasil,para o firnccitnento de materiacs dcilltiiimiacao. ulcctricidade c automo-veis dia íií. ao meio-dia.
Diree!.",'i ''-,.! ,i.,s Corre.;,:?, in-n

malas para
ás 3 horas.

REUNIÕES DE CREDORES
Credores, de Oliveira c Vasconccl-Iosv dia 1 as 3 horas.

_l'allencia de João da Silva Cuima-raes. dia 10 a 1 hora.
Fallencia dc José Bittencourt dcoouza, dia 13, á 1 hora.
Credores de Meirclles c Tereira,dia 1 íi. as 3 horas.
Fallcncia de 1„ Soares Figueiras,

dia 2), a 1 1I2 hora.

PINTO, LOPES & O.
Rua Floriano Peixoto, 174 —

Prestam as melhores contas de
café.

MARÍTIMAS
VAPÓRUS F.SPl.RADOS

Portos do norte. "Íris''. . , , ,Pottos do sul, "Laguna". . , ,bamos, "Rio da Janeiro". . . ,Portos do norte, " Maranhão". ,Nova York. "Minas Ijeraes" , ,Inglaterra c tscs.. "Urina". , ,Portos do sul "Sirio". . , , ,Bordeo., o escs., "Malto". . , ,Amsterdam c escs., "Frisia". , ,Nora Yuri: c escs., "Vcrdi". ,Rio-dá Prata "I,ui7.iana". . , ••Portos do norte. "Fará". , , .Inglaterra e eses., "Orila". . ,Inglaterri e escs. "Dcmerara". .Rio 'da Trata. í*Panina"
Uio da Praia. "Gàronnã" . .
Nova York, c csi-s., "Rembraiit"
Portos do norte. "A. Jaceguay".

VAPORES A SAIU
Rio da Prata, "P. Ciirtstophcr-
seu"

Maceió c escs., "Iiaipava". , . ,llucnos Aires, "Planeta'', . . .Igíiape e escs., '.'Itaiiirn", ¦ . ,
Portos do norte. "S. Dourado".
Portos do sul, "Itajtibi". . . .Santos, "Jacuhy"
Rio dn Prata. "Anua"
S, Fidclix c escs., "Carangola"
Nova York e eses., "Rio de Ja-
neiro"

-.laceió c escs., "C-apivari*'', , ,Recife c escs., "Ttapul.y". . , «Rio ,hi Prata, Borboretna", • *Portos do sni, "Itãtiuira"; • • _Portos d) sul "Itanp.in", . . ,Pelotas e escs., "Itairacy". . .Càravellas e escs., "Araísunhy".
Rio da Prata, "Maltc"
Rio da Prata. "Frisia". . . . .Aracaju', c escs. "Iiaituba" • .Natal c cres., "Itapema". • , ,Rio daPrata "Vcrdi"
Portos do norte "Maranhão" , ,Rio da Prata, "r.ulviana" . , .Cnbedelto c escs.. "Mof-soró" * _¦Recife e escs.. " lavarv" . . ,Montevidéu e eses ''Satcllite", ,Calláo c escs "Orita". ....
Tnptlatcrrá e cscp, "Dcmerara", •
Santos, "Minas Ceracs". . . ,Rio da Praia, "Ücmerara". . ,Rjo da Prata, "Pampa"
R;o tia Prata, "Gnrotuia", , . .

Sociedade Mutua de Seguros e Pecúlios
RIO DE JANEIRO

89' FALLECIMENTO NA 6E'RIE DE 10 CONTOS
Tendo fallecido cm Nkth eroy, Estndo do Rio do Ja-neiro, em 20 do agosto de 1016, o nosso consocio sr.JOSÉ' AUGUSTO DIAS DA COSTA, inscrlpto na sério de10 contos, sob o numero 12 1, coniiminicamos aos si-s.nmtualistns desta série quo fi o acham na sede da "GLO-

BO", A rua Uruguayana 11. 4 7, e em poder dos nossosbanqueiros Iocaes, os respectivos recibos do 711000, paraformação do novo pecúlio, que devem ser resgatados deu-tro do um mez, isto é, até 30 do novembro próximo vln-
douro, uos termos do estabelecido nos nossos planos, ap-
provados pelo Governo Federal.

34° FALLECIMENTO NA SE'RIE DE 20 CONTOS
Tendo fallecido cm S. José dos Campos, Estado do S.Paulo, ein 30 do agosto do 1016, a nossa cousocia sra.D. MARIA DAS DORES SANT'ANNA, inscrlpto na sério

de 20 contos, sob d numero 154, commiinicamos aos srs.mutmilistas desta sério que se acham ua sede da "GLO-
HO", íi rua Urugnaryana n. 47, o em poder dos nossosbanqueiros Iocaes, os respectivos recibos do 14$000, paraformarão do novo pecúlio, que devem ser resgatados den-
tro de um mez, isto é, até 30 do novembro próximo viu-
douro, nos termos do estabelecido nos nossos planos, ap-
provados pelo Governo Federal.

27" FALLECIMENTO NA SE'EIE DE 30 CONTOS
Tendo fallecido cm Santos, Estado do S. Paulo, cm10 de agosto de 1016, o nos so consocio sr. JOSÉ' JOÃO

SAAD, inscrlpto na série do 30 contos, sob numero ...
1097, coniinunicaiuos nos srs. mntualistas desta série quoso acham na sede da "GLO BO", á run Uruguayana 11.
47, e cm poder dos nossos banqueiros Iocaes, os respecti-
vos recibos de 20$000, para formação do novo uecnlio,
que devem ser resgatados dentro do um mez, isto é, até
30 do novembro próximo vindouro, nos termos do esta-
beleeido nos nossos planos, npprovados pelo Governo Fe-
deral.

31° FALLECIMENTO NA SE'R1B DE 50 CONTOS
Tendo fallecido cm Santo os, Estado do S. Paulo, cm

20 do agosto de 1916, o no sso consocio sr. DR, ALVA-
RO DE OLIVEIRA RIBEIRO, inscrlpto na sério do 50 con-
tos, sob numero 245, comm unlcanios aos srs. mutiialis-
tns desta série quo so acham na sedo da "GLOBO", íi
rua Uruguayana n. 47, e cm poder dos nossos banqueiros
Iocaes, os respectivos recibos do 809000, para formação
do novo pecúlio, que devem ser resgatados dentro de um
mez, isto é, até 30 do novembro próximo vindouro,
uos termos do esbabelccldo nos nossos planos, ¦ npprova-
dos pelo Governo Federal.

Rio do Jauciro, 31 dc out libro de 1016.
A DIRECTORIA

BANCO Mt
26 —» Travessa de 8. Fra»

cisco de Paula —26
Uma das mara acreditadas agen.

cias de bilhetes da Companhia de
Loteria* Nacionaes, propriedade dl

Victor Parames
onde so rcollsam promptn e

I inimcdlataincntc os pngumen-
j tos dos prêmios.
IA FELIZ CASA DA SORTB

BANCO LOTERICO
R. Rosário 74 e R. Ouvidor ?S

."O PONTO"
130 - R. OUVIDOR - 130

São as casas que offerecem at
maiores vantagens e garan- ,tias ao publico

DECLARAÇÕES

UMA MERCÊ PARA AS MÀES^ ^*eWÊ&^

BREVEMENTE
Sa cxhibirá o grandioso film

Divisão Naval
Portugueza

DE SEGURO SÜCGESSO

Massa de Tomaí.e-

O KSl'lilt.\XTO ENTRE XO'S

Ksirrcnc.
li';v lmpt

notável ia actri:; do tlnra
il dc JIoecòw, e Alberto
na Ja, primeiras figúrns da

scena italiana. Iíssas duas notabili-
darlcs rcfroõcntara, r.o 3" film da "Sc-
riu Tri',i.np]i..l úo Cinc.__I.is", Além
da vida... Alem da morte.,,, roniaii-
ec dc violenta paixão orcoresá, cm 7oclos, creação da r_sqiia1.-SÍhn,

O . 1'allié está prnporçionaiido aos"liaWltiís" o cnsej.) (lc passar urna
hora agradável, apresentando nma
granilc ... .cila actriz, Virginm Tear-
íoii, interprete princijial do eriipqlgiii-
12 drama de profundo realismo, Hy-
t-eerisia, 6 aclos de sensação, da l!ox-
lilrn Corporation. ,

1'iiia nota curiosa 1 110 a" aclo dssto
t.cllissiiiio film, -o modelos graciosos
passelm, ostentando ricao "toilettcs"
do ultimo figurino num "ir,,,,:,izin'' ile
uma grande costurei.-.-,.

O Aycíida, o confortável cinema da
avenida Kio Branco, taniliKU operou
liontcm n habitual mudança dc pro-
Rranima, offereccntb ao publico wz
írcnuriíta os seus salões o maravilho-
so conjunto dc films que se scgucmi"A casa assombrada" ou "O famas-
fim do castello", extraordinária crea-
eõo da fabrica Tor.ria-.Moulli, edita.
do pela DT.uxp-Film empolgante dra-
«na, cujos lances admiráveis c inipre.
vistos muito devem emocionar os cs-
Çectadorcs,

Os cursos iln Brazlla Liso"
Realiza-se 110 dia 9 do corrente,

qiiintn-feir.i, ás 4 lioras ila tarde,
a abertura dc tini curso de aperfei-
çoamento pnra a olítotiyãvi t\o di-
nlmiia dc prbíessbr de Esp.erantò.
lísse curío será ílirigiilo pelo cn-|sao.
í;eiilieir6 Alberto Couto Fernandes;! Daqui
presidente da "Brazila Ligo Irspc-
rahtista."

Achá-sc abenta na Secretaria da
Soeiedti.dc dc Gcosraphia, a in-
scripção para uni novo ctirnp ele-
meutat' de Esperanto; nuc funecio-
liará, ris terças-feiras, das 4 as 5lioras, ;sc-b a direcção do sr. ÒtliV.o
1'into 1" -secretario do "Grazila
Ivliiho ''Esperanlo.""

— ¦¦ ¦'-"¦ *"r-~-2?i»*Kr'*2+.a __•_*__*¦¦ i» ii

A me.
llior c

a d.i Companhia Mani:-adora dc
Cphrçcrvas Alimentícias.

Coronel Antônio
Pessoa

HOMENAGENS AO EX GOVER-
NAOOR DA PARAHYBÁ

Parahybá, 2 — ÍA. A.) - Os
jornaes "A União", 140 Norte","A N'o'.ic'a" e o "Diário da Para-
byba" cm longos artigos occtlpani-
se do falleciniento do coronel An-
lonio Pessoa, salieníatido as suas
qualidades pessoo.es e os serviços
{irêitádos ;io Estado durante à sun
aÜiiiirijstraçfip.

N'a AsEêmblea I/CR.s-ív.iva os
depurados Xeiva Eigtieiredo e Ist-
dro Gomes fizeram n nccroloeio do
coronel Pessoa, F.Á votada uma
iiiosãu d., pesar e suspensa a ses-

Um Cbrittrmgk" i o \< melhorunsjnento para a cutij,
Deve ici empregada desde a mais teni. infância. É conhecida e usada'
cm todo o mundo. Coaicrva a cara e as mãos macias e rapidamentt
íllivia ti ..còriaçôe»,' queimaduras, chagai e toda» as irritaçõei
mcnorei da petfe Insistam em receber a "Vinline Chtubrtuth"
como originalmente acondicionadt e vejam que tem o nome dai

CHESEBROÜGH MFG. CO.
(C«_tl_.tK»

HP-rOSI lOÍÍDSt. MOliTOM.
*.' VENDA EM TODAS AS DROGARIAS 6 PHARMACIAS

-D. O.
Club dos Democráticos
Convido os srs. socio3 incursos

nas penas do art. 11, capitulo V,
dc nossos Estatutos, a se quitaremcom a importância dc suas mensa-
lidades, 110 prazo de 15 dias, a
contar desta data.

Rio de Janeiro, 25 de oulubro dc
191C. -_ Fernando Lacerda, lhe-
sonrciro.

¦^M-J^Mm*V^^%iKKí^^Mt^_^ilat^_i._i^MU

OlilNTRO CO3IMI.MORATIV0
1" DE MAIO

A's 8 lioras, ácliando-so presente
numero legal dc associutloa quites, o
presideíjtc Oa coimhisâo .tjrçctora, Jo*
vclino Juvencio dc Oliveira, í dá por
aberto os trabalhos o imde licença á
«.sembléa |.ara indicar o companheiro
Mariino Garcia paia presidil-a, o que¦íoi acceito.

Assumindo este a presidência acra;
dece a indicaçílo do; seu nome- e dá
a paavra ao 1" secretaria para :>rp.
ceder á leitura da r.:ía da ãsseniblúa
dc o de maio ultimo, ti qual é appro*
.-ada depois de bem di.c.ui.Ui; cm sc-
Ruidn, ii "concedida a palavra ao yrc-
sidfihte do Cctt.ro, quo expõe a mar* J
cita do mesmo e ns motivos da rc- 3 .
união, ufim dc .orientar" o- resultado "
obtido tom relação ao-ibesoureiro « i-

Gottas Virtuosas dtc0 f0r;,nics-
_ Souza.

Curam licinorrlioidc?, malca do utero,
ovarjòs. urinais c a própria Cystitc.

AOOIDE.NTG DE AU-
T0M0Vl.fi

CONVITE A' PKAÇA
O commercio o o novo orça-

mento iiiitnicliml .
A directoria da Associação Coin-

mercial do Rio de Janeira convi-
da, com o máximo empenho, o
commercio desta praça, a trazer,
até o dia 5 de novembro .próximo
vindouro, á secretaria da Associa,
Ção, á rua Primeiro dc Março 66,
as supgeslües e reclamações queentenda devam ser com urgência
encaminhadas ao Conselho Muni-
cipal, com referencia aos attgmen-
tos de impostos constantes da pro-
posta tle orçamento municipal paraíoi". — A directoria.

ANNUNCIOS
RODA DA FORTUNA

m'à^m\

SI4G j86»8

J?46 638
46 38

f AO MONOPÓLIO
OA FELICIDADE I

WMIETES DE LOTERIA
Rcntettem-sc bilhetes pora o interior mediante ò

norte do Correio
FRANCISCO & O. |

14 — Rua Sachet — 14]
———————

,' ).J7\2irMSi'7"'

•vi ¥

11_m1.ii
106-RUA DO OUVIDOR-106

Filial á prata 11 de Junho 51—Riade JaneiroCOMMISS.ES E DESCONTOS
Bilhetes de Loterias

Aviso: — Os prêmios são pagorlio mesmo dia da extracção.
FERNANDES & C>

Tel. 2031. Norte

DMTIÜÍI

Ht <-i-_t
5$0ÕO

5$ooo
ioSooo
S$ooo

3138 8471
1S8 471

A' PRAÇA
Belmiro Rodrigues & C. com.

riiuniçhm; que mudaram o seu «s-
crr.plorio da rua Primeiro dc Mar-
ço 69 para a mesma rua n. 33,
sobrado. R. 3:0

DECI/Afi-VÇÃO
Castão Gomes, carteiro dc 3"

classe, da Directoria Geral dos
Correios, declara para fins de di.
reilo que, cTora avante, passa a
assignár-se Gaslão Gonzaga de
Bastos Gomes. ,.

Rio de Janeiro, 1° de novembro
tle 1016. — Gaslão Gonzaga do
Bastos Comes. 335 J
ooMPÃsliTÃ~FAT57ãírvTsT

SOUREXSE
Yendo se resolvido a liquidação

amigável dcsla Companhia, por
deliberação da assembléa.'geral, a
commissão liquidadora abaixo as-
signada, recebe propostas para „
venda do acervo da mesma Com.
panhia, constante do grande c cs.
paçqr.o predio expressamente con.
struido naquelln cidade, dos mo-
veis, materiacs e madeiras exis-
tentes no mesmo, as propostas se
rão entregues nesta cidade á refe

S8 71

4734^ ¦ 5398

734 398

^~34 ~98

«O QUADRO»
Resultado do hontem:

Antigo. . Touro
Moderno Camcllo
Rio..... Porco
Sallcado. Carneiro

Variantes
43-14—81—47—78

Uio, 2-11- 016 RÍ29

Í>R. SIIiVINO MATTOS
Laureado com Grandes Prc-

mios c medalhas do onro emExposições Uni.ersaes, Inter.
nacionaes e Nacionaes.

Iíxtracç5es de dentes, sem
,-dor>,«IJcntaduras dc vulcanite,cada dente a. ....Obltiraçõcs, de s$ a, . ,Umpeza de dentes a . .Concertos cm dentaduras

quebradas, feitos cm
quatro lioras, cada con-«erto I0«;00fl
li assim, nesta proporção depreços razoáveis, são feitos os de-mais trabalhos cirurgico-dcntarloi,no consultório clectro-dentario daRÜA UBÜGÜAVAI.A, 3,esquina da rua da Carioca e emfrente ao largo da Carioca; das

7 horas <la manhã ás 5 da tarde,todos os dias.
Telephone—1555—Central

(R496)

ESPIRITA SCIENTISTI.
Médium clarividente — Consulta

cm todos os sentidos, descobre
qualquer segredo por mais occullo
que esteja, fazendo dcsapparecer
os atrazo.', embaraços e rivalida-
des da vida. — Cartas nesta rc-
dacção. (M5583)

Um filho ilo ministro
da Miiriuliti argenti-
na ferido

Buenos Aires, 2 (A, A.) —
Deu-se liontcm, á tarde, nesla ca- ...
pitai, um accidente lamentável, que ; rida commissão dentro do prazo
felizmente não teve conseqüências j improrogavel de ;o dias, a contai
fatacs. ! da primeira publicação do presen-

O automóvel em que so achavam] te ariilüncio.
o ministro da Marinha, tir. Fiedc-| -Para informações, queiram se
rico Alvarez Toledo, um seu filho dirigir aos signatários moradores
e o comniándauçe Ferhahdez, aju-1 nesta cidade c, 110 Rio de Janeiro,
dante ile ordens do ministro, foi r aos srs. Marinlio & Comp., á rua

encontro a outro carro qttc vi-
em direcção ojipostá o com

presidente da admiuir-traçSp; do 1015, grande velocidade. O choque foi
alcançados cm us cofres sociaes, sen- viólcntissinio, ficando ferido o íi-
do lida toda .-. corrcáponilcncln troça- ||10 ,lo dr, Aivàrez 'i'oledo. O mi-da com ..initas c a leitura do do- ... ajudante dc ordens e
iSrSà: :_';^^âiS|o "d :...ffcur" Jrl.. soffreram.. .
! do alcance : quanto aa üiesoureiro., \ ° ferinieflto do filho do mtnts-
| nada sc cohscguii'. .par ter o mesino se 1 tro 11.10 apresenta gravidade.
' rocuraclo as.s;tr_.ar aualQUur idocHiiiànto _--.-i_j«ç>-gr«M_>---^s»_---"'uetc sentido; ictiilõ u nsiímM-a it-k^^r.-.rO^O^C^r^OfíOOÍlOOCtíy
; eis il: liei» _r-.ül»l5 ..• ,'üscvido o > f-^NiV-V;''.*.'*.'.''.'-'--%'*?-l.',».'_> I

assumpto resolvida íi eíuninaçáo do
têm sido expedidos inhu-

meros lelegramiiias de pêsames n
íariiiür; dn coronel Pessoa e ao sc-
ííatlòr lápitacio Pessoa';

Recife. 2 — (A, A.) — Toda
a imprensa publicou s>'"tiJos mr-
crologios do coronel Antônio Pes-
soa, ex-presidente do Estado da
Parahybá do Norte;

ròpa. peta seu libretto c pela sua mu-
sica, uma excepcional nomeada..

Kmrc outros artistas, toma parte
no desempenho da oocreta Champa-
flitc-Club o artista Uc T°rres, cm
importante papel, nu «uai _crú applau-
elido' certamente.

CARTAZ DO DIA
Theatros

da

O popular Ideai orgaiilíoti um pro-
„r,:;!iina novo, juja estréa fez 11:11
•uecesso tgual ao produzido pela "Ra-
diotciegraidiia" e pelo "Myslerto dc
Neva York. Dentre 05 filma que ali
•c -.xliiliçm, destaca-se o C-.eclrizi.n__,
Wniahce policial airirrK-.ino. da nova
»érit Cillo úc Ouro — Cuerra ao
fogo. tti! seis extensos actos, de epi.•sadios os mais estontcadòres; E.rcm.
fia ir «me profeuora. attraente come.

CARLOS CO.\li:S — Reprise
revista "ü 31". .Vs S- 3U.i'u,.\ci:.tiii;a'i'riv — «'ciiamp.-
gnc Club1' (opereta). A's 8 ,1(4.

rilK.VlX — Fátima Miris (trans-
íi.rnii 1110 c variedades). A's 8 1I4.

RI;CR1,I0 — "M-.iny: ,1o Calva-
rio" (poça snen). A's 7 3I4 c o 3U-

REl-ÜUUCA - '.'Addi.j giovlncz.
22" (oerctn). A's S 3I4.

S. JOSlV — ".V rédea solta" (re-
vista). A's 7, 8 3I4 c 10 i!-'.

Cinemas
- /l ai
Senhor,

dc Jcsu:
Jurados

A casa assombrada

:-l:!.i

AMlíRICAXO
Christo (drama);
('rama).

AYlvXm.. -•
(tirania)CINi; PAVAIS — Alem i!a
Alam tí.i morte... (drama).IDEAI, — Cuerra ao ic,;o (.Ir;
Uxeniplo tle Uma l> ,V,.i,; O
dc iíiíi teslainetiio.

11' IS - - Cruel egfiitno (drama);O forca-lo 103 (draiiia)j i'i« roubo
inc.vljtieavt l (t!r_:iia)

ODIÍON — Satmersitels bresilei-
ros (do naftiral): A mulher il°s so.
nlios (dr.iaia); De tes c mãos (co-
media).

PATHh' — Hypocrisia (drama.)

na);
)ii6i)

PARANA-SAHTA GATHJU1INA
O dr. .losé Boitciix, deputado ao

Congresso Representativo do b.s-
tado de 'Santa Catharina, recebeu o
seguinte teiegramma :''Jrlorir.nnpo!is — Congresso Rc-
prcsciitariio do Estado, convoca-
do ,para vinte quatro novembro
nroximo, afim ".ratar caso accôrdo
entre este I_stad oe Paraná. Tomo
liberdade pedir sua presença aqui
dia vinte dois sem falta para ser
installáda sessão. Paraná convo-
cou para dia -5. Saudações cor-
diacs — Pereira Olheira, goVcr-
n.idor." •

I QUEM PERDEU?

«w_o-_--gE-fa eap—
Foram mandados desembarcar: o

i° tenente Pio da Roclia Pombo,
dn couraçado *'S. P.uilo", e os
a"s tenentes machinislns Mario da
Cunha Godinlio, do "scotit" "Rio
Grande <lo Sul" e Fileto Perreira
da Silva Santos, do couraçado".Minas Ceracs."

"A COLUMXA"

Acha-se. publicado o numero de
novembro desta inlefcssánte revis-
ta, orsão dos interesses dos israc-
litns, tio Brasil.

"GUIA i,i;vi"
Recebemos dois exemplares do

Guia I.cvi, edição de novembro.
O presente numero traz todos o;

horários das estradas de ferro bra-
sileiras c publicou, em stipplomcii-
to. os novos horários da K. F.
Central.

Também Insere nas suas paginas
a nova edição do mappa colorido
de viação ferre».

Ao chefe tlc policia, foi mi-Ct-
tida jiara o conveniente destino,
uma bengala, própria para crean-
ca, encontrada cm um camarote
do llieafro Republica, pelo guarda
de reserva, n. 57.— Aclia-se cm tiosa redacção,
para ser entregue a seu dc.no, um
titulo do Banco Industrial dos Ks-
tados do Sul e que foi achado ha
rua.

l*?t_-*-í>^IÍ_?'-<_v!__3C-_i

Cavallos para a policia
pernambucana

Recife, 2 — (A. A.) — O go-verno do Estado á"dquiriu cincocn-
ta cnvallos para o esquadrão de
cavalláriã daqui._—«vi; ¦¦•f__g__»W^,, ¦.

O football em S. Paulo
O PALMi-ISAS 1ÍÃTE O PAU-LISTANO
51. Paulo, 2 — (A. A.) — O'match" dc^ football realizado no

campo do jardim Floresta, entre
o Paulistano c o Palmeiras, foi
.e.inho pelo primeiro, por tres goálscontra um.

E.crc-mesmo, juntamente com õí- t'
tario dr. a.lmintstxaçâo all-uli...

lim seoíiidí. f"i.i Udos 05 documentos
do fmural pago -i filha do asIocia-
tio Ursulino -Vernaiuleu doa • Santos.
de aecordo còtn at delihcraçõe] d..
assrniMía de i do maio ultimo.

2.:,n_ liavcndp mais nada a tratar, o | çjpresidente encerra os traballios, As 10 j qíhor.t', ngradecendn o comiiarecíihenlo
dc todos cs companheiros.

<;*;.. .... m 1 assooiaoão i>rc
^FUJIOSEMPACOTKS^i dos kmimíkoados xo

ÉMáRCA TEADOI
'¦'"'- Excòllohlós cíüâlidadcsSg

ib

de S. Pedro n. ii.,, ou ao Sr.
Manso Sayão, na Junta Commer.
ciai, nas segundas, terças, quartas.
(Uiiiiías c ro-.tas-feiras. do meia
dia ás ,t horas da lardc.

Vassouras. 26 de outubro de
ioiG. — (a) — Lotircnço rerei-
ra Ribeiro, Manoel dr Souzn Jor-
diio e Joiio Jutião Manso Sayão,

•noTKcrouA

I. AMERICANA
052

RÍO-2-U--.16 m:
Propaganda

670
Rio —2—11—010. I. 431

A Garantia Federal
699

Rio- 2-U-D16

O LOPES
é quem dá a fortuna mais rapi-
da nas loterias e offerece ma;-
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
15 de Novembro 5°. S. Paulo.

Vias Urinarias
Syphilis e moléstias do

senhoras

DR. CAETANO M.'E
Formado pela Faculdade de \.

Medicina Ce Nápoles e liabi-'!/'
litado por títulos da do Rio
de Janeiro

Cura especial e rápida de
estreitamentos ttrelhracs (sem
operação), gonorrliéas clironl-
cas, cystites, liydrocclcs, tu»
mores, impotência. Consultai

das 9 ás 11 e das 2 ás 5 —
Largo da Carioca, io> sob.

Banco Sportivo
Cumpras bilhetes nesta casa, _

tereis o futuro garantido. l'ortc
certa, pagamento | immediato, Kua
da Alfândega, 42, esquina da rua
da Quitanda. J. DUTRA _> C.
Teleph. 412. íí.

¦ .¦M.*iW-_ag-<?-f?^-_r^,JP_l_ai-..-..-.--.l^.-_,

CA' E I/À'. . .

A intervenção federal na pro-
vincla ilo Kntro Rios

Buenos Aires. 2 (A. A.) — O
dr. Júlio Pücyrredon, que havia
sido nomeado interventor federal
da proviiicia de l.nlre Rios, não
acecitoü a nomeação;

.flíifl.íl I 1 lf y u
Ksia rjj).irts,ão espe.

is sc_.uii.i_*_> paquetes:

O núcleo Esteves Ju-
nior, no Paraná, mudou

de nome
Florianópolis, 2 — (A. A.) —

A Inspeciona do Povoamento do
Solo denominou BoitettxburRÒ, a
sede do núcleo Esteves Júnior, ern
liomenaaem .to fallecimento do co-
remei Henrique Bóiteiix, tronco dc
illustre^ familia catliarincnse e um
.los primeiros c mais operosos ex-
plorado.-es do serrão e coloniza-
dor.

ÇpRRJ.10 —
dirá niaííts tip

II.it:
«5)in,i oárã Santds e Uio <la Trata

rccebciitle) impressos at.': ao meio-dia,
cartis p.ira o interior até ás iá i\i da
tarde, idem cem potto duplo e para o
exterior até_ á 1. e objeems para fé.

Ilighland Prince para Santos e Rio
da l'ra!a, rcccbKtdò imnresãas ate ás
ií hòtas í\\\ maníiã, crias pnra o in-
teiijr até ria 8 i|j. Mcm co.u porte du-

í pio até As *y l ol.j-.cto_ para resistrar
até ás 7 da nbílc d*, hoje,

Amaiili.:
Itapuhy para Vietiiria, li.iliia. Ma-

veio e I.cctfc. recebêiido irl.prcssüs ate
ã^ .; lioras da n.ahhã, cartas para o

j interior até- íis 5 i'_.\ idem com porte
duplo att* á? G o obtectos nara r_g:_-

\ trarãté às 7 da üoite dc boje;
I Rh de Janeiro, para Üaliia. Recife,
j Pará, S. Juan e Nova Vorl.*. rcccíien-

do impressos até &*¦ tn lioras da mn-
! nhã. carUs•parn o interior até ás

roríj, jdci-i com porte dnjilo c para
o e:_tericr ati a?- 11 c o-jjec.os pára! re.istrat ni ás io.

Borborenuí pata Paratiaçiiá, Aiíío-
i.íiia. S. Franciscn trlòria'i.opoiis ç

| Rio d_ .Vaia. recebendo iiupressos áti)
I ho nièio.diíi, cartas p:tr.t o interior até
f ás ir íj_ da tarde, idem com porte du-

Íp.o 
c t-ara o exteriur até á^ . e objt--

v.ít''* para resistrar j.ii á_ 11 âw
n.__..i._i.

COMMEnclO
Dc orilcm do sr. presidente con-

vido a todos os srs. associados,
quites a reunirem se etn assembléa
girai extraordinária (i* convoca-
vão), 110 dia 3 ile novembro p, f„

ai

914 e 606
ORIGINAL DA

Fabrica Jloschs.
Rua G. Câmara 88~So_r.

gí| Rpo.usac ns ímilaçupsjiS |s s'horns íIaJnoi„., „,, sédé loch
?.**-«¦:?-«-«••-€ ••-«.-.¦.¦..-..-•-(-•?,->r-í-í§ i á rua Carioca, 31, para tratar-s
(^'cihM^Ji^hhhhlvJActhèíHri ! da leitura discussão e votação dieOOCC-ÜÍÍO: ««OCOOOOOOOO

MSSCZlGXlSXtSSXtt

a.ao 00
projecto, da — Reforma de Ksta.

— I fritos. — P.io de Janeiro, 29 de

PUBLICAÇÕES A FEDIOOkS-^' ~ °íco;claii0'
AX'HG.VIi PO r»Jt. MACHADO

K' o melhor remédio, por via
gástrica, para curar a sypliilis.
È' de Rosto agradável e não tem
dieta. Vende-se cm qualquer phar..
mil cía;

———"--r.-i*.-.i?>?-í_>_g«B ¦— —.-.

árÈIilil'.. MATTOS
MANICÜRE

Tara senhoras c cavalheiros —
Quitanda, 24;

_*¦<¦¦¦ .<)_n__Bl J __¦-—
fokmíoida jnJTivixo

O- unico exterminador das for-
mie/n". Mcrino éi llaur;', rua ib
Ouvidor n. 16.!.

8! Tòmao
iigiíi ds
Melgnço

Casa Guimarães
i:i—RUA SETE SETEMBRO-tai

Tc.cpltbne 2563, C
Ttnpcríauto reducção tin todos os

Calçados
Borzeguins Collcgiaes n. 27 a 37 a

IC$000
Uilima Criação dos Sapatos Colle-

glacs Miguon

i8_
Os dòcnitcs affeclados dc tubér-

culose devem rcfiéitax como perigo-so para a sua saude 03 remédios'
que contêm aVno! c tomarem a
genuína "Kmtilsão <U Scott"."Aüesto que tenho er.nre.c.Tlo com I
real -proveito a "Eiuuisão de
Scoll" nos casos em que í tão :
útil este mcdicamcn'0. Os casos a^
i,'uc lv.!- referi são cspecúiíir.cnto
debilidade geral tuberculose pul-1monar. nas escrophulas, rachkis-
mol eie. O referido é verdade r>
juro á fé de medico;"i)r. Antônio llilirão Brâgall-
Cã". Lãfámeiras,' '

CAIXA GIÍllAL I1AS VA-
MITJAS

..•'rjmm. EM iSSr
.•« mais antiga Sociedade Brasileira

dc seguros s.obrc a vida
Avenida 'Rio Branco, Sr

Sinistros tacos 4.00o:ooo$ooo
Pagamento de 5 toooífnoo

Na qualidade de beneficiaria da
presente apólice. 11. 561 inslituida
nelo meu fniíecido marido Chris-
liano Boaventura da Cunha Pinto,
recebi da Caixa Geral das Familias
a quantia de cinco contos de réis
pela liquidação da referida apólice,
pelo que dou plena e geral quita-
ção á mesma Sociedade Caixa Ce-
r.i! das Familias.

¦Rio de Janeiro, 30 de oulubro de
1016 — Francisco Lobo da Cunha
Pinto. Testemunhas: José Sérgio
Ferreira. Júlio da Silveira Lobo.

CAIXA HlTMAYr.n..TA DOS
pkdrkhíos

Sede social : SUA SENADOR
PÜ.MIHU" N,
próprio.
De ordem do sr. presidente,

convido todos 05 .sócios quites des-
ta Caixa, a se reunirem em assem-
bléa geral extraordinária, ás 11 ho-
ras da manhã do próximo domin-
go, 5 tio corente, afim de discuti-
rem c approvarem a nova Lei

^si^íS
N. is a j?. t . . t r ;Sot)oN. aS «33. . -. . .¦ . f.Sooo
N. 31 a 41 7$ooo

Depositários dos alpercatas
-___ci-3--_-ro__<r

!f!ÍSHi::;li:!ni:llil!lil!liilil_l!l!»lfl!:!!!l!::i!-|
IA CURA DA 1

SYPHILIS I.
Ensina a todos um meio I

de saber se tem sypliilis j|adquirida ou hereditária, 111- m
lema ou externa e como B
podem cur;il-a facilmente M
em todas as ^ intinifestac5.es B
c periodos. Escrever: Cai- |)xa Correio, iGSó, cnvianéò gsello para resposta. . 8!
¦iiiiiniiiiiaHüDQOiiinüKiiwriün

GARAGE ORIENTAL
LARGO 1)0 MACHADO, a; TE-

I.EPUOME 55 CENTRAI,
Accci'.am-se carros em estadia,

vende-se materiacs pelos mesmos
preços da praça, 5233 J.

Cura da Tuberculose
r-i — F.dificiolDn. ... DANTAS DE QüEinOZ

Modernos methodps de tratamen-
fo medico e cirúrgico, conforme a
melhor indicação. Cons. Das 8 ás
11 da manhã. Rua Uruguayana, 43.

(B 3280

fo, i' secretario. (R.7-)

Para Isali
liie felicidad
- J. M

_-.m_.  SUMI::. COXS,:. DO IUIASUj
C.I Magnoi- Desejo- n,.,jc asscmt.l:. òrdinV. ás S ho-r pta data de hoje. ras. — O gr:, secr:. ger: T,",

C-í47 S) ¦Daemon. (468 
J)'

Moveis novos e usados
Compram.e avulsos, gu.:rnrçõcj

com; ras, tapetes, mclacs, louças,
etc. J' cados por escripto a Pin.
to de Andrade, rua Marechal Fio-
riano o. 138, casa de fumos.

.971 1

Cura radical
Da GOXonr.iiiíA c.ino.\r.

OA 011 IíliCK-Vrií, em poucos
dias, por processos modernos, setr
dòr, fiarante-sc o tratamento, Tra-
tamento da syphilis. App. 606 11
1)14. Vaecinas dc Wright. Assem.
bléa ri. das S ás 11 e 12 ás 1S.
SERVIÇO N0GTU1.N0, S íís
10. — Dr. Pedro Magalhães.

