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EXPEDIENTE
Xo «llficlo novo do "Correio da

Manha", no largo d» Carioca
n. 13, estão Jii funccionando to-
ilns as suas secções, excepto as
officinas, quo cm breve estarão
tambem nli installadas.

Siio os seguintes os números dos
nossos apparelhos telephonlcos:

Redacção. . . 569S¦• Central
I Gerencia. . . 5443-
j Escriptorio. .5701

Offlclniis. 37- Norte

\ serviço desta folha percorre
os listados do 8. Paulo c Pnranfi
o nosso rép.üschtànto Pedro Bn
ptlsta du • Kilvit liara O qual solicl-
tantos a costumada benevolência
do nossos assignantes ie amigos.
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COMMERCIO
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Voltou a imprensa de Buenos Ai-

res, como se vê de recentes telcgram-
mas, a occtipar-sc da livre entradi
das frutas argentinas nos portos lira-
sileiros, assumpto ali muilo dis-

cutiido lia mezes. Ainda Iiontem, em
telegramnia inserto cm jornaes da
tarde, se lia que I.a Nacion, num dos
seus editoriaes do dia, ¦proptignava a
rcciprocM.dc de tratamento, nas re-
spectivas alfândegas, para as fruta;
dos dois paizes, argentinas e brasi-
loiras, tecendo elogios ;á acção des-
envolvida nesse 'sentido pela Câmara
de Commercio Argeiitino-Drasilc.ra.
fomos os primeiros, na imprensa do
'Rio de Janeiro, a despertar a attcii-
ção' do3 nossos governantes para o
caso, sustentando a justiça da pre-
ten .ão argentina, enunciada no Ho-
lctim de maio 'daquella. mesma Ca-
mara (le Commercio. Mostrámos não
só a conveniência, mas egualmente o
dever de satisfazermos os justos ele-
sejos dos nossos vizinhos. Se us
frutas brasileira- temi livre 'entrada

ria Argentina, .por que não conceder-
inos egual 'favor 110 Brasil ás argen-
tinas? E' o qtte não se comprdiende.
Os direitos alfandegários pagos por
essas frutas não montam a tão alto
valor, que a sua extineção acarrete
grande desequilíbrio na receita fc-
-trai; De então para cã, já lá vão
seis mezes, nada se fez nesse senti-
<!o. Continuaram as coisas no mcs-
mo pé. Só o djsthdo ido «io de Ja-
neiro, attcndèndo' a uma reclamação
da nossa Associação Commercial,
reduziu os direitos do exportação
tias suas frutas, quando, entretanto,
o qtte devia ter feito era sttpprimil-os
<lc todo, a exemplo ttambem da Ar-
gentina, onde não sc cobram os mes-
mos direitos sobre os produetos da
sita pomictiltura.

.Muitas razões nos aconselham a
ailoptar, no caso, o mesmo regimen
argentino. E' acto de justiça, como
jí dissemos, é acto de cortezia, c
tambem de nossa conveniência. Não
sendo 'similares os produetos de um
e outro paiz, não se verifica a hy-
pothese de proteccão aos nossos.
Nada sof iremos cotn a concorrência.
Tiramos tia livre franquia argentina
grande proveito, o não devemos
acceitar a gentileza .oin retribuil-a.
Entretanto, se persistimos na des-
egualdade de tratamento 'ás frutas
argentinas! lá nos .pelem responder
coni a creação de direitos, pelo me-
nos egtiãcs aos quo cobramos. O rc-
suliado será a reducção do nosso
commercio com aquclle paiz, o que
sobremodo prejudicaria á nossa po-
roictiltitra, que só agora convèça a
ser explorada, e a'desenvolver-se como
fome de riqueza. E ise os argenti-
nos assim procederem, não teremos
por que tlcllos nos queixarmos. Qttci-
xcino-nos de nós mesmos. Tratemos,
pois, d.e resguardar os nossos pomt-
cultores disse golpe, correspondeu-
kio, aliás, deste «noclo ao obséquio c
á cortezia dos amigos.

Tanto a União como os Estados
dl vem abrir mão dos 'impostos que
ora cobram sobre frutas, aquclla os
de importação c estes os de exporta-
ção. Até agora temos tirado no
Bra-il poucas vantagens da imltts-
tria frutífera, que, entretanto, pôde
e deve ser para nós riqueza egual á
que . para outros paizes, sobretudo
para a Califórnia, otul.e tem dado
tvtida mais do que o ouro das suas
ísmosas urinas. E' ainda reduzidis-
sima a nossa producção de frutas,
quo nom sequer satisfaz ús necessi-
dados do consumo interno. Temos
poucas, que se vendem por altos
piçços, só accessivets á bolsa dos
ricos ou dos que tiram bons rendi-
fitemos das suas profissões. Mas
um dos meios d,e 'fomentar o au-
gnvetitar a pomictiltura c 'justamente
a extineção 'de impostos e de outros
emis quo embaraçam e reduzem scu
commercio. Por exemplo, as tarifas
dtu empresas que as transportam, .011
antes quo as podem transporta.; são
elevadíssimas, e, par isso, para ai-
ptns logarcs, impeditivas «lc expor-
tação. Entretanto, na .Argentina, as
tarifas são módicas, do tal sorte que,
ros pontos extremos do interior da
Republica, se encontram á venda as
nossas bananas, laranjas e abacaxis.
No Rrasil, as trutas importadas não
passam do littoral e suas proximi.h-
<io>. Ha Estados, c são quasi todos,

acção <las leis naturaes. Iniciativa e
esforço, ha algum iJe particulares,
mas que ainda assim raramente en-
contramioapoio dos governos. Destes,
porém, nada 'ha que esperar do que
se relacione com o aproveitamento
das riquezas naturaes, e dc que possa
redundar èm estimulo aos seus ba-
bitantes, para, que trabalhem profi-
cuamente, com o fito em se enrique-
ecrem a si c ao Estado. Aqui, na
capital da Rqiublica, ais representa-
çSes estaditaes, em regra, só pleiteiam
nomeações <los cargos federaes, e,
antes de tudo, patentes da Cttarda
Nacional.' A politica inferior, e só
esta politica, consome-lhes a activi-
nade, de tal sorte, qtte se esquecem
de tudo o que possa beneficiar real-
mente os listados e populações qu:
representam.

Não temos esperança dc ser ouvi-
dos, mas chamamos, ainda ttma vez,
e continuaremos a chamar, a atten-
ção dos governos estaditaes para as
ricas possibilitlredes econômicas que
offerece a industria frutífera. E'
industria que merece proteccão e
favor, certamente, em pouco tempo,
largamente compensados. Lembre-se
a Bahia dc que é a sua laranja que
ttm feito a riqueza e a opulencia da
Califórnia. Foi a preferida para ser
ali. cultivada num concurso dc laran-
jas do mundo inteiro. Procure o go-
verno haitiano desenvolver a cultura
e a exportação tias suas bellas laran-
jas c de outras das suas excellentes
frutas. Sefá mais tun artigo para a
exportação do Estado, já das mais
variadas, senão a mais variada de
todo o Brasil.

Gil VIDAL
¦ i«-i

Alves, com quem se entendeu o vice-
cônsul, ouviu a estranha proposta, e,
como resposta, limitou-se a convidar o
imprudente visitante a retirar-se imme-
diatamente do seu escriptorio.

'Infelizmente o procedimento altivo e
digno do chefe daquella important-J
firma brasileira não foi imitado por
todos os outros negociantes de Santos.
Houve alguns, que tiveram a fraqueza
de ceder, e deixaram que o petulante
vice-cônsul lhes examinasse a escn-
pturação.

Faetos desta ordem dispensam com-
mentarios. Resta apenas saber até que
ponto se abaixará este paiz c quaes a3
humilhações que ainda nos reservam
os agentes inglezcs encorajados pela
pusilaniniidadc do nosso governo. Mas
o gesto com que .0 dr. Martiniano Ro-
drigues Alves castigou a insolencia do
estrangeiro audaz, que a fraqueza do
governo permitte que continue no exer-
cicio das funcçúe3 consulares, mostra
que, se não temos nas.antoridades pro-
tecção contra a violação da nossa sobe-
rania, lia ainda nos brasileiros» digni-
dade e energia para repcllir as ganas
do conquistador estrangeiro.
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A questão do café

O sr. Carlos Maximilano, ministro
do Interior, renicttcu homem ao Supre-
mo Tribunal Federal as informações
pedidas ao governo «cerca do caso do
habeas-corpus impetrado a favor do gc-
neral Caetano de Albuquerque, presi-
dente do Estado de Matto Grosso,
aquclle egrégio tribunal.
GRAVATAS — Lindíssimas — Sá na
Casa Manchester—Kua Gonçalves Dias 5.

HOJE
Está de serviço-na Repartição Contrai de

Policia o i° delegado auxiliar. .

Na 1" pagadoria ilo Thesouro Nacional•pagam-se as seguintes , fulhás : Saude l'u-,
blica, Repartição (|e Águas c Obras Pu-
blicas, reformado! ila Policia c llombci-
ros, Instituto Oswaldo Cruz, fiscalização
da City, Laboratório Nacional dc Aiiàlj.
ses, Insp-éctorias de Seguros e Navegação
c Casa dc Correcção e Detenção.

Pormu-sc na Prefeitura. Municipal, as
folhas de vencimentos, d.. mez findo, ilo
prefeito c do gabinete do prefeito, c desetembro ultimo, dos professores de esco*
los noeturiias e do expediente de cursos
nocturnos, que fiinccionam em predios cs-
pceia es.

A enrno
Para a carne 'hovina iposta hojs em

.•onsnmo nesta capital forani afftxailds pelo3marchantes, no entreposto de S. Diogo, cn
preços de $;oo a $800, devendo ser cobra-
do ao publico o máximo de iSooo.

Carneiro. 2$; porco i$_ou e vitella, $.00c 1S000.

O Supremo Tribunal julgará hoje o
novo habeas-corpus impetrado em fa-
vor do general Caetano de Albuauer-
que, presidente de Matto-Grosso, e para
a egrégia corte „ de justiça que é o
auteparo constitucional sobrerestante a
este regimen fallido, a opinião se volta
em todo o paiz numa espectativa an-
ciosa.