R 5493

{•Çl-Hr/lJ ír,H'-l.B.!^_5':. >7-í"- 3Ü .TS?r!?JÍ^5g(

; GONORRHEAS
ifi cura infallivel em,
Í sem ardor, usando

rhol". Garante-se a cura
completa com um só frasco.
Vidro, 3S000, pelo Correio
3$300. Deposito geral .
Pharmacia Uavares, praça
Tiradentes, C2 — Rio de
Janeiro.

GRANDE HOTEL
— I.ARCO DA LAPA ~-

Casa para famílias e cavalheiro;
de tratamento. Optimos aposen-
tos ricamente mobilados de novo.
Acccssores, ventiladores e cozinha
de 1" ordem.

End. Tclcgr. "Grandhotcl".

.3 diafl,''Conor.

MOVEIS' 
COMPRAM-SE MOVEIS

USADOS
Mobiliário coni/l'-io ou avulso^

qualquer quantidade, paga-se bem,,
na ritrf Viffondc de Itauna 11. 137.
praça 11 de Junho! (J 4779

PHARMACIA
Tende-se nma pequena pharnu-

cia 110 bairro de S.« Clnisiovilw,
fazendo regular nrgocio, aluguel-
muito barato e pela insignificante
quantia de er.íooS. Ver e tratar I
rua S. Luiz Gonzaga n. 17.

M -4»

COSTUREIRAS .
Precisa se para camisas de ho-

mcm. na Fabrica Amazona. Ru»
da Carioca a. 77. (5,-83 J),

.¦:¦.::•¦:¦«

• „:rf

__:^'

.77S

memWm

Mlis-
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PEQUENOS i
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ANNUNCIOS
1ÍÊNMSEM LE1LÍ0_

^ENHORES^
iaLtóDEPENHOP;
Em >o áe novembro de 1916 :

fei À. MOTTA âr IRMÃO *-•'.
¦'.""• 5, Bíc. do Rosário, 5 .

ias cautelas.vencidas, podendo ser
Slpefprniadas.ou resgatadas .ate--
^wraí':.aò leilão.

PRECISA-SE 
de toa lavaddra e

cngominadeira; ladeira da Gloria
n. 3;. ' (*79 C) J

203 J

ÜÉ-fe lÉores

PRECISA-SE 
de uma menina ipara

serviços leve», rua Silva Manoel
n. 167. . (348 P)-J,

PRECISA-SE 
de uma perfeita arru-

madeira e aue taça mais algum
serviço, dando iiancv d«' sua eondu-
cta na rua de S. Francisco .Javitr'*¦•• 395* <8a -*K

PRECISA-SE 
de um menino de li

a 13 annos, para vender bilhc-
tes com um cigo; trata*se a. rua ue
Christovão n. 608, casa n-.J •-,..,

- • . >. (vi '") -K

PRECISA-SE 
de uma *icrleita_«ju-

dante dc costureira; na rua Piau.
hy n. 194. Si ('- P-" S

ALUGAM-S8 
dois -tuartos lndel*n*

dentes, juntos -ba "separados, luí
«lectrica, telephone e serventia; oa
avenida Riu Branco n. 183, a" andar.

(332c.) 3

ALU-A-SE 
uma sa1» de frente, ein

iasa d« familia, A rua «lo ."«en*
do n *74, sob. O61E) J

ALUGA-SE 
sala a pessoa muito de.

cente com o sein nènsâo avenida
Rio Branco 11. 25. i" andar. (370 ") g

ALUGA-SE 
um bom . commodo . a

tua Sete de Setembro ti. «7.
(368 R) E

AI.U_A.SE 
para ejeripton- ou para

rapaiés do todo p respeito, . uma
magnífica: sala d* írente, com trei
sacadas c mais um confortável quar*
to, ambos com entrada. independente,
lua electriea e todas as commodida*
des. Em casa de pequena íamilm. de
tratamento,. recentemente mudada para
a rua'-Primeiro 00 Maria n. 100, 2°
andai. üo»E) J cUItA RADICAI da gono.

A LUGAM-SE magníficas salas para rrh-a chrcmica on recente,

AOS DOENTES

ALUGA-SECorrêa
a casa da rua Dr.

Dutra «70. Cattcte, para
fãmiTiã «por commodo preço; a chave
está sa esquina, onds s«i trata

G) J

Miguel Braga, especialista sm ex*
tracejo dei Callo» c unhas encravadas,
sem dôr, etc„ r.. Ouvidor 163, sob,
T. N.?íMb ^.domingos atten-
de cham*l«í -a dotuiciliQ. Teleph.
Norte 2fi|9Ç "•

-fài 't -_o*_ovombro de 1916
Uiümaraes & Sansererino
*áAVi-SA.DO TIIUATltO N. 5-E

-TfcUIZ E>_ CAMÕES N. i-A
dá* cautelas vencidas, podendo ser re-'íiBffladás ou resgatadas ate i nora do
I-ÓHo.' .

WffLORAHDO Á CARIDADE
ÍáMANCIÃ, viuva, com CS onnos

4» _edf.de, quasi cega.
.^ANNA DO AMARAL, viuva, cega
*-JiKm disío,doente e sem ninguém

rjMtafsúa companhia, recolhida a um' <_U_fi>,
T-AHQELA PECORARO, viuva, cora
'«_ àhnos de." edade, completamente

.' *Mfc"e"Fáralytica; ,„ . •¦ ¦¦
5Tm*A E1ÍIHA ROSA, pobre VC-

"-ut.il*.' com'70 ánnos de edade;
;..' CARLOTA, pobre velhinha sem re-

^SLVIRA-DE CARVALHO, pobre
«lia e «em amparo da lamina;
- *KtiTREW-A, ti» Senhor de Mat-

; 'fàiWlòs -34, doente im«K»si»iilitada
[ 

'*R.ftabáihar! tendo duas filhas, sendo
unia' íubercolosa; _-...-_.-,,».-MANCISCA DA CONCEIÇÃO
SARROS, cega dc embos olhos e

^«ÜiüIM .FERREIRA CHAVES,
i êntr-vádò sim recursos;•LUIZA,. viuva, com oito filhos

,"_PAR_S;«, viuva, Telha sem poder

-' ^ARÍÀ EUGENIA, pobre velha
¦ta.0 meaior recurso para a sua sub*

"^fkHTÒS, viuva, eom 68 anno* de
«iM*',..r-v"n-eate doente de moléstias

• intt"" 
' '

dois
PRECISA-SE 

de
para Íamilia a gazolma

S, Christovão 316. •

motoristas
_; praia de
(461 D) S

PRECISA-SE 
de um motorista pa-

ra, uma landia a gasolina; aa
praia de S. OhrlstoVão n 316- '

(451 D) S

PRECISA-SE 
de um aprendia , dc

marceneiro, com praticar na rua
da Assembléa n. 41. (428 U)«.K

Casas e commodos, centro
* LUGA-SE uma excellente sala de

Afronto o dois quartos. Rua:, do
Hospicio uo. a» andar. Praça Gon-
Càlves Dias. (ai* M •¦

JIL. 
. . .

o predio recentemente
construído à rua di Quitanda. 24;
trata-se na loja. (380 J r.

ÀtUG.VSE 
um bom quarto, próprio

para rapas do comemerio oa a
casal que trabalhe fora 011 qua quer
officina; «na rua da Assembléa 11».
a" andar.- (*ot E) J

A1UGA-SE 
um quarto para um ou

dois moços solteiros, com ou sem
pensão e lua electriea; na rua da
«Alfândega n. rii, i» andar. (181EU

AtUGAJSK 
lím' auarto. independen

te. ariSát? fresco mobilado, cora
pousai.yfi::dois ranaic.  .

tem tiectrillfide e telephone, sendo
boa
tem  ....
95$ cada Jmv-na ru
Lapa.

dois ranaics decentes,
, sendo

0$ bata um sã;"" anacuá
(243 V*

Òll 12' .
na rua' ^moum de Paranacua.tS.

ALUGA-SE 
o sobrado da rua «a-

rão d. Gaaratiba n. ss: as cha*
ves estão na loja. U'j *>>_ '

ALUGA-SE 
uma casa com quatro

quarto», duas salas, cozinho, Da*
nheiro, Vi. C. o lun electrico, cen.
tro do jardim; aa rua Vieira 6outo
n. 158.. C'6S G) J

estreitamento de urethra, cm
poucos dias, por processos mo»
demos, sem dor. Garante-se
o tratamento, impotência, sj->
philis e moléstias da pelle,
appl. 606 o 004. Vaccinas
antlgonococclca. Pagamento
após a cara. Consultas dia-
rias, das 8 fia WHe 2 &s -----.-^-^ „.,. uin .
10 da noite. T. O. 6981. Ave, lri_ti_.be „„ *_,__,(, de _, Francisco,,36-
nida Mem de Sá, 115. Botequim. (498 *) ¦"

A 
LUCAS» um quarta. c*n pensão,
em' casa je.'família de todo rea'*i-

to e de tratamento; uma pessoa. 120$;
duas. aioft lua Riachuelo 158. „'

.t ¦„ (5S28 F) A

AEUGAMiSl" 
duas casas, na rua

do Riacliuelo ns. .224.c 224-A", as

ALUGA-SE 
uma casa na avenida

da rua General 1'olydoro n. 20.
coni dois quartos, duas salas, cozi*
na c clectricidade; trata-se na rna 'da
livsagem ni.--.a8: <3'7 G) K

ALUGA-SE 
por 81* o predio i rua

Costa Pereira n. J3; •*•"", J?
n. 4»; trata-so na Comp. de Adini*
nistração Gasantida. Qmtandaj 68. 

j

A LUGAM-SB casinhas na
^4_ivenlda da Gloria, rua .do
Oattcto 123. As chave, na ca-

15. Trata-so com Paulo
rua Santa

G
sa
Passos & Comp.i
Luzia n. 208.

¦HHP
i,__ .—- ,-— 4oo? o predia a
rua ilumaytá, 161; chaves no lo-

cal; trata-so na Comp. de Administra-
ção Garantida. Quitanda, 68.
ALUGA-SE 

por
ri

ALUGA-SE 
por 13*$ o. predio, a

rua Humaytá n. 6o-lV- enaves
nos fundos; trata-se na Comp. de
Administrasáo Garantida. Quitanda
n. 68. (3173 g) 1

ALUGA-SE 
em casa de família de

todo respeito uma sala. bem mou..
lada. para um casal com ou evm pcn.
sio á rua Christovoã Colombo. 121.
Cattete. Dois de Dcecmbro.^ 

^ Q

(NOMES RKOISTRAI-O.

Cura a infflammaçâo e pur^
gaçdesdosolhos

Eül

ALUG.\*9E 
um quarto de frente,

a mogoj da commcrcio; na rua
do Senado 6, sobrado. (43« »/ Jl

ALUGAM-SE 
falas dc frente, «a

1rua dc S
a rapazes.

Josú n. ia, 3a andar»
(44S 10 M

Jciíraveis;
THEREZA, pobre

aljxilio d» ninguém.

A LUGA-SE uma boa sala de fren*
Xlte, com entrada independente, Com
ou sem pensão, a casa", ou a moços
solteiros; na rua da «.Misericórdia 14.
a» andar. (439 W"M

ALUGA-SE 
com telephone, optima

sala de frente, casa dc família;
na avenida Rio Branco 143. a". ,,(43.* E) M

ALUGA.SE 
uma sala ou um quar-

lo a casal ou moçoa solteiros. La-
deira Senador Dantas. 8, sobrado.

(2101 Í.I) F

céguinha sem

MAS SECCAS E DE LEITE

__>..

..:,'-

li'.";'.'.'--"

/

A LUGA-SE uma pequenaBB.' - - -
__dad_ de. 16 annos,

S—ii-, iià: rua Paysandu

cem a
para ama sc

58.
(6a C) R

n.

AliUGAM-SB duas snlas do
Af rente pnr» "escriptorio; na
rua Io de Março 20, próximo
íi rua do Ouvidor. (J 131) E

ALUGA-SE 
um bom quarto a mo.

ços solteiros, na travessa das1 Bel-
Ias Artes n. 5. (.1?3 R) _g

do uma mocinha,
X""iiraiica,. para; ama seçca, e .pc-

RECISA-SE
L- ' branca, PUju, ....... ;.-.-—; " •.«'-

mienos serviços de casa de família.
Trata-se na rua Gonçalves Doa 11.
3gt 2° and.  <¦-"•' A) j

TÍRÉCISA-SE em casa de família.
XJ- i rua ao dc Novembro n. 7-»,
dò uma orna secea, de prelcrcncia
«rança, devendo apresentar carta de
eondueta. ('75 -J)

Cozinheiros e cozinheiras
m «LUGA-SJÍ
Jt\«iKira

uma «moça portuguesa•eoiitíiiéira, tem muita- pra- ...
tica' do cozinha portuguesa, jcUegon quintal,^^etc
ha'poucos "mezes <íe Lisboa, tem nim*, ALIO
là' pratica 'dc cozinha e da fia»*?.»*

• Btt_P condiicta; na rua Bento Lisboa
li! 02• 'felenlioiio Central 33t°») -

ALUGAM-SE
NA

SECÇÃO DE PROPRIEDADES
"SUL AMERICA"

Rua do Ouvidor 80
Os seguintes predios:
As chaves nos mesmos ou contor*

mc indicação nos respectivos carta*

Para tratar das B ás 6 da tarde.
S. CUKISTOVAO — Uua Gene-

ral José Cnristino, 44. com magnili-
ca accommodacões para lamina «te
trutaiuento, porão habitavel, *"* J'*:ctrica, grande quintal, etc. Aluguei
2?0$000. _, -, 

" 
.

MA1T0S0 — Rua Campo Alegre
n. 80, eom magníficas accommoda-
ções'para familia de tratamento, po-
ião hábitavcl, lua clcctrica, grande

TECIDOS PB LINHO
Brancos e de cores, em todo* %enero, todos os gos-

tos, e apropriados a qualquer appiieaçao
TRA_TSP__ÍISS_TOTS Para:'ENTRANÇADOS Lençóes

Fronhas
Blusas
Camisas
Vestidos
Roupas

para homens
senhoras
meninas
meninos

A 
LUGAM-SE. a dois casaes «distin-
cios uma rica aa a de frente c

um 
Cs.lend™«ior. -rolado quarto sen,

mobilia <• com ou sem Çensao. 
em

confortável e elegante predio. habiUj
,!o por distineta família, a traves"
Cruz Lima n. 35. próximo ao» ba-
nhos do .lamongo; tem telephng.

ALUGA-SE 
a casa da rua D-.M""

ciana 67; as chaves no n. 65. uo-
..fnon. 1*'»50 W ^

todas as pnarmar
txrostmírimadelis e

ALUGAM-SE 
boas casas em Ca*

tiraby; trata-se na rua M*ffit»
n. a».

ALUGAM-SE 
os baixos do predio da

rua Leste n. 22, as f*mã%mesmo. Rio Comprido. (i__o_J)_J

HWCÍTLÍfnÍ«
tafogo

A 
LUGAM-SE as lojas do predio «da
rua do Cattete n. 47. eom fren-

tc tambera para o beco do Rio. tçiirto
SI metros de eompr.men o por 4 dc
largo, além de mais dou .«luarlos^
quarto cem banheiro o chuveiro, des-
Densa arca «s cos nha com .pia c fo-
Sâôfdc ceke com luz electriea c gaz
trata-se na mesma rua 344 ¦>•? HjJè
horas e das 5 ein deante. (45»W*>

ALUGA.SE 
uma boa casa para fa-

milia decente-, tem dois Brandes
quartos duas boas salas nrea çober-
ta. giamle quintal, um vão resabo to-
dó Tadrilliado. cozinha çom fogão«a
gaz quarto para banho de água quen-
te è fria. 2 latrinas, «despensa cquar-
to para creados; chaves no armazém
n. 177; trata-se na oraça Tiradentes
6S. Cervejaria Internacional. 9*>)_f'

A7.UG.VS1-. 
á rua da Passagem 53.

liotatogo, um sobrado, tcmlo

ALUGA-SE por i*o* uma casa1 to*
da reformada, na travessa do Cruz

n. 8 (Haddock Lobo); as chaves no
n. 10. (3970 K) J

ALUGA-SE 
o predio da ru3 Conde

dc Voinfim 791 com «t quartos e
bom porão; chaves 110 nepugue, e. tra-
ta-se na rua Moura Brito ig.-

ALUGA-SE. 
em casa ue família,

uma sala. completamente iml-P-n-

<5*7* t) J
' 

A LUGA-SE o predio da rua Espej
Arknça n? 6, com a salas. 4 quarto».
tehneira. agna «tuente e porão habita-
vol; trata-se na rua Ablll0<.n<..'<>u*"ls
Januário. u-u- 

*«
"* 

LUG~-.SE boa cosa assobradada.

S«'^rSSfSr«^r-'-^r_

ENCORPADOS
LISTRADOS
LAVRADOS
BORDADOS

LXZOS
LONAS
PINOS

"plenüidaa
dj trataaiento

MCOiTinTC-Ja-õcs para familia
(471 G) J

ALUGA-SE 
por sV.b$ o pred.e ,da

i " " 'ríia General Delgado ai Ca«...j«o
». 54. antiga Industrial; lrata_.«.na
rua Rodrigo Silva n,
saria.

ao. ourive-
(4460 K) J

ATUGVSE 
por 120? o armazém

d-Trim do SV ChrUtovSo 5>S, eom
mora-Jia^ra familia. As chaves estão
no sobrado c trata-so na Grande Ma*
mifãeuím Pemiafiel, à rna «Ja Qui*
tauda *"* a 118. '^33 *-¦ ¦'.

A 
LUGA-SK a.ca .. ,,
Costa Guimarães. Retiro da

ALUGA SE boa casa na Villa de rica S.. 
^fi^áStó,,„„A-Lourdes à rua Desembargador^ Jg1"u_?r*"°*c.aaal^_el',,o$. fao*3_L)R

41 . da rua
Ame-

Christovão, bondes de São
as chaves estão na venda.

dro

m potência siri*-» sss?
-g_*.^-rr-!_aa!-'-.<gae -~~

A «LUGA-SIÍ um qurto mobilado, a
iYinoço solteiro, com ou sem pen-
sã»; na praia do Busscll "i* 

33?-0> R

Tí.UGA-SE -11111 quarto bem mol*
_r_.li»lo, limpo e arejad . enl casa
«2 familia. com 011 sen .«"«*<>•-"
rua Senador Octaviano 11. 3«-?. Agna;
Vcrreas. Ü65 G) J

* LUGA-SE, cm casa 
'de 

familia de
JXtrataauutü um cxcellente quarto,
para pessoas de tratamento: rua l«-r-
reira Vianna ai. _»¦¦¦¦ _j _

99

»

DA BOA VISTA 
'4- 

Tra-
vcss3 da Boa Vista ao., com 4 qnar«

'À .LUGA.SE uma perfeita cozinheira
lAdo trivial, para caai de fainilia de
tratamento; na rua dc S. 

JC3d,roj.,)59j

-:*• LUGAM-SE boas
lAir

«L,v/v, ...--..  cozinheiras e
_imocinhàs,' na estacio ' dc }'.fsml
ras (roça) gente honesta. Pedidos a
Agenot. Portugal. (Enviem «•°3)-«j

MiRECISA-SE do uma cozinheira c
máií serviços leves, para casa «ie

pequena 
'familia; cxigc-se pessija «lc

hotn comportamento; tratai-sc a rua
«* de,'8...Fei» n. *\$%\

dos, í salas, luz clcctrica, etc.
LARANJEIRAS - Kua das La-

nnjclras 11. 453..çom bcas oçeomno-
ilações para familia de tratamento,
quintal, luz electriea, etc. Aluga-se
1 

SANTA THEREZA - Ri». d«
Santa Christina, 104. com boas oc*
commodaçõcs p»ra grande família ae
traieir-enlo, porSo. qiuntal, "«-*

A""" 
LUGAM-SE duas, boas .salas dc
fi

em pc
na rua Marechal
11. 16, sobrado.

_j_írente,' cm casa de familia, com

?._ ^>5s_rM ™
(201 E) ]

LEVES ¦
¦« ¦>;

aort.l»i^**Q.to en.oriaaeJ
'Vgtrla.c.liBgii.MLÒ! -a,

Oraiia.ca.e esoollia-!

Aos peduaielos e únicos preços da

CASA LEITÃO largo de Santafiita

A LUG..SE
_-_.exc<lk-ntes
Laranj-iiras n

a casa de sobrada, com
connnodos. a rua cias
43„ 'Cl.aves4|noo378.

Leme Copacabana e Leblon
da rua Dr.

47 (Ipane*

A LUGAM-SE no afainado barro
AHaddock Lobo. a moços solteiros,
i grandes quartos, com frente para a
rua. bonde de 100 reis e cm casa de
familia; rua do Mattoso so4

(,78o K) J

¦il!llt!l!B»iill!ll«ffli»!l«W»ilBJ
Í A'S P.BF81ÇÕBS...

VIS CALIX Di

I Oitaranesia
mmmmmwÊEmmmimMê

«LUGA-SE o predio da rua Paula
Silva 11. 17, muito eommodo,

pala7 família; está em ,f««*tura; pro*
ximo ao largo da Cancclla. (23-tL) J
Al

ALUGA-SE. 
cm -,-m dç um casal

um commodo a um casal sem filhos
ou a uma senhora oue trabalhe fora.
na rua do Mattoso n. 15. (-.li D J

ALUGA-SE 
o predio

Nascimento Silva u .
r..a), com jardim ao 'ado, grande ter*
rcuo murado, clectricidade, lom J
gaz; os chaves estilo no tarracao jun
V e trata-se^ na rua Marquez de
Santo- 41. chalet MX, no^Cattete.

A MJGA-SE o prcillo n. 57
^Vdu rua Ipanema; trnta-so
„o n. Jl6_____JÜ?aí_LH

A 'LUGA-SE uma sala de frente,, em
^.Copacabana, próximo con na"-1"'
dc mar. cm casa «le uni «casal dc lodo
rcsicito-, na travessa Domingos
reira ti. 2.

A LUGAM-SE csplcudidas so-
X-t-las bem mobiladas, sem
pensão, a casaes sem filhos
on senhores de todo respeito,
em casa do familia, 11a rua
Conde do Bonifim, 009, Muda
da Tijuca. _____?--

ALUGA-SE, 
por s6o$ o grande

sobrado,, da rua Conde dç Bom-
fim n. 240. com muitos e grandes apo-
sentos. ouiutal. banheiro, siz c elo-
ctricidade. (33 WK

AIiUGAM.SE bons quartos,
^-«-muito baratos, na casa. o»
commodos da rna do Mattos»
n. 106, bondes do 100 réis.

ALUGAM-SE. 
á rua Francisco

XaviiT 635. toas casas, eom * e
a quartos. 2 salas, cozinha, quintal e
installação. por 73$ e 95$. (S'-«3L)1«*

ALUGA-SE 
uma boa sala com cn.

trada independente cm casa de la-
milia. frente de rua;
S. João n. 374

rua Bclla dc
(146 I.) -

ALUGA-SE. 
por 1.-0$ mensaes es-

paçoso armazém, novo. com chácara,
próprio para. qualquer negocio depo-
sito ou fabrica, na rua S. Lu te Gon-
zaga n. 132.

.-..- Fer-
(1611 II) J

Saude, Praia Formosa

:TDiaECr_A-SE de uma perfeita co*
•X- "ziirhcfra do trivial, pira c-ozinliar
e mais serviços do um casal. <l.uc
«litrmà no aluguel o.que de boas m-" 
formações! -«AH». Paulino Fjwnandcs n.
eif_- llòtófugo. (-199 M) !_¦

•Íiíí-ISA-SE dc -.una boa cozinhei-
X. "-,' ma General Câmara n. tos.
£_rado_ i___J_L_

A LUGA-SE uma boa sala de frente,
__U casal 0:1 dois cavalheiros, casa
do familia; na rua Senador Dantas
n. 19. (3-*4 ¦¦' J

PRECISA-SE 
de unia cozinheira,,^

¦rua das Neves 11. 47 - laulr.
Mattos. <3<i4 l») l

PRECISA-SE 
de uma cozinheira

• para casa dc pequena fanuua,
eua do Ouvidor 13o, sobrado.

A LUGAM-SE lindos quartos a mo*
__.ços solteiros, a 40$; na rua.Luiz
dc Camões 11. no, quartos mu to««cia*
ros c arejados* t-'« '*' *

J.UGAM-SE bons quortoo' ile fren*
tc, com c sem raoniilia; na rua

do Riachuelo "« O', s"1»- ________

A«I,UG\*C'* na rua do Riachuelo
X5k.ii. 161, uni quarto mobilado com
¦nensão, a um lireço summamente ba-... .i_t- «.. .,-,._ r*ipazCS-

(5814 li) J

4 LUGA-SE uir.a sala para escript*-
i\rio; ua Buenos Aires u3. ta

A"~LUGA-SE 
uma boa sala para es-

eriptorio; rua do liospino n. 11».

A LUGA-SE ú rna Uruguaya-
X_.ina 144, S" andar, uma
boa sala com quarto, cozinha,
banheiro, clectricidade, etc.,
etc. \? 2382.

ÉÉliliiÉft1í||Í?PJ

cozinheira,T1RECI3A-SE de uma
1 na rua Visconoc cie Itauna icj
ÍSbrado.. _Í3_0^ ^
*Í5r_C1SA-.SK dc iini-i mocinha r«a-
Jr Sra serviços dc cozinha de peque-
i,a familia. Trata-se na rua. .Gonçal-
ves Dias n. 38. 2" »n«l. <-'8 u' >

GHEADQS E GREADAS

4 1 UGAiMlSE dois quartos juntos
__.ou separados, com mobilia ,c pcn-
são, para familia ou cavalheiros dc
tratamento; Senador Dantas, 14.

E) S

TTM
\J Cl
pão por doo
rio 11. 137-

almoço 011 jantar completo

rébi, na tua do Rosa-
(28.14 S) J

¦10 fíElTAR... „ í
TOUAB UM CAUX DP.}

¦!m
1

hmmmfmWmWÊmmmWm

A 
LUGA-SK mil bom quarto, coni
ou sen, pensão;, íl rua da Alfan*

deita n. 120. a" andar. <f_L_-__".

\T'IÍG_'-8E 
110 i.rciüo navo-da r«a

dmIzcndc i«.«3. um bello quarto.
a casal de fino tratamento ou rapav

1 as mesmas çoiidicues. ÍL1___._.
4_I ÜGA-SE o médio «Ia rua Ruflrio

Ade Almeida =á; as cliavcs estão no
T.I «I trata-se á rua -Ja Qul("?v-S^

"aiuGAM-SE 
dois cònmio.Ios ino:

Abiladoii. com P.en3"o, sendo um de

_4 
I UGA.SE iini bom sobrado com

_V.cinco nuartos. «Uns salas c demais
serventias ;o nredio e novo; na, rua
do Senalo li. <i«-; trata-se na loja.

frente! ua rua Silva Manoel. 52.
(129 !'.) J

1 1 UG V. E o a" andar d.) predio
Ah. 

"na 
da Carioca n. . "o, P";

familia, com fogão a gaz
todo o conforto.

(-.15 •"«) J
prio na:
e esquentador

4 líiUGÀM-SK dois bons e arejados
Aquários mobilados ou sem mo1/!-
lia, a senhores decentes, lus electriea
u bom banheiro, perto dei banhos-ide
mar; 1- rua dá Lar» n* O', tendo
saida "ein praia 'la_.Lr.ra. j20jl.)_.'.

Botafogo e Gavsa
A-1,UG.\-SK 

em
uma boa sala do

isa' da íamilia.
frente para jar;

dim, a 
"dais 

rapuzes, a 120$ cada um,
só eo:u pensão; na rua .iidrade ler*
tetice 32, Cattcte. Telephone Lcuiral
.101. '•«•'', r._ _:

Al 
l"G.\-Sli um eseellcnte «luarto

para solteiro ou casal sem filhos;
das Marrecas ni iS. .

(20I Vi) Jrua

s»:.:

I A «LUGA-SE em casa de, familia.de
^.tratamento, uma perfeita b"'""
tra c «nitommadeira, com perfeição,

-ím roupas 'de homeni. 1';'"./*','l.0:
•uraila ha Estrada Real de trama

íSui: n. .Vo*.' na antiga praça de Cas-
•¦Tadúra, pelos fundos «lo botequim, das

11 ás 17. »o™e no !lhls 
(•„. c) E

tuna lavadeira para, la-
áiidcrlaj tratar na rua Lass.ano

07, com Agucda -M-.

A MJGA-SE uma porta para
Auni pequeno varejo, em
ponto muito transitado; tra-
ta-so com o sr. Duarte Fclix,
largo da Carioca 13. »~í 

LUGA-SE: tuna boa casa com biias
X"_-.i_e:r.ii-.odaç|-.es para pequena la-
nilltai iilugucl ;riiodlco. a rua Visconde
dc Itauna n. so*.;: aa chaves na casa"sc* 

informa, só se àlitga
(4149 1.) =

-L_GAM-S'E «lois bons commodos,' '• ' "'- c.im luz ele*

a familia.

A'LUGA-SI'
Corria.
(503 o

.Pfeí

A LUGAM-SE cozinheiras c emas
lí\) seccasj a 20$, 25$ e 35ji;.WS
«toseOurivea 113

"i«> andar. (465 C) S

LUGA-SE uma ç-rcaila para copei-;a.sí
J^Lra. ou arrumaocira irar» w™ >•»
Irataineiiin Traia de Botafogo, i8f>v

jçlcphohç. Sul 2191. (4°«. _M) 
L

„ „- bran-

cm casa de família, 
rande quintal; na rua 1»

sobrado. (29 H) *>

irTTTT «iTbbMEDIO INDISPENSÁVEL
EM TODAS AS CASAS DE

FAMÍLIAS
AS CÁPSULAS ROSEAS QUINO-

IÍESAPP ARECER AS DORES DE CABEÇA.

cinca
Senado

A LLT.A-SE um magnífico quarto.
__.com ou sem mobilia 11 um scnhoi

eoiniiicrcio, cm casa dí pectuena
:ia rua da Rezende. n-...'59,-da

familia;

_3â. c™ rbeãinaücas eu. poucos minuto,.
Wle ser usado por qualq-ucr-pessoa r.enl rece. «.c

quer órgão/ sendo por esse motivo, superior a todo. o
1 

DEPOSITO GERAL:

tacar qua
siinilare:

AÍLUGA*S'R 
uit-a casa om ' duas

:«'.lii3. «bis «nrartos, ceziaba, quin-
tal; jardim, loráo, etc, a trave-s.i
Oliveira 12, Itotafogo: as cliavcs cs-
tão 110 armazeni Ideal, a •'«•',,.'"'?
GraÃdeza 2<>2. C;.30 [¦') M

Tt,UGAM-SE magníficos: npo-
i^sentos com ou sem mobilia
o comida sã c variada. Preços
módicos, ltiut GorrGn Dutra
n. 1-6. («" S''83) (í

4 LUGAM-SE quartos ..- salas r:ca*
_-_.nicnte mobilados a preços mo-ltcos
á rua C-asiiano 2, Gloria. (.|OoK)0

ALUGA-SE a casa «Ia ru.i
-í-vsilvn 11. 25, a íamilia dc
tratamento, com (i salas, 5
quartos o mais commodida-
des. Trata-so tuesta redacção
com o sr. Duarte Fclix.  _

Á LUGÁM-SÊ unia sala c dois quar-
__.las, tia ma Senador Cândido Men-
des 197; nreço So?; Gloria. (1620) í>

ALUG.A-S1-: 
mu oplimo apnsçnto,

t-.im entrada independente e lindo

ALUGA.SE 
por 252$ o predio da

rua rienedicto llippolyto n. íl»,
_-_-com duas salas, tres quartas, saleta
paru ciigoiniiiado, ilespcnsa, cozinlia
toda ladrilhada, com fogão a gaz, Pa*
nheiva, área, quintal cum tanque para

nina, com boa installaç.10 etc*lavar roupa, com.
ctrica, pintada e lorrada de novo.

Boa opportunidádo.para-1» t^ssoas íntoUiewitM e
aciv-as So V. S. quer vencer difficuldades da vida, ganhar
muito dinheiro enV negoÒios, ter coragem c audaoia,.boa
voz olhar magnético e aumento, vencer c dominar
.ossos inYm.5 g°anhar no jogo, recuperar a »fi^« c ser

feliz em amores o em re-açons ac
todu a espécie, escrova-roe ímme-
dialnmenie, pedindop meu livro

V...-. - intitulado TALISM\N DE PE-
DUAS DE CEVAR, onde conhecereis as^irtudes das
maravilhosas Pedras do Cev«r. recebidas da índia.
E-creVa pura : Sr. Aristóteles Itália - Kua Sei »or
dos Passos 11. 98, sobrado - Caixa do Coitoío
C04, Rio. .

LUGA-SK por 120$ a casa asso*
__J.rndada da rua Fe íppa Camarão
n. ur, com dois quartos, duas salas
e mais dependências. Trata-so ua rua
do Santa Luiza 11. 54. Maracanã, on.
dc estão as chaves. 15»=-» »> t

vossos inimigos, guuim

GRÁTIS

 .. rua Haddoch Lobo.
422, bons' aposentos com ou sem

_A.pensão. Ilá-se comiila a .domicilio.(310 R) S
ALUGA-S 

15
.. 4

ALUGA-S 
B uma cara

fi
pintada

forra ia de nova, com eraude, quin-
tal c porão hábitavcl. na rua 1-arnczt
11. 68, Murro dò;'.l'into; trata-se na
mesma, di- meio-dia á 1 hora.

(-060 I) M

A 
LUGA-SK por 100? a casa da tra-
vessa Carvalho Alvim. 33! Uru-

c Rtiay, as chaves no mesmo tem 3 «inavj
tos o electrieidade. (.1.1.1 3) K

lcrra-70, com
a conforto, a
ila rna da S.
Ko, próximo J

GRANADO & FILHOS
Qi- Rua XTrii_.liayanap91

^,T„ir..iiiillll'»»ti*-^rnrrrr_^XTlI-----^

ALUCVA-Sl" 
par 152f.un.1a

quatro uuarli)3,
praiub quinilil, e oui
tri.-; ('-.urtos, duas salas o
quintal, na rua do Cattete 211
ira por *-"*.. i'-*!'1
salas e gráhild firca
c outra i'í>r 6'í,
11a ri:a Hálito l,isb.ia ir.

,13
I*or 13-?. con

Ias c K-ítnd<
Oil-

quarlo;. ditas
ouí.-.i pnr 8;$.

tc:i. gnutde ijuijital;

jieiulentè _
optima p;ns,io, - iodo

LMSIll ou tlòíi r:.p3__3í
Manoel li. 20, llotaio*
praín. Prtço rni-bãvcU

(i33 G) S

a «"./.«.Ml-
h.acs ou ca-

valheiros: na rua Visconde dá Itauna
n. «3, sob.

ALÜG.VM-SI-. 
dc 35$

leaU'5 coinmodos .
(98 1) J

4 LÜCÀ-S1? próximo aos banhos de
Atilar, isplcndido nnosento «:«: fren-;
te, mobilado; rua Silveira Martins«i-io-

(-M.I G) J

,1 LUGAM-SE as cisas ns. 1 e o da
__Lrua Il«ito I.iiboa 70: tem .tres
quartos, .luas salas cozinha e quintal!
as chaves i'.o Üt. v-.í.'" *-*) J

uma e.isa. tem
rua do Catct

(5715 (1. K
,t LUGA-SK jior S8.*

Xi-ií.-ar.ile quintal; lia
n. au.