Nunca se caracterizou tão evidente-
mente tuna ameaça de coacção e vio-
lencia, nem jamais urgiu a, garantia
providencial do habeas-corpus, como no
caso desse presidente de uma das uni-
dades da Federação, ameaçado de ser
destituído do seu cargo por effeito de
leis inconstitucionaes e oceasionaes c
pela inconscicncia de uma assembléa
revolucionaria, só porque oppoz ás am-
bicões desvairadas dc um corrillio, pro-
positos bonestos de governo. Lá se
acha reunida em Corumbá a assembléa
azeredista* c cm Corumbá o 2" vice-
presidente do Estado, que já bateu sem
resultado ás portas do Supremo, para
invalidar a sua renuncia, requer ha-
beas-corpus ao juiz federal, transfor-
mado cm cerbero do azeredismo, na
sua imprensa. O absurdo processo ar-
mado contra o general Caetano esta
por instantes; o habeas-corpus conce-
dido por aquelle juiz ao 2° vicc-preBv
dente garantir-lhcs-ia ... farça da sue-
cessão do presidente esbulhado; e pa. i
scllar com a coronha das carabinas dos
seus soldados esse attentado, encontri-
se ali o general Ba.rbedo, com as in-
strucções do presidente da Republica, 1
pretexto de que cumpre julgados do
Supremo.

Eis porque toda a opinião nacional
se volve para a veneranda córte, a
esperar que ella se affirmc ainda uma
vez o anteparo constitucional sobre-
restante a este regimen fallido...

Com a renuncia do sr. Enéas Mar-
tins á reeleição, surgiram novas candi-
daturas ao governo do Pará. Dos can-
didatos o mais provável é o dr. Anto-
nio Joaquim da Silva Rosado, clinico
de nomeada e beniquisto no Pará, rc-
publicano histórico, amigo c por muito
tenipo soldado do sr. Lauro Sodré, a
quem sempre acompanhou até quando
o sr. Lauro acceitott a candidatura a
governador do sr. Enéas Martins, com
quem o dr. Rosado ficou, depois que
delle se separou seu antigo chefe. E'
dos laurislas que continuaram com o
sr. Enéas. O dr. 'Rosado foi intendente
de Belém no governo do sr. Lauro
Sodré, tendo feito boa administração,
c actualmeiite é senador estadual, e
presidente da conimiss.lo executiva
municipal do Partido Republicano Pa-
racnse, que apoia o sr. Enéas. E'
amigo intimo deste.

Mas, por isso mesmo que c o can-
didato de mais confiança do sr. Enéas,
está aqui sendo combatido a socápo,
sorrateiramente, já se vê, por clenicn-
tos da bancada paraense suggcsüona-
dos pelo sr. Antônio Carlos, pre-
oecupado, antes dc tudo, com a con-
qirsta do Pará para a candidatura mi-
netra na successfio presidencial da
Republica.

Não pôde o deputado Justiniano
Serpa ser candidato a governador, como
disse bontem uni vespertino, por não
ser paraense, c a Constituição do Es-
tado exige para a eleição aquclle clc-
vado cargo a qualidade, dc paraense
nato. Mas, em rodas políticas .mineiras,
afíirriia-se que ao sr. Justiniano
Serpa está reservada unia pasta de mi-
nistro, neste governo sc houver vaga,
ou 110 próximo governo mineiro.

O ministro da 'Fazenda autorizou a"iSocielé Anonyme du Gaz" a ceder a
São Paulo tías C". Ltd., o carregamen-
to do vapor "Rio Verde", constante dc
4.7.8 toneladas de carvão, considera-
do em transito pelo porto desta capital
o mesmo carregamento.

Desse acto foi hoje dado conheci-
mento ao inspector da Alfândega des-
ta capital.

CHAPÉUS, VESTIDOS e COLLETES
EXCELLENTES ATELIERS

Casa Nascimento; — l67, Ouvidor.

Não tem nenhum fundamento a no-
ticia hontem publicada dc que o sr. mi-
nistro das Relações Exteriores submet-
tera, lia dias ao presidente da Republi-
ca, o decreto que nomeia ministro pie-
nipotcnciarlo o dr. Abelardo Roças, pri-
meiro secretario de legação.

Devidamente autorizados publicamos
esta contestação.

Esteve hontem nos Ministérios do
Interior e da Fazenda, cm visita aos
respectivos titulares, o dr. Manoel llcr-
riardes, ministro do Uruguay no Brasil.

PUNHOS e collarinhos — Especialidade
— Casa Manchester — Gonçalves IJias 5.

O sr, Lauro Miiller, ministro das
Relações Exteriores, parte amanhã para
o local em que sc estão realizando as
manobras.

S. cx. acampará cm barraca especial,
devendo permanece, na zona militar
destinada á acção, até á manobra final.

iles-em que a pomictiltura pó.lo
«nvolvcrJUç, constituindo uma das
suas mais remtincrádòrás pr_dtieç_es.
No entanto, os governantes não dão
por 'isto', engolfados que vivem na
politicagem infecunda e arruina-
«iora. Quasi todas os Estados
eítão ainda com a mesma p.-oducção

Os agentes consulares inglezcs,
animados nela fraqueza das autorida-
des deante dos actos illcgacs c contra-
rios á nossa soberania, que aquelles
representantes do poder britanriico têm
praticado, começam a levar a sua pre-
potência a extremos, que seriam ridi-
culos, se nelles não sc manifestasse
unia intenção clara de habituar este
povo á supervisão estrangeira.

Estamos informados de que o vice-
cônsul britanhico em Santos visitou ba 1

Sempre foram encontrados alguns
responsáveis pelo desvio daquelle ma-
tcrial da Estrada dc Ferro Central, que
foi parar ás edificações do tenente

' Lconidas da Fonseca.
O procurador da Republica denun-

ciou como tal esse tenente, o mordomo
do palácio c mais duas ou tres pessoas
secundarias, que ficaram comproinctti-
das nesse caso. Como era previsto, o
sr. Frontin ficou de fora. O procurador
não achou meios de o responsabilizar.

As conclusões da procuradoria pu-
blica são ridículas. Não se admitte qua
o sr. Frontin esteja livre de responsa-
biiidade .porque, conforme argumenta o
procurador, aquelle material não iria
beneficial-o pessoalmente.

O sr. Frontin devia ter conhccinicn-
to do destino do material cm questão.
E elle o teve certamente. Demais o
ex-difcctòr da Central não podia entre-
gar sem mais aajtclla 8 material em
questão ao mordomo do palácio, do
mesmo modo como o sr. Homero Ba-
ptista não tem o' direito de confia:
dinheiro do Banco do Brasil a qualquer
auxiliar do palácio do Cattete que o
requisite cm nome do sr. Wencesláo
Braz.

Nessas condições, ttma vez que não
se faz justiça integral, valeria mais .1
pena que csfc caso soffresse a mcsm.i
sorte de muitos outros oecorrijos ao
tempo do desgoverno Hermes, c que
tiveram uma pedra cm cima, devido á
circunstancia de que o actual governo
julgou impraticável apanhar nas m,i-
lhas da justiça todas as pessoas nelles
envolvidas.

um absurdo què somente sobre o

•Logo que a politica naval inglcza
começou a prejudicar os interesses
brasileiros, ameaçando o nosso com-
mercio com as medidas vexatórias
impostas aos neutros, e especialmen-
te aos neutros fracos, e creando pre-
cedentes que infringiam os princi-
pios universalmente reconhecidos no,
direito dais nações, o Correio da Ma-
nhã, tanto nos editoriaes de Oil Vi-
dal como em outras secções, insistiu
sobre a necessidade de uma rcacção
contra aquelles actos arbitrários.
Não nos movia nem o espirito dc
hostilidade á Grã-Bretanha, nem o
ciesejo de auxiliar .1 causa germani-
ca. Jornal essencialmente brasileiro,
c guiado apenas pelas preoccnpações
dc ordem nacional, esta folha • sem-
pre encarou o conflicto europeu sob
o ponto de vista imparcial de quem,
por muitas sympathias que pudesse
entreter por qualquer dos grupos
belligerantes, collocava acima dos in-
teresses de aluados e de germânicos
a segurança o a prosperidade do
nos.o paiz.

Entre as innumeros medidas vexa-
tortas postas cm pratica pelo gover-
no inglez, com grave prejuízo para
os interesses 'brasileiros, nenhuma
nos preoecupou mais do que aa dif-.
ficttldades oppostas pelo bloqueio
britannico á entrada do café brasi-
leiro na Hollànda e nos paizes «can-
dinavos. Ha muitos imezes que abor-
damos esse assumpto, insistindo" so-
bre a natureza inconfessável ác .cer-
tos motivos que inspiravam a «ve-
ridade ingleza contra o nosso café k
chamando a attenção do governo e
do publico para os inevitáveis resul-
tados desastrcisos, que a attitude da
Grã-Bretanlia acarretaria para o
commcrcüo do nosso principal pro-
dueto. Nessa oceasião notámos que
o desequilíbrio econômico 'determi-
nado pelos c>f feitos do bloqueio aca-
baria por nos «'possibilitar de sa-
tisfazer os compromissos do paiz no
estrangeiro.

•Essa attitude patriótica, essa defe-
sa serena e desapaixonada <Ios inter-.
esses brasileiros, não foi acceita -com
bons olhos nos círculos exaltados do
nosso ultra-alliadismo indígena. Ne-
gar á Inglaterra o direito tle revogar,
pelas Ordcrs in Counçil 'do seu gabi-
nete, as ujjittrtnas jurídicas consagra-
eas pelo assentimento unanime das
nações civilizadais¦¦¦: e estabelecidas
pela jurisprudência,; dos .tribunaes .dt.
ptesas cm todas as...guerras atiteriò-
res, era fazer profissão de fé de um
gcrmanophilismo compro.mettctlor.
Procurar defender os intere.ses da
mais importante das nossas indus-
trias agrícolas era signal certo de
qne por detrás dessa dedicação pelo
café brasileiro deveria estar a cor-
rttpção allemã.

Na própria Inglaterra, um grupo
considerável do partido liberal
advertia, na imprensa e noparlamen-.
fo, ao governo dc qtte as illegalida
des flagrantes d.o bloqueio acaba-
riam por levantar contra a Grã-Bre-
t.Mtlta a opinião unanime do imundo
neutro. Entretanto, no Brasil, o
olliadophilismo cncrgiimerio, que pro-
curava experimentar nos estômagos
heróicos da soldadcsca anglo-francc-
za os produetos da nossa incipiente
industria frigorífica, organizava pe-
tições reclamando do governo britan-
nico mais algtnnas voltas do tonii-
qtteto quo estrangulava a lavoura
eaíeeira.

'Mas cm todas as coisas da vida
surgem compensações para ai que
têm a paciência dc esperar. O ponto
de vista qtte o Correio da Manhã
sustenta ha mais de um anno começa
a ser adoptado por todos. A crise,
creada pcloi bloqueio inglez e por
outras medidas illegaes e violentas,
como a blaek-list, vae assumindo
taes proporções, que os mesmos, que
levavam as nossas opiniões á conta
clc germíinopltilismo, estão agora re-'
petindo os nossos argumentos e re-!
clamando os mesmos remédios para j
a situação alarmante que nos con-
fnpnta".

Não nos regosijamos com esse

chá da'índia conquistem sem oppo-
sição os mercados da Europa cen-
trai. A' medida que se apertavam os
tentáculos' d,o bloqueio no mar do
Norte, parallelamente ao augmento
dc severidade na exclusão do café,
cresciam as ronressas de cacáo c de
chá despaohadns para a Hollànda c
para os paizes scandinavos. A maior
parte desses grandes stocks, que o
bloqueio britannico complaccntemcn-
te deixava que se accttmulassem nos
paizes limitrophes á Allemanha, iam
servir para abastecer ós mercados

viesse nas complicações políticas do Es-
tado, a favor do respectivo governador.

Mas o que o governo não tinha o di-
reito de fazer era a nomeação do te-
ncnte-coroncl Cyleno, egualmente suspel-
to aos movimentos da politica do Pará,
porque é um laurista vermelho, notando-
se até que esteve em destaque quando o
sr. Lauro Sodré se insurgiu contra o
governo do sr. Rodrigues Alves.

O mais elementar bom-senso estava a
indicar ao sr. Wencesláo Braz que o
commando do 4." devia recair sobre
official exclusivamente militar, que não
possuísse a mínima sympathia pelos gru.

t- -..,„'„.- ,i_._?os que ali sc dcgladiam, ameaçando a
germânicos, onde o cafe, outr ora de1* •'-,,. . . . . •

paz do Estado, mesmo depois da desis.
uso geral, se ia tornando escasso c
caríssimo.

Seria pueril 'discutir o lado moral
deste abuso do bloqueio como meio
de auxiliar o oommercio britannico
cm detrimento dos neutros. Esse
aspecto da questão é destituído de
vtdor pratico, porque os inglezes são
soberanamente indiffcrentes á opi-
nião que pudermos formar da mora-
lidade dos actos do scu governo.
Aliás, neste ponto, a Inglaterra segue
a orientação natural dc uma nação
forte, que se dirige pelos 'seus inter-
esses e que não sentiincntaliza nas
horas de crise. A guerra offerecctt
aos inglezes uma oppòminidade para
monopolizarem certos 'mercados.
Procuram 'fazel-o. Os prejudicados
por essas manobras têm reagido e,
dentro de certos limites, conseguem
cortar as vasas ao inglez hábil e em-
'Prehendedor. Nós, longe de imitar-
mos esses exemplos d.c resistência,
convencemo-nos de que, no momen-
to em que toda a humanidade ettro-
péa- affronta a morte sem vacillação,
o melhor meio dc nos tornarmos
respeitados pelos belligerantes seria
acceitar com humildade as vergas-
tadas com que nos castigassem. Es-
perámos que os inglezes deixassem
passar o nosso café livremente, por-
qne fazíamos manifestações aluado-
pliilas. Descobrimos parentescos pro-
blematicos com a Untentc c nos cm-
balámos na illusão de que a França,
envaidecida pelos, parentes pobres
dos trópicos, pleiteasse a nossa causa
nos conselhos dos aluados.

Esta política hystérica c assucarada,
que embaraçou com ás suas crises
periódicas a acção da nossa chanccl-
laria, deve _er hoje responsabilizada
pela crise gravíssima que ameaça a
lavoura cafceira e cujos cffeitcs se
tarão sentir tambem ria posição fi-
nanceira da União. Resta agora á
nussa diplomacia procurar reparar
os effcitos da intervenção desses ele-
atentos perturbadores, a cujo ultra-
alliadoi.hili.rrio, cm alguns casos im-
becil c em outros interesseiro e na-
gocista, somas devedores da maio-
parto dos prejuízos qtte- a guerra
nos tem causado. A questão do café
offerece margem para varias cõmbi-
nações, que a Inglaterra só rejeitará
se qttizer tratar-nos como potência
hostil e não como nação amiga. Mas
será tempo perdido esperar um gesto
de justiça do governo britannico,
emquanto não deixarmos a attittivc
àbjecta cm qtte nos conservamos
perante o poder inglez.

tencia do sr. Enéas á sua reeleição.
Mas o sr. Wencesláo tem uni grande

prazer cm complicar as coisas mais sim.
pies.

Ninguém se admire, portanto, de que,
amanhã ou depois, a questão politica
do Pará adquira uma feição violenta,
em que por força ha de tomar parte sa-
liente, cm favor do sr. Lauro Sodré,
o novo comniandanle do 47" de caça-
dores.

E o presidente da Republica teve nm
dia a coragem dc sc confessar contrario
aos "casos cstaduáés";,,;

Ao palácio do Governo íoi hontem o
sr. João Baptista da Costa, agradecer
ao chefe do Estado a sua reconducção
110 enrno de professor da Escola de
Bellas Artes.

NOTICIAS DA GUERRA
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A farinha dc trigo deu mats um pulo:
de so$ooo e 20Í500, passou para 2i$ooo
e 2i$5oo.

Não tardará o povo a clamar contra
a fatal carestia do pão; Mas clamará
inutilmente, tal qual está gritando sem
resultado contra a carestia da carne I

O ministro da Agricultura, em com-
panhia do presidente do Estado do Rio,
assistiu hontem, em Entre Rios, á inau-
guração de um estabelecimento da Com-
panhia de Lacticinios "Mondia".

S. èx. regressou á noite.

Por oceasião da estadia do conse-
lheiro Ruy Barbosa cm Buenos Aires,
o presidente Hippolito Irigoyen achava-
se de luto de um irmão, o que o im-
pediu de visitar o nosso eminente em-
baixador. Agora, quando o almirante
Frontin foi á Casa Rosada despedir-se
do chefe de Estado argentino, este en-
carregou-o de transmittir ao conselheiro
Ruy Barbosa os seus sentimentos dc
alto apreço.

O presidente Irigoyen fez sentir ao
sr. Frontin como era profunda a admi-
ração que lhe inspirava a figura notabi-
íissimá do grande brasileiro, insistindo
ao mesmo tempo sobre o pezar que
lhe causara o facto de não ter podido
conhccel-o pessoalmente.

No desempenho da incumbência que
recebeu do presidente da grande Reptt-
blica irmã, o almirante Frontin foi
hontem, ás 5 i|a horas da tarde, visitar
a' conselheiro Ruy Barbosa, que sc
mostrou muito grato ás manifestações
de cordiahlade do sr. Irigoyen.

— » m» * »» ——
BRANDÃO ALFAIATE

Av Rn Branco.

HliNüALAS — -!c_antcs c resistentes —
Casa Mancliestcr — Gonçalves Dias

M-» «->¦!-—
Quando òs representantes dos jor-

naes desta cidade entraram hontem no
Senado, os contínuos anuuiiciarani-

Jhcs uma novidade: e foi que estavam
impedidos dc penetrar 110 recinto.

Fortes grades invioláveis, de mn lado
c dc outro, impediam-lhes o ingresso
no proscênio da velha comedia parla-
meutar.

Ordem do sr. Pedro. Borges...
Aliás o tremebundo 1" secretario do
Senado tem ido em partes. Depois ca
bamboehala do reconhecimento do sr.
Irineu Machado, s. cx. prohibiu aos
representantes da imprensa a entrada
na sala do eafe, onde se combinam in-
variavelmente todas as patifarias da
casa, e dc onde a iudiscreção da rc-
portagem trouxe para o publico o in-
decoroso trama daquel.a, Agora, s. cx.
metteu a reportagem em dois metros
de uma tribuna remota, cm cuja posi-
ção, por desgraça nossa, não podemos
nppreliender coisa alguma áo seu tar-
tamttdcio na leitura do expediente. A'
imprensa, nem um copo (1'agtúi, E
realmente não c daquella água que nós
licbcmos. Quando apparcccrá o edito
da cxcoinmunhão completa? —

Do sr, Bento Berillo, importante capi-
talista c fazendeiro ho município lc
llhéo., Estado da Bahia, recebemos hon-
tem o seguinte telegrainma:

"Bahia, 3 — A coninumicaçâo trans-
mittida de Ilhéos ao Correio da Manhã,
sobre aforamentos de terrenos de Ma>
rinba, foi parcial e inveridica

O meu illustre patrício dr. I.eão Vel-
loso, me faria a fineza de mandar veri-
ficar na Directoria do Patrimônio o pro-
cesso de áfórãinehto dos terrenos de

i marinha acerescidos e aterrados por
! mim, cm cumprimento dc contrato com

o município e autorização legal da Ci-
pilania do Porto. Tudo muito regular.

Quanto a bens, sou uni dos maiores
áeci.onistas da Estrada de Ferro de
Ilíiéos a Conquista e seu director local,—
BbnTo Bkuiixo."

A PALAVRA OFFICIAL
De todas as linhas de

frente
Aiu-MANiM — Berlim. 3. — O quar-

tel-general coimnunica cm data de 2 do
corrente:"Principe herdeiro Rttpprecht — No
districto ao norte do Somme, renovada
actividade de artilheria'. Repellimos fa-
cilmcntc uni avanço inglez ao norte de
Courcclette. Ataques francezes no se-
ctor Lcsboeut Rancount, .cm geral re-
pcjlidos, .pcrmittirani, entretanto, ao ini-
migo algumas pequenas vantagens a
noroeste de tMory.il e no angulo nor-
oeste do bosque St. Picrre Waast. As
nossas tropas fizeram progre«sos na
parte norte de Sailly, apezar da tenaz
resistência offerecida pelos francezes.

Principe herdeiro Guilherme — As
acções na margem direita do Mosa at-
tingirem repetidamente o grande in-
tetisidade. Os francezes estão dirigindo
até este momento o seu fogo destrui-
dor pesado especialmente contra o for-
te de Vaux, que já evacuamos durante
a noite, por ordem do supremo com-
mando, sem que o inimigo se aperoe-
besse do movimento. * Destruímos, an-
tes da< evacuação, todas as obras do
local;'

Principe'Leopoldo — Regimentos da
Wèstplialia e da Prússia Oriental;] per
teucentes ao exercito de von Linsin-
gen e còmmnhdadps pelo major-genenal
von Ditfurth, tomaram de 'assalto as
.posições avançadas russas nas proxi-
niidádes e ao sul de Witoniz, na mar-
gein esquerda do Stochdd. O inimigo
soffreu graves perdas, deixando nas
nossas mãos 22 officiacs e 1.508 sol-
dados como prisioneiros e bem assim
10 metralhadoras c tres lança-minas
como botihi dc guerra. Mais para o sul,
próximo a Alexandrowka, trouxemos
de um reconhecimento 60 prisioneiros.