AiI.UUA.SIS uma liada casa com
Atros quartos, duas salas, boa cozi-
nha, «ande «íuintal, luz a eetnca; na
rua Vidal de N-.rciros n. 49."
chaves estão na venda. Aluguel, 855.

(31.1 D J

LUCAM-Slí por preço barato, bonsALL"
Ir..; «1 bom quintal
CarílõSQ Marinho
Praia Formosa".

:il«l!ifflÍ!l|!Bllliíli!B»i!liilii«lliílK
CHA' DP. MINAS -¦

§-¦ 
(Lenitimo Chapéo de Couro) ¦

Deposito: Rua dos Ourives ,54 p
¦iiBirJBülMlligliaBlilIlWfiSH1!''

AI,UGA.SK 
a casa da rua. Cunha

Barbosa 33. Saude. própria par»
moradia; preço de oceasião; 'trata-se
na rua Uruguayana 174. UQ7 'J-'

ALUGA.SE 
a casa 11. 134 da rua

Visconde Itamaraty; as chaves cs-
tão no armazém próximo (cm Villa1
Isabel) ¦)•: . ('33 D «í*

A LUGAM-SE com pensão preços
-iLmodicos a familia ou rapazes, lmi-
pos c arejados, quartos r. llaadoclt
Lobo 96. lado da sombra, muito agra-
daveí. 110 verão. 03» J) K

A!,LUGA-SE a casa da rua Urugiiay
156; trata-se no armazém da

esquina, com o sr. Joaquim

lniorin.i-fi! a ria
il. 7, escriptorio.

(57S1 I)

A I.UG.VM-SE par preço barato, boas
JcLcisU com dois quartos, duas £.".¦
«as u boai quintal. liifonn.i-s«i á rua
Cardoso .Marinho n. 7, escriptorio
Praia í-ormosa. .j"1*-" I)

(-114» K) S

A LUG«\.SE. —  ,..---rua Aristides Lobo 146-IV;
oor t«3$, o predio a

.._.s Lobo 146-IV; chavçs
110 li. ia-r, lrata.se na Conipanhia de
Adininis! .-ação Garantida Quitanda 08.

(3170 K) J

ALUGA-SE 
o predio -n.. 12 da rua

Major Fonseca. S. Christovào, bon-
des de S Januário, logar saudável:
ioo$ooo.

A 
LUGAM-SE predios, com bons
commodos. quintal Rrande, lua ele-

ctrica; tratam-se na rua Barão do Bom
Retiro,n. ng; 8i$ooo. (140 L) *•

LUGA-SE o sobrado do lloule-
vard Vinte c Oito dc Setembro

11. 333, n«ívo, com quatro quartos, 2
salas e mais dependências precisas,
«ora quintal; as chaves estão na loja.

(233 L) ,T

So. Cnltttc.
(.5713 G) K

m
"(41 

E__.J
da
4-',
fa-

"ORF.CISA-S15 de unia çre.v..1 ca; á rua da Allandeaa n.«. 3.*«
fi" andar. ' Coj O J

ijiulCClSASE dc. 1
«JT iodes os serviços; na. rua
ehuelo 155*

rcada para
1 rua Ria-
(1S7 D) J

baixo.

ALUGX-Sfi 
o ínasniíico palacetc

rua Francisco Muratori n.
com opiiiiiaa accommodacões para
milia «le tratamento: trata-se na ™
General Câmara 35. S'.ib. ti-.LJ _3

Tl.UGA-SH um quarta cm casa1 de
XV-iamilia, a moços solteiros; m or
_--.¦ na rua Coiiiniund-idor Leonar*

ío";,-. 55, próximo ao Cáes «lo l>ort?j

PRECISA-Sli 
<ie uma creada para

toda o forviço «le um easol semRECISA-SE de
a o serviço
rua U. Carloslilhos;

Cattcte
... 131
(.393 C) }

K1CC1SA-SE de umar.',"o"_a «le
iloso n.

m.iiiiia

'iciueii-i lanuti
(,(, _. Meycr.

ate
cm

: rua Car-
(444 Ç) S

.rnfi-VM-SK casinlial 
"'.completa*

'tn^reformadas. a 53$! - «tf*
•••'"•' -Uidcliuelo. -I.17. •¦¦-. ¦¦¦' '034 :-:'«*_,_«_

^rfcama-n. .;9.1^,o''.-
"'»*¦' P"a obrado;'1'0'• u/K) •<
cbct

ÀtUGA-SE 
por 1:0

General, V
pára ucrQcioí
ta-se ;na Comp;
rantida. Quitanda oS.

í o predio a rua
dra n. 134. , P^P"0
cliavcs no local _e tra-

Adininisti-açao.Cia.
(J17Ú'*'J

\ LUGA-SK
iACiiniàfa 11. 2;
inazeu* o * andar»:

Ueiierál
m . com

jantar
casa ti;. i'üa
27-, com lioni :ir*

,4'LÜGAII-SE as casas A "rua Kuv
Xl.IlárhoMi 3S3 e 2"-i (anlica Sao
Clemente); trata-se ne 3.-0 «-'asa, =';.

(¦t:iSo l.) J

ALUGA-SE 
uma pcrfella lavadeira e

ciiRÓnimadcira, para casa dc fa-
niiüa .!«-• tratamento, ordenado 70?: na
rira dn Caitete 3iu. U\b I) •*

LUGA-SH 1,1:1 bom quarlo, em ca-

íl rua Còíiii.-n. átlpr Leo.
próximo ao Cáes do Porto.

m
infonita:
hanlo .;o

(.ISS.J)

ALUGA-SE 
unia boa sala dc iren-

tc ;« rasai ou ssnliòr em casa ue
todo respeito, a avenida Mem de ba

23.
milia, un*

quarto, a moços do comiajrsio; 11
da Quitanda n«* 17 =jb. (-I54-V)**

ALUGA-SE. 
cm casa dei

1

A LÚGA-SÈ um bom quarlo com
Aciitrada independente, em casa itc
famiUi; na avenida Passos n._..-«4i
sobrailo. (!

_—.1
48. -

IO J

1UGA-SE uma sala a empregados
conimcrcio. á rua da Carioca,
andar. d-'-* M) E

T>REt:iSA-SE de uma rapar.!, pa-
JT ra serviços leve- ¦' "'I:
ma do Rppha 11. 39 _ Rocha.

(480 O R

EMPREGOS DIVERSOS

4 IUGAM-SE tiiaènificos quartos-.de
_\frcíl'.e bem mobilados com optima
pensão. 1 senhores dc trs.ameiito. •<*-
uilantèa cn a casaes sem lilhos Rua

1" do Março 11. 23. a" *4N M) 1.

A LUGA-SE par *5«-
XVavcnida Gome3 l-rcire

prcliii
rv, 11 2, í

Adniini

da

1,8. (31?.

A"__.ru

lí) J
dii

^ntlTcdrfn. »«*

Quitanda, 08*  .-U'77.-.M. ¦*

«'A -7 UC.A-SK um bom quarto eonr:
A inelas muito arejado e eoíneda
^.•aiieiulciite^a^e,.-'^-

I.UGA-SE confortável casa
te dormitórios, salas do .

c visitas, mais d-r.cndcncta.ii bom
quinla" e liòndís á portn; ua rua Ge-
neral l.l.dlirò 308, Bottifoüo.

15379 (¦) }

A LUGAM-SE, eom ou sem inchilla,
X.-3 eu.-.rtcs. 

'niuiio art-iailo.-,, çomírcr.tc oara o pala.-io prisulsncial e
nm ont.J menor, com numa luz.
muito ar c bonita vir.:a. para cas-eji
ou pessoas dá tratamento, em casa «le
pequena íamilia; rua do Cattete
sobrado. (___ r,,"s

_— Uiiicn loçãn que extermi-
na a caspii u fi-* •¦cnnsceri o
cabello. Dep. Salão KliaRi vü.i
Ouvidor 120 « «as iiei-ínmn-
rias. 3!?000, V. (J4S13) S

I 011 3 I- 0Ç05 coiiimereio 11 !¦"

A LUGA
Acadas

LUGA-SE uma s.ir.-.
p.tra

.iv.ir.-njo
fanilli

o,
ita íana;

casal scni filiios.
hcàíão, cm c.ií.i de

da Carioca
(.193 lí) K

•. LUGA-SE á rua do Cattete ira.
_-_.teIe.hone "°o3. perto «tos banhos
dc niar, boas salas de frente, li'.-.d'''3
quartos «1 chácara, preçosybeni;«re-
«dir:'l«;", indo rítorniulo, «nu lado
o conforto, s* n fumilia o c.iyalhe;.ro
reseitnvci: Enuiisli Hotel,, tratamento
de primeira ordem. U3-|o G) S

LUGA.SE
com...

para utu ' ou. üoi
cio; na rir:

K8LESTUS DA URETHRA
Cura rapi a com a

INJIXÇÃO M.VltlNIIO
Kua 1 tio Sètoiitb-o, 18«

Catumby, Estacio
e Rio Comprido

1USSE - BRONCHITES — ASTHMA
O Plil-OlXAIi DK JURU.V, de Alfredo de Carvalho, e.v-
cliislvnnicntc vcgctnl.é o quo maior numero reúne do eu-
ras. Iimnmô-M attestados médicos o do pessoas curadas o
•lifinniini. — A' venda nas pliarmacias o drogarias do Rio
c dos listados — Depositários; Alfredo do Carvalho & C.
Rua Primeiro do Março n. 10.

A LUGA-SE
-Aruliraü') «da
1'atria 371;
rag-hs-

. r =005 mensaes. ¦ o
rua òvlüntarios da

tr^a.-ü «a casa ilu fer-
(435 G)S

A LUGAM-SE boas casas com todo
--.conforto, para pequena familia ;
ila rua D. Pòlyxcna 11. ,*" Botafogo;
tooíi.o. Ci'i-1 G) b

ALUGA-SE 
uma loja com .1 quar-

tos 3 sa!.'.3 cozinha, a bom quin-
t.d. Paula Mattos 11. 7-. 361 .1) ''.

A LÜGa-SE um quarto eir. casa de
xi-familia para estudante ou emprega-
do dc commercio, mobilado ou nao.
lV.-.a Mattos "_______;. (,16a J) ly

i LUGA-SE á rua Dr. Costa Fer-
__~Vr_r. 11. in, casinha n. ío com _t
quartos. 2 salas, electricidadc etc., as

ALUGAM-SE 
«bit bons quartos, mo-

Inla.l-s c cora ueiisáo. a casaes e
senhores «ie tratamento; com todas as
coihmodljades; Iladdock Lobo 13.

U644 K) }

excellente e confor-
, para íamilia de Ira-

tamento. com cinco bons quartos, duas
silas, sala dc espora, copa banheiro,
chiiveiro. W.-C. e ma.s dependências,
á rua 

'Santo 
Henrique. 8;,; trata-se

no 85. .abrica da» Chitas. (304 K)/

ALUGA. 
SE

tavel nredi.i,

A LUAte,
uma i«i>a sala ile ttfár.
iiobiliá; luz clectnça,

iíoços Jo cuitvmcr-
U. Luiza n. 49. Vtoria.

(.(íoi G) r>

A LUGA-SE o proiho 11, 1
xi-Geiii-r.-.! 1'olydoro 11. 55.
teii) l"*" clcctrica; iõüÇooo

liãves estão uo n. I.
Botafogo:fio_çT)'s*! sala quarb,

ALUGA-SE um esnaçosb ipiarto de
ALUGAM-SE 

uma - . .- .,,
cm cas ade pequena f.im-lu, .

casal sem filhes; na rua dji Coquei-
roí 56, Catumb*. 'J)

soa de tratamor.to; á r.ia lavares
Bastos ío; Irata-sc próximo a rua
Conselheiro Bento Lisboa. (105 G)b
"ÍTuGA.SE 

o bailo cobrado de
__.riiii.',.ri-'cçf,o inoJcnm.'..;com to.lo
coi.fortõ. para .grandt* família; na r«a
-.'a Passaijcm ii. 9.1. BolàCógo. jeo?.

LUGA-SE ura •-
"ado. a pessu

A LUG.V,
-iniòbilãd

ilcudidò quarto,
de iratâmcaío-,

, -o nn.lnr 1"'

i LUCÀVôE por i-ioâ a casa «'-«'. ma
ii-Gcneral Mcniia Barreto 11: ;o.-,-
VII: tvata-rs na rua da Aliani...;
n. i--. llíiíQtn a C.

A 
LUGAM-SE
tes. ti moços '

(ii?'G) 
"J 

Bento Lisboa 11'.
quartos independeu-

lo- commcrcio; ua rua
5. (.to-- G) .1

A I.UCA-SE o 2" andar do predio
.fida rua do Ouvidor n. 8g, nro-
urio para escriptorios; trata-rJ.no

7^\ç3QQ03í^>"*""'™^'^yWx>^

iir.dio- (2 E)I

fk LUGA-SE uma .niulbcr para' urra-
«iAmadçira e dormir no aluguel; I.a-

|a-se á rua Alice *3- Laranjeiras.
(.-íi G) J

I i Í.UG\ SE 'Uina moça. estrangeira* 
paVa lavadeira 0:1 copeira; na «rua

_f" __ •> .ri 1 iviivi _ni* ¦j**- «.i/j»*..*! ""*"( A
«Ciariaf Eugenia ai .3. Vi»;/^0*ij|n. 2-í; trtUa-sc no arnuwem.

andar do referido

A LUGA-SE «NU casa de
jCXle. sem filhas, unia ..
sala «le írente, com ou scai mobília
a outro casa'.; na pruia «.o banmi.il-

O»

¦i;i

casal decçn-
HiaBiiiíicn

^m^m^^^^^mmmm. b anti-rheumatico
.r.,r_ M TíiTiíiiJfATis-lfn íi JIOLBS

ALUGA-SEbom
por :oo$ mcn"ac3 um

lralct, l-islacio de Sá, rua
.onsclhQiro Pereira l-'.-ancü 11. iti;
ta chaves por iavoi na rua r.stá*
cio de Sá n. ;i, or.de se trata.

(aoo J) J

ALUGA.SE 
a ca

varro ««; aliiüiièl fio$.
6 da rua Ka-

(-•40 J) J

S. Christovão, Andarahy
eViila Isabel

A MJGAM-S-! excellentes ca-
¦Asas na Villa Rosa, ú rua
Bclla dc S. João 250.

(J 18T)_L
\ LUGA-SE. para itrande familia. a

-CXéasa, cm centro úa iardim, á rua
Senador Alencar 76; trata-se na 86
da mesma rua. (.«;iSiL)K

ALUGAM-SE 
os -predios da rtll

Conselheiro Johim ns. 19. com
bons commodos, jardim c quintal gran-
de; taría-so ua rua Barão dc Bom
Retiro n 119.; 915000.  (140 L)S

A LUGAM-SE os oredios da rua
.-t-LCoiisã.t-ciro Jobim lis. ío c .11 com
bons commodos iardim c quintal pran-
dc; truta.se na rua Barão do iíera
Hctiro r.. 119; al'icncli>i$ooo.

ALUGA-SE 
o predio da rua Barão

do Bom Retiro n. 119. co-.n espaço-
sos commodos quintal c illuminaçãt*
electriea; trata-se no mesmo; iilugiiel
i,12$ooo. (sS.i L) .1

ALUGAM-SE 
os predios da. rua Ba-

rão de Bom Retiro com bons cnr.i-
modos, quintal grande luz electriea*
trata-se 110 11. 119; aluguel o:$coo.

(«;8ai L) 1

ALUGA-SE 
uma boa casa na rua

Francisco Eugenia n. -17 cnsa t-*:trata-se na rua de S. Francisco Xavier
35-.Í ou avonig- Uio Branco J5.

A LUGA-SE o predio
__-Jocé llygian n. «j: :
sc no 11. -7. fundos.

da rua Dr.-
. chave acha-

(117 K) T
¦55

A IiíJGA-SB o esplendido .
-inmlnv da rua do Ouviam-jj

DE S
rêêâmã

J0AO Oi. BA^H^

SYPinLT.«,

i.í.ci:i{AS,

IKlilOAS,'
DÒnÉs, •
jaiPIGlíXH.

*.:
*.:

(J 379) K

íer,
._«.-

moí'.i portuguc-
e costura, '.rc-

unía.boá familia, .iá referencias
eondueta; na rua Aqucducta o4.

LUGA-SE uma
za, para arrumar

Í7MPKEGA-SE 
unia moça, dc con*

. dueta afiançada, . doriliii-.da-.lora
_o elugucl. para cozinhar o trivial

• ou lavar e passar roupa ¦

l_»baa n. jo.
rua llcnto

(33J7C) J

ALUGA-SEilullte
ótimo quarlo iiidcpen*

com ou sem mobilia, ça?a
dc íamilia: na rua Marechal 

Jlomno11. i.|6. sobrado. 1-i'*1 '¦' **

cmA LUGA-SE um
Ücasa de família,
11. :7, 2" andar.

lio tu quarto
â rua da Carioca

(.(Jl E) K

fc^«t^l?fg|
tembro J32. (-J____L-_

A"ÍI.UG'.VSE cxcellente escriptortci,
Ana rua do Kosario }7*. "«V. .
phone, 70*000. C"0 H s

o l-m nunloupt- moléstia do fundo" cscrophnloso
.t.,"i" O wnine vantajoso. Sua nççSo iivoreco o regiilov
KlNOS. —A' venda om nunlnuer pharmaclu o drogaria

oc*oooocK)_oooíMO(no_0'_ooe
dois quáriós, i-«",-"-; ,.-t;.-;.., .,.«, „ ,, ...... ,..,y. p,cç03 mo.-.mereto;

b:a do 1-

R11EU.MATISM0

\1{IICI:I.A1{,

3IlSCl"T..\n.
ii oKiiKnr.Ar.
AKTIIiilTISJtO,

T.VVUY.V

JIOLBSTIAS
DA 1*EI-W3,
ERUPÇÕES,
n.vr.TiiiiOS,
ECZEMAS,

de S. João ,1a

inÁUJÓ PREI'1'AS & O. —íi— RIO DB JAM-.IUO. t

' 
LUGAM-Sl'

cr.,íri> OlfictO,
dcclrlca; na

tciu!
1'U.l

próprios
qualquer

telephone « im
da Carioca', sob.

(-93 M K

I
P

>RECISA-Sr. dí uin .
paletots; na riu Senador
it. íSó.

aju«l«u:te dc
Pom;

(.130 1» M

A1.UGA-SE um quarto, na avenida
_liMcin de S.i n. ao. sobrado, nao
ba crenças nem outros inquilino?,

ciiã familia. Preço, mo*
(5'iS 1.) !<-ea.a de l"1-1

òicJ.

ÍECISA"-*E
çom prat:-a

«ticos, «pie «ja limpo
0,*cry Pinheiro

um emprcgaüo
e serviços dome.--

cetivo. na rua
ni  Estacio:

(370 D) R

'-TIKFCIRA-SE de úm çopciro a rua

fcor, e

¥'!
•rape'*:

"de boa eondueta.

'¦OllÊCÍSÃ-SE de_..:n
folha, pa'? mocltina
-liá-Kitiro. tu»

'Oi. J". -

boiador <1«
de nautar

do Ouvidor
(«o D) J

4 LUGÁ-SE. das - i|a ás 3 >{* da
_-_.tar.ie, a casa pintada ;ç forr.-.ibi «lc

coni gaz c c'cçtriciuauç-

A. ilerididò c
do, mobilado, a um senho

tiiicto ou moça protegidar na «a
de Sá n. 95. perto-.da „«.'

Governadores. H".-.1

i l.UGAM-üE aposentos
i_.com lolo o coniorto;
dicos; nara iuoços .do co:
rua l.ui.i Gania Jl, .15 Mitiga
rito Santo Villa 1-traandcs. d-

sp:;
«iviS

«Mc
des

r «lis-
veaida I (em

praça
IO 5

frente, nu
1'éixóto a'ò7
(4<5.1 E. s

,4 LUGAM-SE a."_fajatlías
__.riLro quartos

mobilados; i
• ãrida";

frente,
praça (E)

,4 LUGA-SE unia sala di
X_.r-.ia Marechal l-loriaça

frente á Liglit).

A LUGA-SE
íijnobilodo,
do

um
C0I.1

m ca.s^ de f'*

ri •¦-:--. dc írente,, AILUGA-SE por .v-f. sem mobília,
_;_'rici,lndc, perto i_.com clectricidade, uai quarto, per' úilia francesa; ! to do raar, cm casa do faniilu

A 'I.UGA-SE o sobrado da rua Ca-
Ü-Vão de Itapagipé 197. ua parle ai-
ta, bondo Jtapaaipo e llispo á porta,
íi úm 'uinuto du Ií. Lobo, com ein-
co quartos, duas salas, corredor, pri.
vada no porãn, no; primeiro andar c
no sobrado', banheira esmaltada, lua
c!octr.ca, bom quintal; chaves uo
n. .-j'.i; trata-sa na rua dn Aliando-
i;a n. II, com o sr. Rocha. A ugucl,
ajb$ooo. (aüj) R

I A LUGA-SE um mngniíico predio as-
i -CXsobradado e indeoendenta' na rua
: í-..'n!ior .'.!¦ Maltosinhos n. no esquina

ila rua V. Julia: tr; ta-se na avenida
Ki.i liranto 4.Í Casa «)|)cl. (77 J) R

1 A l.UGA-SE a boa casa da rua íaí
; __.riti n. -i. Estacio ái Sá, por
I :,-_S. eslá aberta; tratar sú coni o

pròur-bíario» J* rua Chri-tovãa Còlom*
ó«i n. 113, Cattcte, sobrado.'(89J) J

A'S SENHORAS E SENH0R1TAS GAR10C4S
Fareis grando economia o nndareis senipro elegan-

tes si aiirendcrdcs a cortar o a fazer, vós mesmas, vos-
sos vestidos o vossos eliapéos. tinrnntimos que ficarei,
habilitadas cm 8 MEZES, o só pagarei, os 2 1'BIMEI-
ROS, sendo o 3o gratuito para a pratica. Mandão pedir
prospcctos á Avenida liio ISranco, 10G • '£' andar, ú
dirci-tora do Curso de l-rcndas Femininas.

A I.UG.
_t-LKtínc

r._.

Ç.'«rn":i Dutra, ??• (5SJ-|G)_[na rvr.

4 I.UGA-SE uma sala da frente, in-
A_efr_jdciilc; mobilada en nao, cm
casa de familia írancesn. ...Voluttljno*
da 'Pátria, ia«J- '•-"'¦ '' -

novo,
Vií ade da Gavca (-1*!)

rua i
v)R

AiI.UGA-SE lima sa
jar,"

4 LUGAM-SE. for j6$ c '«>$, quar-
Atos l«ara soltcirJ.. r.iabi.ad-s., c---n
roupa de cama. s.-rv£0 c:Jaz c.c.1.1-
ea; na avenida R:o Ií.'ai.«:o_ n. « -
and a r.

•lo

(4*0 Kl S

.4 LU.CAM.-SE.
íSiiCòUtatcrciò,

ro3
^.'.«

peza. co

a cavai!',-
;s comiuodos.
áo para fa"r
parn a nr»

c.-.-n
lím-

Quin-
te de Novembro; i ia 1

<ii. H) S

para dcscíui-
ãlgiihias horas diirén£:o'_'d a,

.¦•-• t-.sa 'ie uma senhora discreta,.na'Sy.Lavraato-.i8i. Uj° *'¦> b

4 LUGA-SE, cm casa dc «-.-.sal sem
Atiihos dc todo socego. nm Rranoc
e areia I" commodo. com 011 sem,mo-
bilhi nara casal ou senhoras serias
eim serventia no resta da «'asa: rua
l-rti Caneca S4*. Droximq
de Sá.

iíLUGA-S.E uni quarto
_Xcor.imcrcio: '.asa dc
Henrique Yalladaret íj-

1 íi'K-'-
(uo E) S

a motos '!j
fatiiiltn; ¦"*¦'•

(138 Elb

4'ÍLÜGA-SÉ po; 2005 ,1 boa^casa
Ada rua Augusta n. .-5 isanla
Therera), com cinca quartos, . salas,
cazlnha, hanbeiro, t-ií:.:;'.! e jardim: to

,4 1.LV..VSE uma
Üaiohilada eu nf.o,
•jr. em ía^.'l d* '"'":
rüh Vòlriatariòà

;a'a do frente,
com ctatricida-•i franceza; na

1'atria, 4:0.
(5*3-. G) J

rua Corria Dutra n.

A lOGA-SI" em avenida distineta c
Asocceada, casa nova. eo:n duas sa-
ias, cin-o qnarlos, optima mstallaçao
«.anii.iria, cie. Voluntário! 11. 23. ou-

.4 LUGA-SE uma caía para pequena. _i-_..ian.ílii-, próximo no largo du Ks-
<57$j G) J| ti-K-i»; informa-sc r.a rua de São

Chr.5tov3o n. -~, armazém, onde es-
lão as cliavcs e trata-:c na rua de
S. 1'cdrò 11. li>3, arinazcm. 1.65 j) K

:'.-' traia. (,-a G) E

4 LUGAM-SE uma boa sala c um
XXqttarto, i«ara rai-a/.c.i decentes. e:u
c;,.-a de íamilia: na rua D.'. .Corrêa
Dutra n. 53, próximo aos banhos

(73 G) Ja

es cb.-.-.-i
trata-se

; estao no barri-
r.a rua Sicb«--: . 12

(ai

bio
, sob.'.

V) lt

,4 IJUGA-SE mn quarto, «I- frente,
_L.|.oi.i!.'-!o, cam electricidadc, _per-

c:n cá*a «ie familia iran-
S

lutra n.
n:ar.

,4 LUGA-SE por io:5 o prtdio da
Ama IX-. Carmo Netlo 11. -i8*Ai
loja; chaves no lado e tfãla-st: na
Comp. cie Administrarão Oaranlida.
Ouitanda, 63. <3i;3J) J

LUGA-SE a casa da rua Pereira
216, com bens accom-

(lioilâçõès para peunena familia. Ala*
Rticl módico; n.i chaves estão ho ri.*,
onde sc informa, por favor. (4150DS

A I.UGA-SE a casa da rua Conde
__.de Bacpcndy n. S4; as chaves es-
tão no n. 36. onde sa trata. (44J5DJ

A l.UGA-SE a boa casa da rua Soa-
__.res íio. S. Christovão; as cliavcs,
por favo* no G._; trata-se na rua Gon-
calvos Dias 44, Café Papagaio.

(3724 D S

Dutra.cera; na ma Corrcn -U.ra, ,3.

A LU-AM-SE bani quartus a '--'-o-
rlc" coni bons banheiros, elevador
- creados, 110 bello palaccíc Bragranía;
á rua Ma:*iiiguapo n. o. iargq^ do
Lapa. ___> !¦") J

A LUGA-SE a iainil
i_.11. o confortável
vc.n do 'forr.i 13;
(ti.

\a ir. tratamen-
predio ila tra-

trat- Hiachúelõ;
a*u !¦¦) j

ViIti70A*Sif* 
bom »1V

j casal scin iül"!
•.¦o dj; trataincnlo, oa.sa
jardim; í.a

4 LUGAM-SE uma sala e, dois qua:
_t_Ltos, sem mobília, com frente vara pintatJi

|a praia do Botafogo n. 3C'-. o um'-'
3) J i ça«sal de tratamento e s-:it c.-car.cas
-—-— 

j para vc: e tratar lio rae.no^ 
^ r

d.-.J
51 ccnlro 1

l?;si C.)

4 LUCA-Si: a v-sscr.s de tratamen
_"_.!.. um Lím aposento, cr.i cr.«a ui
r.-.i-ilia, prosima aos banhos íe "ar
„.-, rua .Duarqee de ¦^^¦^

\ LUGA-SE bom quarto com vista
Áiao mar c ir.niim da Gloria, r-ira
ir.-;) solteiro; nu ladeira u-i Gloria
n. 37* _>__? G> J

A 'LUGA-SH por ioo5 nicr.saci
_t_Lbcj casa assobrfilada, sítiiaJ, na
tir.rte elevada da rua Dr. Campos da
PaÍ! .i. i2i, onde não ha enchente,

forrada do novo c com' lua
As chaves -no nrmazem da

esquina e trata-se nn rua General Ca-
mara n. ":-, sobrado. 039..)

ALUGA-SEdado da i
_ novo predio as*oí»ra-

rua Gcncra. Argolo nu»
mero 229, em frente i\ rua Argctittr
na,; com tres quartos, tiua.-i salas, hoa
cozinlia, privada interna, tauquti, ba*
nheiro e quintal. Aluguel, 120?; paru
ver ns chaves 110 portão largo jun-to so 11. aas: tratar na pma da Ke-
publica 11. aji, ca?.a Caboclo,

(sSifij)

A LUGA-SE
--Aporão hábitavcl

uma bonita casa cõn.
esplendida iiiorada

para o verão. na rua Teixeira Júniorii. «10, o. Christovão. (.101 j) I

A LUC.A-
__.r-.-a ila

I rantiü;., Quitanda, 6S.

il! por ;ooS
PasJigcm o.

, ;ir*:uio ua
0.-; trata-se |
iitfacão Ga-1
U17J W J'

* 1 UGA.SE o predio da rua Santa
—-.Alexandrina n. 2:0 (ladeira do
Mariii.j XI), _ c.m quatro quartos,
trc.*; sala3, cúpa.t cozinhla, despensa,
inítalleções electriea e a ga_; collo-
c.-.ih ein centro de tsrreno plantada dc
arvores frutíferas, ein local elevado
c saudável; ali-.;uc1 n-.cdi.-o: tral.se
no n. íti, oole estSo as chaves

A IíUG.UI-SK as cnsns da vna
•í^í). Maria 71 (Aldeia Cam-
pista*, transversal á rua Pe-
reira Xuncs, noras, com dois
quartos, 2 salas, cozinha, ba-
nheiro e tanque de lavagem,
todos os commodos illuniina-
dos á luz clcctrica. As chaves
no local. Trata-se na rua Gon-
çalvcs Dias 31, próximo da cl-
dnde, a noncos passos dos
bondes dc Aldeia Canipista,
cuja passogem om duas se-
cções ê do 200 rs. Alugueis
100$ e ÍIOÇOOO. L

A I.UCAM-Sl. casas por 7o$ooo com
Xxdois quartos, o duas salas r.a ave-
-CXnida S. Christovão n, 623, pontodos bondes dc $100. (141 J) _

ALUGA-SE 
um bom crn:a_en}. -ní

rua Miguel dc Erias 11. 26; trata,
se na rua ule S. Francisco Xavier ..(j.\
ou ua avenida Kio Branco '«:. OoLJU

A LUC
i>jos

LUGAM-SE quartos.* n 20$. sr.$,
,15$: r.a rua Bqjníira ri. olt;

Um mu;ta í.g;;i t muito tvrr.rio". San
<•»« J) RI Christovão. *43_t L) J

«

A LUGA-SE uma boa cara barata,
__-na rua Francisco Euscnió n. .(5
trata-se na Avenida Kio Branco .«,5,
Casa Opel. __ (?6 L) R

. Siío X-*
2ait'a 11. ,i.|8. alunuel uo$oo«,.ALUCA-SEGonzaga n

a casa, da rua Sáo I. ti»

:s chaves estão no armazém em frcnU'.
(ifi.) J) .

A 
I.UGA-SE por ;oSooo a casa ds
rua Aiaujo Lirna ii. t2'>, casa 4.--^Vcom 2 salas, 2 nitarlos «_o;Ín!ia <

ináis denè-idín.ias: irata-sc na cisa 6.
«ii:3 D) .',

*• -JX-\--.''.'.íi...'. r**^'T*
'.«?-• -i 

¦¦

a ,:•*,
; '¦¦ H
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CAIS ÁRIA FRANCEZA
.__*_•__**•*•**" -.'' ~M i* ---.,—w..^,.-.

¦Ay^.'i"áliç.i);t;...'•&* àfyjs

ttoupas branoas para
senhoras e homens. v
Roupas de cama, mesa,
camisas Bertholet a
outras»

Í3 3-AVENIDÁ RIO BR ANCO--133 £&#*££.í -
(E3C-OE12SrTil_-_I-) ClnAo, cretone, atoa-

Todos os artigrôs desta oasa sâo vantajosamente _™*_"" « • _
conhecidos nao. sóuaente pela sua superioridade como Punhos O OOlIarlnnOS,
pelos seus preços, c_ue desafiam toda concorrência. Oto., etc.

_A.Camarão 44, contendo duas salas,
<lo:s quartos, cozinha, quintal, entrada
-io ladu; as chaves estão no armazém
da esquina. Aluguel, ioi$ooo.

(134 'D b

, * LUCA-SE a casa da travessa Der.
J\hy Club n. 25 casa II. com dois
quartos duas. salas. etc. Pintada «le
novo, ns chaves 11a casa I; trata-se na
j-UB,Buenos Aires 11. 150. Preço ...
11ajpoo. . (142 J) I.
f" I 

¦— n *" l* II

VI,UG/\-SE 
oor 160$ o sobrado da

rua S. Luiz tjonzaRa 66. com
boas accommodações nara familia; tra-
ta.se na rua da Alfaudena _t,sí Poixo-
to &..C, O28 L) J

VJ.UGAM-SE 
duas casas com accom-

modações para familia. eonstrucçao
nova tc-.ll gaz, e luz electrica.. aluguel
óoíoóo c ioo$ouo. na rua O. oliva
Tellcs ns. 55 e 59, os chaves çstao
,10 nuinc-.o 3' da nusma rua e onde se
uata. . <>9? -» h

AI.UCAÍSJ3 
a casa IIII da rua Vis-

conde de Itamaraty n. 11 com a
salas tres quartos, cozinha W. C:,
ianque de lavar, quintal, e luz clcctti-
cai as chaves na nusma rua n. 17.
onde se trata. ('66 J) u

ALUGA-SE 
por preço barato . um

grande quarto com grande quintal
para lavar R. Escohar n. 5.. Perto da
lt. S. Christovão. (316 K) L

ALÜCA-SE 
uma casa na rua Bãr-

cellos ni 52. a chave esta no nu-
mero 50. S. Christovão com 2 salaj,
2 ííimrtos, jardim e ouintal. ($iü R) h

.... _ rua Ávila. 11»
egria), as oxccllentcs cazinhas

ns. 1 c 4. próprias oara pequena fa-
niallia ou solteiro! local muito saúda-
vel e tranquillo; aluguel mensal, com
luz electrica. 60$; trata.se na casa 0.

(4310 M J

A 
LUGAM.SE.
(Alei! 

' '

. A LUGA.SE, por 160$, a nova c
iYconfjrtavcl casa da tua Amaral ti.
110 (An.l.-.raHy). própria para pequena
familia de tratamento- as chaves com
o encarregado da avenida, no mosmo
local I trata.se na rua Sachct n. 1».
sobrado. (S° L) g

A LCGAM-SE casinhas, com 2j\mr-
_\to-. 2 salas c mais dependências;
ua rua Francisco Eugênio; aluguel,
75$ pag-is adeantados- as chaves no
n. 180. Oil '.)' '

SUBÚRBIOS
AHUGA.SK 

a casa da rua Luiz Au-
Biisto Pinto 11. 15- (374 R) M

A 
LUG ASE o uredio da tua São
Eraut-isco Xavier. 836, com 5. quar-

109 porão habitavel. varanda dois W.
C.', com luz electrica cm ponto dç
parada dc bonde. (452 M) M

A LUGA-SE
Ali. ' casa III da rua Im-

Lpcrial 11. 2.1 (Mever) com 2 quar.
tos, duas salas, luz clcctrica e grande
quintal. As chaves estão na casa I c
trata-se á rua S. Pedro 11. 20?. nos
dias úteis Aluguel ?i$oou ..