Archiduqite herdeiro Carlos — Em-
presas bem suecedidas contra as posi-
ções russas ao norte de Dorna-Vatra.

Os ataques' dos rumaicos contra as
nossas tropas alliadas, que tinham trans-
posto a fronteira sul da Transylvania,
pelos passos Altschanz e Predeal. fra-
cassaram com perdas. Aprisionamos
oito officiacs e 200 homens. A sudoeste
do passo Rolhentliunn continuam os
combates em nosso proveito.

Marechal von Mackenscn — Con-
stanza foi bombardeada, desde o mar,
sem effeiito.

Maccdonia — Ataques servios na
curva do Cerna e ao norte da Nidze-
Planinã foram repellidos. .Na frente do
Struma vivos encontros das vanguar-
das."

Áustria — Vicnna, 3. — O estado-
maior do exercito communica em data
de 1 do corrente:"Na frente do littoral o_fogo da ar-
4iH1.er.ia italiana e a. actividade dos
lanca-miiMs do adversário augmentaram
attingindo a grande violência. _A's_ 3
horas da tarde a infanteria inimiga
começou a avançar no valle do Wip-
pach e 110 planaltq. do Carsn. contra to-
dos os pontos onde acreditava encon-
Irar as> nossas trincheiras ilestrnMcs.
em situação opnortuna para ttm assalto.
A investida foi, porém, reclrassada, em
parle pelo nosso fogo de barraêem e
em parte por meio de contra-ataques.
O fogo do inimigo decresceu mais tar-
de. para rccoineçar_ eom grande vio-
lenein durante a noite.

Aviadores italianos arrojaram nume-
-ns.i? bombas sobre Dittolje, Sesan.-i e
Miraiutire. sem causar ilaninos de im-
portancia. O capitão Schncngcl abateu
sobre a baliia de Pnnrnno um neropla-
110 i.taliano, typo "Canroni".

A aoministràçáo do Carreio da Ma-
nhã. assim como todos os seus agentes
e viajantes, neceita àssignáturns para
a revista portugúeza O Rosário, unia
das mais liem feitas publicações catho-
licas editadas cm Portugal. Anno 6S000

O ministro do Interior far-se-á rc-
presentar hojo 110 embarque do dr.
Fernandes Lima, que parte .para Ala-
goas, pelo dr. Arthur pbi.no, seu secre-
tario particular.

EM perfumarias, a casa mais popular <_ a
Perfumarias Nunes — L. S. Francisco 25.
"Icy-Hol" — ú o nome da garrafa mágica
I\as manobras usada largamente.
Vende, a a Casa Mmiíz, Uni dia quento
Conserva, e tres delado n*1''*'QUcr liquido.

¦*>•

Houve quem estranhasse a medi Ia dc
inesperado reforço. Esta folha habi-! hontem. Nós não estranhámos. C sr.
tttpu-sc a defender no isolamento Pedro Borges tem ogeriza á imprensa
causas nacionaes, que no momento , c tem razão. A imprensa descobriu na

dias varias casas commerciaes daquella 1 tenente Lconidas; o Sogra e mais dois
praça, pedindo que lhe deixassem exa- J ou tres indivíduos dc pouca importar.-

cs livros, afim de poder veriíi- cia social sc exerça o :rigor da justiça,minar
car, pela escripturação da casa, sc clh
entrelinha relações com alguma firma
incluida na lista negra.

Entre as firmas a quem o represen-
nos tempos çoloníaes. A quantidade tni-.to do governo inglez foi fazer esse

insolcnte pedido está a conhecida casa
Rodrigues Alves, Toledo & C. O chefe
da casa, o dr. Martiniano Rodrigues
;.v'..^W^.!_í'^;'^ --¦' - ¦^;:;'

tem atigmlcntado, porque tudo tem
auginenfáyi). Crescem e progridem as
;ptodtie_iv6. como tudo mais, #ela

emquanto nao sc procura apurar 3.
responsabilidades do sr. Frontin, que
por ser uni engenheiro illustre não deve
ser cpllocado acima da lei, nem ter um
privilegio, que cm qualquer regimen
politico, seria monstruoso, mas que é
em tuna democracia, além de tudo,
irrisório.

eram 'hostilizadas pelos qtte assim
procuraram conquistar a popttlarida-
dc barata, que sc compra sacrificam
do o interesse publico aos caprichos
.momentâneos do dia. Collocados

sua cataditra dc trinca-mouros coisas
que não deviam ser conhecidas. S. ex.
sacodiu-a para longe. Homem de po_>.
cas letras, s. cx. ainda não compre-
hendeu, além de tudo, a utilidade des-
sa historia dc jornaes. E o digno se-

nesso terreno, em que nos temos nador não é culpado da cstrcitèza do
mantido através de uma vida jorna-
listica que já conla mais de tres lus-
tios, não ¦ iremos, tambem, perder
tempo, cm um momento gravíssimo
da historia brasileira, fazendo sar-
castnps á custa dessas curiosas con-
versões. A .situação do café é tão
grave, o problema que o nosso go-
verno tem a resolver é tão urgente,
qtte a única preocetiparão dc todos
os brasileiros deve ser a concentra-
ção das energias, de modo a forçar
tttr.a solução desta crise intolerável.

A prohibição com que o governo
britannico vae fazer cessar a expor-
ttição do nosso caíé para a Hollànda,
i apenas o coroilario natural -da po-
litica seguida ha perto de dois annos
pela Inglaterra e cujo objectivo é a
èxclitsãip do café dos mercados da
Europa central. No exame das rela-
ções entre a violência do bloqueio e
a situação do c.iiihier.io do caíé, é
preciso não esquecer que ttfio sc trata
de um acto militar destinado a ferir
cs impérios centraes e que iuilirccta-
mente nos prejudique. O fim da
Grã-Bretanha, oppon-Jo os maiores
obstáculos á entrada do café brasi-
leiro na Allemanha e na Áustria-
Hungria, é tffastar a concorrência da
nossa rubiacca, dc modo a permittir
que o cacáo do trttst britannico e o.

¦««-—«¦•¦«¦j™*»*»»-"-j»»»»«««-"""""*"",~-

scu horizonte.
Damos até um conselho ao sr. sc-

cretario: mande fcchr.r as aberturas
das grades, que por aquelles buracos
continuamos a ver... muitos buracos.

O presidente da Republica recebeu
homem, á tarde, no pa'aciò do Go-
verno, as sras. Astréa Palm c Nicola
de Teffé. que, em nome da "Associa-
ção da Mulher Brasileira", foram cau-
vidal-o para assistir ao espectaculo que.
essa Associação realiza hoje, á noite,
nn Theatro Municipal;' 1.ex. excusou-se de n.10 compare-S
cer, por ter de partir para Campos,
mas far-se-á representar pelo capitão-
tenente Jorge Doclsworth Martins, dc
sua casa militar.

O tencnle-cornnel João Baplista Cca-
icnse Cyleno parte hoje para Belém do
Pará, afim dc assumir o commando do
.17° batalhão dc caçadores, ali estaciona-
do. O sr. Cearense vae substituir o
rnajnr Alberto Teixeira Ribeiro, que se
sch_v& no comniando daqttelle batalhão;

Oa k'i;ores não vêem ruída dc extra*
ordinário nessa mutação de comniando.
O que é verdade, porem, é que ella cor-
responde 'a Uma manobra de politicagem,
em que mais uma vez o governo federal
revela a sita paixão pelos "casos esta.
duaes".

O major Alberlo é mn eneisla dos
quatro costados. Atfeiidcndò a essa cir-
fuinstaricia, o governo da Republica de-
via tran=feri!-o da gnarnição de Belém,
.jfira de que mais tarde elle não inttr-.

Pingos & Respinps
Em roílj dc artistas:

Kn*^o, põe-se á margem assim, v;.\\
maestro cora o Alberto N.poiiiuccno ?...

Oil, fillio, mas era preciso arranjar
um logar para o Abdpn Milancz... O Con*
gresso não votou a verba para a propa-
gnnda do cará.

«1 a
A Academia Brasileira de I.ctra9 resol-

vcu não fazer hontem a eleição anniin-
ciada, para o preenchimento Je uaia vaga
de miiijioiíj/.

O sr. Coellio Nctto explicou;
Nenhum de nós é supersticioso...

n'as, por causa das dúvidas,..

Causou grande sensação r.os círculos
práticos o rompimento do Irineu com o
Guanabara.

Qual sensação, qual nada I toía gen-
tc sabe que o Irineu não -=e ligou ao P.
R. C. senão para cavar a sonatoría.

E num empa de bübos quem tem talento
c... senador...

Acliam-_c in.c:ripto!3 para falar lioje» na
Câmara, na hora <lo expediente, os sr>.
Pereira T.eite, Maciel Junior, 1'. de Erit-
to, Camillo Praics e Alfredo ..Mavignier.

rode ser que desses discursos adyenlia
alguma vantagem para a Pátria ; mas es-
tanios a apistar que üft elles ficassem ca-
lados a vantagem seria multo r.-.aior.

ROUPAS brancas —Sortimento sem egual
— Cara Manchester — fioncalvcs Dias 5.

No Mosa e no Somme
A marcha das opera-
ções entre Lesboeufs

e Sailly-Saillisel
Paris, 3 — (A. II. — Cominunicado

official dc Iiontem, á noite:"Ao norte do Sonime, entre I.csho-
eufs e Sailly-Saillissi, realizámos uma
nova operação em virtude da qual ob-
tivemos sensíveis progressos.

Fizemos duzentos prisioneiros.
O total dos prisioneiros que fizemos

nos últimos dois dias neste sector ele-
va-se a 736. Entre estes ha vinte offi-
ciaes.

App.-chcr.dcmos doze metralhadoras .

A policia está disposta a levar ao extr.
rr.o a ".'ü canipnnhfl ..¦"infra 05 caríilii*;t:n5
de tlictatro:

Sabemos' que o ir. Attreüno Lc;A cha-
irou, Iiontem, ao seu gabinete, o Aug;i5*
to Mendonça, leader dos cambistas e pro-
poz-llic abandonar a vergonhosa profissão
<!l comprar "cadeiras' a cinco mil ríis c
vender a se.9.