(408 M) JI

A 
LUGA-SK uma casa a rua 24 dc
Ifnio. 47, Vilia Kmilia. Aluguel

Si$ooo; tiEta.se na mesma rua 15. S.
Francisco Xavier. (407M)

A 
LUGA-SK uma casa com 2 quar.
tor., a salas cozinha e quintal tio

Jlccu dos l-lspinhciros n. 100. Piedade
(421 M) M

A 
ILUGA-SE no paraizo doa sub-
urbios, excellente e saluberrima si-

luução, Vilia Savana, Pctroiiolis dos
(.obres; casas de 110? a preço de cri-
te; 65S c 70?; rua Visconde de Ni-
«Ihcroy 60, Mangueira, entrada do
,ialacetfl liiancoj exige-se, porém, g.v
unlida occuj.ação no mininio seis
mezes: condição imprescindível.

(3QS 
M) R

A LUGAM-SE a3 boas casas da rua
Al). Romana ns. 20 o 31. chaves no
11. 35. onde se trata das 9 1I2 ás 10 lia

(.169 R) M

A LUGA-SK uma tazlnlia nova porX\.-;o5, ua rua S. Anna 52. fundos,
uo Mcyer. trata-se no armarinho Azc-
iodo, cm frente a estação, (202 J) M

A 
LUGA-SK ou vende-se um novo o
espaçoso nredio; airua e - luz ele-

<:lri.a. em- todo elle arando, jardim c
terreno com 55 mi. todo arborizado,
...uito barato nela urgência da. retirada,
na rua Magalhães louto n. 

'44 
pro-

-\iiiio íi citação do Mever. (339 Jj M

A 
LUGA-SK por .icSooo ,11111a sala e
uni quarto a um casal sem filhos,

á rua 11 liaria 11. 7.1. K. da IMcdadc,
distante ,1 minutos. ( 244 J) M

A LUGA-SK por 60$ uni predio novo
xV.as5obrad.ido. á rua Vaz da. Costa
it. S7. Liíhauma, coni «rando quintal;
(ilantaiio. local muito sadio; trata-se á
rua General Câmara 115: (306 R) RI

VI.UGA.SK 
um nn.irto com direito á

casa Kua S. Antônio dos Pobres
11. 9 (Encantado.) (287 J) M

\ IjUGA-SB o excellente pre--Í-Vlio ila rua litu-So do liom
lii-lii-o 11. 150, por l'AO$.'1'oiu Ires quartos, duiis salas,
cozinha, banheiro, dispensa,
jni-ilim o quintal. Chaves na
patlni-ia pi-oximn. Trnta-sc 1111
í-iui du Quitanda 11. SS, sob.

(57G1 
j)

V 
LUGA-SK o magnífico predio da
rua .Marques Leão 11. 44 K. No-

vo. As chaves uo mesmo. (^97 J) M

A I.UGAM-SE casas a 4í$ooo por
X.Vincz; trala-sc na rua Henrique
Scllcid 11. 7 K. de Dentro.

(313 R) M

VLUGA-SK 
a casa da rua Conse-

iheiro Agostinho, 77. Todos os
ííaiitoí. eom 3 quartos luz electrica,
chuveiro etc. trata.se na rua São
llrat u_2_ _03 R) M

A I.UC.VSE tuna casa com 2 quartos,
-i.i-- sala?, despensa cozinha, etc.,
lem varanda ao lado. jardim na fren*.e c. hoai terreno. Rua Condessn Bçl-
monte n. to-i. As chaves estão no mi-
mero gíi lv. Novo. Preço naSoao.
_. (139 J) M

AUTiA.SK por t.sSooo a adianta
jiCVílos. 2 quartos. 2 salas, cozinha, (
•ntiiut.it. ( indeuendentes; trata-se na
niestiia .1 rua Diurno listrada Meyer,
¦-.!• Mcyer. (.,27 J) M

A LUG.-.-SK uma ci
J. Vtos duas salas, luz

casa com .1. quar-
. uz electrica jardim

luintal na r;..,-i General Dento Gonçal.
ves 11, 37, Kngctiho de Dentro, per-to da Kstaçâó;

A I.UtrA. SI-., por :;o$ mensaes c
-O-laxa. a casa nova. do sobrado, á
".i.l S de dezembro ii. 81 tendo, no
i-iiv.ir.eiiío superior, .i hons quarlos,bom q-.iarto do li.-u.lio com banheira
servida r-r,r nc.ua (itientc c fria. lava-
torio e W.-C., c no inferior salas dc
visitas e de .imitar, cora. cozinhai des-
peiusi, \\ ,.(... c uni ouarto* para in-•forinações á mesma rua n. uo c
trata-se á rua Thconhilo Ottoni n. 4ísobrado. (__-, j.) J
IA IjUOA-SB, pi-ctlio novo,•^-i-iiiisli-iH-ção niodi-riin, com
2 snlns, 5 quintos, bnuUcli-o,
toi-i-ui-os, (Icpcndcncins, luz
filccti-icti, etc, ú rua Alico de
Icigiieli-cdò n. 53. (S 158)

ALUGA-SE 
a casa n. ;o da rua do

Rocha com 2 quartos.
pensa, iardim,
aluguel 100$;
rio 32. . '

quintal;
trata-se

salas. d:s-
chave no 31;
na rua- Rosa-

(1C0 M) S

A 
LUGA-SK a easa n. 03. da rua
Passo da Pátria em Nictheroy.

(300 J) T

CATARRHO DOS PULMÕES
Cur» rápida com o

1-IiITOKAL MA 1NHO
ltua 7 do Setembro, 1*»0

Compra e venda de predios
e terrenos

A 
LUGA-SK por 140$ mensaes e
taxa, a casa 2 da rua 8 de De-

zcmtiro 11. 70, com duas salas, cinco
quartos • mais dependências, prestan-
do-se para duas familias, com duas
entradas; para informações á mesma
rua 11. 110. e trata-se á rua Theoplii-
lo Ottoni 11. 45. sob. (5210 M) J

COMPRAM-SE 
prdios mesmo que

-precisem de concertos, menos
nos subúrbios, na rua Dr, Rodrigo
dos Santos 76, das 10 ás 12 e das
17 ás 19 lioras. (5=69 N) J

TERRENOS 
— A' rua Barão

Mesquita, era ligação, raac-i.
misadas de 200 a 400 mil róis o nu.
tro de frente. A' vista ou o presta-
ções. Tratar, Meira; Uruguayana n.
3. Teleph. 4654, C. (11N) J

SENHOR

A CURA DA SYPHILIS
Adquirida ou hereditária, interna ou externa em to-

<las as manifesta; ões: Ubeumitismo, Eczemas, Ulccras,
Tumores, Escrofu Ias, Dores musculares c ósseas. Do-
tes dc cabeça no cturnas, Ulccras do Estômago, etc,
ee consegue com

ontisy
Eliim-

. -.

LUBTYL
Poderoso
(militico.

i.ador das impu
feias e micróbios
du Sangue. Cura
¦yphilis, tanto ex

; terna (pelle, etc.)
como interna (dos
Pulmões, 

' 
Coração,

etc.) Peçam . prós
pectos. Vende-se
na, boa, pharma-
cias. Preço, si.
Deposito Geral:
Avenida Gomes
freire, 99. T.
1302 C.

•XJMPRA-SE com urgência uma
KJ casa cm centro dc terreno, «om

(.liaiujs. 2 salas e outras depen-
Jcncia-s, em bons bairros, nos sub.
urbios, na porte alio, ate Est. Fje-
Jade, cia Nictheroy, Icarahy, Canto
Jo Rio, próximo ao mar: preço ate
15:000$;. trata-se com Rocha, sala
6„ s» andar—J. Brasil. (46 N) R

casa da rua Dlaman-
 _.. T<a para família de

tratamento; as chaves no n. 36. onde
so informa (4 M) J
A 

LUGA-SK
tina 32. propr-a para

AlfUí.i:\M-ri'; 
duas casas cum 2

quartos. 2 salas, cozinha, etc; na
/3-rua Dr. Manoel Victorinn n. 413.
Encantado. (115M) J

A 
LUGA-SK. a um casal, boa easi-
1"nha, com todas as com mo dida des ;

rua Christovão Penha 33. Piedade.

COM'PRA-SE, 
até 9 conto», uma ca-

sa com o conforto necessário paia
pequena -familia de Uatinaéníc.-^s.
oairros da Tijuea, And»t*hy, Vilia
Isabel ou suiburbios, ale o Meyer,
do lado esquerdo da Estrada. Exige-
sc «júe esteja «ra perfeitas- condições
de liygicue c conservação. Cartas,
com todos os detalhes, a S. Lopes,
rua Duque Estrada Mcyer n. 3° A—
Estação do Meyer. (281 N) J

AOS 
CAPITALISTAS — Precisa-

se dc um que queira emprestar
15 a 20:000$ a juros razoáveis para
compra de uma casa para residência
de ura cavalheiro que dá de si pro-
va dc honestidade. O pagamento do
capital e juros será feito em presta-
çõ s de 400$ooo mensaes. Cartas a
Cavalheiro, na caixa deste jornal.

(43Ú1 N) J

ALUGA-SE, 
por 125$,

prcJi. coni 4 quartos.
sito á rua Honorio
Santos

182

C10MPRA-SE 
uma casa que tenha

) ilua. salas c tres quartos mesmo
(497 M) R precisando de obras, até 4 contos,

 — itosn bairros do Engenho Velho, An-
o moderno «loraliyi Vilia Isabel ou próximo aos

3 salas, etc, mesmos | trata-no na rua da Paz n.
Todos o, 103 _ Uio Comprido, com o sr.

(301 M) J Gome,-. (43 N) J

ÁGUA MINERAL NATURAL Ü8

VICHY
Mananoiaes do ESTADO FRANCEZ

VICHY CÊLESTINS_P__p_B_3__PtB

^^mN^AW;. %

tmnmíu t -ttaogSw doi fUnt • d» Bexiga
el/ggamtu\Qotm. p«vd» na B*xlg_. Axthrltia

VICHYfiRANDEGRILIiX^.K
KolittUsdo«dolnuctloovichy hopital;

tumtar m iutotitutttn • dnignar um • Manancial

Que esteve atacado por uma
torto tuberculose e tte extrema
gravidade, offerede-se ipara Isrídi-
car gratuitamente a todos quesoTfreni de enfermidades respira-
torias, a«sim como tosses, bron-
chites, tosse, convulsa, astluna, tu-
berculose, pneumonia, etc, um rc-
médio que o curou com_)I«tameu-
te, Esta indicação para o bem da
huinatíiilade, é conseqüência de
um voto. Diri_rir-sc por carta ao
sr. Eugênio Avellar. Caixa do 1
Correio, 1682?*

VENDE-SE: 
uma caia com dois

quartos, duas salas, cozinha, tan-
que e banheiro, ajardinada, constru-cção moderna, entre as estações dc
lilonisueccsso tt Ramos, por 3:800$;
trata-se na rua Engenho, da Pedra
n. 164, Boiiisucccsso. (j674N)R

VENDE-SE 
uma enorme chácara,

com predio novo, estylo moderno,
dois quartos, duas salas, cozinha, etc,
luz c água, muita fruta, 7:500$, tres
minutos da estação e cinco de cxcel-
lentes banhos de mar: ver a qual.
.ucr hora, na mesma, com o próprio,a rua Angélica Motta n. 29, estação
dc Olaria. (Vale o dobro).

(5227 K) J

VENDE-SE 
uma casa com grande

terreno todo plantado de arvores
t com um lindo jardim na frente c
309 lados, todo cimentado, tem ti-
(oto c muita fartura -fugira; a tas,
," nuvã, porinr,—pequena; tem varar
da do lado. Preço 8:000$; na rn
Guineza ,n. 78. Engenho de Dentr,
pódc ser vista a qualquer hora.'

(5i4a N) S

V.ENDB-M-SE 
terrenos cm Ipanema

e Copacabana; trata-se com C.
Abel Nunes, tua Vinte de Novcm-
bro n. 13. (R 8412) N

VENDEM-SE 
tres magníficos c

confortáveis predios, situados na
rua Joaquim Silva, todos com bas-
tante terreno o um grande terreno,
cm Todos os Santos, freguezia do
Engenho Novo; tratar com o dr.
Tolentino de Campos rua Thcophiio
Ottoni 11. 83, iu andar, das 12 ás
17 horas. Telcph. Norte 4330.

(134 N) J

VENDE-SE. 
c.om urgência e' pro-'ximo á estação de Bom Suecesso;

rua da Regeneração n. 142 2 prediosnovos; oreço dc ambos 4:400$; podemser vistos, á qualquer hora- 130, Al-
faudega ¦". andar. 2 ás 6. (225 N) J

VENDI-..SE 
por 13:500$ um solido',nredio novo. cm ru;» dc bonde, com -

2 salas. .1 quartos etc. com J pinto
rua do,Rosário. 134. tabellião.
__. ¦ (2:0 _ N

VENDE-SE 
por 6oo$ooo o terreno á

rua Augusta n. 225 medindo, 11
m\i8; trata-ae á rua Goyaz nume-
to 36, Engenho de Dentro. (286 J) N

Vl',NDl-.rSE 
um grande sitio cm Ja-

carepaguá, que tem dc frente 800
T metro3 de fundos 600 metros, não

paga arrendamento nem foro tem 2
casas dc sapé e água de bica preço
6 contos, ou vendo-se liietãdc: trata-
sc no botequim, rua Manoel Victori-
110 n. 127 com o sr. Albino cm frente
a E. do Engenho dc Dentro.

(21J J) M

\KENDIvM.SE 
a foo$ooo bons lote

de terreno, á T. Laurinda cm Rn-
mos. tem .igua c luz electrica na T.
são nivelados e promptos a cdtficar,
livres e desembaraçados passa-se im-
niediatanici.tc a escriptura. para tratar,
rua Eagundcs Varella. 116. H. Pie-
.bule (180 J) N

ALUGA-SE 
a grande casa da Es-

trada Real dc Santa Cruz 11. __)83,
próximo á estação dc Cascadura e
bondes á porta; as chaves estão com' o
sr. Braga no n. 2077. próximo, e
trata-se ra rua S.' Pedro n 69, ar.
mazem. (6i M) R.

iiiniiaiisiiiianaiiaiiiBiiaiBiiüil
g CHA' DE MINAS 1
¦ (Legitimo Chapéo de Couro) g
g 

Deposito: Rua dos Ourives 54 g
iiiiaiiSiniiKiniiiiiiiBiiiBiiWiiigiiK.

A 
LUGA.SE o predio da rua Souti,
Carvalho n. 45, com grandes ac-

conimoda.õcs para números.-, familia,
c porão habitavel; as chaves na mes-
ma rua 11 38. armazém; nreço 200$;
para tratar, rua General Câmara 181,
com o sr. Custodio Barros; tem gaze electricidade; fica entre Engenho
Novo c Sampaio; (4-0 M)R

pSOIO E TERK15XOS EM JA-
UHÚHO CARÉPAGUA' — Pn-
guimento cm prestações:

Vendem-so nas ruiis Monsc-
nlior Murques o Anua Silva
esplendidas casas acabadas de
construir o niiigniflcos lote.-,
de ten-eiio pi-opi-io, livro e des-
enibui-açndo, com ngui» eni-n-
iiudu, bondo e luz electrica.
PAGAMENTO EM PRESTA-
ÇÕES; pura informações, rua
do Hospício 176. para ver A
Kslrada da Freguezia 415'.

,,_ (M 2.6) X

\ri-.NDFM-SE 
magnificas proprieda-' des. para renda, a rua S. Lourenço

Nictherov. e um grande terreno ú rua
Mem de Sá esquina da rua. da In-
dependência, Icarahy; a tratar com o
dr. Tolentino de Campos rua Tbco.
pliilo Ottoni n. 1S3. Teleplione Norlc
•1350. (35, J) N

TTEf.Ph.SE um predio. quasi novo.
t na rirá General Câmara; proposta

a Teixeira, rua Pedro Aincrico 80
(Cattcte). (502 N) R

OS MELHORES CISARBOS
33*ES

F"UIVÍO TUR^O

\75EJ.DJ.-,-Sl-, 
barato 11111 predio novo

perto.. da estação do Riácliuolo, nu
rua I). Clara dc Barros n. 41, tendo
quatro salas, seis esplendidos quartose mais- ires ditos para enuiregados des-
pensa. copa. cozinha.'., banheira com.
água qir.-nte .c. frja._itc . tanque, gran-«lc terreno etc. O . pagamento poderá
ser uma carto cm [ircstaçõt-s Trata-
se na mesma. (35- 

J) N

\?"ENDEM.SE 
lejccelloiitca prédios

tia "'a S. Lourenço Nictheroy
um grande terreno cm Icarahy;
tratar com o dr. Tolentino de Cam-
pos, rua Thcophiio Ottoni ti. 81Í Io
andar, lei. 4350 Norte. (136 N) J

TTENDElSE uma cachorra, tem li-
» cença com um filho de 4 mezes.

raça Callindú'; rua S. Erancisco Xa-
vier 11. O84. (=782 O) I

VTMXDKM-SIv prédios e constróem-
T se por preços commodos; com

Construciòra Abel Nunes, rua Vinte
de Novcmliro n. 15. . (It 8413) N
"X/TCNDKM-SK 

casas coni dois lotes
y de terreno 79X2S, Realengo, 10

minutos da estação; trala-sc na rua
de SantfAnna n. 10. (19.* N) j

yi-I.Vni-l-SF, cm Vilia Isabel pára
T renda ou moradia, uma easa por

3*6ã°$o tem dois quartos, duas salas,
não tem quintal, mas tem entrada in-
dependente, com ária: não precisa dc
obra; trata.se directamente com Mar-
tins, á rua Correia de Oliveira C.
Vilia Isabel. (5669 N) R
"Ç^ENDC-SK. 

por 4:300$ a cas.-i n.
,1 19 di rua l-'lav'a Farhczc, JJon;

Suecesso, tendo accommodações par:,
grande familia c o terreno lodo tilan-
tado c cçrcado; (,. N) l

PREÇO 1$000

A' venda em toda a parte
ALUCA-SE. 

cm Cascadura. á rua
Barbosa 11. 75; .un predon, com

todas as coniuiodidades por ,.o$ooo.
(4/1 M) S

A LUCA-SE um porão habitavel; 3
xi.salas, cozinha, quintal independei.-
te, cleclricidadc; rua Werna Maga-
lhãc 11. 4;-A; chaves nos fundos, 40.
E. Novo. (5-S.1 M)J

ALUGAM-SE 2 boas casas novas.XXpor (-:$ c ;o$ com 2 quartos,a!a\ terraço lavatorio cozinha. \V.--. con chuveiro, hom quintal, etc.;ca.la raíi tem 2 entradas indenenden.
Ws; a rua Silva Rceo n. is. Riachue-
W. juníu aos bondes linha Cascadura.

(4010 M) S

Á 
LUGA-SK uma casa com tres
quarlo- duas silas electricidade;ua nia l onsellielro lohin ifi Engc-11,10 

_°__ as chaves na mesma.

ALUGA-SE o predio novo. da rua
, Cyn.lwsa Bclniniite 102.ll Engc-11I10 iSo-.-i; 3 Quartos, z salas e maistlcpendcncus elec-ricidado quintal,.1 .rd.m na fronte; chaves na mesmar'-a 10;; tr:,ia-sc tua 13 de Maio 42,nrmazem cm frento ao Lvrico.

(4120 M) S

1/% "' c,13a de familia um•fiq-iarlo com pensão, a um casal
oc tratamento! na rua Dr. Dias da
Cruz 237. Mcye;. (4orM)A

I.LUCA-SE o orc-llo :6i da ruaAlninenal (Mcyer) nimado c for-raao tio novo. 5 pi-ris banbeiro, gaz»quinta.!, --.'.irado iar.llui ho.iTle .'. nor-«nt tliiorma.se no c6i: uoS mensal-«"'¦te- (241 M) J

;À:M l*,A'M-SG casas novas com duasw»-<.,l.-ls _0js rjitartns, njçua c tulo
0 /í,!3''',río prreiso, a =;<*¦?: nn rua Pc*
tetra l«anaih ^.7, a doia minutos da
.eMacfo--.de.Ramo». (zici M) J

A I.l i.A.STÜ uma casinha na ave-
*l'uí.a ;:a rv» Dtaiel Carneiro ?o_

1 ¦• <¦ IVntr^. (14,- U) !_

ALUGA-SE 
a nova casa n. 102. á

rua Dr. Dias da Cruz (Mcyer),
com 2 calas. ,. quartos, copa. banhe'.-
ro de chuveiro e immersSo. cozinha,
quarto fora. para ,-rcados gaz, luz
ck-ctrica. 2 fogões. .1 gaz e lenha, c
grande quintal; as chaves no n. 13 da
rua Ma;;alhães Couto, nroxinio, e
trata-se no n. 12 da rua Sachct. sob.

A I.UGA-SE. por 112$. a boa casa da
iirua S. João 11. 17. estação do .Ro-
cha. com tres quartos luz olcctnca;
está aberta. (1124 M) J

TTEXDE-SE no melhor ponto* do Meyer, nm magnífico'
terreno com frente parti as
ruas Maranhão c Fnbio Luz.
medindo ÍÍOxllO, com bondes
do Ilocn do Matto e Piedade
ú porta. O terreno fica nos
fundos do predio 613. dn ruu
Dr. Díns da Cruz. Vcndc-se
tambcm em lotes; para ver e
tratiir ú r. Dr. Fábio Luz 36,
o pura informações 1111 rua do
Hospicio 176. (M 3-J16) X

VENDE-SE 
definitivamente e por

preço dc oceasião o novo c con-
fortavcl nredio á rua do Mattoso 07;
para familia de tratamento. Ver c
tratar 110 mesmo, com o proprietário.
4-::ooo$oqo. (5--9*N') J

X7.ENDb.M-SE 2 casas cm Niclhc
v roj-, a rua Dr. March ns. aSo e

282. uma. moradia de familia; outra,
dc; negocio edificadãs cm terreno pro-mio; lem 20 metros de frente nor 60¦lc fundos; trata.se na rua Nilo Pe-
eanlia n. mg; informações na rua Vis-
.onde Inhaúma n. 70. .(.- Nj lt

y'EN'DEM-SE 
em Engenheiro Nei-

va, por 500$, scniio metade á
vista c o_ resto em Prestações mensaes
lc in .)., terrenos com 50 metros
le. frente por .00 dc fundos, pro-•rios para chácaras, por sc acharem
íiíuadòs na frakla da Serra c proxi-
nos da cachoeira dc agita potável.

(N 1978) R

Tfl>NDE:SE o confortarei nredio da
rua Visconde dc Tocantins n.' 34

estação dt iodos os Santos* Irata-sc
110.mesmo; .'  (40 N) Ií

T7IENDE-SE um nredio. novo. na
Estrada Nova do Engenho da Pe.

dra t-*2 estação dc Hom Suecesso
Linha da I.copoldina. (14 N)J

X7I'.NDK-SK um terreno de 10x50.
cm Tpanema _ na rua Nascimento

Silva, próximo ú rua l'. Anioodo ;
lrata-se a rua 20 de Novembro 214.

(35 N) R

T/liNDriJI-SlS. cm Jacarépaguá, bons
sítios, erandes c oeàucnos, proxt-

mos aos bondes desde tres contos até
,15:000$; trata-se na listrada da Ií.mca

(140 N) S
.15
Velha 11. 141.

OS INVISÍVEIS
rá, livre de qualquer retribuição, os meios
VIEM PELO CORREIO, em carta fechada
symptomas ou manifestações da moléstia —
sposta, que receberão i.a volla do Correio.
S1VE1S — Caixa do Correio, 1125.

A todfns
os que sof-

f r e 111 de
qualquer
moléstia es-
ta socieda-
d e envia-

curar-se. EN-
— .nome, morada,
c sello para a re-

Cartas aos IKVI-

de

ALUGA-SE 
o predio da rua Castro

Alves n. 50. Mcyer. com 2 salas,

. quarto-, saleta. cozinha com fo-

NICTHEROY
A LUGA-SE Pára banhistas uma

XVcasa com S quartos, telephone, luz
clcctrica, banheiro, no logaí mais
bello do Brasil. Alugá-se mediante
contrato; tratas; no Sacea dl S5o
Francisco, cm Nicihcroy. (6j6ji)K

VENDE-SE 
na rua SanfAnna,

fMcyer), prolongamento da rua
Maria Luiza, lloca do Matto, cxcel-
lentes lotes dc terrenos, que medem
de frente 7,50X3.. de fundo, preço
dc 900S; i;>o. Alfândega, iu andar,
dai 2 ái 6.  (433 X) M

^^Ê^^DE-SE 
cm lelláo sabbado, 4 do

corrente, ás 5 horas da tarde o so-
lido c ísrlcndido predio da ru.i Sáo
Leopoldo 11. (J7. Cidade Nova.
(Praça "). PClo leiloeiro Elviro Cal-
das. f-ii" M) X

|"\7"ENDEM-SE óculos, plncc-nez, lu-
> nelas, etc., etc, e opromntam-se

concertos com ra^uezi rua da As-
sembléa n. ji, casa Rocha. U90OJ J

XTENDIJ-SE uma casa. cm presta-
y ções. na Estação dc Ramos rua

Laurili(l_.i lr.-,ta-se na rua Teixeira
I" ronco n 23. tendo c# quartos. 2 sa-
Ias, cozinha, água. auiutal c utenst-
lios necessários. (32 N) R

VKNDli-SE 
uma chie casa. assobra-

dada com porão habitavel o todos
requisitos da hyíicnc: terreno cora ar-
vores frutíferas, jardim duas entra-
das garait: nre_;o dc oceasião; na rua
Vaz dc Toledo n, x',\7 cin.o minutos
da ^tação do E. Novo; trata-se na
mesma. (4.446 N)J

itZÉNDEMrSE tòrreiios supe-
* riores de 11\50, em Vnz

Lobo, estrada Marechal llan-
gel, perto dc Madureira; a
prestações o a vista ; pve-
cos ao alcance de todos. Trata-
so nos mesmos, rua Professor
Burlamnqul 8. Todos os (lins.

(P. 500) N
"UTENDE-SE uma casa nova. estylo

T moderno, varanda ao lado; ua rua
Minas n. 115. Sampaio; trata-so. na
mesma. (.307 ei) J

TrENDEM-SE dois lotes dc
V terreno, completamente nr-

borizados, em nm dos loga-
res ninis saudáveis «le Jui-ii-
repugun. Cartas 11 A. Campos,
nesta redacção. N
¦\rENDESE um palacete por2.|:oip$
\ grande pechincha, cm S. Clirislo-

vão. logar alio, bonde á porta predio
construído ha dois anii05, cphi lindo
panorama, logíií sadio e fresco; tra*
ta-se na ra 

'ft 
Ouvidor ti'. 130. o

íiii-mx: UA-flffilidiiKAA

VENEZA
mmim

HOJE
7 SETEMBRO, IOO

GRANDE LOTE
de cortinados para casal

>900

COM

Rendas
DO CEARA'

PAVOROSO SALDO
Peitas vi rt>

él tnào ^-_:C-Q500

300 GROSAS
efie Bigas inglesas

PAR O
aMAYATAS

Verdadeiro
SULCO

Gorgorão Regente $400
Idem Príncipe

de Galles $700
Fiistüo Princi|io

do íialles $800
Regente íbulard $600

CRETONE
INGLEZ

¦ por preço de leilão
Para lençóes e fronhasem

todas as larguras

METRO a começar de
1$380

Marinheiro
por preços de

leilão

1900

^•ü W&

ITALÍAN9S 5 500

BENGALAS
Inglezas l$0ooMA

MORINS
Um grande lote cem 48

qualidades
A COMEÇAR PEÇA

800

« i I w. il i
gHMarat-o-n . Ifjfl 

" 
'

}-——-L\ JJffl [

%&

Americanos pura meninos, . . l#2oo
Americano elástico para bomens. l$ioo
Suisso sjmctal para homnns. . IíJOoo
Imilação GÜYOT |para homens. SJg2oo

BRILHAiNTiNA. . . $900
» franceza. IShOO

Extracto, saldo. . , $700
Pode arroz, caixa. . $500
Pó de arroz, superior. $900

Roupas brancas
para menina;

Ctilcinhas s.corpinho. . . , 182oo
» c]cnrpinlin desde. I8O00

Suitilids c[corpinho desde. . IííOoo
S unhas c|corpinho desde, . ISOoo
Gamisolinhus para dormir desde ISOoo

1SS PEÇAS DE ATO&IHUOS
PARá MESA

° i
Metro l$85o

Costumes collegiaes
BRIM BRANCO

Dolman e paletot, calça Ofts«urta. w***»*»800
Dolman e paletot, calça Qctscomprida »«P800

IMIT. TOUSSOR
Dolman e paletot, calça Qo_*_t__curta 5?«P80O
Dolman e paletot, calca *1 OtdZcumprida.. *W«í»5oo

BRIM l]2 LINHO
Dolman e paletot, calca «i n atecomprida. . **«*i,500
De 7 a 17 annos um só preço

GRANDE SALDO
de QYJAMAS

Linho crú. . 6/Jooo

Zephyr .... 5§5oo

Percale. .... 7j.5oo

Tricot, .... 8poo

Paletot pura
escriptorio. . SjJOoo

*c3

-a
¦¦'':-

if £L
ivieiAs:

Pm-a men hi», par jüSOOPura homem, par S500Í
Para senliora, par. .... #800

Meias f i-ance/as para homem
1[ 1 duzia 3$5.00

GUARDANAPOS
1{4 duzia para chá. • $900
1-4 » » mesa. 1$600
1|4 » » » , 2$000
— '!¦-'¦¦ — .' ,..¦¦,¦- ~

RRatinèe
Saldo. . . 6$8oo

Corpinhos
Saldo. . . l$8oo

Calças
Saldo. . . 3$3oo
Saldo. . . 4$3oo

(S^r__gr^i .

I 11111//'liIJI |//Í/'MH l'/l!* I fl 1II lí
iLVIÍwkJ a « B M
Itt-wfffll n li Mi
.laaíw, | í lí/j

w| IIII

CEROULAS
do CRETONE

e ZEPHIR
uma l$r,oo

111 cluTsin
ZEPHIR

Inglcz G»5oo

Camisas
PARA

Homens
2Peito de

fustuo. $100

3,Peito mou-
selinc. . .

Americanas
cores sor-
tidas. . .

Tricot com
punhos r, Q
collarinhos ^100

Peito liso, U
meio linho ".$500

li-: duzia branco SToo
1(4 » iiiiflcz ISloo
li-át » mousseliae. . 183oo
ll4 » cores 195oo

"üriiXIiE-SK a casa conuili-ta-
V mente reformada ii vi Tcl-

xt-li-n ilo Cnrrnllin 22, Picda-
dc, listrada Real de Sta. Cruz,
bonde de O.iseadura, ft vista.
O pagamento pódc. ser parte
em prestações. Hospício 176,
loja; para tratar com o pro-
prletarlo. Tel. 3900,, N.

("M 246) K

u ar. Cotliio (4J3 N) S

IMPOTÊNCIA
Esterilidade,

Ncurastlif-nia,
Espei-iniitori-liéa.

Oura certa, radical Q rápida
Clinica elèctro-rncdica, espe-
ciai do
Br. Caetano Jovine

(Ias Facitldatlcs <lc Medicina
dc Xanolcs c Uio ds Janeiro.
Das o ás ii e tias _' ás S'«

Lnr_.o da Carioca n. 10
sobrado

VEIA DIVERSAS
fWWDR-SI? uma barticaria- na r. da

*- ib 1'assagcni n. 3; .IldlafÓRo);
(soo Ji O

\*'1.SDK-SR 
um liom iiiano ilo ecle.

Hrc autor Ivrard peneiro, mutea tc:
vc biche, rer iirc .0 mt rico; Kita l'rci
Cansa u. 404. ti:S Mj O

"irnXDE-SR 
por 4?, cm qualquer

T piiarinacia ou drogaria, um fras-
co de ANTICAL, do dr. Macliado,
a mcllior remédio d.i actuatttladc pa*
ra caiar a syphilis c o rlicumatismo.

"friiNDKM-SE 
juntos ott separa-lo?,

i > ura gtiarda-còmida, um guarda-
louça, uma mesa elástica coai cinca 1
taboas, uma machina dc costur.i_ c:c
ppé, uma sorveteira e meia mobília
dc fala dc visitas; tudo cm perfeito
estado. Ver e tratar na rua \ iiitc
o Seis dc Maio n. 13, estação <lo
ltiacliticlo. lOj

^r-ENDK-SB 
um fopão a Raz. ein

DCiíeito estado. >-.a rua de Santa
I.uiza n. C?. Maracanã. (164 J) O

VENDE-SE 
uma meia mobilia <lc

peroba clara, coai oouco uso, para
Sala de visitas, com estofo de velíudo
encarnado. 4 columnas, 1 cadeira dc
balanço, i mesinlia de centro e tape-
lc; para ver c Iratar. na rua I). Anna
Nery 5". (4SS OJ 11

T/ENDE-SE um lindíssimo piano, in-
V {eifiVncntc novo. cor o.íoSooo. tem

banco. Rua Eulrazia Corria 26. largo
do Machado. (109 J) Ü
"tTEXDE-SK um botequim livre e

V desembaraçado, ou acecita-se um so,
cio (juc ttitenda de casa dc pasto', ver
c tratar, rua Camerino il. 10S.

(,lS= J) O

cmpi-

gens,FERIDAS
dartliros, eczemas, sardas,
pannos, comichões, etc, des-
apparecem irapidamente nsan-
do Pomada Luzitaiía. Caixa
i$ooo. Deposito: Pliarmacia
Tavares. Praça Tiradentes
n. 6- (Largo do Rocio.

A 4030

\n:\'DE-Slv uma banheira de fer-
» ro esmaltado, quasi nove, para

dcsoccüpar logar; na rua Dr. Campos
SaUes n. n;-A. Iladdock I.obo.'

(."i.l ü) R
"VriiXDKM-SK cadeiras de cSooo pv

> ra cima, nieí25 para bóH-qniril, li»],
cõès, armações, vitrina?, íoldos niachi-
nas de costura, cápcllios dc If.dus ta-
:-,l:ui!io=. copo-, geladeiras e ti-.io pa-
ra montagem de «m bolí.uin., na
rua Frei Caneca a. 7, o c n. casa
cnc-yclòpcdico; J_?Jj_iL

^ra•:>?Dl^SE 
um piano Pleyer, cm

perfeito estado; na hslrada Kcal
de Santa Criti 11! A-ijo, nO-Kc".-
lengo. (;uri OJ R

\TENDE-SE 
uma bicycletta, quasi

nova. com todos os pertences c
licença: nreço dc oceasião; rua Sete
de Setembro 11. 33 loja. ((4<-3 O) J

\71EXDE-fcK 
Capjiliaa «lc I ÀHiei-ío j

(Lopes a 800 réU o vidro; n.-i rua
lese dos Itcis, 39. 

'Engenho de -Deli-
iro. ('3' O) S

VENDEM-SE 
cães <lc pura raça,

côrt*5 lindas, 'Jolis, Fox-terrier,
francez e dinamarquc_r nia Visconde
Itamaraty ti. 108. (473 O) S

rENDK-SE um bom piano allemão,
á rus Colina 5". (.10 O) S

TTENDE-SE um selim com todos os
V pertencer^,, nor _i«í: rua rortolla

2S2, Madureira com .Torpe. (_6 0)R

T7ENDE-SK barato uma linda es-
V cada de ferro cm caracol; trMa.se

no beco da Carioca 34o (106 O) J

\fÈNDE-SE 
uma quitanda, na rua

D. Anna Nery n 46S baratissitno,
E. D. R. (1G1 O) J

J^ENDESE um guarda-vestidos,
3o$ooo; praia de líotüfogo 118.