—- V, que irei Cl fazer, doutor ? per-
gi*ntou, timidamente, o cambista.

— Manque bicho, por exemplo, que a
policia não o perítguirí for isso; foi
resposta de i. cc.

Os f.nucczns consoliilnm-so cm
Sailly.S11illi.sel

Paris, 3 — (A. 'H.) — Ao norte
dc Vcrdun, os francezes continuaram
progredindo entre Sailly c Lesboufs.
As ultimas acções locaes permittiram-
lhes varrer o terreno dos numerosos
abrigos de metralhadoras que o inimigo
ali pudera conservar intactas, porqf.ie
o estado do solo e o tenipo brumoso du-
rante longos dias tornaram difiicil a
regulação do tiro dos nossos canhões.
A noite passada foi empregada cm cer-
car ¦pequenos locaes onde os allemães
ainda resistiam, e rcchassal-os á gra-
nada.

Os francezes acham-se agora solida-
mente estabelecidos numa linha quasi
recta partindo da orla de Sailly e ligan-
do-se á linha ingleza no caminho de
Lesboeufs a Le Transloy e ao rebordo
do planalto que domina a primeira des-
sas aldeias. A conquista desse impor-
tanto ponto dc apoio facilita fortènieri-
te o objectivo franco-inglcz que consis-
te em progredir para leste, para além
da estrada nacional de Bapaumc. A
limpeza das trincheiras e captura dos
abrigos inimigos foi muito produetiva,
pois em tres dias, sem operações impor-
tantes, aprisionámos 736 homens, ou

seja o effectivo de um batalhão. O ai-
garismo põe eloqüentemente em desta-
que oascendente moral crescente, que
as tropas francezas conquistam no scu
choque com o adversário.

li" inteiramente falso que os allemã.s
tenham penetrado ao norte de Sailly,
aldeia essa que sc acha ¦ inteiramente
em poder dos francezes. Os únicos ai-
lemães que a atravessaram foram Oi
prisioneiros que fizemos.

As perdas allemãs, no correr dos
seus mallogrados contra-ataques a Sail-
ly-Saillisel; forani muito avultadas: ja
contámos para mais de mil cadáveres
era frente das nossas linhas intactas. O
inimigo nenhum esforço tentou com
vistas cm reparar o seu revez de 2.1,
defronte de Vcrdun. Os francezes pro-
seguem na sua preparação a cargo da
artilheria pesada.

Farte da linha nlleniâ acha-se encra-
vadá entre as posições onde os levou
a sua ultima avançada.

A canpiia fia Rússia
OS ALLKJrÃKS ASSALTAM AS

1'OSlf'õKS RUSSAS A'
KSQUE1ÍDA «O STOCHOD

Nova Vor!.-, 3 (A. A.) — -Sabe-se
aqui que os allemães, commandádps
pelo general Ditfurth, assaltaram as
posições russas nas proximidades de
Witonicz, á esquerda do Stochod, oc-
ctipando-as depois de grande luta.

A luta intensifica-se nn Bnlcovina' Meriilion.il
Londres, ..- (A. A.) — Telcgrammas

de Petrogrado dizem que a luta nas
proximidades do Dorna-Watra, na
Bukovina Meridional, tem assumido
aspecto* novos de violência e intensi
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Varias noticias
A acção dos sutomari-

nos allemães
provoca uma reunião
no gabinete portuguez

Lisboa, 3 — (A. II.) — Sob a presi»
dencia do sr. Bérnardino Machado rc- -
uniram-se hoje os membros do gabi-
nete ministerial, afim de tratar da
campanha submarina, desenvolvida pe-
los allemães nas costas de Portugal e
dc outros importantes assumptos;

Os ministros reconheceram que á •
intensa acção dos submarinos allemães
na nossa costa tem reação com os
projectados tumultos que, tle accordo
com elementos germanophilús expulsos
de Portugal, vários agitadores promo-
viam, aprovcitamlo-se do ensejo das
próximas eleições ádmihistartivas, Por
esse motivo o governo resolveu adiar
as eleições.

O Parlamento foi convocado para o
dia 3 do corrente.

As aventuras do nm vapor
liollnndcz

Amsterdom, 3 — (A. H.)— O vapof
hollandez Oldambt foi aprezado pot
um submarino allemão e recapturado
em seguida por um contra-torpedeiro
inglez. [ "*•

O submarino allemão tentou inútil',
mente destruir o navio.

A Inglaterra vae pcriuutuv navios
com o Chllo

Santiago, 3 — (A. A.) — Está con»
firmada a noticia de que a Inglaterra
entregará, no mez de junho do anno
próximo, cinco submarinos, cm troca
dos couraçados Latorre e Cochrane,
encommcndados aos estaleiros Ibritan-
nicos, pelo governo do Chile, e cuja
construcçao não sc acha concluída,

O valor dos submarinos que a Grã»
Bretanha pretende entregar é dó
350.000 libras esterlinas.

\ missão do núncio apostólico
em Vienna

Roma, 3 — (A. H.) — O Corrieru
i'ltatia desmeute a noticia que aqui
circulou dizendo que o novo nuncic
apostólico em Vicnna, monsenhor Vai-
fré di Honzo, tinha levado uma carta
autographa do papa para o imperadoi
Francisco J""'

O ínnrcchnl visita a linha de frctnfl
belga

Paris, 3 — (A. H.j <— O marechai
Hermes visitou a linha de frente belga,
sendo recebido pelo rei Alberto com
grandes demonstrações de synyiathia.

O ex-presidente do Brasil trouxe
profunda impressão de tudo quanto
observou. „

AS OPERAÇÕES 
~

NOS BALHANS

Os francezes retomam ®K
offensiva e apoderam-se do

posições inimigas
Londres, .. (A. A.) — Os francezes,

que retomaram, passado o mão tempo,
a offensiva cm vários flotutos da frenta
balkanioav a. oderarant-se hontem, dc-
pois de uni combate que durou tre.
horas, das posições búlgaras cm Godi-
lovo.

Os servios repellein os búlgaros
110 Cerna

Londres, 3. (A. A.) — Com .1 volta
do bom tempo, os búlgaros tentaratn
hontem uma violenta sontida contra as
posições inimigas na curva do Cerna,
mas foram completamente repellidos
pelos franco-servios, que aprisionaram
uns cçni homens.

Os rumaicos alcançam nma vlcto*
ria no passo do Altsilutnz

Londres, 3 (A. A.) _ — Um radio-
gramnia de IWarest informa que os
rumaicos realizaram um feliz ataque
ao passo Altschanz, derrotando os ini-
niigos.

¦ ¦• .''í':.-;.j

Nas linhas italo-anstriacas
Roma, 3 (A. H.) — Os jornaes sa»

licntaih a grande importância do novo
avanço das tropas italianas sobre a es-
trada dc Trieste.

Os italianos progridem no Carsn
¦ Londres, 3 (A. A.) — Communicam
de Roma que as tropas italianas no
Carso realizaram felizes "raids" con-
tra os austríacos, resultando desses
ataques serias vantagens de terreno.

UM DIRIGIVEri ITALIANO LAX»
ÇA BOMBAS SOBRE

SEB13NICO
/.orna, 3 (A. II.) — Annuncia-ss

officialmente que durante a noite de 31
do mez^ findo, 11111 dirigivel italiano lan-
çou efficazniente dezesete bombas sobre
as obras militares fluctuantes da hahia
de Sebcnico, regressando iudeuinc á
sua base dc operações.

Esteve hontem na Secretaria do Intc-
rior o professor Baptista da Costa, di-
rector da Escola Nacional dc Bella.
Artes, que foi agradecer ao sr. Carlos
Maximiliano a sua reconducção ao car-
go de lente cathcdratico da mesma Es-
cola, bem como combinar com s. cx.
o modo como deverá ser feita a distri-
buição das medalhas coniniemorativas
ao centenário do ensino dc bellas artes
no Brasil.

BANCO MEROTIL DO RIO
DE.JANEIRO

6", rua Primeiro de Março, 67
• Presidente, João Ribeiro dc 01.

veira e Souza; ditector, -Agenor Bar-
bosa. %

Banco c!e Depósitos e Desconfàji
Faz to'1.. a« operações uancariaÜ*S8'.,
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O ministro da Fazenda, despachando
o wíuerimento do cscrivüo da 6n vara
eivei, João de Souza Pinto "unior, 

pe-
diudo pagamento de serviços á Fazeu-
da nos autos de liquidação da Oeste de
Minas, declarou que não se tratando do
despesa a ser custeada direçtamente
pelo Thesouro Nacional; não ha qne
providenciar.
CAMISAS—O ijue lia
tc—Casa Manclie_iír — le n líior c clcggn-*

ííyilvc-; D.'is 5.

I dade, tendo os allemães tentado rom-1 d;
Cyrano & C«....^.per a linha russa por mais uma rez.-_.LN

Foram designados o capitão ds mar
c guerra Augusto Tlieotonio i'ercira e
o capitão-itenenié Luz Antônio de Ma-
gailiães Castro para substifuirçiiji os of-
ficiaes capitã.s <i" mar e guerra Ar- ,
•hur Lopes de Me'!o c Leonel R.mual-
do da Silva Porto, respectivamente, da
commissão de promoções e de exames,
das praças do Corpo de Marinheiros*"acionaes..:.

MUTILADO
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EPIDEMIA
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Urgentes conselhos ao
povo

•E' de . grandissimai conveniência
Hae a população - -dá - nossa capital
saiba que 

'está 
grassando entre nós

«ma epidemia de diphteria, a terri-
-vçel doença que persegue_ as creanças
ei às mata. cm poucos dias, se não
¦forem, aproveitados a .tempo os re-
cursos heróicos de que, felizmente, a
medicina hoje dispõe.
Í*A intensidade da doença accen-

tuou-se no. mez findo. Na semana
de 8 a 14 de outubro foram regis-
tirados seis óbitos, todos de creanças
contando entre um e cinco annos de
edade. Na semana seguinte, houve
dois obitoa die creanças de menos de
um anno. Mas a doença está difun-
idida pela cidade, pois as creanças
que morreram estavam domiciliadas
mas fregueziás de Santa Rita,
.SantlAnna, -Espirito Santo, Inhau-
«ta, Irajá e Engenho Velho. Desde
o_,ccntro da cidade até aos subúrbios
têm sido verificados muitos casos de' djphteria, e por tal fôrma o numero
de notificações impressionou a Di-

. reotoria Geral de 'Saude Publica,, que
cila adoptou urgentes e imperiosas
medidas -de ataque á epidemia, que
ó excepcionalmente perigosa pela
grande facilidade do_ contagio, e por-
que, cm geral, os pães dos pequeni-
11'os doentes, não suspeitando da gra-
vidade da doença que os attingiu, só
chamam o medico quando vêem as
creanças quasi em artigos de morte.