(39 S) R

lil!!yilil«lilllli:iB!!»liaHlil:a>l!i!
CHA' DE MINAS

a (Legitimo Chapéo de Couro)
ís Deposito: Una dos Ourives 54

Zã'- 'K':.'aii --'S^ isni.H:,:u_i:iiii»ii:>B:':'iaiinBi
.«TENDE-SE um esplendido p-juo
I Plcjel, completamente r.ovo e b.i-

rato: r.a rua da Alfândega ¦'¦• '-<-i;

solirado'. U31 O) b

MOVEIS a PRESTAÇÕES
72 - Quitanda - 72
— A. PIXXO & C. —

V1.NDE.M-'SE 
vestuários ,para lt.

quidar. Trata-se na.rua de Santa
Anna n. io, casa >ic familia.

(.-ií O) J

¦"ÍTENDE-SB uni automóvel Ilerlict,
,' 7 logares, pintado -le novo, traii.i-

lhondo na praça, com taxi. baratissi-
mo; rua 1'tieiia Nunes ioS, casa do

TiTESDEM-SE 2,1 vaus cio escaoas
.lc pintor de todas as alturas; nia

da Praiiil.a u. 74- Wl.i O) J
TTENDE-SB a?soa!lio usado, nara

di-soc:upar logar; rua Tavaros íjfl
estação do Encantado. Ul OJ R

TTENDE-SE um guarda louça e um
1 buffct credance c mais moveis, na.

rua João Caetano 26. (40a M)

T TENDEM.SE bons dormitórios «Je
! V poróba e canclla reposteiro.. I.uf-
íets; General Câmara 190. (464 O) J

TRASPASSES
TRASPASSA-SE 

uma pensão rica-
mente mobilada, num do3 inelho.

res pontos desta cidade, com vistas
para o mar o cercada de jardim:
para informações á rua de S. Jos«
ri. 72, loja, com o sr. Andrade.

TRASPASSA-SE 
«ma boa qutían.- da no Mcyer, fazendo bom ne*

gfocio o para melhor informar, ú vis*
ta ioz fé; na rua Carolina -Meyer 71".

(5°5 P) R

TRASPASSA-SE 
uma tinturarla fa.

zendo bom n-*«ocÍo, cm bom õon-
to, á rua do Lavradio Ti. 9. (392 V) ]

TUASPASSA-SE 
um bar jju accel.

ta-se uni Sócio com pequeno ca*
jiital; rua 20 de Novembro 11. 506 —
Inanenia. (I*>

TTENDE-SK li-.', carrinho de molas
1 -para creança. francez. cni perfei-

to csta.ln. -..-or tc-li ua praç,?. Affonso
Pcan» Sr. 15795 0)R

TIUSPASSÀ-SE 
ou acceitaíe tnn

sofio para nm armazém de sec-
cos e nioüiados em ÜotáfoRO bem *
àíroguez^.do, infonha-*c no r*rcíbregn
Pereira * Comp.*', rua do Acre 52,

(5--JÜ I'l .1

TRASPASSA.RÈ 
um botcmiín- s

Ijilliare;, tudo novo ou se ajlni'.. '
te um sócio para sc entregar <f_ io.
da o gerencia; o mn-ivo f. *_. dni-.o
te: .outro em VetropCwis, -fian *tô'!e
administrar os 'l-.is; tua Viicondé dt
Sapucüij. ft. 1S7. (1711 P) J

\ L I
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rin

Iélhor colletk;
no brasil a

Garantido fibrfoafl»- inteiramente v-i |
materiaes americanos importados g

directamenteda nossa casa da
Nova Yorck

JVfMK. NANCY — Espirita som-
«VIX. uambula, cura radicalmente qual-ipicr moléstia e tira atrazõs de vida,¦evita a gravidez-, e regula as. meh3-
tnrnções, tem; poderosos 'taüsnians pi*ra furte. Consulta u.-atis, das 9 ás
.¦" horas- da tarde. Rua Machado Coe-
'lio n. 51, Cnsa de Hervas. (437 S)S

ITOQO formado por escola stipè*
ITl. rí.or, Iccctona qualquer matéria
do canso gymnasial.. Cartas a (.'. F.

li8)J
JLFMIi. CICI, carloniante.diz tudo
iM. coin clareza, que se deseja sa*
bír, realiza qualquer ' trabalho por
mais (lifficil que,seja amigavelmente;
na sua nova residência, á rua luva-
lidos n. 30, sob. (S7úo S). ]

"H.

N. IO» I8SOOO
Tamanhos até 75 cms.

Varetas.Busci ellhós são
garantidos Inoxidáveis.

dualidade o acabamento
impeceaveis.

Casa Slppçr'187-OUVIDOR-189
BIO DE JANEIRO

Teiephone - Norte 1853

Fornece-se

ROSA que morou na rua
1--irradio 143, nióra na rua

S 11. 72, sob, (375 S)R

41, sob,
ménsáês.

(434 S) M

VA avenida Mem de Sá n.
Al .Dá-se pensão, por 60$

a domicilio.
¦vr.vruUíVLiisAçpES,
¦ii inventários, patentes

O

casamentos,
de inveu-

ções, justificaçüca", cobranças e todo
c qualquer negocio; trata-se in rua
Magalhães dc Castro n. 19; cartas
neste jornal, para Coellio, (393 S) J

ESPIRITISMO NA ÍNFÃSÍ-
CÍA'i 1 vol. t$ooo; venda nas

livrarias Alves c Garnier. (30S S) R

ODR. 
ERNESTO GARCEZ avisa'.aos seus amigos politicos e clien-

os, que mudou o seu escriptorio paralargo dc S, Krauctsco dc Paula n.
ii; tcleph. 371, Norte. (3.82 S) J
O melhor remédio contra lombri|;a-,

oxyuros e solitárias é o
AMBROSIL

Vidro i$5oo-— Dep. Andradas, 43c S. José, 31.

ACHADOS E PERDIDOS
€A Luiz dc

Ferderam-sc ai
, .... ,...,-, - 58.705, desta
as providencias estão dato!.

(83 Q) J

Camões n. 36.
cautelas ns. 5?-.7°4
casa

Vende-se „'tim. ca

Gonzaga n. 6°7> Çoni
BOM 

VIGIA — - ,,..,chorro de raça; rua S. l-uu
encarregado

(411 S) M

AMOA 
letra captiva, prende, at-

írác c ..6 dá lucro. Ensina-se
na rua Assembléa, 71), =°. ÍS??é'í-?ft
Não é curso. 148o o) K

COMPRAM-SE 
moveis usados: po-

cam-isc bem; rua Visconde dc
Itaiuia 11. 137 i Praça 11 de Junho:

DIAS 
& MOYSE'Sj 14, rua Bar-

bara Alvnrcnra, 14. Perdeu-se o
cautela n. 66.892 desta casa. (388 Q)J

Í"T*sÁmijei. 
uoffmann — 13,

It, travessa do Rosário. Perdoa-se
a cautela 11. 91.989, desta casa..

- ... '<VS*QY^\
¦ÓERDERAM-SE cinco epchces de
X 11111 conto de reis cada uma, de
«is. 33.947 a 33.95ii umformisadas,
«le juros de sT ao anno, pertencei,.-
tes ao menor Armando, filho da li»
nada Judith de Magalhães Godoy e de
Armando Augusto de Godoy. — Rio
tle Janeiro, 19 de outubro de 191»—
Armando' Augusto de Godoy. ,- (ü)

TWCVCLETTES - Concertam-se
X» com perfeição e a preços luodi-
cos, á rua do -Cattele n. 199.

CARTAS 
dc fiança.— Bons liado-

res e -boas. condições; &«Ç^rj-
radentes sobrado, com Rodrigues.

(H7 M __

da Carioca, 87.

¦pERDEU-Sli a„... .„ .. caderneta supp.e-
mentax da Caixa Econômica, sob

o n, 2:8.750, da 3* série. (462 Q) J

COLLARINHOS 
de. Ijnbo fE!or--na-

tÍMj-])._ço'Sr.àitcitos, 3 I'or, =Ç>
Santos Duniont, 3 WtógSÇiiSS .!.?Fabrica. Confiança do Brasil, s'fâai

CÒÍitETÊS 
de senhora. íob me-

«lida ,1=$, completo Mme. Mane
Lemos, rua da Assembléa n. 35, °

andar, abaixo da Avenida «'"^"j

c
compra"- também çncaixola paro mu-
dança, ). J. Martins; rua, da AJ.fan.

Corrtmento8
Curam-se cm 3diasco:ri

k

Bua 1 de Setembro, 180

OURO, 
prata, ehristoC.es e .mais

metais finos» em obra, mesmo
usados, compra-se na joallióriu Ando-
rinhas, ma Uruguayaua 164.-

C4lj.fi S) S

PRECISA-SE 
alugar uma boa casa

para familia dc tratamento, do
Largo do 'Machado a Marqucz dc
Abrantes; informações: praia de lio-
tafogo 11. 118. (40 S) R

i

Granulado Effetvescente
de Urotropina. Lycetol Néo-Sidonal e Lithina

O «ELKÍR BISSOLVEHTE 00 UIDO UB1G6 •
• 1

: 
f Ò MAIS ACTIVO oos antiseptico. das v«as urinaria* 

'

Cura: REUMATISMO, ARTHRITISMO, GOTTA,

AREIAS. CYSTITES. PYEÜTES, OBESIDADE. Etc.

GRANADO & C.
Rua l.° de Março, 14, lb. 18

RIO DE JANEIRO

Ãvísõs marítimos

PRAÇA DAS MARINHAS
centre ouvidor e rosário)

li.5HA-.de laguna
O paquete

Satellite
LiKilA DO SUL

O paquete.

Maranhão
Sairá quarta-feira, S do cor-

Maceió,
Natal,

ORT1NAS,
óleo, moveis

tapetes,
dc

pintura» . o
escriptorio,

(1ATAI.OGOS 
dc tcllos-do. Brasil,

) com todos os erros c variedades,

8
dega n. 124. (3620 S) S

VINHO
lodo-Phosphafado

«de Werneck
Poderoso medicamento no tratamento da

Tuberculoae,
Escrophvtlóse,

^iTettra.sthettiq_
consecutiva a excesso de trabalho

intellectual, etc.
B' diariamente prescripto pelos Srs. clínicos nos

casosdo rachltismo, lympüatismo, anemia e
depauperamento geral cio qualquer origem; as-
<im nas moléstias ligadas ao crescimento do indivíduo.

1AUTAS do íiunças para casas e
•paneis dc oasamentos! trati-se

mais 'barato, rua dos Ourives 115,
i" andar. U»4 o) B

sob liypothecos dc
, juros convcr.cionaes,

com 
'rapidez; rua do ;Hospi(|ioA.ii^

(carlorio), com ratrocuuo. (68 b) K

PEN"SAO 
de casa dc familia, for.

n-2cc.se domicilio, com. as;C0
e variada; rw ílery 1'itihciro -i11 —-
Estacio. (135 S) S

PROF. 
portuçucza, séria, carinho-

sa e enérgico, chegada ila Eurò-
pa, ensinar portuguez, arithmctiea;
geogr.. elc.i curte o costura; rua da
Assembléa 79 a». Vae a domicilio.

(48C S) U

EX1JAMA NÍSSA WARCA
Et«lSTR4»Jl

Mtfg

rente,
ctoria, Bania,
fe, Cabedello, -;—^> . o.,„
TÜtoya, Maranhão, Para. San-

tarem. Óbidos, 1'armtins,
coatiára e Manaos.

Reci-
Ceará,

Ilii-

LINHA AMEKICANA
O paquete

Rio de Janeiro
escalando cin Bahia,
Pará e San Juan

Keciíc,

Sairá seMa-feira, 10 do
corrente, ás 12 horas, para

Santos, Paranaguá, Aiitonina,
S. Krancisco, Itajaliy, Floria-
uopolis, Rio. Grande e Monte-

vidéo. ;

Linha de Sergipe
O paquete

JAVARY
Sairá, quinta-feira, e.l do

corrente, ás 16 -noras, para
Cabo Krio,' Victoria, Caravcl-
Ias, P. Areia, llhéos, liuliia,
Aracaju. Penedo. Maceió c
Recife.

AVISO — As. pessoas que
queiram ir a bordo dos paque-
tes levar ou receber passagci-
ros, deverão solicitar canjica
de ingresso, na Secção do tra-
fego, • 

PENSÃO 
— Fornccc-sç. n donvei-

lio a f>o$ mciisausÂ Co/iu"na á
brasileira. Farta e variada. Rigoroso
assciu; rua Mareolial Floriano 11. 71.

(-134 S) S

TTM ex.ncgoci.v:te desta praça, dan-
U - do a»t melhorei informações de
sua condijcta. e fiador, olícrece-sc
para fazer cobranças de alugueis dc
casas, contas suo 'íhesouro c lreiei-
ttira. Carla,, uesta redacção, a C. A.

f-
(3331 S) A

a-

DINHEIROprédios

DINHEIRO 
¦- Qualquer quantia,

a juros módico.., para hypothe-
cas. antichresis descontos c çauçoei,e venda de prédios, terrenos,

fazendas; com.J. l'into.-rua
rio 134 tabelhão. (91 a) ¦»

"Pôde arroz DORA"
"Medicinal, adherente e

. perfumado. Lata, a$ooo.
Pelo Correio a$soo

Perfumaria
ORLANDO RANGEL

TTMA moita (sabendo cortar ç coser
D por 11'igurino, deseja collcvcaçao
cm cosi de familia disiincta; a rua
Pedro Américo n. 80 — Cattele.

< i: (289 S) J

MA serihora viuva, de cdade, dan-u

DENTISTA 
— Vcndc-se uma ca-

deira, mesa, torno, etc, rua Bcl-
lo Horizonte n. 35—Rocha.

(340 S) ,1

PARTE1RAS

PARTEM-
do referenci-as silas, procura a

familia caridosa.

compra
SÍ tí 03 C
do Roí

DINHEIRO 
sob ihypoUiedas--].ra-

presta o dr. Tolentino dc t.am-
á rua Theophilq Ottoni n. S',*¦¦ -- noras, reli

(U» S) J
pos,

andar, das 13 as 17
Norte 435».

PENS'\0 
— l''ornccc;SC de primei-

ra ordem e com rigoroso asseio,
á mesa 0o$; a domicilio de 7o$ooo
para cima; rua Riachuclo ti. 158.

(S5SÍ) S) M

casa de uma familia caridosa, miu-
to Je bem; oue a queira acecitar,
podendo a mesma prestar cm algum
serviço leve; intende de costura e aí-
giins doces, porím, vê-se «oinp.eta-
mente désvalida c sem morada. Car-
Ia per favnr nesta redacção, coin as
letras A. E. (5°» S) J

DIVERSOS CIACIIORRO 
pcriiteiio de vigia,

J para fazenda, eompra-sc, largo' de S, Francisco 11. 42> i" «"dar.
(334 S)J

óleoA U.TOS 1IENZ — O único
A para sua lubrifica.ão, e__o Rubj;
3í, Únicos depositários j. .M.
iiaio 4 C"; rua do Hospício' (4417

Sam-
112.
S) K

A* 
RUA Assembléa, :¦>, =ü, desde

| 10$, s-rie, enérgico, mctliodlco
e pratico prof. prepara i«ira concur-
ao para admissão'.' Niio c curse

(345 S) S

APENSAO 
"Progresso", rua Ria-

cliuelo 161, fornece pensão
jazes do comercio, 11
dando.se aos domingos
moco c jantar. 

ra-
So$ tllCHÍÜCJ.
e íeriados ai*

ssiss) j

CAMISAS 
para- homens, boas e foi-

gadas. a 2$joo, 3$5oo, 4$, 5$oop,
c (.«.ano. Só na Fabrica Confiança go
Brasil. 87, rua da Carioca, 87. (a)

DINHEIRO 
— 

'Empresta-sc sol.
hypothccas, cauções de apólices

da divida publica, munir.ipaes e pro-
missorias; Rosário 17-'. sala, 4,.<to* 3
is s horas. (3"" S) J

DA'-S'E 
pensão para família c: a

rapazes do comniercio. (oiiuüa
farta e variada, pratos vanadissinios.
empadas, pasteis, camarões, eir.,
preços dc 35$ para. cima; nno-ise faz
quesláo dc dlstanchv nem de hprario.

rua dõ Senado suC, loja. Ç__I_ -s) °

pensão a domicilio,
módico, á Avenida

Vaíl-uUrcs 11. '3o. sobrado.
<33i f>) =

;A'-'SE boa
por preço

Henrique
D^

X>ARA CASAES c cavalheiros, cx-
j. cellentcs aposento?, Icm mobila-
(I03, com iodas bs inslallaç.cs con-
fortaveis; mesa de primeira ordem.
Caía cm situação magnífica; rua d.is
Laranjeiras 346. Tel. Ccnt. 5'8i.

(53.11 S) R

Mme.
Frariciãca

Rcia, diplo-
mada pela
F. dc M.

dc Boston, faz opparcccr a. menstrua-
ção por processo scientííieo c sem
dor; trabalhos garantidos c preços
ao alcance dc todos, sem o menor
perigo para a saude; trata dc ducn-
cas do utero; rua Cencral Câmara
n. 110. Tel. 11. 3.368, Norte, próximo
da avenida Central, Consultas gra-
tis. (S 450

-» fede-se ás cxmas.

Comichao

UM 
casal deseja encontrar outro

casal, uma «ciíliora n-j 11111 se
iihor, para morar cm família, no uair-
ro de S. -Januário. Informações, 11
rua Tuyty n.j 46. (lO. b)J

IJENSAO de 1» ordem, farta, varia-
X da c com toucinho; dá-se á inc-
sa c a domicilio; na rua Aristides
Lobo 11. =3. Tel. 358--, Villa.

(3361 S) R

PKNSAO 
variada dc casa de fami-

lia; gêneros de 1" qualidade,
tetfdo.se o máximo escrúpulo uo pre-
paro da comida; cozitilia i dirigida
pela própria dona: rua Eclipse Cli-
marão 11. n.S — Maracanã. (loS)J

MÉDICOS

D1.1NHEIRO <ob liypothgcí.s de
predios c lerrer.os, jures 11101I1

co9. Emprcslini03 a herdeiro,
inventários. Descontos, de juros
ipoliccs, acçõcSi. alugueis

cm
de

iuo. de

CONSULTAS 
espiritas — Mme.

Maric Loiiisc lc também as h-
nhns das mãos o só acceita gratit.-
cação depois da pessoa conseguir o
que deseja — Mattoso 33! 143.H S) a

CARTÕES 
HE VISITAS - Cen-

to 2S- Ourives ti. Oo — Pape-
laria. Oscar N. Soares, (3423 S) b

* CCEITA-SE roupa para lavar c
lí\l ciigonimir comi |i.eneiçüOí tem
casa de ínmilia; .ua Silveira Mar:

(-15ÍÍ b) h«ins 11; 149.

JVho
nado
(¦9',

F1NADOR dc piano, boa harmo-
nin, pequenos reparos, mula os

,. i« tiver; tudo ic$. Cila:
no Café Guarany, telcpltonc

Central. («1 S) "

C!»OMl'R-AiSlS 
,.

) dc jóias velluis,

menores ou usofrulo co 111 o corredor
E, Ferreira, rui do KoMri.o--»4gt»J-
bellião.

Gonorrhéa)
cura-se cm 3 dias com

qualquer quantidade
as, com ou sem pc-

dras dc'qualquer valor c cautelas do
Monte de Soccorro; pnga-sc bem;
nn rua Gonçalves Dias u. 37. J<>a!hc-
ria Valcntiiu. Tcleph. 994. <¦ entrai.

(4U7 S) H

C"~ 
ONSTRUGCJ-OESi pequenos repa-

ros o pinturas de predios; pre-
ços moilicos, com o còitstnietor Mi-
chalshi; Uruguayaua 11. 8. lelcph.

(4l"9b) R533C, Ccnt.

Rn» t dè Setembro, Jg<>j
•I^STOMAC.O - Ciira .'aÇ^tí^;
Vi ta dc qualquer mal do Çstonu-
fa ou inlestinos! «a ".Flora XtçAQ

do Rosário 11. 3. <479 ^> '5

Evi-
ia-se

iisnn-
GRAVIDEZ

do as velas aniisepticásl São
iuoífensivas, commodas c dc et-
feito seguro .Caixa com 25 ve*
Ias 5?ooo. Pelo Correio mais 600
réis. Dcposilario: praça Tirad.cn-

to3 u. 0-', pharmacia Tavares.
(iS«-|)

ENSAO — Em casa dc família
brasileira, fornece-se a domicilio,

is preços de 60$ e 7°í mensais.
oroso asseio; rua Larga n. 71,

(189 S) J

DR.JU.Vn AGUIAR
MOLÉSTIAS INTERNAS
ESTÔMAGO - FIOADO —

INTESTINOS - RINS - PUL-
M6ES, ete.' Consultório í rua Ro-
drigó Silvai n, s. Tclcpli. a.371,
Ccnt. Das 3, ás 4 horas. Rcsulcti-
cia: travesso Torres 11; 17. Tel.
4.2(13, Ccniral. (J S592)

PARTEIBA Mme. Maria
Josonlia, di-
plomada pela

Faculdade dc Medicina a« Madrid,
trata dc todas os doenças das senho-
ras e faz apparcccr o incomraodo, por
processo Ecicntifico c sem dor nem
o menor pc;igo para a saude, tra-
balhos garantidos c preços ao alcan-
ce dc todos, Avenida Gomes 1'rcire
r. 77, teiephone 11. 3C43, Central, con-
sultiis grátis. Em frente ao thcatro
Republica^  

('"-' *'

PÃRTEIRA -PALMVRA
—Com longa pratica, trata de moles-
tias de senhoras c suspensão, por um
processo' rápido c garanudo, Acceita
tiartiii-iciitcs cm sua residência, a rua
!. —•__ „ ._. T„i .,,<! Norlc.

C&wCUOS senhoras c schliôri-
tas, juntae 03 vossos cübcllos caídos
e mandae fazer qualquer trabalho na
offkiiia particular, a tfal íc acha. na
rua do Rezende 113. BondO/tjaiiya
Manoel - ANTÔNIO PUPAK, ca-
beileireiro. _^

M dartliros, éinpiilr
gens, cezemas,
frieiras, sa-ms,
brotoejas, etc.,
d cs ap:parecem

fácil c completamente com o>
DERMICURA. (Não é pomada).
Vende-se em todas as drogaria»
do Rio c Nictheroy. Deposito ge-
ral: Pharmacia Acre, rua Acre,
„. 38. Tel. Norte, 32C5. Preço
2$000. |í_

c h r onica9 e
recentes.
Quer eis f i-
car r adical-

mente curado eni poucos dias?
Procurae itifórmações com o sr.
Peijó, que gratuitamente as oíte-
rece, não conhecendo caso ne-
nluini negativo; rua ihcophio
Ottoni, 107. vK 4-

¦¦¦¦

Gonorrhéas

Fazenda de criação
Vende-se uma excellentc fazcn.

da de criação c lavoura, próxima
da cidade de Rezende, que esta »

4 horas c so minutos desta capi-
tal e onde param todos os trens
paulistas, inclusive o "luxo • icn'
do casa de moradia recentemente
reformada e pintada, casas de ma-
chinas, tulhas, paióes, ranchos,
moinhos a água grandes terreiros
cimentados, extensas várzeas c
campos de- capim; gordura, malta»
virgens e capocirões, cortada, por
dois poderosos ribeirões, com uma
área de cerca de 200 alqueires de
terras ile 100X100 braças, medi-
das c demarcadas, com alguns ca
fczacs. A fazenda possuc ainda uma
numerosa manada dc vaccas ç no-
villias com rcproduclores chityts
uma criação de suínos com re-
produetores poland china, animaes
de montaria c cargueiros, gansos,
patos, uma bella criação de galh-
nhas rhodcs vermelhas etc. ele.

Para informações, procurar, no
Rio, á rua G. Câmara, 82, i° an-
dar, o advogado.dr. Jeremias No.
brega e cm Rezende o coronel Al.
fredo Ferraz. (4V67U.)

PENSÃO TQRINQ
Alugam-se bons e confortáveis

quartos a rajpases do commercio,
cavalheiros e casaes sem filhos, a
S$ooo, 6$ooo e ?$ooo diários, com
ou sem pensão. Bons banheiros,
água quente c fria, .cIeoricida.de.
teiephone e todo o conforto, rua

Teiephone 5853, Central

COLORINA,

Consultas grátis

Camcrino n. 105. Tel. 44fj
578|)

SAO Fornece-
e.ia Co?,

; avulsos (i$5«o; rua
í, 2a antkr.

PENSAiri;nl-j.
i farta c va-
[lcmieÜio) ;oâ-

da Carioca 11.
(MS! S) ,VS

largo
riu-
(S)

*^^^^^

I^KPILOL

l? SCRIPTORIOS çònimercinK,
l_lpaní-Sj4jriijiJJ£smejo__n.-_'.__.

ESCRIiPTORIOS-A'!,^?".4. 
s» 'i0;'-'3;

escrlptorios com divisões novas,
,.,,. do Rosário n. H.., entre A .
da e Gonçalves Dias. ^'-''J^J

fánijiia. QÇ-
IJENSAO 

— Pcqticna
. ccita alguns pciisionist-is; for

cc para fora; rim da Carioca 52;
(338 S)

PENSÃO 
a domicilio, a familia c

rapaz solteiro; i rua Machado
Coelho n. loi — Esacio dc Sá.

(. 403 S) M

/XíRÁNDE sala
lj 1

indepciidciitci 5 ja-
jardim, luzi alug.TSe <

senhor co, 011 moços sérios. Nao <
casa assoin-adad.'., dc . pequena fami-
lia"; travessa do Araújo 11. W--M»'
toso. Ui- ^J

mSÊm
/r-ÜSQUi \\HK> U50UA

Faz dcsapparcccr com se-
gürançajò rapidez os oabel-

los supsrfluos do' ROSTO,
COLLO, BRAÇOS.clc. Inful-
livelc absolutamente inot-'eiilivo; Vidro, 5$000. Pelo

iTtüNORRlliíA —. Cura ccr;;''™'
(t pida c iiiotfensiva; ¦M_™..11™

do Rosário 3. '.47'' S) ]>
sil"; lai-go

MEZ -

tu lc
GRÁTIS AINDA ESTE
VT Rcmctte.sc n o.ucm soliciiai
dicaçío do meio dc se ob.cr
Sue-se deseja, quer cm nssumiitqs ii-
L „ particulares, como em nego-
SvHinmêrciae.. Masima reserva e
seriedade. Cartas com *-«!> £ ,.:; 

'

los liara rc-postn, « mme. riiomp-wn.
71 rua Ma irily-Mantfve. Ui.lS S>fc

l)á-=.
PERSA 

O
a dòinicitiò ;

TfSfaiiiehtò
riado; rua

mesa a '"$;
iv.ilso, )?;iro.

lc 1» ordem, farto o va-
" úe Março 3.1. -" and.

(433'i S) S

IJESSAO. nielhor
MONTEIRO — E'. n

110 Reitero « também tor*
domicilio; Rosário 105, 1".

(319 S) U

Constipação

Pelo
dr.
Luiz
de

I.iiu.i
BillciiCOiirl. da Faculdade de Medi-
cina dn Uivlija, medico e operador
csi>ee'nlista' em

moléstias dos Olhos,
ouvidos, garganta,

nariz o doenças nor-
¦ voaas.

Todos os dias, das j ii S horas
dii .tarde. Uiia4Jíoibigo Silva n. 2»,
1» «•••lár -=(c:iírü As.cmblca'c Sete de
Setembro)-.' 

'Consultório ..n-fcitainciitc
íippiirclhHõb com todo o material pro-
ciso pari os exames e ns, tratamentos
constanles dessas cspccialidaccs.

(t-S3 S) J

Moléstias das senhoras,
— Dr. Va-
leiitiiu llit-

tcncivirt, parteiro, cura 03 tumores
dos seio. c '(lo-ventre, as molcslias
das vias urinaria, e gciiltacs da tini-
lher ns meiri-.c-,, os corriinehtos ute>
rinos e vagiriae.. c regulariza^ a uicní-
Ir-.ia.-âo p-.í processo seu. App.içn o
dofi 

'c 
014, ema °u íc:n "ijeçcap c

esla : sciii' flor trata a dmhetos,
hcrtlin (qucbV.id-.ir.-O sem operação.
Consultório perfeitamente apparellni-
dó; rua UodriCT Silva 11. :(i, esir.n-
111 da rua da Asscrol.lca, das 1; as
-'di tarde'. Telcplione =..!.r; rcsidcn:
ci-i á rua Senador Euzebio j|.:. Con
.titltis grátis. (3'JOV .1

Mme. Maí-glicíltaSolçnnl Du-
hamel, parteira, diplomada pela
Real Maternidade de Fircnzc (Ita-
lia). Acceita chamados á qualquer
hora. Tel. 5129, Villa. Kua f. Mi-
gucl 11. 80, esquina da rua S. Ra-
phael (Tijuca). 338 J

PARTGS molestiuS
de mulher o
DR. H. J",

AKDRADA cura corrin-.cntcs licmor-
rhagiaa c nusponsões; dc modo sim-
pica evita a gravidez nos casos indi-
cadiio. fazendo apparcccr o iuconimo.
do scai provocar hcniorrliagia, tenuo
como enfermeiro mme, JOSEPHINA
(lALLINDO. parteira do Hospital
Clinico de Barcelona; consultas dia-
rias. grátis aos pobres. Acccila clicn-
tes cm fcnsãu. Consultório c resi-'dencia:'rua do Lávradio n. m. so-
brado.. (5824 S) J

Tintura ideal
garantida, para

restituir ao cabello a sua. cúr, ori-
ginal .píeta ou castanha. — Ire-
ço ioÇoco, pelo Correio, mais 2?.
Deposito geral nta>-y-V«jev.Setem:
bro n. 12;. R. IvAMIZ.

CIMAURIA

Casamentos

AGNELLO PTELU
Avisa a seus clientes que estará

ausente desta capital at éo dia o
de novembro. li 5"eo

FAZENDA

pelle e syphilis

Partos. Mo-
leslias das

Trátàmõuto
dos abortos c
finas consc-

qttciiciãs, dos
corrinicntoã, ;

das eólicas utoro-ovananas c das recras
Irrcütiliires c nrolnncadas. Assembléa;
t.l. dr.s 13 ás 18. Serviço do dr. Pedro
Magalhães. Tclcp. io(.9, Ccnt. (,11,49-

SBS SYPHILIS

—Cura
resíria-

dos,
constipaçõci com febre, broiichitçs e
aíthma'. Preço 1S000. Deposito: 1 liar-
macia Rodrigues, rua Marechal 1-lo-
riauo n. 99. (3754 °1 "¦

t r ala-se
com bre-
vida de,
mes m o

sem cerlidões, civil, 25$, e rei:-
pioso. 20$, em 24 horas na, torm»
da lei, inventários e justificações,
etc., com Bruno Schegue, . a rua
Visconde do Rio Branco, .V, so.
brado. Todos os dias, domingo»
c feriados. AP.cndcm-sc a chama-
dos a qualquer hora. ^«?n«n. 4.5.PÍ Central. -N. B. Os
noivos que tratarem de seus pa-
peis nesta cas* não .'erão o 111-
.conunodo de ir á policia; nao^se
confundam — 3-. >-S i-32

c suas co n se*
qtioneia-s. Cura
radicai; itijecçócs

completa in ente
—mmmmmm-mmm^.^ INDOLORES,
desu^íreparação. Appl. Cõfi e 9H.
Assembléa n. 54, das 13 as 18 ho-
ras Serviço do Dr. PEDRO MAGA-
LHAES. Telcplione 1009, C.

Compra-se uma bem montada de
150 a 200 alqueires de terras em
clima sadio, prefere-se no listado
de Minas, zona da matta. contendo
boas pastagens para criação de
gado, ficando perto da cidade, na
estação da Estrada, onde se possa
exportar o leite ou vener 110 mes-
mo local. Pagamento adeantado,
Cartas nesta redacção a V. Leitão.

J 47,11

OURO a 1$800 a GRAMMA
Platina 8$000 n 9*100

Prata, 30 a 60 réis a granima",
brilhantes, cautelas do Monte de
Soccorro e de «asas de penhores,
compram-se á ma do ¦ Hospici»
n. 216, hoje Buenos Aires, unieii
casa que melhor paga. R 3<í(>

Cofres e Registradoras
Vendem-se e compram-se trocam-

se prensas, carteiras para escripto 1
rio, toldos, machinas de escrever,
etc. Rua Frei Caneca n. 7, 9 «
11. Casa llincyclopedica. (S 417»

YPOTHÉCA

jj. b. — Devolvc-se a
Importância não dando
resultado.

Deposito geral: Pharmacia
Tavares, Praça Tiradcnlcs
u. Oi—Rio do Janeiro.

mi
dos Santo:
das 17 "ás

ir.izcni.se

;C, das
horas. (3209 S)J

Tomo
PKITOltAIi MAlflNIÍO
l.ua 7 tio Setembro, 1H0

casai Mini:?'
bem ihohi*

Inda, com 4 .jancllcs, e bcll.i vista
para jardim e mar, um vcrdadiro
ianatorin. Preço módico, vua do C.iit.
¦lolc i:. 1, sob. Pensão Jardim t.i>-
ria. (-1=9 s> J

"ITiRS CARMO NETTO c GON.
I) ÇALVES DO COUTO, Advoga
dos— Carioca .13, sobrado; 'bis. .1
ás ',. Tcléplioiie 418-', Norte. Serie
(i.-il. o presicra. Contratos modiçoa—
Adcantaiu ciiít;.*. Craiis aos pobre».

( ! .T h í J

Professores e professoras
Í.VlIl.K/., 

frnuccz,
. liai,

da•ioca
10$,
até
lS.

hora:

allemão c la-
ícasaes. Trat--

beceò ila Ca*
(5406 S) M

liilly

cx-alll-
Dar-

a i$8oo, platina a 9$Soo, brilhan.
tes, prata, dentes usados, em qual-
quer quantidade e ao-, melhores
preços da praça; na rua Uru-
guayana 77, loja de ourives.

¦>..59)' 
PENSÃO GAMO

Casa de primeira ordem para fa-
iiiilias e cavalheii-cs, cm vista ua
grande reforma porque acaba de
passar ú uma das primeiras desta
cidade, cm acceio e cm morali-
dade c em tratamento, R. General
Caiiabarro, 271. 'lv. I21- Villã.

(J 97

PHARMACIA
Vende-se uma, bastante afregue- -.

zada, no centro da cidade. O 1110-
livo da venda será explicado ao
pretendente; trata-se com o sr.
João Hubcr, á rua Sete do Scteni-
bro 63. Casa Hubcr. ÇJ4a6J." 

FERRO VELHO *!
Precisa-se comprar algumas cha,i

pas dc ferro de um quarto c oitavo
dc espessura c tenha arame da
ferro ou aço dc um oitavo e um
dezers de diâmetro. Informacues
por 

"escripto 
a Rodolpho, rua Con-

sultorio n. Si. São Christovão,
casa n. 7. , M '*14

GAO de estimação
'Dcsapparcccu um da avenida

Mem de Sá 89, de quatro mczçs,
lodo branco, com uma malha cir-
ciliar na cara e dè péllo curto,
com uma collcira de uickel. Quem
o encontrou será bem gratificado
se o entregar, M 4o"

Ser

TIVPJ
AX ro

VI-OTHECAS. prçdips
0* c conüiçõcs ouç

com o sr. Moraes; lar.'
da Assembléa 11. 1
dos.

em-se
andai
15-70

a jl.i-
ilarcm
;\ rur
, (un

S) .1

I>ARA 
cavalheiro 011

. «'.uga-sc grande siila,
D T. PEDRO ARAÚJO — Con-

mllorio, rua Sc;e de Setcmhro
e 1 ás í|. I.i7"' ^ l{

m kúc e snb-
:i pequenas

lia capita;
nor favor, 11 sr. l'i-

rua do Rosário 147-, sobrado^
(3'»')

IJENSAO 
— Fornèce-fi

. dc casa de familia;
Clittcte 11. 3-'>7 sob.

Le.11 feitó,
...1 da

(1.10 S).l

VPOT.IIECAS
;-.rbios, grandes oi

nuantias 11 juros módicos.
lista. Informa;
hientà S) J

AI,t;t'.A'M-Slv 
ternos dc casaca,

l.rccaíaca; sniückiiigs c cloks;
i-ea Vitcnr.de Riu Uranco n. 3», sob,
Tcleph. C. 4M5. . 1'3'J S) 8

A 
1,1 ,,.,-...., .,..-.. - . ,
Villíiça fez contrato com uimis-

Irinos fabricantes das nfaiiiadas; " 1.1-
ncllos de pedra", cm M.inas Ocraeí,
.is ijuács iti islão expostos a venda a rua
Vrci Caneca 11. 126. Qi«n. desconho.
ecr aa-.idlafl patiellas. convém dar um
liasse: a :-.-.) Haüar Vilhiça,

1A.M1SAS c ccroiilns sob mcdidi:
rua da Carioca 11. 53. (3150 !>) nc

í .HÀPÉOS ultimo' modelos a 13$,
V.' i£$ e -"S; tiliic-se c rc:orma-.sc
a 5S e ü?; Mine. lios, á rua dn .Ca-
rioca 11. 10. (."rS.-; S) J

TTVPOTllKCAS desde S ', ,,
li forme localidade c garantia
O* Dart; rua da Quitanda.
U-itcria. (3819

J.c.v
S) .1

TMPOTKNCTA — ura-sc com
fns; dc catiiábà; remcdio i

na rua dc Sa:
I5fi5» S)

X garrai,-
üclal. b.neontrn-:
Chrislo n. 99.

não 511 liara
eStplicaçõcüí
duradouras

lüir.q rcccbncm
1'tlo lado econômico, fã-
«• rc-i-.lr-.-.i iiiiiis (|uc o próprio ferro.
Os ócéDipcã ncllos «reparados fazem
os delicias dos gaslronomos; nue as
«Icvórain com sofrcgmdao; Aos da íal-
1a (le álipotite se entregarão sostosa-
.nente ás ••colozciran»" preparadas nas
íifamadiis patiellas dc pedra. Conv;-
«lain-se ís cxnias. chefes de casas vi-
rem esr.iv.inar as pancllas-dc pedra ia
industria niiiíelra. ç usadas .ali desde
.1 formação da anima Província, ate
Jibi . — Estado da Republica oiiuc ns

Io ias das casas só usam ^pressa-
inéiitc -is "Pandas dc cedra",;;.-126,
rua Vre-i Caneca, isü, Bazar Villaça.
O ijüo 1 eride louças
nha por menos 20 "i'
casas.

CICItSOS 
PROPEDÊUTICO —Rim

1 da Otiitaiid.i 11. 30, Prcparato-
rios, cxinncs vestibulares e escola
Normal Taxa fixa 30$ mensaes. Ma-
tricula gratuita dó sexo femiu.i.o,
mediante a jóia exclusivamente Au-
Ias vcspcrlihai, UO

lancia, uratis: cortas Psycliolo-' íS;;. (5814 S) R

trais dc cozi-
que as outras

(443) S

(ITJRAS 
fluidicas magnéticas

J lancia, gral'
gia Caixa po.ial

Pida c iuofíc:ia.va- »« "lf!ora-IVM POTÊNCIA
; e iuofic.i
largo dítRósario .1

A.M1NAR

_ Cura certa, ra-

QUARTO 
-- .\5.'E.i-'sç 'um,

«;cví do cuminercio_ ,«u .
moça' s?úiia, casa dc família; :
Comes Ereirc 11. 27.. (4114

U.ART.O com
le c janclln,

i-oiii 011 sein pens
Tiíylôr 11. -17.-

mo-
uniii

;ciiidi.
ri) M

Q
¦ntmda iiidcpçndçn.
mobilado ou não,

ia, í..ug.i-.c á rua
(.119-S) S

i)i« X para o eia;;nosíi-
co e tratamento
;ias doençar. (Io es-
loinago, intestinos,
ligado, pulmões,

.•orarão, nus., ossos, etc, pelo
I.1R. l.&NATO !'>!•: SOUZA 1.0-
l-liS. Preços módicos. Kua S..o
José, 39, das 2 ás ' (menos ás
quartas-feiras). A -oj

1(188
Tomo PE1T011AL MA-

niNiio
Kua 7 ilo .Setembro 1S<»

Annel de noivado...
Synihblo- da Felicidade I Coiti um

psoiienis-simo retrato rm esmalte, qac
.Itira -KTI-iHKAMEXTl-i r-spwiciits

i> constância do amor pronictuilo.'('rffbatòo primoroso da l:otc/í-Jírnsil;
Rua 7 '!•- Sctenibro^ii.í, rjcc rc:nct-
te cataloút) o (iucm o rcqmsitnr;

(R 423)

(4,-3

ÍASITNAS 
(.ílletle -

j bem. r>mM >>ía,0'
S. l"ranci-:co ue lauia

li i 
UAKTO

Aüanl
travessa
. =s.  , i

¦'° ZZo*r:<i i íBíiofttos

de j (Jistíiicto e
familia de

— Aliiga-se moli
ia, :

lílO c
moco<i com excellcnte pc;

.Io respeito, cm casa 'K
tratamento"; á rua Cencral
118. i.io-i S) J

1- 
KNCúl-.S para l

J^-n 'coimaíçiVlIra^; B.7 11 r.u-lal. c.,:„r
Ealiric

li1
Porfeita; Avcn.

r»Ul.CHAS --
\J gitatdauapos,
godões, toalhas
nos porá mesà,
çns muito bara.ti
fiança do lirasd

l.cnçóc-, atoalhádòs,
cretonej, mprins, ai-
jiara rc.sio e pan

contiiini.se a pre
11a Fabrica Con-

b'r, rua da Cario-
tS)

/"1U1.1.ETEIKA — Precisa-se-, de
v..' unia oue trabalhe com pcrfciçlio
cm cólíctcs de senhora; rua de-São
Jo-é 11. 100, l" andar. (441 S) S

tinturariajrio^ranco
20 -¦-¦ AVENIDA MEM DE SA' -"» 29
Attende immediatamente aos chamados pelo teiephone —

Central 4914, pa™ buscar "roupa nas residências — Limpa o
terno por iSboo, lava por 5$o°o; tinge a roupa sem desbotar —
Especialidade enj. trabalhos em roupa de senhora.

* PREÇOS MÓDICOS

nx t
gasiem

Çorifeccioita-!
qualquer figurino,

......... . c inero; preços çrcçpçonaes
Rim da Carioca 8, s» and. t-H5^) M

oblladas; n;o-
escriptorio.

a'rl ?, a casa
Dantas 104-
í.r-.i valor c
0-13 S) .1

Mil;
c ris*, a cs

_- C(OVEIS
IVlilíjOS c d
objerfos de
rua Senador

conipro sej.-i qual for i
paga bem.

MEIAS 
muilo boas, a ->|on, .*s'eo.

$<ioo. $;oo e Çooo o ."-'^P."
Fabrica:: Coiiliança uj Brasil: -.•. '¦•
ô.i Ctir-oci, 87.

ouro, prata,
lielõjüaría

Gomes 1'rcirc '.;.
(.|-. S.) Iv

T.1-.1.0.IÜI.1IUJ Oueroi.-s J0)C
relozios beni
módicos ? ide
53 A, joaihcria

a pre-
náyáiia

oncerLaoo:
1 rua Un. .

Tnmbcni eomt
(3153 S)

IVtXS 
— 1'ror.tata, bexiga, ç'.e.,

V i*'-ira certa c rapuLt. '"..i "ríora
Brasil"; largo do Uoiarío n. j.

1.">EI,0C,1US
I í\i pra e cc

..- ete., restitue
njíi í ^e o relógio

e dcspjrtadôrcs, com-
iecria ft $500; =?, ?í,it
> dínheirci do concerto
.iio íicr.r bwni i:a casa
:<. á r. Ura.-.ir.yaaa

lc

ROFESSORA de piano, .
num do maestro .Cavalier

lccciona laiiiheiii theoria c pre-
iilirh iiltunnos pira exames dc ad-
Inissiío 110 I. N, (le Musica. Resi-
dencia Dr. -Maia Lacerda n. 05 -.—
E.,!.im>__de J&. (J«2 

S) J

Í1R0FESSOR 
Oliveira S.i —. Vr.c

a cara dos aluamos, da Ivseo.a
Xo-nril e o;ilr.n institutos; cliama-
dei 

'ú 
rua llóni P:ist»r 04¦ (93 Sj J

Doenças CiiMgaranUíl.»
r]g' o rápida do

garganta ozbna
nariZ (fetidez do rmri-.)

OUVidOS processo inteira-
bOGa mente novo.
Dl.. EÍJR1.C0 1'JÉ I.EM03

professor livre dessa espccialndade
lia baculdadè de Medicina do Rio
de Jai.eiro. Consultório, rui da
Assembléa, 63. ,sobr..do, das 12 ás
6-M:tarde. (J822 .1)

Koinsties dos olhos, nariz 8
ouvidos - O DB. NEVES OA
nnnüA membroda Aoa-
HUbnA demia de fíledl
cina do Rio de Janel-
ro, medico de diver-

- \ sos hospitaes desta
cidade, com longa

i pratica no paiz e nos
V.. Baldas Von lMánckciistctD;YhOSpItaSS ffe Berlim,

lisp; em obíuraíõcs a ouro, pia. yfenna. ParÍ8 O ÍOtt':Í?%^'Vx jí^iíocaTJ!;.:*»*, dá consultas
ter. com ou sem chapas, a ^ rtfarSamClttO tíOS 12

«Plwliu 
rT 

acecifa° i&iZt\àm. 4 da tarde, em sua
?bs'íàreeSs^D;,"li;d^mánhã; \clihicà & AVENIDA
^¦6,Ü* $!&¦ tv £™èXiy&RIOBBÀ'NÇQ 90.Re-
a.ií ú!í ^ Iioraü» ã- i.«* »'»»»•¦-*-: *** . « mm m ms
riauo feixotò ri. 41 (sobrado), |a«te«*}*a BaraOtíBlOS-
E^_'.:°_-Jilii:l-5^~-.- rahy 17-Flamengo.

ENT.ISTA a r? 100 tíi.cn.aís, para A 7iG

SS^?Sê^^5vjáíS?. 
''àòleistias 

das Senhoras'¦i't'ij';í.-5 *.%\— Or. Octavio de Andrade, coai i^i-
•i^òbradoVF-tiea d«s hospitaer. da Europa, evita

JENTJISnS
OFJSTISTA

Creme de Hei-
leza ''Oriental'',
único sem ri-
vai, para uiaii-

ler a epidérme cm péricito lista-
do dc hygiene o belleza e pelas
suas qiiàlidads cmolitnlcs e rc-
frigéraiiles e embranquece c as-
selinaj a eulis, dando-lhe a _lrans_-
parencia da jiivciiltidc. Mão ô
gorduroso, é o melhor pata mas-
shgctis c íaz iidlicrir o po de ar-
roz, lornando-o cojiiplelamciile in
visivcl, 3?ooo¦; pelo Correio, réis
•,$500. Vende-se nas pcrtuniarias'e' 

.pliarmnciiis. Deposito: Perdi,
inariit Lopes, L!ruguh""yana; 44,
Rio. Mediante um ?c'.lo de .4.00
réis, enviamos o catalogo dc Co».
scllios de Belleza; A 7S01

iililÉEi Dl-
GESTÍVQ E DO 3YSTEMA HER-

_ OR. RENATO
DESOUZA LO-

PES, docente na Fa*
cuidado» Exames pe-
los ralos X, do esto-
mago, Intestinos, oo-
ragüo, puhnões, etc.
Oura da asthmtt. —
Rua S. José 39, de 2
ás4, (menos ás partas-
feiras)» Grátis aos po-
fores ás 12 horas, fxw

PENSÃO ALPHA
Oplimos aposentes . mobilados,

para familia e cavalheiros distiil-
elos. Diária desde 5$ a S$oõo;
fornecc-se pensão a domicilio;
na rua do Cattctc n, 1S6, lelepbo-
uc C. 4585. S 45'>i

II
II. Assi-mlilíi.i,

Olympia

Mr.ROMANELLI /'
Professor estrangeiro, ha 7 an-

nos mora na .praça da Kcpublica
11. 84, esquina Senhor dos Passos,
attende a sua numerosa clientela
das o ás 11 da manhã e da 1 ho.
ra ás 6 da tarde, dias feriados ala
3 horas, tratando com a mesma
attenção como - sempre. Praça da
Republica 84, sobrado, esquina
Senhor dos Passos. 325 J

SITIO .ií,

Í9, sobrado.
(S -15S)

SÓCIO
Precisa-se de 11:11, nara 11111 bem moti.

tado res-auarnie, coai algum capital,
com coininodos mobilados. 1" s" anda-
res c loia fazendo liom negocio, peio
motivo dc sen dono não poder admi-
iiistrnl-ó só; ínforniaçõés com o sr.
S. I.ara & C. i" de .Março 117. ,(-•70)

Compra-se um nos arrabalde!
desta capital, que tenha água, nas-
cente ou corrente. Propostas em
carta fechada •dando preço e de-
mais informações, dirigidas a Bal-
lar á rua do Mercado, 37, loja.

(J 5Si.

SITIO

Médium Spirita
¦Rua Kcriiaiides, S.

Ramos.
(4200 J

GRAVIDEZ
Alfredo' de

ri!

D1

clojociro; ..i
:SrACnIXA> registradora -- Vende- I Rcynião. (ST»»
!«. se uma fflMr SgJ-jjJg^"g | SÈr.I.OS :^ ItaST

(466 S) J I O e trocam <e, scllo.

¦))

U:u l!:a::co 11.

* ,PPR(*\'ElTlv.\l . .- I.i.imdam-se r\
iH» 30 Singer, icrtio raSiincle, çde V.
Jnío c de pé, a 15$, =»?• 4»?. Se-S de

í„tf'Íóo?; lroeam.se; novas por ve-
Ihãff; inotores electncoS de 1I1, ii-." .. _ ,. IIP. Concertam-se c.rç-
'íòrniáni-se machiiias o ..preço baraliísi-

ac.i da K»;.ubh.a 10...
(141sno; S) S

pinbnialtços,
J'í èoinpra-sé uma usada, que func-
tii.r.e bem; trata-se com o.sr. \.iei-

do Cattctc 11. Si-, bolequim.
(410 b) Kraa

COMPRA-SE uma caldeira de '.cobre
cm bom estado, dc 0,70 «té o,Ho
bòca| por o.ííò até o,*o dc fun-

,1o. Pronõstaà ú rua da Assembléa
:t, ;j;. Tiniuraria. 1.395 S); 11

CUPINS

S'Jr.Õ DISTA — Confecciona ycstu
X1L de seda, lã c costumes de ei
infra c linhó, com g.-íto n .preço 11
dico. Acccila luto?, attende a c.
niados, rua dos Andradas n...

(416 S) R

MOVEIS 
Usados -• Coiiipram.-C,

mobiliário., completos, avui.sps,
pianos, objectos cd crie, aniigtuda-
ílés, cie.; rua Senador Dantas n.-.-45.
térreo - E. Ribeiro. _.¦'•"___

Iho..
lloEp:cio 30, I.

r_eh-.leci.se
pira còile-

Cosia S- Ei-
(5.-.-.0 S) s

Ire:QAI A — Aluga-se uma com
O janclhts do irente. com :¦

dois rapaicj; Avemd
,, z«. uóo Si .para casa

Rio llráiicõ

. êoeio
I ^. i contei

G

Í-»ICVC1.ETAS 
ou tricyçlcs — XSo

> nuldcnl concertar, pintar ou rc-
,«t.- sem .Primeiro, ver os pre sos
Ile cisi Brasil, r::a do Cattele
Tcicpli. I.H, CentriU

i çrmiciua c o
n:;i;à forte deiirtlidòr deste insi-

c'.o O autor deste preparado in.--.un.
be-se dc nmndr.r fa/cr rxüncção do
reiciido insecto, cm predios, pianos c
navios. Cartas pira S, Xtco—Knieü
to Ribeiro u. ji—Xictlicroy.

7-7ÃliKLLOS-RÜINS-_ dcspmtea-
1^ dos? O "Maeiol" antacia, impe-

'.(3310 
S)R i

dc a caspa e a íjiicda
me. rròducia saratitidu.
rua Marechal I:lo;i.:io n.

711 ME. Clara Couilerc
JX pedlrurà; nustagii
ri: 1 ?. Ciciiicnte n. i-
S.'l. Vae a domicilio.

Man

í*ó Ilí *i*CtlttO*
tó.|t S) R

. Prccisa-si
Garar.tc-sé

I ..cu$ :i 400$, Sf.l.l
eaix.i: casa feita: . a
ve:.J;d;i só a dinhcir.

co::t 4 « G
retirada meu.

1 o próprio, o
mercadoria é

,\v:uh uma
marca rcsjbtri
Negocio serio
r.ida Salvador

.,..; üa grandes lucros,
c limpo; trála-sc. Ave-
dc Sa 16-'. (431 S) M

"VI OU I ST A — 1
ÜX figurinos,-, fa-,
ma com perfeição
j_o _ Aiid.rahy.

¦S.rOTOCYCI.E
ÜIA Vehde.se",-úi
velocidades c úe

O s pc
Pote
11').

(467 S) J CatteK B. I91.-
tar,

I Calti

7. VC3Ud03 pCtOS
chapiòs e refor*
r-.-.n Uruguay n.
Preçoj baratos.

(54 S) 
_U

.rley Uaviü-an,—
iierlcil-, com 3

(tÜJ S) J I

nor preços nummos c t
lautidns, ua Auxiliadora
rua dos Atidradas n. -S
esquina da. rua (íCncriil
Icplionc, -N*orts JtõT.

Câmara, li'-
(13S1 S) J

\..-v.isr.\ Çom uma s" om*
óula (Io I.oeal Ane-tliczicoD".Tdelson", obtem-se .1 ancãthc.m rc-

itiotial; o mais poderoso, iiifaí.ivf.l ej
iiio?:..-!:l.ívo. (49=3 S)S

a gravidez por indicação scicntilica,
Eem prejudicar o organismo'.' . llcmòr*
rliasía^i :iiiisper.sSo, c:c. Resídciicia e
ccr.;.: rua Sele co Setembro 11. 1S6,
sobrado, das O ás 11 e de 1 as 4.
Telcplione 13.r, Central. ' onsultas
knttis. O 357)

iram a
phalo d
diastâsc
remia á
Rrayidj

(J uso
Sllilli.'-! dl
iiià.togciibl

Carvallio, ciii um.
cm cuja cou;

COIV
Ile.
de

cali::
cüo cn-

(l-i kola, coca, lacto-plios-
pepsina paneveatina• Klyccriaa « .. mellior tga*vi-.ía do feto e da müllièr

jioij o lícmatcfíchoí, alem
ria poderosa tônico ú digestivo, ven-
rlc-ro cm todas as piiarmac;a3 o dro*
parlas do liio c dos. Estados. Dc;o-
cito: 10, Rua i*rinicir«j ài Março.

MOLÉSTIAS DO
Pessoa abastada, tendo-se curado

nos KiHados Unidos por um sábio,
depois de desenganada, com 03 pés-
inchados, falta de ar, liydropsi.i,
palpitáções' dolorosas, cansaço, la-
tcjaríieiito das artérias do' pescoço,
envia a receita a quem mandar cn-
dereço c $200 cm sellos a Anscliii'-
Caiiabarro. Caixa postal iiiiméro
1833, J.io de Janeiro. (J 110

Em S. Gonçalo, vende-se turt
sitio com grande terreno plano e
uma pequenai capoeira, .muitas ar-
vores írutiferas e uma bella casa
prestes a concluir. Tem hond á
poria da Traniwáy Rural l;lmni-
nciisc, passando próximo luz ele-
círica. c o encanamento geral das
águas. Ver c tratar, rua Nilo Pc-
çanha, 34 A. InformaçCcs, rua
do Ouvidor 11. 162, com o sr. Soa-
res. Km S, Gonçalo de Nictheroy-

(J 6253)'

PHARMACIA
Vende se uma em bo.n ponto,

bem dcsembr.rai.a-Ja, dc esquina, e
pro;;i:i:o ;.o cc.iltro. Tratar á rua
da Assembléa n. 34, "drogaria".

(46S S)

Matta virgem
«Precísa-sc para tirar lenha, M'a

maritima; dentro da Bahia, pro-
postafá M. BiilencDurti rua Theo-
doro da Silva 11. 34, Kio. _

(463 S)

Mme. Sá, massagista
Diplomada pela Instituto de

Portugal. Especialista em massa-
gens manual o electrica, e garanl':
o tratamento e, cmbellezameuto da
pelie, 3$ooo. Extracção dos pcl!o-i
do rosto por electricidade; garan-
te que não volta, Penteados ipaia
senhoras. Ailendc-se chamados a
dc.micilio oarlictilarinente para se-
nlioras. Rua S. José, 67, sob.
i'eIcphoiic 59iS C. (S 21.-17

SYPHILIS

Dentista KACHA.
preiniád > com hu*

'ic ouro. Ii::tracç;õc3
:t, .]í;,io; denlãdu-
c.ii 

"ik-.ite. .tÇjon:
» f1?; limpeza dc

denica a 4Í; coucertoi de dentadura»
quebradas, ..$,000. Traíialhos garanti-
dos c pãganicttt03 cm prcítaçôcí

.-.. DI
1)0,

meroses ::icà.il!:a<t i
dc díiitcsi 5CITI 1
ras dc vüciinite,

btiiraçõês dc 3?

da tarde,
v ..-obrado.

nu

rpERXOS
1 C'"""- C:

A . emu.

pira :
cr.t:ega*£C

1 n. rn. so
ua rur. d.i
i.iái S) J

TTMA moca rcccn-chcgaila de Por-
U tisgal, féria, pede a senhora (:-•
bom Coração o-.i eavalVaro, n grande
fiiicra de um cmprc.-imò para oca-

llaí
a Urcguávana 1':;¦.'(4 

?.oS).-.'J'

nc pu
mio 3-^a
quem ti:

.- a pr,s;.-g
d caí orar a

,.-:n, tíeviiio ei
p-..-..:aírci-.i; o

i em piesía-

l>a:a S. It. ,
(tia 5) RUuI

Dentistas ¦-. "R3v ^??ri
CUEIREDO. premiado com meda-
lha de ouro c Crua dc Honra, na
Exposição d. Milano. -- Kua Mo-
re.Jal Eloriano n. 209. Extrações de
dente.; sem dor, 5$oóo; dentaduras
dc viiiçanilci cada dente s^ooò; ob*
turacões dc 5$ a io$qoi); li:.ipc.-a Jc
dentes. sSò-tr, conecrios dc acniadü.
::;i qacbnidás, io?ooo. Preço, bara-
10. para todos os demais trabalhos;
material dc 1* qualidade .garanlidos
^ nagamcíitos em prestaçõcfr. Con*

tl_« ,7 <3a manhã ás j da tarde.

Or. Ei. HmillH-
Doenças internas, creanças. Vias,uri-
liatiaf» — ApparGÍfiios microscópicos,
elcctrieos, de illiimiiiaçào para exa-
meií e tratamento das doenças; urc*
tlira, bexisa, rias. rc:to, intcstiiiosi
estômago «¦-"- -- Tra:. rápido da po-
norrhéa, sypbili.i, hydroccíc. Appl.:
'.o. e 914 — R. Sele de Setembro
.-". d.-.s i ás O—llí.d. Lobo 43S, Tel.

M7C»

Pensão Abrantes
Tem bons còiniuodòs deíoccupa-

dos. Rua Mãrqtiez de Abrantes,
;6. Telcplione Sul 151. (11 So-)

CASAS EM PETROPOIIS
Alügam-se duas na rua l'-alaüua-

lo niinicro'5 20 e 41, limpas, bem
mabiltadas e com boas accúniinoda-
çües para familia. As chaves eslão
na rua Dr. Porciuncula 11. 29, e
«a rua Souza Franco n, 37, em Pe-
trüpolis; trata-se na rua l-cneral
v...t.i,,n ,1 11, t O. iujit. i\i"-f. 1 j alio,!

Elixir de Pepsina
Composto

ÍCànioiíiilla, . Rhuibarbo, Caiuiilbá
e Pepsina) Fáriuiila de Brita
Approvado c premiado com me-

dalha de ouro. -Kfficaz nas, diges-
toes mal elaboradas, dyspcsias, vo-
mitos, eólicas do, fígado e iiilcs-
tinaes,' inappctcncias dores de ca-
ocea e vertigens. Vidro aSnoo.

Dopòsítlós: 'Drogajías iPaclfec.o,
rua ílus Andradas, 45; Carvalho.
1" de Março, 10; Sete de Sctc.n-
bro ns: Si c 89 . Assimbléa. 14,
Fabrica: Pharmacia Sanlos Silva,
rua Dr. Aristides J.obo n. 22<j.
Teiephone 11. 1.400, Villa.

Pomaúa de R. L. de Brito
(AXTI-HERPETICA)

Approvada c premiada com meda-
lha dc ouro

Infallivel nas empigens, dar.
líiros; espinhas, frieiras, sariiàs,
•lepra, coinicliücs, cezemas, paiuios,
feridas c todas as moléstias da
pelle. I.ata i?5oo. Deposito: Dro-
garia Pacheco, rua dos Andradas
n. 45, e Sele de Setembro Si.

HQD J

Essciicln depurai iva conecii'
trada do caroba miúda

(.Formula de Brito)
Approvada c premiada com inc-

dalha de . ouro. Cura: empiges,
boul-.as, sarriás, doenças do uari.'
e dos ouvidos, borbulhas, comi-

e.liões dartliros., ipánhos ocz-ma*.'c-iysi.pe!a, syphilis .e rlieumatisiiio
antigo c Teccntc. Preço 2$5oo.•De.nosí.os: Drogarias Paclicco,
rua dos Andradas 43; Carvalho,
rua 1° de Março 10; rua Sete de
Setembro Si c 09 e á rua da As-
seuibléa 14. fabrica: PHarinaoia
Santos Silva, rua Dr. Aristid'.
Lobo 229. Tel. 1.400. Villa.

Moveis a prestações
Querem vv. ecx. comprar mo

veis cm melhores condições c pc
pregos baratissimos. pois visitem
Casa Sion, na rua Senador Eiuc
bio ns. 117 e 119, teiephone 5201
Norte; (S 20i-

MALAS
Artigo solido, elegante

tissimo, só na A Mala
Rua I.-avradio, 61.

e barã"
CVltJíi.--.:-.

Embriaguez Cura-se
este ter-

rivel vicio, s:m dar remédios liara
beber. Dão-se provas das curas
realizadas. Travessa da Luz, n. 4,
sobrado, llnddòc!. Lobo. Attende-
se gratuitamente, segundas, quar-
tas c sextas-feiras, das 8 ás ,1 Ja
-.arde. Casa de família respeitável.

. ü 139)

CASA MOBILADA
¦\ 1: •Aluga-se, com duas sala5, cinco

quartos, um gabinete, para escri-
p:orlo, banheiro e mais dependen-',
cias e grande cozinha, Jardim cm
frente. BãniY-s de mar pertinho.
Simaçno Iranqnilh. Nictheroy. R,
Eoí Viagem a. srj CJ 17

13, SENADOR EUZEBIO, 13
Onde vende movei? a pr-tsla-

ções e cm boas condições r_r pre-
ços baratos: entrega ua 1* presta-
cão sem í:..dor. Teiephone 4113
Norte. (S 1231

PRAIA DE ICARAHY
A mais bom situada ORSa
a casa 325. Alugam-se bòris quai"

tos coai jiensüo. Teiephone 1005.

QUARTOS AREJADOS
Prec:s.^-5e de tres quartos com

pensão para uma família, que pc.'-
maüeccrá approximadamerilo trea
meses. l)eseja-_e que tenha bom
quintal 011 com frente para *.!»"'

praça ajardinada, onde possai»
brincar creanças. Prefere-se Vr;:'
mriito térreo sem escadas.ou se-
melhante que offercça perigo "
crcaiii;aü. Cartas a csie jornal 3
O. J. Treâ quartos arejados.

i0®
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COllRi-Kr IÍÍ MANQÃ - |___.t_>^^

í ri li Ul- Mrt
-OinianhU Ae Loterias liaoiwaes doBrasü

Eit.accõMptt_Uo_3 gpbaüaealliaoâo dej fOTerat
federal _s 2 1.2 e aos sabbados

áe 3 boras, á

ftua Visconde de Itaborahy N. 45
•£co_r___ 312-42' __co_r___
IS:000$000

Por $800 emintelr»8

Amanhã- a .oon,a?nhâA»« 3 horas <ln tarnlc-300 -ji»

Xarope Peitoral de Deses-
sartz e Alcaif ão da

|.ir ^*«000, «.in décimos .
Grande e extraordinária Loteria do Natal

Sdbbado 33 de Dezembro ás 3 horas da .urde
NOVO PUNO J**-*3L-1' — -*

Í.OOO:OOOfOOO
_í_j___J!_r_-aç__rK^ -

t «it» iiiouuo . i do a .ooo.., *3 <ie i'»**> o$,1 
4 íe SlüoW. »0 de 30,ü_,1.» do ltOOO

e SO «le 480SÜOO
Os pedidos do bilhetes do interior devem ser ac«.mjiia-

nh_dosPd. mais 700 rs. pnra o porte do Correto e Wgjg»

nos agentes gowcs NAZARETH & C KUA DO OUVIOOR
N 94 CAIXA N. 81T. Teleg. IiUSVBIii o na casa F. GUI.

MAU.ES. RUA DO KOSARIO 71. esquina do beco das Can-

cellas — Culxa do Correio n. 1.278.  .._.

' 
ÉO_MU_A.: DE BRITO .

Appróvr/lo pela Inspectoria de
Hygiene e jiremiado cõm medalha
de ouro tu. Exposiç.o Nacional de
1908. Este maravilhoso peitoral
cura radicalmente bronchites, ca-
tarrbos chrontcos, coqueluche, as-
t_ma; tosse, tisicai pulmonar, dores
de peito, pneumonias, tosse nervo-
sas, constipaçoes, rouquidão, suffo-
cações, doenças dè garganta, la-
rynge, defluxo asthmatico, etc.
Vidro. i$5oo. — Depósitos: Dro-
garias Pacheco, rua dos Andradas
n. 45; Carvalho, á rua Trimeiro
dc Março, 10 e 3 . h rua Sete d'
Setcrahro. 8í e 99, e a rua da As-
sembléa n. 34. Fabrica: Pharma-
cia Santos Silva, rua Dr. Aristi-
des Lobo n. 229, telephone 1.400,
Villa.

PARA ACABAR; JA
M EM BREVES MAS

CAPAS

O erra___.ca_.e* ©»*»»$»
de ALFAIATARIA, fazendas, ronpa|
chapéo-, vestuários, B™"1"***"^

novidade pura HOMK-.S, R

©oin_i*erLto
ffo.fas, roupas brancas,
muitos outros artigos do

ES o -I__-.1_.0S

PARA
MOBÍLIAS]

9 pecas 69$ ¦ 7 $000
63, RUA DA CARIOCA, 63

Telephono 5971, Contrai

1Í0RES MfifclPEOS
O maior sonimrnto, ao preço

mais barato. Flores para chapeos,
Flores para vestidos. Flor dc la-
ranjeira. Única fabrica de flores
para chapeos. A Flor dos Alpes.
_- Rua dos Ourives 97. i°- ",

(J ='6

Jgj|

56, RUA DO OUtfjSoR .6

Em definitiva li lição fal
ii___ü_____-—I

.l__ii__o_ «lo.nlguns artigos

Casa na Avenida Atlântica
Aluga-sc, por prazo determina-

do boa casa mobilada para faim-
Jia de tratamento. Informações
na rua N. S. de Copacabana nu-
mero 1.057, das 14 ás 17 noras.

ALUGA-SE
O prctlio da rua General Pedra

n. 49, com grande arinazcm e so-
brado, está restaurado de novo e
aberto para ser examinado c para
dar informações. Aluguei barato.

LOMBRIGAS
__._ _Sk-.r_i.i_vs;. _______*«

«"^ m^m^mo^M --cc com muite,
-'^!!r?^í^a^^Ss^^ISrnèn, de suas co-

»equena demonstração dos preços 1WpòC^|n
que são os de ciuto eoutiO? abaixo do custo

GÚAfWÁS-ÒHUVA com cabo do
.-: iirãtnL.e : tíe madeira, do

DENTADURAS
COMPRA-SE

quilquer trabalho velho da
boca

OURO E PLATINA
K. Assemblía, 16, loja de

louç». O 54.15)

17, Senador Euzebio, 17
Vendcm-so moveis a pre-iacJcsj os
preços c condições ao alcance de to-
5os. (A 3t5-'

midas, nem dc sua saude.
4o — Tem propriedade isso Hão ú necessário,laxativa, c por

'vidros, 
por 35$o°°. Não se acccita

KilE-IE HA A' Garrafa Grande
RUA URUGUAYANA, 66

FEIESMU & RUU Ayenida Passos 106

CÂMARA
Moendo sempre

Em Nictheroy, drogaria Barcelllos. (M 4564

LEITERiA
Àluga-sc ou vende-se a leitena

6Íta á run do Riacliuclo ti, 176, li-
vrc e desembaraçada; trata-se 110
sobrado, dai 9 ás 10. ÇJ 191

COFRES
Vendem-se 4 usados dc tooS

para cima no deposito dos Loírc»
Americanos", á rua Camcrino nu-

(J Uo

AOS NOIVOS
Ou chefes de familia. Comprem

moveis a prestações na casa Veiga.
Fábrica de Moveis. Rua Senador
Kuzebio n. 22. Avenida, do Man-

(J 245
Riie.

i Giiiás I
mero 104,

r\ r j j d i.*" Comnõc-íc dc 20 licívas, c preparado
GarrataOO OO bertaO — no Limoeiro (interior dc Pcrn.-imliu-
00). ile real effeito na cura da syphilis c feridas de qualquer natureza-,
A venda nas pliannacias e drogarias:, Pacheco, rua dos Andradas
Granado, i" dc Março, 14 em S. Paulo, Barroso, boares & (-.
Uircita 11. 11.

•17
rna

CM- .138)

DENTISTA
Aluga-se um galiinete a dentis-

ta, formado legalmente, li' na rua
da Carioca. Tratar com o.sr. Ca-
tão, na casa Cirio. 1 R 3-i

SITIO
Vende-se um cm Sacra Faniila.

próprio para tirar tiicos informa-
Cõcs no Boulcvard 28 de Sctcin.
bro 326, Villa Isabel. 280 }

110MU OE COMI
FIXDAIU EM 1902 — PRAÇA QUINZE OE NOVEMBIÍO

¦>•¦¦<% t Instituição de Ensino Superior de Comnicrcio, no
33 filir A Itio de Janeiro, <nu> confere diplomas de enrn-
19\\\liH éter officlul" (Tjcí Federal 11. 1339, do 9 de Ja-
WHIUn iiniI0 ,u, 1905).