>JV preciso que todos saibam que a
diphteria só é curavel com o seritm
apropriado, a-pplicado cm injecções.
Esta indicação <r sufficictite para que
b povo menos lido comprehenda.que,
em presença de niialqner affccção da
garganta dc -setes filhinhos, deve sem
detença procurar o" soccorro -medico.

• íEntendomos qtte também o gover-
00 neoessita de acompanhar a acção
da Directoria Geral de Saude Publi-
ca, -de sorte que o serutn seja fácil-
oueute - encontrado uos postos que a
directoria possue em vários pontos
<la cidade, e fornecido gratuitamente,
,'cm virtude de isimplés .requisição me-
dica, para immcdiata applicação a
•creanças pobres. Casos ha cm que a
demora no tratamento pôde determi-
•nar a perda de vidas.

tPublicamos a seguir os
CONSELHOS 1>A DIRECTORIA

GERAI. DE SAUDE FDULIOA

iAO POVO

A diphteria (angina diphterica, la-
/ynglte dip.iitc.rica, crouo) é moléstia
cxtxímameutuj contagiosa, causada
por micróbio bom estudado por Loe-
íler cm iScL. e.nue affecta principal-
mente as creanças'..

A infecção provém sobretudo das
iiiitcosidadcs ou falsas membranas,
encontradas na garganta, na boca,
110 nariz e nos bronohios.

Tossindo, espirrando ou escarran-
do. . pôde, portanto, o doente trans-
mittir a moléstia aos sãos c estes
contaminar-se, cgiialmente, quando,
sem as d-cViidas cautelas, tocarem: no
doente, cm suais excreções c secre-
S«es, (.principalmente a saliva, o
nuico nasal), em lenços e roupas
sujas do mesmo, cm alimentos, co-
pos, pratos, talheres e outros obje-
ctos por elle 'Utilizados.

iA diphteria ié moléstia dc •notifica-
çào cmnpuhwia. Deve, portanto, ser
dado conhecimento promipto á Dire-
ctor-ia Geral dc Saudó Publica de
qualquer caso, para as providencias
devidas. Apenas stispéite-se de tini
caso, urge coniinunical-o â delegacia
idij saude respectiva, para que um ba-
cterinlogista do Laboratório Federal
compareça e proceda a exame,
•x) primeiro cuidado que deve ter

a familia, etn cujo seio appareccr um
caso, apenas' suspeito de diphteria, c
isolar o doentinho om uni quarto os-
•paçoso, de fácil arejamento, sem cor-
titiado algum, sem tapetes e provido
apenas dos inoveis c objectos .indis-
pensaveis ao tratamento do doente.
Neste quarto só -devem penetrar o
medico e a enfermeira ou tjessoa ile-
sjgiiádá para esse mister. Nenhuma
visita deve ser peranáttjda. especial-
jitciitcide creanças, e este Isolamento
persistirá durante toda a moléstia c
ainda na convalescença, em média de
ái dia:;, devendo pedir-se novo exa-
ine an Laboratório Bacteriológico
Federal, para que. verifique se ainda
é ciiçònlraido o micróbio causador da
iitolcstia.'¦Sempre 

que não -houver possibili-
dado de fazer-se. nas familias, um

.isolamento conveniente, devem as
mesma consentir c até pedir a re-
.moção do doente para o hospital de1 isolamento, onde poderá iscr acoiiipa-
•hhàdò, durante tudo o tratamento,
por pessoa da familia, que ahi queiraficar internada.

CUIDADOS COM O DOENTE
'tu — Máximo asseio corporal e

dc1 aposento. O rosto c mãos do
doente devem ser lavados freqüentes
vezes com agna morna e sabonete.
.A.boca deve ser lavada antes e dc-
pois de cada refeição. Ü soalho do
quarto deve ser todos os dias limpo,
por meio de um patino humcdecitlo
cm agita contendo, sabão cinnuim.

ProhUticão absoluta de vassouras c
éspaifaíores na limpeza do quarto,cujo arejamento diário, si bem queíiecci-sario, deve ser feito com prudelicia para evitar resfriamentos'.
.2. — Todos os objectos d.: que se

Jttilizar o doente, para suas 
' 

refei-
ções, devem ser destinados a cite cx-
clitsivamcnte, ficando separados dos
das outras pessoas e diariamente fer-•vidos durante 1Í4 de hora e depois
enxaguádós.

3" — Todo resto de alimento dei-
xado pelo d.oente deve ser queimado
ou mergulhado cm solução desinfe-
ctaiitc, anta dc ir para a caixa de
dctricu-.s domésticos.

4° — Quaesquer brinquedos dc quese utilizar o doentinho, durante a
moléstia ou na convalescença, devem
ser queimados ou, sc de valor, des-
infectados na .repartição de Proplíy-
laxia.

.5" — Tud.o quanto provier do na-
ri: o da garganta do doentinho será¦recebido cm lenços ou pannos, quedeverão ser fervidos 011 immediata-
mente mcrgulha-dos em um balde,
contendo solução désinfectante, ou
solução dc aaua quente e sabão com-
luürrj, onde devem permanecer doze
horas, pelo menos, atues de serem
entregues :'t lavadeira.

6" ¦— Toda roupa dc cama ou a-
que tiver usado o doente, tudo rjtian-
to lhe tiver tocado 110 corpo e fôr
súscopt-ivel de lava_.am,»TÍhtes desta
operação, deverá ser mcr_.u-lh.a-0 cm
«utro" balde contendo solução des-
infecíante ou tuíia solução de anua
quente e sabão comniiim e ahi per-
jtíarièccr doze horas no minimo.

7° — Civpfl, escarros, evacuações,
tlrhms, vômitos c liaúidos dc garga-
rcjo do doente devem ser recebidos
em vasos contendo désinfectante.
Depois dc despejado no local apro-
pria-do, o vaso deve ser lavado com
água a ferver.

. S; — Os algodões c panmos que
kWtcrem. servido para curativos dc-
vem ser immediatatnente ensopados'lem 

álcool, no próprio quarto do
doente, depois levados para fura e
ijivc-imados comnletainente.

9" — Finalmente, e ainda tuna vez,
o máximo asseio é .recqntmerídado,
tie sorte que diariamente c, sendo
possível, aemjrre que «e tmpurifica*

\§j :. •

AS COMMISSÕES NO
SENADO

A DE FINANÇAS DIS-
POSTA A DISCUTIR

OS ORÇAMENTOS
NUM i; ABRIR E FE-

CHAR DÊ OUHOS
Sob a- presidência 'do,'~; Victorino

Monteiro e com a presença .dos srs.
Leopoldo de Bulhões, Erico Coelho, A.
Guanabara, João Luiz Alves, Bueno de
Paiva, João Lyra e Alfredo EUis, para
estudo 1 e. discussão dos' orçamentos re-
mettidos pela Câmara, esteve reunida
liontcm, pela primeira' vez, a commissão
de Finanças do Senado.

Iniciados os trabalhos, o sr. João
Luiz propoz que se offerecessem á 2*
discussão do plenário os orçamentos
como saíram.da Câmara, para que, de-
pois de emendados pelos srs. senadores,
como lhes aprouver, a comniissão desse
o seu parecer e apresentasse os seus
alvitres, considerando ao mesmo tempo
as emendas num só trabalho, regular c
melliodico.

O sr. Bueno de Paiva apoiou o re-
presentaiite do Espirito -Santo; o sr.
Leopoldo de Bulhões não fazia iinpu-
gnação quanto aos da despesa, mas
achava que o orçamento da receita só
devia ir ao plenário depois de compe-
tentemente estudado; o sr. Victorino
Monteiro opinava que sc devia manter
a praxe, precedendo á discussão do pie-
nario, anesmo para oricntal-a, do estu-
do da commissão; e com isto estava
mais ou menos de accordo o sr. Erico
Coelho.

Afinal, o sr. João Luiz retirou a sua
proposta, vencendo o sr. Victorino.

Como tivesse á mão o seu relatório
sobre o orçamento da 'Marinha, o sr.
João Lyra leu-o á commissão.

Comparecendo á reunião, o sr. Eloy
ile Souza, membro da commissão dc
Conunercio e Industria, declarou ao
presidente que a sua commissão ia apre-
sentar diversas emendas, relativas a in-
teresses de nossa marinha mercante,
combinando com s. cx. a íórana de
apresental-as. . .

Ficou assentado, que se discutisse
hoje o relatório do sr. João Lyra, para
tornal-o um parecer definitivo.

Hoje mesmo coueçará a discussão
do orçaim-nlo da receita.

Depois de amanhã o sr. João Luiz
apresentara o scu relatório sobre o or-
camento da Viação.

Mas, cm seguida, posta de lado a
matéria orçamentaria, a commissão dis-
ctttiu e assignout •

Os pareceres do sr. João Luiz favo-
ravi-ts á proposição qtie abre o et edito
de 4-66ú$666, para pagamento tio ..gen-
te dos Correios no Estado do Rio Gran-
de do Sul, Antotiio Dias Castro, e á
que abre o credito de i6-.S40$ooo, para
pagamento ao chefe de secção extranu-
merario addido da Inspectoria Federal
de Portos, engenheiro Ernesto Otero;

o parecer do sr. João Lyra, appro-
vando o veto opposto pelo presidente
da Republica á resolução do Congresso
que concedia mais um anno de licença
ai bacharel Alfredo de Araújo Lopes
da Costa;

e o do sr. A. Guanabara, apresen-
tanclo substitutivo de caracter geral, á
proposição da Câmara, que manda pa-
gar a Louis Hermanny,- cm dinheiro, a
Importância de impostos pagos por elle
indevidamente e ottja restituição foi
mandada fazer por sentença judiciaria.

O substitutivo é no sentido dc serem
satisfeitas em espécie, e não em apo-
lices, como -pretendia, absurdamente, o
governo; todas as restituições dessa na-
tiirezã, ,.

Ainda o sr. A, G-iansoara r.ftevt-ceu
ao estudo da comniissão o seu piojecto
sobre o monopólio official de seguias;
promettendo apresentar depois de
amanliã o referente ao imposto do
fumo.

aí neste pé suspenderam-se os ira-
balhos.

mm1» .