CURSO DE FER.US
Vnvn preparo do exumo de admissão o nintvieuli» directa na

segunda sério do Curso Geral (Dezembro n Março)

Aulas diurnas e nocturnas
liXSIXO IISSESCIALMENTE PRATICO—Peçam pnispiuitos.~ 

CAUTELAS
Compram-se de casas de pcnlio-

res e d- Monte dc Soceorro, á
rua do llospicio 11. 216, hoje Ene.
nos Aires. R 3,6;

Flores brancas
(loucorrliéi»)

Ciiram-sc 1 ádicalincnte em
poucos d:as com o XAROl h,
li AS PÍLULAS Dlí MAU-
CO FERRUGINOSO.

Vende-se unicamente n»
pliarmacia BR A O AM IN A,
rua da Uruguayana n. 105. ,jj

SATOSIN

que
TERNOS do roupas docnseml-

ias iiiglczM, pura lã, pretos,
iiziies . c do «lv; obra , etipri»
cliosiinirnte.. çoiifecclonadu, a ~
35$, «10*, 45$, 50*, 55$ 6

CAMISAS portugnezas, íraiice- ;;
7*9 c americanas, Mancas- o
do côr, dúzia 64$, 70$ e. .

CHAPÊOS de pulha italianos, .
graudo saldo, 

COr.LARINHOS do linho de to-
dos os íeitios, duzin, 7$600 o

CEROULAS portnguezús, bran-
cas c do côr, du/iu, 58$ c. .

TERNOS do casaca, de especial
confecção e-aviamentos de 1", a

COLLARINHOS de linho (sal-
do), dúzia .....•••

CHAPÊOS de palha francezes,
inglezes o italianos, últimos
modelos, chegados pelos ul-
timos vapores, a 4$50J), 6$ o

CATiOAS de brim de linho brnn-
co.pnrdo ou de côr, a 5$000,
7$000, 99000. e. . • • -

CHAPÊOS Panamá francezes,
íeitios modernos, 11. . . •

CHAPÊOS de feltro, lebre, mos-
cia o caslor, pretos e de côr,
os iiltimos modelos, a. . .

SOBRETUDOS, capas, capotes
o ninck farlinids, de 35$ a. .

COLLARINHOS portuguezes do
puro linlio, por dentro e por
fora c cntertella tninbeni de
linho, 5 folhas, du/.in . . •

MEIAS, grande variedade, pre-
tas, crfiiis i» de côr, du/.ia
de GÍSOOO «té

ESCOVAS parti roupa, a.
TERNOS do brim tussor de

nho, bem molhado 30!ji
PUNHOS de linho dc

feitios, duziá •
TERNOS de sobrecnsaea do te-

cidos, confecção b nvlniiíontó
de 1", •,••,•

VESTUÁRIOS pavn meninos, do
brim de Unho, de divirsiis
cores, 11 3$, i$, 5:5, ,G$ o.

li-

diversos

60$000

78$000

2*500

11$G00

6-1*000

115*000

2*000

7*800

12*000

11*800

10*000

50*000

10*800

sioffriòo
1*200

3-1*000

1-1*000

100$000

7lS000:

' ter!qs
> nzwssur
PUNWÚi' lliitinl

|0'.ató;'
ido fraque, pretos ou
ii 

' 
• . . 

.portuguezes, do puro
|í verdadeira cspeciall-

229800

85*000

239000

Um armazém de JÉstias i
IHmo »r. dr. Sandent Recife, 5 de abril de 1914. ;"
Cumprindo um dever de gralidão, ilarro-vos maiJ uma vc»-

es effeitos e cura radical que obtive com «.vossa maravilhosa."* ' " '•. CinturSo 
Electrieo e passo a expõr sinceramente o scçuinte i H» (

oito annos que me achava gravemente doente das terríveis moles.-'
tias — debilidade nervosa, impotência, debilidade seminal, dores irai
costas, irregularidades na .urina,„dores- dc cabeça, dyspepsla, falta-

«le apetite, prisio de ventre e hemorrhoiilcs. Depois de fazer us» .•
de bastantes drogas sem - r.dqurir a «íininla melhora, deliberei
tratar-mo por meio (Io vosso-«apto Cinturão Klcctrico, e agora'
posso dizer-vos quc o mesmo, produziu um verdadeiro milagre 110 '

meu organismo, pois cm poucos dias de uso, sotitia.nic quasi res-
tiibek-cido. nz5o pela qual continuei a uial-o assldiiamcnie, c 110 ,
curto prazo de tres inezes rcstiluiii-nie a minha completa saude, ••
iicliaiulo-tiic actualmente forte «bem disposto. Posso garantir-Vos á
quc n3o conheço rcmcdlo mais effieaz para ns mblestias acima'
mencionadas c pessoalmente ppsso .prçvar. o que affirino. .'

Summamcnte grato por me terdes proporcionado a requisição-
deste iiu|iortante app.-irelbo, -iiitorizo-vos a usar desta como «uc
lhor vos convier, para bene 'icio 

dos meus semelhantes, c sub.
screvo-inc com toda a estima é consideração.

Dc v. creado agradecido (assignado)—.1/mior/ £íno de Barros.
¦Rcfidcncia.: Traça Macia' Pinheiro n. I7-A, Recife — Per-

fiamlnicoi .. , 
•

Curas como esta s3o rea z.id.is diariaineiilc por melo do "Her-' '
éulcx-Uíledírico do dr.^ San en". IC não lia nada, absolutamente
<]iic estranhar «isto, pois é b i saindo quc a KlectricidaUe, niiáitJ
«Io bem aiiplicada, í. por ex llcncia. n gramlc remédio d,i Natu- ¦
ccza. Klla cum onde tudo ns -fracassa.

Visitae-me c explicar-vos. o que é preciso fazer para canse;
cuir curas tào efíicízcs, nada bsolutamentc vos cobrando pela in-
formação.

Aos quc n3o pnilcrcm vir pessoalmente scr-lhcs-áo enviadas,
íratuitaiiiciitf, contra reccbimçiito dc nome c residência, as duas
ultimas obras do dr. Sanden. "Saude c Vigor", as quaes ensinam
iiho somente como curar-ss mas também como precaver-sc contraí'1
toda- c qualquer moléstia. .. ,

Dr. IHI. T. SANOEH-12 Largo da Carioca I and ir Ria de Janeiro
Consultas das 9 da manhã ás 7 da noite R 5826

4*\flÉMx ' ^^w* /IA»

ACTOS FÚNEBRES

dade, todos os modelos, dúzia
LKXÇQS de linho branco ou do

cAv o nyrninid, duzla 4$000, „_-A
5ÜI0OO, T$000  OÇ60O

COSTUMES de brim do linlio
pardo on branco, dedolman
ou 'paletot, a 10$, 12$ e. .

CAPAS, do borracha inglezas,
grande suldo, 

TKKNÓS de sniòcklug, a. . •
GHÀVÁTAS pura seda, diversos

feitios, de $300 até. . . •
PALETOTS. do alpaea, lona lisa

c íéspda, pretos e de côr,
ia ii$800 c. . . . . ..:',• •

•ffpvíx do roupa, casemlra
holiiiudeíia, 30$, 24$ e. .. .

COMíVITKS de fiistão dc linlio,
bràheos o de côr, a 5$ e. .

PALETOTS do lleps ou Musse-
line, próprios para casa ou
eseHptorio, com bolsos por
fora o por dentro, a. . . •

PY.TAMÁS de àsèphyiS mnsselino
c tlimòlln, brancos. • bfijc e do

"*crttÇ'""{•ronde sorttmentor a
7$300, 88500 

LIGAS frnncczas, inglezas o
íimcricaniis, de seda o ulgo-
dão,-<le $200 «té. . . • •

TIWVOS de brim de linho, do
cÔi4 a 20$, 2á$ c. . . . •

SUSVEXHOIUOS francezes., in^
fítevtes 

' e americanos, a 1$,
Í$SOO, 1$800 

TOAf.iHAS 
'de 

rosto, lizas e fel-
pudas, iivliso muito bom,
duzla, S.$000 

CAMISAS do meia, americanas,
com punhos o collnriuho,
dnzia ....••

TEUSOS de brim de linho bran-
í«|aVSO$000 e

li$000

15$000
80$000

3$500

14$800

28$000

7$S00

S$300

9$500

3*000

2SS000

R$000

ÍOSOOO

22$000

35S000

FreQérícÒ Giannini

Dr. Augusto Ribdiro
da Silvat

é um remédio unico rc'a sua
effic.-ioiu curativa em ted.is as
affecçõca pulmonares;

SATOSIN
cura os catarrhòs asuilos e
clironicos dos broncliios c dos
pulmões nos-diversos períodos
da niol-eslia;

SATOSIM
no tratamento da tuberculose
comprovada exerce drenos rc_
troactivos solire a hifecção ^te
um limite tal que p;-.r.ily-=a oi
dèscnv.olviinòutò cios bacill i=
dc Kocli ale siipprimil-os com
o emprego prolongado;

SATOSIN
é fcconinicndado por suiiimida-
des níiidicss brasileiras c es-
trani;cir:i3. .'..•¦;

iA* venda em todas as boas pliar-
macias e drogarias do Brasil.

Todos os «mtroi. arli^os, que s5o oà:Vm«^ 9"«»*|JjJ;' sera0
vondiilos a qualquer preço ouru ucabur o liquidar

com toda urg.cnçlu
TRASPASSA-S^ o predio i.zemlo-so Síi^Pfí» ^"Z™ 

"*'"
e voii.lem-so as armncoea c «^..^einii» utensiims

¦ OS ULTISVíbs DIAS...
fia CASA RIO TKIUMPHAL

':'56j 
RUA DO

Emilia Oiannini, Alfredo _ Gian-
hini -e s-.ia esposai Ellztn Oian-.vni,
Carlos Giannini e sua esposa-.
Dolores Mó Gianliini, Fraiic!s;
co Pastura Füho c sua ts-posa
Àdelina Giannini Pastura Filho,
Vicente Avolio c sua esposa Aline-
rinda Giannini Avolio, agradecem
pcnliorailissiuios a ilodas as pessoas
que acompanharam á ultima -mora-
da os restos mortaes de seu es-
poso, pae, soirro o avô FRKDK-
RI-00 GIANNINI, e de novo as
convidam para assistirem a mis-
sa de 7" dia, que será celebrada,
sabbado. 4 (lo corrente, ás io lio-
ras da manhã, na matriz de Santo
Antônio dos Pobres, confessando-
se. desde já, e maTs uma vez, eler-
namcittc agradecidos por este acto
de religião.

Roa dc Janeiro, 2 de novembro
dc igiC. —.in-.iiMiJíiliSi1!

MANOEL DE BARROS
TAVEIRA

Lurin Adelaide Tavel-
ra, Frederico de Uarros
Tavcira o senhora (au-
sentes), mandam rezar
hoje, sexta-feira, 3 do

corrente, nn egreja da Cande-
lia, ás 9 horas, uma missa
pelo eterno repouso do seu
marido, pae, irmão c cunhado
MANOEL 1>E BAKH0S TA-
VEIIIA c para esse acto pie-
doso convidam todos os seus
amigos c parentes, antccipnii-
do-se agradecidos. (H482)

O dr. Rayniuiulo Ri-
beiro da Silva, senhora e
íillios, pliarinaceutico Lco-
jioido Ribeiro da Silva, se-
nhora c filhos, Maria c

Laura Ribeiro da Silva, 1'raticisca
Vclloso, agradecem ás pessoas que
sc dignaram aeompanlial-os na
gr.-.nde dôr porque passaram com
a perda de seu querido irmão,
cunhado, tio « sobrinho, DR. AU-
CUSTO RIBEIRO DA SILVA, e
as convidam, bem com uos seus
parentes c amigos para assistirem

¦ á missa quc, pclo repouso eterno

|

dc sua alma, seru celebrada
liojc, sexta-feira, 3 do corren-
te, ás 9 i|j horas, na egreja de
S. Francisco de Paula; antecipan-
do o seu eterno reconhecimento
aos que comparecerem a esse acto
religioso. _,.,^—-^——^^^2^

Manoel da Silva
Pedrosa

(FÀU/ECÍDÒ F.M PORTUGAL)
Mario d'Almcida Pedro-

sa, senhora c filha, José di
Silva Pedrosa c familia,
Josò Moreira da Silva *
familia, Alexandrina ... .ei-

ra da Silva e Conceição da Silva
Pedrosa convidam os seus 'parcn-
tes c amigos para assistir á inis-
sa dc sétimo dia, <lu'c -mandam re-
zar por alma <lo seu saudoso pae.
sogro, avô e tio .MANOEL DA
SILVA PEDROSA, hoje, sexta.,
feira, 3 do corrente, na egreja de
Bom Jesus do Calvário, ás o i|j
lioras; desde já sc confesuni gra-
tos^ 2S4 J

t
Alice V. Sianies de

Castro
Álvaro Sianies de Cnstro

e filhos, 'Malhilde de Car-

i

1

Orlando Sampaio
Mattos

ÍBAHIANO)
Maria Lconor Sampato

Mattos o seus filhos, dr.
lianulpho S.-mipaio,_ senhora
c filhos, a viuva Fclix Cas.
par e Laurita dc Almeida

Sampaio (ausentes), suniiuaincntc
gratos a quantos amigos lhes leva.
ram sua expressão de .pczar .por
oceasião do rude golpe, que vêm
de íoffrer com o passamento do
sett inesquecivcl filho, irmão,
cunhado, tio e solirnbo, ORLAN'.
DO SAMPAIO MATTOS (Ba-
hiano), rogam aos mesmos a bon-
dade de ampliarem esses piedosos
actos assistindo á missa (|ue, cm
siiffragio dc sua alma, mandam
celebrar hoje, sexta-feira, 3
do corrente, ás 9 1I2 horas, 11»
matriz da Gloria do largo do Ma-
citado ,i J 47

v.-ilho, dr. Luiz dc Carva ho,
Luiza, Antônio e Carlos Va-
rella, e Marccliiia de Castro,

agradecem profundamente] peulio-
rados aos parentes e amigos que
acompanharam á ultima morada os
restos morlac5 dc sua sempre ido-
latrada esposa, mãe, irmã, cunhada
c nora. ALICE V. SIANIES DE
CASTRO, c dc novo os convidam
para assistir á missa dc 70 dia qui;
por sua alma fazem celebrar ama-
nhã, sabbado, 4 do corrente, ás 10
horas, no allar-múr da egreja de
S, Francisco dc Paula, confcssaii-
do-se mais uma vez agradecidos
iinr esse acto religioso. (R.|Sj

Cândido José Alvares
Vianna

Manoel da Silva Pe-
drosa

Vende.te uni: ounsi novo. ile parti-
cular erando furmaio .1 pcilacs* caixa
dc nogueira! na rua Senador l-.uzc.io
;42 tr. Paiva. (-75)

Âttonoão
Continua a grande venda para

quidnr todo o stock de camisaria
artigos para meninos na Casa Kosmos,
ú rua Gonçalves Díhs n. 4.

Sendo a primeira liquidação que
faz esta casa, c portanto, uma liquidação
séria, e a preços verdadeiramente sur-
préliehden-tes.

Semantes fls capins gor-
dura, roxo e jarapá

Vendem-se, novas,
na Casa Pinto, Lopes &
Floriano Pei..olo li. 174
nc Norte 3,on6.

garantidas; j
S C. Rua;

tclcpho

lulljliiinil

jmmv
MME. V1EITAS ain-

da mora na rua Maré-

ll*i.Wísql aÀ>~

lMi - ML %

Curu raÜictíIniPriic a r|tióda do cabcllo, clcsLrpp
n. cii«Da cvilu n cmlinuiriiiccimonto e faz nascer
novos cabellos - VI l»BO -1S1MI0.

j Vcndc-sc nas Pcrlúrii iriuu-o- Dropirius. —
! Em tí^o Paulo':.; Casa Lobre, c Baruel ik G.

t

m SECCA Sobrado ou aposento

Julia Fiúza Guimarães
José- Fiúza Guimarães c

filho ng-adecem, pcnhor.i-
dos, ás pessoas que acom-
panharam os restos mortaes
do sua esposa e mãe, JUL1A

FIÚZA GUIMARÃES; e dc novo
as convidam para assistir á missa
de setimo dia, (jue por sua alma
mandam rezar amanhã, sabbado,
4 do corrente, ás 9 l|i horas, ua
egreja dc S. Francisco de Paula,
Antecipadamente sc confessam
agradecidos. (M.|i.|)
ttBâBaBBSBSPEggaBaBMBB
Arthur Orozimbo Xa-

vier de Azevedo
(ENGENHEIRO)

- Alberto Leopoldo Xavier
de Azevedo c familia mau-
dam rezar amanhã, sabbado,
4 do corrente, ás n horas,

matriz de São
í

na egreja
dcFrancisco Xavier, a missa

dia dc seu fallccimcnto, e convi-
dam pnra esse acto dc religião as' sua amizade c seus an-

t(FALLECIDO EM PORTUGAL)
Alberto dc Almeida Pc-

drosa e esposa, Rita Pedro-
sa P. dc Lima e marido
(ausentes), Mario de AK
incida Pedrosa e esposa,

Luiza Almeida Osório e marido,
Alfredo Osório, participam ás pes
soas de sua amizade, o fallecl-
mento dc seu saudoso c idolatra-
do pae, sogro c cunhado, MA-
NOEL DA SILVA PEDROSA, e
convidam para assistir á missa de
sétimo dia quc, por sua aluía,
mandam celebrar hoje, sexta-
feira, ,1 do corrente, ás 9 i|- ho-
ras, na egreja da Candelária; con
fcss.iudo-sc dcsile já eternamente
reconhecidos por tão piedoso acto.

R .11=

t Maria da Concckão
Ferreira Vianna, Oiidina [
Eslrclla-, Lconor de Mcn-
dohça Moliua e esposa;
Francisco Rios e senho-

ra Antônio Palharcs Vianna c fa-
milia, Cecilia, Guimarães, Celeste
Lameirão Monteiro, marido e fi-
lhos; Eduardo Dantas, e familia,
participam o ¦Lillecimento de seu
estremecido esposo, padrinho,
cunhado, tio c amigo, e convidam
seus parentes e amigos, á acompa-
nhar 05 seus . restos mortaes,
cujo feretro sabirá do Campo de
S. Christovão 11. 1,15, hoje, ses-
la-fcira, ás 5 horas da tarde, para
o cemitério dò Carmo. (47= S)

BHMBM
Major Turiario Soares

Louzada

í

Precisas;.- de uma com pratica
c de côr branca, de preferencia ai-
lema. para cuidar de uma criança  
rcceui-iiascida,'- N.V rua Ç^irade'co, Comei Freire. Carla.
Pertence n, 34, Cattctci ».(-I45 S)*' nesta folha.

para c.sal sem filhos,
alugai- -no principio das
ruas: Senado, Lavrãdió,

II- da mora na rua «lai^i ^$®j^Ú;'W$&?i i^*"~^T^ vinn-e^:r^i»pl ®moi
Monte dc Soceorro, «i»|W« V,V/ II'' ^PiP'B
e Hasa-sê bem. na rua Sete^üç^ \«V/ \m jh \ \\%M
Selenibro ri. l.£=. Joalheria Dia- Sn. JOSIAS Fl.oilF.STlNO DE SÓ17.A': 

'fl 
M1 \wM

ãmm

pree sa-se
segiiiiitès

Rio llr--in-
a li. T.,

M 411

jÉÈ$&0ÍMi
0?E ÍS S* BRAZ I

inanlina.

(•it:' lua Gonçalves Dias—4

W -. ¦• :' i-^-;?i>?'-'*,V*/?1"-í-i:í";í- -Mer,.:#^^S^&i£#1ií*;.í

ALU6A-SE
Vm sobrado, primeiro andar, á¦'ua 7 iu- Setcniliro n. 40. canto

Ia rua da Quitanda n. 38; próprio>ara alcUcr, escriptorio ou asso-
-•iacão. A tratar no mesmo, no'C:-.íc Paraense".

ALUGA-SE

PARA SER AMADO
Conseguir o casaineiuõ
«4i Sttrnir syinpalhias hasta

vIs\ct o "Segredo (lc V cias ,
- scuuir suas instrucções. U

homcfn ou a *u»«r, u™ OT*
unir este poderoso 

"segrctlo ,
Õbtciii o amor .lc aueni Ç)«?J.

Üza o casoineiito .pie desç,'e 
attrne fyinpat.-.-.ai-. I euir

„ redacçâo do ".««sil Es.,u>
rico", rua Tupy «• ¦
P.-itilo mar.dáni.o 1
Ia registrada, com

real.
ja

.s:m
0$ cm e.tr*
valor dccl.i-

(J S=8o)

llnsiditncin: fcnèdo — Aliigous.
Ciirailii ci.m o Elixir dc Nn-

íjiieiru do 1'hcu. CJicu.João da Sil rá
Silveira, dc tuii cnliorõ no nariz.

Agencia Cosniós— liii

Cura tn.sies, brónchtte, coquotu-
clii\ libotcu oso c astli na. '•'oiiiiu-

o lí ini* >'ertozii de ostar curado.
ifcfcbüSlí O- OUTItOS 15 O N S
2CA*'íít'Ó,S.J'È!,S.''fl,>« vos ollcrcccnit

Vroco do vidro 2,f)00
Exii.rv ó do S. Í3Í2AZ

Irolfiíria H iròoUns — Niclheroy
nppcisitns: Ür.ugnayatiã, 0,1-
M itcriml Kloriuiio, íiü
Aw^ibliíiV .¦'•}'*'• ¦¦

pessoa,
ligo; companheiros'. (lí .17.-1

í
Maria

Esíaiiislau Ccsár de
Mello e Maria Furtado dc
Mello, convidam as pcs_-
soas de sua amisaile a
acompanharem a ultima

morada o corpo dc sua innocqntc
íilhinha MARIA, fal.lccida hontem,
scpultandó-íc hoje. .0 fm"etro_sa-
hirá de sua residência, a rua Uois
de Mflio n. 11, ás 3 lioras da lar-
dc. Por cujo acto de caridade se
confessam eternamente grato

Kio. .1-ii-iú. _."^

Claudino de Oliveira
Rachel Moraes Oliveira

íillios, Frederico dc Mo-
raes e familia, Adamastoi
Moraes Oliveira e família,
Sylvio Clark M0.15 c sc-

nhpra, agradecem a todos quc -so
dignaram acompanhar os restos
mortaes de seu saudoso esposo,
pae, cunhado c sogro, e convidara
para assistir á missa que, por sua
alma, niandiim rezar hoje, sex-
t.-i-fcira, 3 do corrente, ás p lioras,
na egreja da Lapa do Desterro
(largo da Lapa), antecipando os
seus agradecimentos. 294 J

S S)

m

sítl (jifiís

HMCI

'alieO predio da rua Moraes c V
ti. ?. lodo reformado de novo; as
chaves estão na rua da Lapa n. 71,
com o sr. Lopes. Tráta-Sc na rua
Rodrigo Silva 11. 26,

(MS'388) com o sr. Souza, preco
and:

commodo.

Desejando seu proprietário reli-
nu-»c .para o Interior, vende tt.--su?;|f
ben. iSialUdi. Soxl.da e acredda:
da pharmacia, cm, rua dc grande
movimento c próximo ap centro
commercial. Sendo negocio serio c
decidido pede seu proçnelario
orocurado por quem queira
negocrò e não tomar tempo, aceci-
tando offertas razoáveis. Larlas,
„or favor íi José Ferreira, rua
Gonçalves Dias n. ¦=, para se;- cn-
tregue a 11. Ribeiro. (3*3 J)

V

UCUIlolO dn Sntila Cusa. \
Lnilí;-,! I'1-.IÍO'- !V> 1'd.' O HU liU-
ropíi. -Clnuvlá ih1^ olhos o ^lo
iinriz. llun do Onvidot' 132,-.as 2
lior.-is. ltcsidoncia Coni.níhes
Crespo JO. S;3i3U

b"mai^stíc I
K CharuíJs nhisMinos feitos 5j|

—'Ti
'ülv1

[-. RI° 1

quarto e ralo m, vmm mm
ecir:,-. moa diocrcMeiiie "Pt- participa ás suas amigjis c írcffue

:_ ... :iu „in,k-ç. ?p. nue mora r.a rua IJ. i..i-i'..'P
tcciJa cm casa dc íaiiylia
ta, onde não tenha outros m ;-•'-i-
nos; ré-sposra a A. M.
criptorio

irticiípa as suas anu
quc mota na rua

dc- Araujo 11. 71. Attenção; tr.iba:
lliüs cm costura com perfeição." 1.1:

es thlin- 5ae Hu- 'A

l:l .'.er

ti infiu cnm supon
í cos do Jávti, lliivíinii

% 
' 

beposito: Rua Itodrigo t&S.-Â
|van.'í2-l*;. SI

K.. no es- .
üesta.-.folha. t.^.|S.IU [»

' '  úrrààzcns,

D, AMÉLIA FERNANDES
U OOSIÃ

CALDEIRA é-'.- C. iwra-
(lccoiii peiilionulos a lo-
dos (is seus amigos qne
so iliniiai-uiii ui-DiiipiiiiIitii'
ú iiltiiiiu inòradn os res-

tos ÍHOrtircs do !>. AMÉLIA
!-"I-:UX.\M)K.S DA COSTA,_ cx-
trciiíosii òsposn do sou sócio o
amigo Sf. .José ri'i-i-i'ii:i 1'iiito
du Costa, c (1(- novo ns convi-
tiniu puni assistir á missa, quo
pelo repouso eterno do sua
alma niniiilaiii celebrar, li",i<',

tn-felrii, .'5 «Io coiTcn-

t Francisca da Silva Lotf
rada, suas filhas e netos,
Trajano Louzada c sc-
nhora, João Lopes I.ou-
zaila, senhora c filhos,

agradecem ás pessoas que compa-
receram ao acto de ctrlcrramcnto
do maior TURIANO SOARES
LOUZADA, seu, chorado esposo,
pae, sogro e avó, e de novo os
convidain e aos demais parentes e
amigos á assistirem á aiii» quc,
por alma do mesmo finado uian-
dam rezar, sabbado, 4 do correu-
te, setimo dia do seu fallccimcn-
to, ás 9"l|'2' lioras, na egreja di:
S.- José; Tor 'mais ,este acto dt
religião sc confessam gratos.

TLA

í
José Maria da Veiga

(9" anniversaríò)
Sua familia faz celebrar

uma missa hoje, na inatrls
de Faly do Alicies, ás
horas, pclo eterno repouso
dc sua alma. gO| J

E^KKaeaassisgii^aaBsaaaa
Joaquim Gomes dos

Santos
Anlonio Gomes dos San-

tos, esposa e filhos, Fran-
cisco Gomes c esposa, Ma-
noel José Rodrigues o es-
posa e demais . parentes

agradecem pcnhorados a todos que
se dignaram comparecer e acom-
panlíar.ros restos mortaes dc seu
inditoso filho, irmão c cunhado,
I0AQUIM GOMES DOS SAN-
TOS, e de novo convidam para
as i?lir á misa dc setimo dia que
mandam celebrar hoje, ás o horas,
na Cathcdral do Rio dc Janeiro.

t-15'i J)

t

Paru
1'ójicriiís li'
FaLriCüiit

iÇougutís-, corvejfi.ría.Si ootcquins,

3: ii'. jR-ÜLfíier. Rua Vasco da Cama I83

se.1;
to, ús !•) Imras, no mini-i/.
il:i Caiidelaria, confessando-se
anlccipadiiincitte {{ratos
que conijiareccrciii
do religião

uos
1 esse acto

(M 345)
iHSSSSSBSSSBÈsraESia

Prata, bnlhaitics,
Moive de Soceorro,

:am-sc 'hcin, ".'.
64. Casa Catei,

c:'.'.-.tc';
coihpram-sc

praça

GilSA têWáU
Tiraden-

tsssssxtssxxxxr.

IiOUTillVAIÍl) S. CH1UST0VÃQ N: 10
Aluga-se este predio com todas as dependências, complc-

tameiitc reformado, cm logar dc grande movimento,, para bo-
tcquim, bar ou restaurant. Trata-se na Cia. Cervejaria ura-
hma, rua Visconde de Sapucahy h. eco.

Pioras ds caliellos i F.iovsls a prestaçõs
lt... . n:i...... ..i  i Pôr mil. v ex. não visi

tjngc

;ita a
Cattete, 7.
;-n Ia cn-

Ribeiro particularmente-; Fer que v. cx. nao
ei',ns cmn ura preparado j Casa Pion, na rua (io

inóíiciuívo, (ie «futi pro- \ que entrega os moveis
5>riei!a<ic. á rua de S. José. f.-|1 trada de .20.: 

"I? e''os^sctis P.rcço?
sob. Próximo á Avenida. Teiepho-I.sfio baratissunos, Lattcte, ,. icie.

i1 phone 1790 Central. (S 2041

Y CASA QLE VI-ADI". MATS
ÜAKATO IV

"A GOMFETÍDORÃ"
RUA SENADOR 1.1Z1".lüi!. r'5."'

Camas 1:0 ucroba para cnsr,!. cSJ.
;oS t"?. so% "A ;c5 I*" e c»;
ioileltcsi ot.? ioo3 iioí a r.-,o?; me-
sas de cabeceira. 2*0$ =5$ a;5ííi B«-'I:
da-vcstidos 4;S. so» iop.S< r. 130S,
mãrda-louwa 3"í l.5S.-4^ c i-?^
meias raoltiuas

AUXAS E EGZEMAS

Aluga-se para familia
nientò a esplendida car-

Voluntarics 1"
vista toüos O:
: das 13 iii 1

de trata-
:. -;íii Ca

Ia Puíih. Pódc
d:as, d:^ i° ?'-
horas. R 49--:4

8, Domingos, NlolherQy
Alui um;

do o còiiforto, perto
praias de banhes; na
da Pátria 73: trala-se
Guimarães, Rosário 71.

.va erm to
dc dnaa

rua Passo
na Casa

3'26 )

¦****

CURA A
Í1 O iâliPL

(PK>>.M'in.S DK MOniSONJ-Kvitam
''víidicuiiiioiiio — A' venda em. lod.-. a

rlé—liifonriafõBP, 1-v i-s. ei.i .-ellospar
Caixa Postal 1721 —Ilio , i i:c

Ouro a 1S8SG a gramma I Fraia do Flamengo 84

¦.ji*. 175$

591S c. (S

Éni ieiaaíil k ÚíÚh m
n. Eua E?„

Presidente— Joiio Ri
inteiro de Warço, 67
iciro de Oliveira Souza

Bircclor —Agenor Barbosa

Banco dc Depositou o Deseoutoá
Vli. TODiS AS ÜlMíliA^ES. BANCARIAS
13 ...

¦ Co$; RUJrda-casoc-i!
i ;ouS: urecos .. dinliçuu. .
Ricos dormitórios; estylo allcmao, c

ílciii-:C il dtnlieirn c ^
(R40S)

•1 Caiut
presi

jòào 
"abp.ku.

1,5 ás iS horas
dro, 64.

S í.i
rua H. Ve-

Pr.AXlXA a SgOOp
L'-'":-!i-.-.es c (lentes de deu-

is velhas a i£o'o r.fi Içada um.'¦; »',:.! ,. .»: r^a dc Cum-: " 
cs 15-1

PENSÃO FAMILIAR
Alugani-se bons quar

do conforto, a familia:
lhiiroSi Teleph. 3S04,

os
V1F.XNA

0111 to-
c cv.-.i-

Central.
3QÚ4

ÇOt
0^

wmmmm 9. Largo da Carioca, 9 ^^
'i:-^„1- í-maiem itinto ao portão K;: isrWíl.-aiiii1-

Por mais antigas c re.
sejam, ciiram-se "r!r%
mente por iuc:o 'dc plar
cinaes, iníalliveis
Milhares de pessoi
do por iiiterincdio
mentos, A' venda
sil, largo do ^RÓS;
phone 3408, Norte

s para ,
oíertdo !

da Ordem)
Moveis a prestações, cr

Ides que mobitia, 9 P-í-"15. 6u$°°°l
rápida- I fo 0,60 e 0,70, a 3$500 c 4^0 c

is medi- metro"; dito para mesas dc 3 :
iiiufíensiv.-i!.,- tabôas, CoSooa e 115*000; capa

i se têm cura-1 C|10S de ia c 1:11,10 tt S?uoo 1
destes medica. Q;0Ü0,
l'A Piora Pra- 

!i0 "• -^'fA-j Souza Baptista & Ç.*

R' CAIjVO 0ÜEJ1 QUER.PF.iiüi-; cániíiit.os quem quer;
Tl-Vl IIAUÜA l.-.\l.IIAi)A QÜEJ1 <H'ER.
TEM ÇASP.A QUEM QUER.

3?oroLV-€S «3

4ÍQ»r

(R 475)1

iiz nifcer nov»3 enbJIes. ii-.ipeilc a sua quédn
a cr.spa e qüatsatier oarastM da ca boca. barba

i (inuíoNt.^UUA ^PRIMEIRO 
'dT 

iiAÜgO M 
'17, 

Vnüáo á. 
"9"' 

RIO DK
JANEIRO. í

er.1in5-.1t complclamente
sobraneellias. A' venda

o dcobsito: DROGARIA

Mim FERNANDES
DAC

.Tusé FciTCien Pinto du
Costa", seus filhos, noras
o neto, iijçnidccbin pi-o-
fillitliiiiiciile |ii'iiliiir:i(li>s
ás pessoas quc se digna-

ram n.compnnlial-os 110 transe
por (|iic passaram cnm a per-
da de sua idolatrada espnsti,
nine, sogra e avó |.\S1EIj1A
PEI1.VAXDES DA COSTA o 03
convidain, bem como nos seus
parentes c amigos para assis-
tir á missa, que pelo repouso
eterno de sua alma, será cc-
lebrndn hoje, sexta-feira, S
ilo corrente, ás » horas, ua
egreja d:i Candelária, anteci-
piuuio o seu reconhecimento
oi)S nue comparecerem a esse
ai-to religioso. . 

Elvira de Castro e
Silva

D. Marianna Graça de
Castro e Silva manda rezar

amanhã, sabbado,' 4 do
corrente, ris 9 i\z horas.
na c-ftreja do Carmo, uma

u-Í5=.-i por aíma de sua querida fi-
lha EIvVJRA, data de seu, anni-
ver-ario natalicio; desde já agra-
dece á3 pessoas que comparece-
rem (R.3«)

Cuidado com os intrujões
Os nroiirietnrios da Casa
das Fazendas Pretas, leu-
dn sabido mie continua :i
exploração do credito do
nome de seu estabeleci-
mento nor parti) de indi-
vidtios siisncitos, avisam
ao piiblicó (le oue a Casa
das Fazendas Pretas não
te. 1 ááentes de lulos <• não
manda seus empregados a
domicilio — sem reco'icr

pedido nnr.-i tal fim.
Meras exploradoras o tam-
puni susiieitas sue nqucllns
que Se apresentam como
niitigiíã contrn-mestnis da
Casa das Fazendas Pretas.

PEDRO S. QUEIROZ
& UiMXO

Tcl. Ò. 101.

Leopoldina Maria do
Carmo

Silvino dc Souza Ribeiro,
¦Ailiiiilo José dos San'os c
Vrancisca Palmyra Caldas,
convidam aos seus parenu-s
c amicos para assistir

ns missas dc (vigésimo dia que
fazem celebrar na egreja de Santo
Christo dos Milagres; por alma de.
I.IÍUPOLDIXA MARIA DO CAR-
MO, hoje, sexta-feira, 3 do cor-
rente, ás O horas., e por alma dc
JOSÍ' MATHIAS DOS SANTOS
cx-r:ti.-irda chave da estação, Man-
tinia, 110 dia 4 do corrcnle, ás mes-,
mas hprasj (J lCá.

Hildebrando Jannes
Augusto Jannes, esposa

e filhos, Oscar Jannes o
familia, José Ucrnardino
Chaves e senhora, agrade^
cem pcnhorados, as pes-'

suas que sc dignaram acompanhar
os restos mortaes dc seu prosado
filho, irmão, c cunhado HILDIi-
BRÁINDO JAWBS c dc novo
convidam os seus parentes e ami-
gos para assistir á missa de seti-
1110 da, que terá lugar, no dia 4
do corrente, ás 9 '12 horas, , na
egreja dc Santa Rita; desde já se
confessam eternamente agradeci-
dos. (504 R)

Antônio Vieira da
Cunha Guimarães

3° AN".\IV'ICRSARIO
A viuva e filhos parti-

cipam que, mandam rezat
Uma missa por a.ma dc
seu marido e pa-c AX-.
T0N1O VIlilRA DA

CUXIIA OUI-MARARS, hoje, ás
g horas, na egr;ja dc N. S. du
Pariu, o que desde já agradecem
áqucllfs que a esta cerimonia com-
parecerem. (-t'j6 R)"pintüídígaílíos

MME, 0WVUI1ÍA tinge caljel-
lo.s particularmente, só a senliu-
ras. com Hennó. Actualmente ga-
ranvc 11 maior iperfeiição no seu
trabalho. Duração: quatro meies.
Cçímiplctaracritie inoífeusivo. Pre-
parados recebidos Ua , líuropa "
los últimos vapores,
mes Freire 11. 108,
Icphctie n. 5.S06,

í

BS5íB52ESEaEaSSSí
Manoel Joaquim

Ribeiro
fi- AxxivKusARioi

Avenida Gó-
sobrado. Tc*'Central.

46.'3 J

1 liílSii

z. Guilherme Ribeiro c fami-
lia, José Joaquim Ribeiro c
familia (ausentes), Joçé

sjBSj víiiiCjii í. scniíOiti \—>-—
tes), Li-.ia. Guilherme e

Álvaro Ribeiro (ausente?), irmãos,
cunhados, sobrinhos, sogros c fi-
lhos do fallccido MANOEL JOA-
QUIM RIBEIRO, convidam , os
seus amigos para, assistir á missa
de primeiro annivcrsjno do f.il-
lecinicnto; qtie mani.am celebrar
hoje, sexta-feira. 3 do corrente,
ás o iU horas, na egreja dc Nossa
Senhora da Conceição e Boa Mer-
te, á rua do Rosário, pelo que se
confessam grr.ir*.

Ri# de Janeiro. I* àt novembro
dc 1916. M 432

15, AVKXfKA CTÍSTÍíAL; IS
— SOI51SA 1)0 —

Coin])letiimente rcffii-nntdj,
dispõe de -50 (jiiiirtos çlegan-
teiiieiíte niòbllados para fami>
lius r cavallieiriis de trataiticú'
to, lianhos frios e quentes.

Ijo;i cozinhai bom trataincui
to; frango o peixe todos os
dia*; almoço cm jantar 1«.~<)0
—Oiarias de lt?, 5Ü e 8$000i

(S 453)

LENHA
Em metros para faVriçaS»

cm qualquer quantidade, a
pretos excepcionaes.

l'raia (le S. Christovão 44
Teleplione S8«S, Villa

- R jó 1. I

ai

MUTILADO
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E«peci«litl»de em penteados psra
noiva, baile, "»oirée". etc, com ver.
dadetra ondulação Mareei, que dura
multo» dia». A» senhora» que deteja-
cem ter o» cabellos tingido» ao natu-
t»I e de qualquer côr, devem vir a
esta caia, que tem pinturas espeçite»,
• baie do verdadeiro Henné, Novo
•yttema. Alta novidade. Resultado
maravilhoao, a preco» «em competen.
cia. Onde se pôde ver a grande .ex-
posição de postiços d'arte. Ultima
creação, a preços jamais vistos nesta
Capital. Também se trabalha em ca-
bello» caldos e {azcm-«e concerto».
Catalogo grátis-RUA S. JOSÉ* .2»,
i» anuir. — Telephone 34>9j Çen-
trai; O S»2o)

LEITE A DOMICILIO
Tia Icitcria "r.Mba", á rua do Ou-

vidor n. 52, telephone 3 099. Nor-
te, recebem-sc, a principiar do dia
1 de novembro em deante, assigna-
ruras para fornecimen-to diário de
superior leite de Mantiqueira, des-
de o largo do Machado ao largo
dos Leões, até á Praia Vermelha.

(J 5817

ÍS SENHORAS GOSIU-
REIRÍS'

. lApparelhò motor , 
"OATSAG".

Consumo 10 á is ríls por «ora.
Coze e Borda. QuiUnda, 64.

Tuberculose. Neurastiienla
Pessoa curada desses males,

com a formula de unrsabio, na
Suissa, especifica na Tuberculose,
de qualquer gráo: com febre, tos-
se, dor no peito é tas costas, palh
dez, magreza, escarros, fastio, e na
neurasthenia, causando: dyspesia
palpitaçõeõ», pavor, crise nervosas,
aaeinras, frafrueza geral, envia a
receita, dando-se endereço e 200
réis em sellos para a resposta, ,ao
coronel Sylvestre Casanova, caixa
postal n. 1.728, Rio de Janeiro.

(J 5823

PROFESSORA DE DANSA
Precisa-se urgente para um

curso. Trata-se na praça da Re-
publica n. 89, sobrado. 330 J

SITIO "BELLA VISTA"
D*' PENSÃO COMPLETA V RA-

ZAO DE jaofooo POR MEZ
Miús sana I» .corport sana

Adeu), calor Adeus, poeira I , Adeus
,: Iruido I

Para a Serra da Estrella. emfta, ei«-••vj. "" ' ¦"¦ im» partido 1
Vou.me Internar na matta e vou fa-

lier-ma artista i
AU é o ar tio puro 1 E ali tio bella[a vista I
Riacho «ncachoelrado e límpido con-

[vida
Ao banho frio, que é o tônico da vidal
Das «ve» o gorgeio a gorgear me. eu-

[«•na 1
E veraneio — sío — nesta estância

[divina.
Passeando, tranquillo e alheio a hu-

[mano. males,
Por flórido» Jardins, por monte» e por

[valle»;

Escreva, hoje ainda, 1 "Somtner-
kolonie", caixa postal 2., Petiòpolis.
Informações neste escriptorio.

i (7201 J)

CORREIO DA MANHÃ B Sexta-felw. 3 fle Novembro <IeJ9I6

Ilfí?BOM NEGOCIO
LENHAS

Transpassa-se uma estância re-
¦íularmente installada em bom pon-
ro. dendo stock, animaes, carros,
etc. Dispondo de boa freguezia e
vendendo cm boas condições.
Trata-se a rua Senador Euzebio n.
116 (charutaria). das 8 as 5 horas
da tarde, com Salles Lima.

(473 R)

PIANO

GUIA DE PEIXE
O possuidor -da patente 8678,

leva ao conhecimento publico que
está corendo processo crime nas 3
e 4* varas1 criminaes, contra os fal-
sificadore» da dita patente, e que
o seu produeto está acondicionado
em condiçícs de não poder ser con-
fundido com similares.

São seus depositários os srs.
Paiva & Sampaio, á rua S. Pedro
n. 140, arquem pode ser dirigido
qualquer pedido. (S442)

.Ir*!

V. Ex'. NAO QUER MOBILAR
SUA CASA SEM GAS-

TAR DINHEIRO ?
E* o que pôde conseguir fácil-

mente, por aluguel mensal e modi-
co, todos os moveis- rua do Ria-
chuelo n. 7, Casa Progresso,

Vende-se um bom piano, Pleycl!
4 bis, á rua Corrêa Dutra n. 13.

(460 J)

ASTHMA
A cura só se obtém com o espe-

dfico descoborto pelo dr. King'»0alme,r, o CARDIOGENOL ;não
falha nas affccçõcs, chiados no
peito, falta de ar, accessos. Dro-
<raria Granado & Filhos, rua Uru-
guayana, gi, Rio de Janeiro. Vi-
Iro, fi$ooo; pelo Correio, 8$5ou.
Drogaria Rodrigues, rua Gonçalve*,
Dias, 59. (J 109

0DE01V Companhia 8
Clnemutograpbica
K.-amIleira 

HOJE -Mais um snecesso ¦»' HOJE

Os submersiveis Brasileiros
Exclusividade para o ODEON. d-i COMPANHIACINEMVrOGRAPHICA BHASlLEinA

A^fillA&A *^9'e trabalho é completo —
Alreuyau \jma projecção clara, nítida,
em que nos será dado apreciar o valor desta grande
arma oue muito tem feito na actual guerra européa.

\\\\^_\L.__^_M MMàmSí-^ÊMMMMmmmmmm

f!' <**» " '_ * mjfP. :^^__^E_WÊÊi' jM** jB «aaaT»aaaaaaaHMa»al

da PATH! Amplo
An'

Con
Arejado

for-
tavel

Compra-se uma boa casa. Qui-
tanda 73, sob. Teleph. 3179 -™1"*0;

(S91)

Propriedade para renda
A 30 minutos do centro da cl-

dade, vende-se por metade de seu
valor uma avenida com 16 casas,
algumas novas e outras bem re-
construídas com renda dc -oo*->,
mensaes. Trata-se no tabellião
Roquete, rua do Rosário, das 11
ás 3 horas. " "3

—O Cinema das t'nchont«s—

HOJi; - ma%£ma 0lWa
qne porpovcionnrii no* habitues do Pathé

ensejo do ver
*

Uma grande e bella actriz:

Virgínia pearson

CASA MOBILADA
EM BOTAFOGO .

Aluga-se limai esplendida casa
completamente mobilada, para fa-
niilia de tratamento, com 6 ouar-
tos. 2 salas, banliciro com rrísita
quente e Cria, copa, grande qimvíal
e demais dependências.

Para vêr c tralar á rua D. Ma-
riana n. 187, a qualquer hora.

(41-' R)

Aluga-se para criação, cereacs e
habitação de familia, com grande
terreno e grande casa, por ioo?
mensaes, está aberta a casa c
procurar Natividade, i ma Had-
dock Lobo 11. 61, no Realengo,
5 minutos distante da estação.
Trata-se na* rua Rodrigo Silva
n. 26, i° andar, com o sr. Souza,
das 11 ás 4 horas. (

ALUGA-SE
O predio da rua Camerino 4*.

Tem grande armazém e sobrado
todo restaurado dc novo. As cha-
ves estão por favor no armazem
de molhados, nesta mesma rua,
esquina da ladeira Madre de Deus,
Aluga-se barato.

LEILÃO

CINE
-*•**-

TeOIMÉMA DU ORAMD-MOHDE££ CINEMA DES CÉLÉBRITÉS

¦3TEIS NUM 80' PROGRAMMA EXCLUSIVAMENTE HO CINE PALAIS:
Duas inconte-rtavel» celebridade-* mundlaes1

puaáTf^uraVtbeatraeaJaureadas pelo nosso publico 1

lnoontestavelmente este é o melhor programma da semana!

mMMMMIMMMItt- H O mJ £ «SeMOOMCaMOMCaMM*
O 3- fllm d» Serie THumphal «io "CINE PAliAIS"

A'S DAMAS OARIOOAS:

í PRAÇA
Ajudante de guarda-livros,, per;-

to, ofierece-se par» auxiliar escri-
pta, contabilidade, correspondência
em portuguez. ou francez, clc,
dando optimas referencias. Cartas
a M. S. A.—«Xcsla folha.

(•11,1 R)

de ricas c valiosas jóias, amanhã,
sexta-feira, 3 do corrente, ás ia
horas. C. Moraes & Comp., á
avenida Passo., n. 29, pelo lei-
lociro Elviro Caldas. 349 )

CARTAS PERDIDAS
Gralifica-se a quem entregar i'i rua>
da Passagem 11. 333, Botafogo, das
8 ás 10 horas da nianliã.

(46. J)

ESPEÇTACULO DEDICADO

¥•_¦&) -'"-'C'

QUARTO

r~ :¦¦ 
¦'!*!!

TÍTULOS DOS SEUS QUADROS
-Vistas da Base.

Mocanguô.
3»_Oconiuiandnnte dn 5 \ 23—O "P a" preparn-so

m. . a ta* ¦ nnnr. iMaMmilhm. '

21—A Immersflo.
22——A emersão.

flotllha.
4°_0s commnndantes

o Imnicdintos dos
submarinos.

5o—-As offlcinns «Ja
Base. D>

6°—Kcvistu do nntfor- iU
mes. rf?

7»—o rancho dns pra-
ças. -

8:—Os officiaes
. Base. ' '!>,
9:—Alnmhos do sub-

mcrslvetf*
10—0;'"t«3fiK" do foot-

bali de Snáflnlièlros.
11—A flotllha encosto-

di» no caos.
Ifj—Preparnmlo par»

lnrgut*. .'!'.'tV;
13—Ar.enndo os toldos, (fi
14—Embarque do tor- -,5

pedos. <[>
15 '. i-hegiida do com- SC

-n>,»„li,i><n> iln fltltilll.l T,Kmaniliuitc dn flotllha
16—n„ii-gundo parn n

liiiinersào.
17,—Desllso sereno ú

flor iVuRim.
, 18—Navegando n toda

marcha ií flor d'ngnn.
10—O "P 1" prompto

para mergulhar.
20—O arrinr da ban-

deira.

para mergulhar.
34——A Immersão.
25—Navegando Immer-

so com o pcrlscoplo
& vista.

26—Lançamento do um
torpedo, linmcrso

27—A cmersão.
28—O "F 5" so prepa»

ra para evoluções,
da ?i> 21>—O arrlar do mastro.

30-r-Navegando immer-
so com bandeira uo
pcrlscoplo.

31—A immersão.
32—Nova Immersão.
33—Lançando 2 torpedos
31—Recolhendo os tor*

pedos do ensaio.
35—Inunersão estática

do "F 1"
36—'Poisando no fundo

e largando bolas do
soccorro.

37—D0 escalei- fnla-so
ao telephone.

38—A descida do csca<
.._ phnndro.
tj! 30—'Regresso á Base.

40—A guarnição do
"F 5" quo conquistou
o prêmio 

"Indepcn-
deliria", cm concur-
so do lançamento do
torpedos.

'M
SR

I
1
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Sírft-

ENGOMMADEIRAS
Com a. "Radiolina" (Esmalte

das engommadciras), podereís ob-
ter um lindo lustro, pelo preço 111!-
n!mo de 200 réis. Caixa ,Pos'al
n. 791. (507 K)

A pessoa séria aluga-se um com-
janella dc frente, na rua Viscon-
de de Inhaúma n. 53, a" andar.

(427JR)

Aos cinematographístas
O proprielario das fita9 offi-

ciacs portuguezas Manobras c
grande parada de Montalvo e da
Divisão naval portuguesa cm exer-
cicio de guerra, avisa os interessa-
dos de que recebe propostas para
alugueis nos cinemas do .Rio e ar-
redores, ou propostas para a com-
pia.do exclusivo da exploração dos
referidos fPtns, em 'todo o Brasil. .
Cartas á Câmara Porlugucza do
Conuncrçio, 30 andar do "Jornal;
do Commercio", a Assis Camil- i
In- (4t9 R) I

III

Romance de viole ta, palsüo
amorosa:

0actos, creação dt» 1'u-quall Film
¦«.

m
1

';^-V!

.'- ?.:..'. "i

mi&

""VXZTXT*":
I«

0 CINEMA DA MUDA - O CINEMA DA ELITE

Coii(lens;i(lo-< mim progriuni.ia novo o sen-
snciotiiii, um que so ivprosonUi oiiíiís alta-
niiMitc emocionante o muis Ktiíjsy.iMtivo e o¦>nmis estii|ien<io .jhoío-dnvi.iii pioj^ctado noa' — écrans—dos cinemas «Icstn capital1 itatasi io Castello

ou a CASi iS»KBMD.\
Insnppravel trabalho da D'LUX') posado

pplos in »is celebres artistas americano*..*;
Uni. obra como ra amente at parece com -
todas as condições para triumpiiare deixarJ
imperecivel recordação.

(Tm astro de primeira grandeza, no
desempenho de

J DA\DOl«:STR flINKMAO
N
N O PHAHTASiilfA DO CASTELLO 5
_, m

lentregn-o ao julgamento do illustre publico »
o cnsiderará como verdadeiro, legti-»
incontuiidivel «tJapolavoro» Os traba

lhos da IVLtXO são os «micos qne ãitradam '*\ mo.

ÜUUUI
Completam o piogramma

. »» il J«« arWliftd Vm boilo romance da
A Mulher dos Sonhos lllllor _ «enus da
um tnbaliio .*m quo sobresao o ¦3nrod.,,»,f'1.dos9",P*'n!':,/1fl1
» m,sè-en'scòiie líollissi.na-Film do arte italii.no do grando
espcciuciilo. Vm mm orWnnl _ ,,m romance
De PeS e IVIIIO» tlelío do em quo dos artistas
somente •ippurecein P 'S K MÃOS Filia Jóia de arto que
vao óiicantur todos pela suu feitura "oxquise".

SrSeKri.ii.*!**''-»^©*1'8*
jLXTlá WEBER

ncelelito autor di VEUD vbli NU*A, apresonta-nos tim
Sovi trob»Ml*í! romance psychologlco que vao alcançar o
muis ciimplèiò sucen-so. »-¦¦ _____ ACinde estão meus filhos 1

usl).- ÊS'1'AÒ MEUS ,UiOS? — Um romance, a ii» bem
feito"? bem urdido, com um enredo que .vae desperta.; ernoçaq. -

^,.i, iIiüiki ha mu to (|«e lirc^ccupa a sociedade — 1U o b A «u
IHIÍR-EVITAR A >L\TER:>JIDADE•-?. ttiis Weher, nesta ro.
ímictft de scenas ailmiraveis, mostra-nos a, sociedade nue recorre a»
K\1SFUSFS-D?ANGES e m cilicos especial «tas, commcttcndo un
crime que. quasi sempre, vem redundar sobro ella própria.

Apezar do assumpto, esle lilm i do moralidade absoluta quan-
tn ú decência o quanto ao tliemn-

Drama de profiiiVo realismo, analyse e
exposição «los leitos dn alta sociedade —
Uma «iijão. Lm .-orrectlvo, Um exemplo —

6 netos da tabrica d sputaüa, da fabrica
quo para o

garantia

No 3* aoto SO modelos çjraoio-
sos passeiana ostentnndo rioas
toilettes do ultimo íIlju ino núixn.
« magasia » de uma grande cos-
tureira. - . * :

e sobrepujam os demais americanos
SBGUNDA.KBItlit

Uma phnsoda actüulidado, dn grande guerra euro-tj
péa, um film documentário de grande valor

A Divisão Naval Portugueza
em quo se vè um p¦ ninado de bravos da heróica terra
luzitana a aprestar-se pura defesa do sagrado sym-

bolo da pátria
\ BREVKMI3NTIÍ — Um film nacional, em queC tom.im parte os primeiros dansarinos do
P Duque n Guby

ENTAE A ARTE E O AMOR
faTT<-^...^3-:irTTTix*xii:t]ri*rrT^^

mundo ^

Diau» Karrcne

NHHI
Na segunda-feira, ao asslstif á nova

fulgurante Venus slava

DIANA KARRÈNB
a mulher que f««l victima de uma cila-

dado Destino 1
DIANA, KARRÈVE

<i alma adamantina que se recusa A sua
própria P.iixin I

AL BB?TO AP0ZZ1
•4 homem que primeiro f¦¦•/. ii.lpitai* o"coraçüii "de" Diana !

ALBERTO CAPOZZI
aquelle qua soube decifrar o enigma do

uma grande nlma fómihin I
DIAí4AKAR È.dE

a creatura sublimo quo o Vicio nau lo-
grou nacultir !

DIANAJCARftÊMB
a heroina quo 

"a Morte «*ejeita por sen-
til-a demais pur.i!

ALBERTO CAPOZZI
o mundriiiu que, na vida dos prazeres,

preservou Intacto ii;c.i.ntQ.1«i.I
ALBIRTO CAPOZZI

o amor.iso unnal-recoinpeiii.adoda9
abnegações do seu afiecto !

«8eaffiOOOC--3C!Di2«««»

creiioão da

HELENA MAKOWSEâ
O publico justificará as palavras

com quo a apresentou um cinema da
Avpoida, quando exaltou "a bell*"
sereia de olhos verdes" numa
das suas interpretações.

AO CINE PÂL/TS
SEGUNDA-FEIRA caberá a gloria

de pôr sob os olhos do publico a
mesma grande e encantadora artis-
ta, incarnando

Amor de
Messalina

Empolgante cinedrama extraído
do romance polaco de Ivan Sobieff««Eva Inimiga" .

Cinco actos — Ambrosio Film —
Sério Exlra

Z2T" *QXTI3WT^--|?"e3I-R.-e1c., i

QUANTO PODE O CORAÇÃO DE DMA MÜ1ER \
Um film de um poder de emoção raras vezes nttingi.lo

|l|i||SII THEATRO REPUBLICA
POX FILM CORPORATION

Stóüfflà-FEPi - llmeptacüyssci:
O maior trágico mundial: Willlam Farnnm
no drama da vida marítima: Lula de cor-ições
A mais seduetora franceza: Marie l.uize Dorval.
desempenhando ío mesmo tempo dois papeis no
drama As l»uiis FUlalgas.

As assignaturas: Fox e Pathe Freires sym-
bolisi.in a perieicão.

EMPRRSA
Oliveira & O.

GRANDE T1E COMPANHIA ITALIANA DE OPEKETAS
CAR AMBA-SCO GKDJA 3VEIO-LIO

Director nrtisti-èo ' Direcção musical do
CAV. ENRICO VALLE MAESTRO GIUSTI

HOJE- A'S 8314, HOJE
I» RÊ(.ÍTA-:DE ASSiGNATU .1 opereta do; n.Ae: Pletri

ADDIO
' "ÍJISTRUIUIÇAO — DOU N'A, MARIA IVAMISI: Mario. W. Grant; I.eone, E. Valle; F.lcna, N.

-G«rv. l'cla su-i.'-.montagem, dcl '-.-e miso.eii.fíciic c i.iasr.ifico desempenho — ADDIO GIOVI-
NEZZA, seii MAIS UM GRANDE EXITO DA COMPANHIA.

AMANHA — Grande acontecimtuto artístico — a nova opereta de enorme exito tio maestro I.OM-
nÁRDO — LA SIGNORINA DEL CINEMATOGRAFO — Partitura origiqal — Misecn-scéne dc
CARAMBA — Os Srs. assignanten têm preferencia aos seus logares alé SABBADO ao MEIO-DIA,

BILHETES A' VENDA das io ás 6 hora», no Jornal tio

£' ijv«mi.»jii;iJ.i,im"í*çK_immmMSm{-mxmt_»m3»mwm

DOMINCO '— Grandiosa matinée
Brasil, e depois no tlicatro.

Cjnon.ivThcatro S. José Emprfl|5grpa?osohoal
Companhia Nacion.il,-fundada em Ide Julho de 1911—Di-

recçüo sconica do actor Eduardo Vieira - Maestro
da orchostra. lc>-& Nunes

HOJE - .1 de Novembro dc 1916 - HOJB9
Tres sessões— A's 7, s íj-i e 101)2- Tres sessões

A REVISTA PORTUGUli/.A

m h REDlA S9LTA
Brilhanle desempenho pela companhia nacional

Atuais completa viçtoria do theatro popular
Os espectaculos começam pela exhibição de fllms

cinematographicos
Amanliã — A' REDEÃ~SÕLTA:"~

Em ensaios — DA' CA' 0 lJfi' o4tt

im

asm

I ÒINEMÃJcRIS
I Empresa 3. Cruz Junior Rua (la.Carioc ns, -We 51
íhojb- Om invejável suecessoi - hoje

r> wn««r> PROGRAMMA DE HOJE E' DAQUELLES QUE FA-
ZEM OS ESPECTADORES ENCHEREM SALÕES E APPLAU-ZEM Ob "^'^em 

ARTISTAS QUERIDOS „„TTt,4IIV
ROLLEAUX — o heióe tia "Moeda Quebrada" — ROLLEAUX
-í hercule» que luta vencendo.do ROLLEAUX. de músculos de aço

e forja de leão. no estupendo film

CRUEL ENIGMA
Drama =ctisac.on:il cm j punes, da falinci Üíi versai

ROLLEAUX. o nosso querido artista, apporccc-nos cm toifa a
Diiiaina dc seus iniir-cnlos ile aço, caindo como iiiartcllo» nas lu-

tas Irenieiiilas — E' esttipenilo.

O 
"FORÇADO N. 103

Bello drama tle AQftLA-FlI.MS _ 3 parles
Romance tle vingança de um '.rairtr. ••ve castiga ^o infame traidor.

UM ROUBO INEXPLICÁVEL
Roriiaiièé de '.....co .... falir- mi-._t - 3 !«'•'" - 'Q««'"
toulioii ? Eis que o imiticcnte vai- l'..*nr .|iiantlo luilo sc rcvirl.t...

SEGUNDA.FKIKA — A belln c insinrânle MARIA JACO-
BINI, no a.lmiravtl trabalho — A CORSÁRIA.

mfmmmummM"companhia 
da FAm Tlieàtirò do Usbo i—Knpro- 1

s;i Teixeira Miírflües — Gerencia de A Gorjâo
^_mg^limmfj^ptxrn*—ieç_jmmmm_—•—„•.'•¦¦> 

--wina

THEATRO CiRIáSJOMES
HOJE- ^*S1ÍÍ?ÍÍ^ -HOJE

- e«?ta artistic do actor Carlos Leal
Primoira rer.rHsentat*ao, nesta tomp-rada, da populurissima rovista de Liiiz d'Aqu no, Terei-
Primeira 

^-^||^V»irtó Barboca, musica de Thoiimz Del-.Negro- Alves foelliD

O papel de

por Carlos Leal %séw
ii31 >?

Os principaes papeis por Berthe BcrogM^p Souza, Elisa Santo.,

TOMA PA 'TE TOOA A COMP A HIA

papel de"31"
por João Silva

Henrique Alves e

7.ÍL1S.CÍ y. nÁiC*. » O 7Õ>AD0 H A ÍIOIKMIA EM POUTUGaM-COXEEHKNCIA
CASOS lí DllISASii» pelo «ictor CARLOS Llí Al., coma collabora«;aj dos prin-
cipaes iirtisias da companhia Fad -s Monólogos e CJançÕos

Pula ui.lca voz ris celebres quadros lusú-briisilciros. d.-, mesma re-lstarolaui^vc^ 
^ ^ ,(|7.^_ 0 « 3|tt H0 BKASIt **£a 

____Coü, 
uma apolhe.'.se im ssionísta úo Hio, rto scen-graplio Iteynnldo Martins.

siirpresiis e altractivos Am;mlui-2 Sus-socâ - o «ai»

llia;il«l!!!iii;iiiS!!:!«t!!!li::iai!VHI.I«l;ii:IE'!!B!!!i!H!!M
CASINO THEATRO PHENIX •• í

SEXTA-FEIRA, 3
SESSÕES
c 9 3l4

A'.S

PROGRAMMA
i» parte

i" — Ouverture pela orchestra
2" —"Casino" — Monólogo.
3" — Amor dc Pastore.

Figli d'oio.

PATIMA MIRIS
¦ A rulnhi do tranifor-

mia mo
4o  A comedia os

Apuros de Lisette
12 — Transformações — 4a

EM 20 MINUTOS
2» parle

1" —Ouverture;. ;'' — Eldorado
com grandes novidades; y -$-

Gran via
Trarísiorniaçc<s á vista. Sempre

FÁTIMA MIRIS

ÍABBADO. 4 de novembro
A'* 4 hora*! fia tarde

Artislica Matinée Rlanche,
deilícaila ás èxihas. famílias,
Unico concorto da omluente
vinlinlsta EMILIA FRAssi-
NES1, i.tmft de 1*'AT1MA MIRIS

— PlfOGRAMMA —
1a parte

1 _ MAX 11UUCII — Con-
eerto — i° Tempo Allegro mo-
dcralo; 20 — Tempo Ailagio;
3U — Tempa Ai*.egro marztale;

-o _ VIEUXTEMrS — Bnl-
lade c Polonnaise.

2* parte
1" — BACH —. Cliaconne

(violino solo); 2" — PACANI-
NI — Lc Strcglie.

AO PIANO O MAESTRO E.
ANDOLFI

Domingo —ULTIMA Matinée
_ FÁTIMA MIRIS.

Besunda-teira, 6 — A's .11|2 —
MATINÉE DOS HUMOKIS-

TAS.
Esría da comtJanhia Ailelina-Aura Al.ranches.

£ li
111^xtm^^^H&sMmfSmWgmMn MVm\,\i\«\m.mmi 1 IIIg BB B |ilniiluHtAÉMHÉB^^

"_í¥"irii— ^^^~^~^. iiliill.uhiw 
m%wsm%mwm^mim\mÊemi^^m^mmm^ t—wm'*» ¦.«wii. ii«M*w^***w«a**»***B*«»»T,tg*'*t*w

mgi^_1^__m9mÊ-mm%m%mmmmmmmm»mWm%m%m%m7mmrmmmtmmmmm%\WI *C*tgB*J*Mg»»»»CJ»»''. T»TJ*«T«**a*»*«T»T»T»»*»T*XB*«T**^^ ™"

' •

HH

ga»_^mma_S_ammWSmmM^^^Bm^-m^^t ¦ •rM-~'-:--.--~^m-~tm „.-¦-,,- . ———hcje-pal.íí^^jtjhe:atr "companhia 
de Operetas V1TA LE 9

r.velo Tiieitnil Brasileiro S

nf^Vl-E" Primara representação da novíssima opereta em tres actos e quatro ouadros
Ilm_i___ífi^^_qe^s^^a^ -[^^mmtrm «sg Libreto do P. u. rLhKo

l tf?* -.^-^^..'-.-^m&km^-imX!*.
SCENARIOS E ADEREÇOS

A a--ção passa-se cm f.iiii, na actualidadc;
Ilárakiri, cm Parisi 3" «!«¦ ¦" auadro, na sala
grandes bailados indianos, pelas pnmeraí

Mci*ilincte, divcttc
V sconile dc Fulvltratcs ,
1'iincípe llarakiri ("aiiacn
Simakoi (tia embaixaita r>.... . -
Duque dc Sagun, prcsitlente do Champagna lí-O,
0-KijU'.t.»Kan ifansarína jr.pon.-z
Molairc, clianlcusc.

Toíca, Jüglii. Oleu, Zappa. Alia: dan

Musica de RENB JEANNIN
Luxuosa g deslumbrante

Companhia
Alcxiiifiro

AzevedoTHEATRO RECREIO
TOUKKrífVCItEMll/ÕA l>'Oi.iV.*:lRA
aOJB' - A'S 7 3|4 E 9 3l4 - HOJE

2 sessões - A peça sacra (le EDÜA«D0 GARRIDO - 2 sessões

CINEMA I USiAld !

|f.-ssa).

bailarinas

cmlixixada do Japão

.'jSSSSiij^--
COMPLETAMENTE NOVOS l'ARA ESTA PEÇA

aclo, no restaurante do CHAMPASNE CI.UB;
dc çspectoculÒ3 d.i Opera jle Paris; :" quailio,

montdijom

ylctorina
Pina Gioacia
Carlos Ciprandí
ítalo Bertini

Torre
TorjYÍr
Maria de Maria
Marg Ciprandi

il!

Ovidia TARNAGHI
De iãibeiili

Dc Raton.
Dc Louis .
De Brcville
Langlois. .

Giuchanl.
creados clc,

— Ucgcntc <la
G. ^latlioíi

. L. C.oitardi
. Salvati.

, . A. Turolla
. S. Pcmetipp>"°

E. Síliiatto
Càririclioso m!ce-c

Tosca. Ki/ílii. Oleu. Zappa. Ala; rhm-i'., ravallieiros. i-ocios ilo clul,, creados clc. - (.a-.r.ciinm mi"

ÂmanM Bmf Ciiampagne Club

parque da vill.i do prir.ccpc"bòiidoir" de Mcs-al';'.fic. No ;¦> aclo,
orchestra, maestro E. J10GAVERO;.

Fanny, mundana — A. Giordani.
Dr. Qnakcmtboss, hypnotizáoor —

P. rõiordano.
JctiríncUo Bocat— Angelira Rubile.
Jcau, creado do club. Ucru-isrorz'-
Bolionc, 'criada dc Messalinéttc;

¦ãflne-' do' Càv. F.ttorc Vittãlc.
ÍÍTlÍTF.TES A' VEXDÁ

Na Avenida Rio Branco ti. 13S.
Tc!cprti>r.e <-'. 173 — £*•¦* Lopes
Fernandes & C. . - PREÇOS DO
COSTUME. (-177)

PERSONAGENS: — Jesus ALEXANDRE AZEVEDO; Pilai os, JOÃO BARBOSA; Judas, FER-
REIRA DE SOUZA; Calís:, Luiz Soares; A Virgem. ADELAIDE COUTINHO; Maed-il"". JUDITH
DE MELLO; San-.aritana, B. l.azi-aiV); Verônica. Jüfütli Rodrigues. . 

30 — ARTISTAS — NUMEROSA COMPARSARIA.

O "MARTYR DO CALVÁRIO'* vae á scena erm o mesiti
no "Theairo da Hatur-

•no dcsluinbrzmcnto com qct (oi apresentado
cza'*

Deslumbrante misc ennccne ob.-.ei|u òsamente feita por ]0A0 BARBOSA Preços do costume.
Amanliã — A's 7 3!í c g-'- — O MARTYR DO CALVÁRIO. — Domingo "matinée" ás 2 ho.

ras — Beneficio «'a Caba Beneficente Dr. Fábio da I.u/. Ao S" Districto. A comcdin—LINDA FUNC-
CIONARIA. c brilhante inicraiedio, Hm er.-s-iios — A notável pev.a — SIMONE, ile llcnry llricus, pro?
tagoniiu — Cremilda de Oliveira. (S 4«3")

^^^^i^^^^^^^^^^^^

HO J - Prodigioso Programma Novo - HOJE
Espoctaciilos Clne-TheatriiCf «ln f.ito Intonsllrulo(J mais colossal suecesso da cinemnloirrapliia policial 1Apresenliição solenne do esperado c >ei)sanniiiil
drama policial americano da nova serio «GALLO DEOURO» edição Palhó Fròres:

GUERRA AO JOGO
« MOVIMENTADOS ACTOS O

Uma hora de aneiedade
Uma hora de emoeSo!...

Snecesso egnal aos "Segredos da R idi.telegrapliia" e
aos "Mysterios do New York"

No mesmo programma, a fascinante arlista
]vz:ile. CT^x3ierJt£Qws]-a-:a.

no sumpiuoso drama sucial

EFFEITOS DE LUZ
3ACTÒS-PATHEC0I.0R

.-Miso-en^sofeiie lceric.., dttslúrhbráiito !...
Como extra nu «natinéi; :

DLüXuPOl£,linte 
drama da seloota fabrica

O ROUBO DE UM TESTAMENTO
mu 

Snpr!n,«,"-nira~ A 
"accíamada 

Deusa da Belleza
MI1C. UUBIN.NK uo grande c luxuoso drama social

Choque "iMLo-vimSiLl

Film grandioso de Pathé Fróres em 1 parlòf. E
m.liso mohnmimtal drama da formidável e artística
fabrica «FOX PltiM», interpretado nela forínosissíma
actriz V1H6INIA P-EÁRSON

HYPOCRISIA
6 longos e luxuosos actos À\',, S 4C9cwmtt;,., -;_xi_?*_____________,___________*_*_ rifilif rn"iir"/ i «ff^lfftrirT^

..!*.'--
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