AS ESPEKANXISTAS CARIOCAS

Reunc-so hoje o "Vlrlua Klubo"
Esta sympatliica associação de. se-

«horas esperantistas realiza hoje, as 4
horas, na sede do "Brazila Kl-abo Es-
peranto", mais uma reunião da serie
que vem promovendo para vulgarização
do ideal espêrantista I

¦Será orador official o conhecido es-
peramista dr. J. B. Mello e Souza,
aue falará sobre o thema — A versi-
ficação no Esperanto.

rem, as roupas dc uso do doente dc-
vem ser mudadas, continuando estes
cuidados todos, durante a convales-
cença até cura completa.

PREOAUÇOES A TOMAR POR
PARTE D.VS PESSOAS QUE

•TRATAM OU TEM CON-
TACTO COM DOENTES DE

DVPHTER1A

A dypliteria é rara 110 adulto. To-
davia, ninguém está livre dc contami-
nar-se ou de transmittir a outros o
contagio. Tia para cvital-o um con-
junto dc precauções, a saber: ...

i" — A'mira beijar ou abraçar tini
doente 011 cadáver dc dyphtéria.

2" — Proteger o rosto contra as
niucosidades da boca e partículas de
saliva do d.oente.

3" — Gargarejar freqüentemente
com uma solução morna borieada a
3 fc, ou boricinada a 5 % 011 de
agita oxigenada.

A liritipeza meticulosa da boca,
garganta e fossas nasaes, -diária c
systematica, é necessária, quando em
unia cidade ha casos de dyphtéria.
Pela simples ahtisopsia btical, ct-.ee-
tada desde os primeiros casos, tom
sido possível jugular epidemias de
tlyphieria cm grandes agg-lomera-
ções, como quartéis e collegios;. Os
paes devem diarian-.!eiita inspeccio-
nar, por esse motivo, os seus filhos,
sobretudo quando freqüentam esco-
Ias, collegios ou saem a passeio.

4" — Lavar com sabão e agita is
mãos e braços, todas as vezes que
saírem do quarto do doente.

5" — Só a-lii penetrar revestido de
uma blusa branca ou avental de li-
nho ou cretone, protegendo toda a
parte anterior do vestuário.

ó" — Nunca fazer refeições 110
quarto do doente.

7" — Não consentir, sob pretexto
algum, uo quarto do 'doente, a per-
inanencia de animaes domésticos
(gatos, çachprriiihos; etc.)

—• O cadáver de i.yphterico não
deve ser exposto, .nem ter àcompa-
nhaniotito de creanças. Deve ser en-
volvido em 'lençol embebidó em água
phenicada a 5 fo; abrangendo egual-
nvettte o rosto, e sem tardança inliu-
niado.

As pessoas que traiam dyphtc-
ricos devem, -de vez em quando; sair
do quarto do doente c respirar ar
puro..

O tratamento pelo soro é gran-
demente vantajoso, li' o melhor que
se conhece. Para ser etficicnte ha
necessidade de não retardar o seu
emprego.

DESIN1-ECTANT-E-S
ACONSELHADOS

Para collocar nos baldes que têm
dc receber as roupas dos doentes au-
tos de serem lavadas:

¦L.vsol, creolina, lysoformio ou for-
«n-ol do conunercio, cm solução dé
4 %.

d'ara collocar no balde que tem de
receber as secreções da garganta,
falsas membranas, mticosidadts na-
zaes, restos dc garsarejos e de ali-
mentos, algodões servidos, etc:

Os mesmos acima citados c mais
quaesquer dos seguintes:

¦Sulfato de cobre, cm solução, na
¦dose de 50 por mil.

Chlórcto dc cal, recentemente pre-'[.M.'áuü e conservado c*m vaüu iccjja-
do, ua dose de 20 grlinunas por litro
de agna.

¦Leite de cal recentemente prepara-
do a 20. %.

Lixivia do soda em solução a
30 fc.

Para as mãos, roslo e barba das
pessoas que tratam ou visitam os
doentes:

» Solução de sublimado corrosivo a
1 por mil. depois de previa lavagem
dessas partes com aj_ua e sabão".

''-.A: 
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De S.Paulo

O PROBLEMA DA AGUÃ NA
CAPITAL PAULISTA

S Paui,o, 2 de novembro r— A po-
pulação desta capital foi alarmada; com
a -noticia de que se dera oualquer gra-ve dísarranjo nos trabalhos de capta-
çao das águas da Cotia. Não . creiam
que ha exagero no termo alarmada.
Deve ser precisamente esse, porque a
ogua potável é, cm S. Paulo, um pro-ulcma inuito serio. Privilegiada em
muita coisa, indiscutivelmente bem do-
tada pela natureza com uma variedade
oe prendas que constituem o seu «n-
canto, a nossa cidade não dispõe dcmananciaes de boa e farta água. Vem
de longe o .problema e por causa do
abastecimento de agita á população tem
ats havido conflictos entre duas impor-
tantc9 repartições dó Estado: a deáguas e a sanitária.

Os mananciaes da Cantareira, cuja
água, aliás, não é das melhores, são de
um cxiuuidade notável, deante do des-
envolvimento vertiginoso da cidade e dorápido crescer da população. Não hasecretario da agricultura dos que ulti-
mantente tèm passado por esse depar-
tamerito administrativo, que não pro-cure concentrar o melhor da sua acti-
vidade ,e dos seus estudos, cm venta-
ttvas enérgicas, para solucionar o pru-blema.

Os paulistas, por sua vez,-vivem con-
stantemente preoecupados com o cha-
niado problema da agita -c por isso
quasi se vão notabilizando as pequenasíotmes existentes em alguns pontos da
cidade, .para as quaes, 110 aperto dasede ou .para que haja em deposito
água de melhor .qualidade, appéllám
freqüentemente as pessoas de mais -re-
curso. De algumas dessas fontes scfaz um commercio soffrivotmenle
compensador.

Andam pelas ruas carrocinhas quelevam a domicilio a agita do Paraíso,
a agita do 1'aboão e ha sempre anima-
oa romaria para a tradicional fonte do
moringuinho, onde é preciso estacionar,
permanentemente, soldados de policia,afim de ser mantida a ordem,..

O governo do Estado resolveu, ulti-
mamnte,- «correr á água da Cotia,
agita de rio, a cmpri-heudc importan-
tes obras de captação e conducçâo no
local apropriado. Além da água da
Cantareira, relativamente escassa, é do
no da Cotia que vem, presentemente,o maior suppriiriènto'. .Mas. ou porqueos trabalhos dc filtração ainda não es-
tejam terminados, ou porque essa
água não é mesmo de boa qualidade,offiçialnientc reconunenda ao publico
que a ferva, antes dc usar.

Aqui é que houve ao que consta, o
conflicto. entre as duas repartições..,
um quasi conflicto dc jurisdicção entre
os secretários do Interior e da Agri-
cultura, a propósito de se não enten-
derem bem, sobre a qualidade da água
da Cotia, a repartição dc- agitas e a
dirccioria do serviço sanitário. O fa-
cto ú que .essa questão da agtta conti
nua a ser uni problema muito serio ¦
para S. Paulo. E também é faclo .que, I
não obstante de qualidade duvidosa ou'
suspeita a água da Cotia, a populaçãofica alarmada quando se lhe annuncia"
que^essa agita pôde faltar.... j

h' que não ha outra, porque a da I
Cantareira, r.a estiagem, quasi dcs-i
opparece. Parece-nos que o governo'do Justado precisa cogitar seriamente
do problema, aprcssantlo-lhe' a solução
que 6 primordial para a vida dc unia
cidade. — C.

 m\» mtmmm

Polia dos Estados
k. candidatara do coronel Baeno

;; ... Brand5o: . .
Recebemos de Ouro Firio a seguinte

cpmraitaicação , .,...'. . i
•"Sr. redactor do "Correio.da Maníü".!

Saudações. Os eleitores desta cidade, 'cimo
protesto contra a candidatura - do cortnet
üueno Brandão, não compareceram 'í ás
urnas. •¦• ' -|

Houve o bico de pchna 'e a acta fása,

4

Se V. Ex*. fôr visitar os de-
positos ilo venda de moveis

RED-STÂB
ter» oceasião de verifienr como
são graciosos o ' 

práticos os
seus estjios, como 6 perfeito
o seu acabamento o como são
boas as condições de paga.
Ht incuto c preço. 0
ÜONÇAIiVEíi DIAS 71

URUGUAYANA 82

O prefeito visitará hoje
Engenho de Dentro

Uma comniissão de negociantes do
Engenho de Dentro procurou, lia dias, o
dr. Azevedo Sodré, solicilando.íl-c provi-
dencias no sentido de ser melhorado o
estado dc hygiene, calçamento e con-
serv.-tção da maior parte das ruas da-
quelle adiantado suburbio.

Como não podia deixar de ser, o
illustre adiniiistrador da cidade proniet-
teu attender, adeantando que iria pes-
soalmente observar o Engenho de Deu-
tro, para adquirir o conhecimento ver-
dadeiro daquillo de que elle necessita
por parte da Prefeitura.

E' o que s. ex. deve fazer hoje.
Estamos certos de que o dr. Azevedo

Sodré fará o que, por intermédio da
commissão de negociantes, lhe pedem
os habitantes do Engenho de Dentro, c
que não exorbita das preoccHpações na-
turaes da Prefeitura, cifrando-se em
calçamentos, illuminação e conservação
ile ruas, que actualmente são afenaj
impraticáveis:

Não é segredo para ninguém que o
aclual prefeito do Districto pretende
assignalar a sua passagem 110 governo
pelo máximo de beneficio á população.
E' por isso que os habitantes daquelle
subúrbio podem confiar na acção de
s. ex., dejiois que elle o percorrer,
examiiiandq-llic a situação.

dando ao - candidato do P. R. M.
t.-atos votos, qriaado não- comparcceíam
cem eleitores. .

Dc" V.' etc. — Alberto Bi-fjajrãa.Va^vo.
gado." -¦ . • ,' „ ,, . -,,| ;

Dois novos deputados bahianos
Sob a presidência do sr. Lamounier Co-

«Icfrcdo, esteve liontcm reunida â cónmiis-
s3o de Petição c Poderes da Caniara.

O sr. Lamounier Codofrcdo deu conta
d comniissão dos tclegrammas recebidos
leia Câmara da junta apuradora das «lei-
ções federaes ultimamente procedidas 11»
ltahia, segundo os quaes foram «leitos. c
diplomados os srs. j. J. Seabra c Rauf
Alves, respectivamente, deputados pelo -a1.
e 3o districtos daquelle Estado.

Fazendo a distribuição dos papeis con-
cernentes o essas eleições, o -presidento
«ia commissão ficou com os relativos á
eleição do sr. J. J. Seabra, endereçando*u> sr. Xctto Campello os concernentes ao
sr. Raul .Mves.

Ambos os relatores fizeram, desde loijo,
unia exposição oral sobre os pleitos elei-
toraes em que foram eleitos aqueles dois1
candidatos,. ficando, entretanto, combinado
cue a comniissão ec reuniria, de noi-o,
hoje. para ser assignado o parecer man-
duido reconhecei- o sr. J. J. Seabra e,
na próxima segunda-feira, voltaria a fja.
balhar, para que fosse cgualmcntc ass|giia-
do o parecer no mesmo sentido relativa*
mente ao sr. Raul Alves. .. .

iS «iVs
Eleições cm Maceió

Maceió, 3 (A. A.) — Realizaram-se as
c'lições cm todos os municipios, com exce-
pção do desta capital c seus subúrbios.'
Estão começando a chegar os telcgrammas
com o resultado do pleito.

OS CINCO MIIi CONTOS I>A 1,0-'
TERIA »E IIBSPANHA AOS
ASSIGNANTES DA "REVISTA
DA SEMANA!.
UMA PERGUNTA E UMA RE-

SPOSTA
Como hei de habilitar-me ao lin-

do numero da grande loteria dc l-ir-spa-
nha destinado aos assignantes da "Re-
v'sta da Semana", que a empresa da
bi-lla illustração adquiriu por interino-
dio do banco Ultramarino e que está
depositado 110 Crcdit Lyonnais, dc
Madrid ?
, — lAssignando a "'Revista kla ISe-
mana".

E como será distribuído o pre-mio que pertencer ao bilhete ?
E' comprar o numero, da "Rei-is-

ta da Semana" que lá vem tudo muito
bem explicado. J. 708.

HOJE - 100 contos
Centro Loterico — Rua Sachet, 4

0 caso da "Standard"

A PRONUNCIA DOS
IMPLICADOS

Como etn tempo noticiámos, o dr.
Minillo 1'ontaiiiha, promotor publico
que funeciona 110 escandaloso caso da"Standard Oil", pediu a impronuncia,

0 desvio de material
da Central do Brasil

O ; TENENTE LEONI-
DAS, O "SOGRA" E

OUTROS FORAM DE-
NUNCIADOS

A policia, «orno sc sabe, enviou ao
juizo federal o inquérito procedido a
propósito dos desvios de materiaes da
Central.

¦ O procurador criminal da Republica
jurou suspeição, no caso, e o dr. Mi-
guel Buarque Pinto Guimarães, pro-
curador "ad-hoc", apresentou denuncia
por crime de peculato contra o tenente
Lconidas Hermes da Fonseca^ Oscar
Pires e outros, excluindo, porém, da
mesma o sr. Paulo de Frontin.

A denuncia, que foi apreciada cm
separado dos autos, está redigida as-
sim:

r "Exino. sr. dr. juiz federal. — O
¦procurador criminal da Republica, "ad-
ioc", nos termos da lei e fundado nos
autos de inquérito policial que a esta
acompanha, vem denunciar a v. cx. o
tenente Leonidas Hermes da Fonseca,
Osoar Pires. Oscar Costa. Eduardo de
Paulo Moreaux e Daniel Máximo Ma-
ri.,i Martins, pelo faeto criminoso que
passa a expor:

. Tendo a comniissão de Verificação
de Contas, do Ministério da Viação e
Obras Publicas, remettido ao sr. mi-
nistro. cinco contas de fornecimentos
de materiaes, feit03 por José da Silva
& C. & Estrada dc Ferro Central do
Brasil, ordenou o sr. minis-tro fossem
requisitadas as necessárias informações.
E, por officio de 24 de abril de 19151
declarou o sr. director da, Estrada de
Ferro Central do Brasil que esses ma-
teriacs haviam sido recebidos pela
quarta divisão e remettidòs ao palácio
presidencial, conforme "pedidos" exis-
tentes no archivo da directoria e as-
signados pelo ex-mordomo Oscar Pi-
res — no periodo de maio a dezembro
de 1913— documentos de fls. 8 ,1 ..,-.—
.parte integrante da denuncia. E, jul-
gamlo. o sr. nrnistro da Viação que
¦os materiaes foram empregados çm
obras, do palácio .presidencial, c assim
não deveria o pagamento em ques-ão
ser feito por seu Ministério, mandou
¦remetter as referidas contas ao Muus-
lerio do Interior.

-. O ,r. ministro- do Interior ordenou
a abertura dc processo, afim de me-
Ihor se'apjuraf do' emprego de mate-
riacs dc .tão alto valor. E dos -autos de
inquérito policial surgiu com todos os
seus característicos c plenamente pro-
vado o peculato praticado pelos denun-
ceados.

Assim verificou-se que os -materiaes
existentes na quarta divisão da Estrada
de Ferro Centra] do Brasil e reqtusi-
tados ;pelo denunciado Oscar. Pires,, cx-
mordomo do nalacio presidencial —
fls. 8 a 53 — -foram em quasi sua to-
f-alidade enviados para o palácio me-
sidencial c para. o Guanabara, e da>ii
para 03 prédios numero 60 da rua Pi-
nheifo Machado, c numero 37 da rua
Moura Brasil, cm obras, de proprie-
dado do dcnttnc-ado tenente Leonidas
Hermes da Fonseca, que sobremodo
valorisava e augmentava o scu patri-
monio. , . _, .

Os materiaes requisitados a Estrada
de Ferro Centra! do Brasil e conduzi-
dos 11 or-lem da mordomia do palácio
presidencial eram critreettes, por ordem
do denunciado Oscar Pires ao tenente
liconid-áSj 011 mesmo por Oscar Costa,
para uso -particular.

Transportados os materiaes para 03
referidos nredios — ruas Pinheiro Ma-
chado c Moura Brasil — com operários
do Estado,.os empregava o tenente Leo-
ilidas em sua proor-edad-e,

Parte das madeiras criminosamente
aprrroriadas serviu na confecção de um
mobiliário, feito por vários, moldes e
alguns desenhos do denunciado tencrt-
te Leonidas, cop:as de um modelo
Luiz XV — existente uo palácio Gua-
nabara.

Dcst'arte, foram confeccionadas mo-
bilias no valor calculado cm dez con-e todas as pessoas implicadas no pro-, «"nas 1

cesso instaurado a respeito; ' . tó-Ho*. -de . réis. ... „,•„..
Em longa c fundamentada sentença' .Jorain encarregados desse mster

de hontcnTWjüiYda 5*-vara-crhuinà'^^^^*111 ?í'va P9r'°-, ^râo
dr. Ccsiirio, Alvim, discordando d«afê*WÍ!*« Moreira ,e_v-outro. , ..;.;
recer do" representante do minisrcrlo m ÇK?? -É.»3 iflSW" £95}Sffl™n a
publico, .prdiiuncioii, põr. crime de-teii-#r íSfin^dnl!i^,'íí:lla?101 $$nJ.ba!?'
.Ialivá-'de' é<ffaii'miaf6r-ClmÍ-1ès< VVineuiílWt m?>&* Ü d.eHuiic_ados,e dirccta
Ifámp, como autor, Joaquim Bclleza fxsçatizaçiio do"-tenente U-onidas, t
Osório c' Julio Rodrigues; como co- mais,larde umas forain despachadas na
autores, c Romão Fernandes Moreira, esfaçáo" de- Praia. l-ormosa para a ci-
Heitor Baptista de Leão c Thcophiio' #dc._dc Pctropolis, residência parti-

¦____.__,- • —Y¦¦' cular e • outras para a rua Moura Ura-do Carmo, como cúmplices.
O juiz, na sua pronuncia, acccntifou & «•', 37, onde permaneceram ale 1

lambem a responsabilidade do tabeWCniez; dç fevereiro. 4.e ;o'5..
lido llulascar Guimarães, por ter reco-1 ,»'felizmente nao pitdcranr ser appre
nhccid'o com autedala uma das•-ccjc-i Ifcndidas.
bres promissórias da Standard,

ao» «ot «¦

Café Globo ,~ Cho™''.te. hp«"^
colatc, só dc nhering & C.A, r. 7 Sct. H13,

ANEMIA — Cuja causa c deficiência
c condição aquosa do sangue, se não
cuidamos a tempo, resultará um nuiiio
serio declínio, que poderá tornar-se fa-
tal.

E' caracterizada pela pallidez do ros-
to, lábios descorados e falta de briihonos olhos.

A respiração torna-se difficiiílosa',
apns o menor esforço. Um excelk-iilc
medtcaiiiento encontrará no uso das Pi-
lulas Rosadas do dr. Williams, 0 Grande
ionico para o Sangue e Nervos'.

"Beriberi e Anlylostomiase"-
O capitãb-tenente medico dr. Boni-

facio ela Cunha Figueiredo acaba dc
publicar um bellissinio e notável tra-b.illm sobre "Beriberi e Aiiliylostomiase
na Marinha Nacional", pesquizandocom proficiência as causas que in-
fluem de um modo lão nefasto na
saude da nossa marinhágcih,

.0 trabalho do dr. Bonifácio da Cunha
Figueiredo fui lido perante a Academia
Nacional de Medicina, nas sessões de I
4 e 11 de maio do corrente atino, mc-
recendo desde logo os mais calorosos
elogios cios nossos mestres da seiencia
medica.

O assumpto está cni foco depois do
retumbante discurso do professo:- Mi-
guel Pereira e pertence ao numero da-
quellcs que devem despertar a alteu-
ção dos profissionaes, da imprensa t
do governo.

Per isso, com mais vagar, voltaremos
a tratar do importante e titilissimo tra-
balho do dr. Bonifácio da Cunha Fi-
guèiredoí

POLICIA
Tor acto de liontcm, foi nomeado

conituissario interino de 2a clu-se do
ii" districto policial o cidadão Firmino
Ancora da Luz, durante o impedinien.
to do effectivo Antônio Gonçalves Lei-
te. suspenso do exercício de suas fun-
cções. —b i» n> » m¦  '-

AS MISSAS GE HOJE
Uoza:n-se r.s seguintes, por alma de:
Fieuerico Giannini. ás ío horas, 1-111

Santo Antônio dos Pobres:
d. Julia Fiúza Guimarães, ás o i|_

horas, cm S. Francisco de Paula;
Arthur Orozimbo Xavier dc Azevedo,

ás 3 horas, cm S. Francisco de Paula;
d. Elyirá de Castro c Silva, ás 9 i|j

horas, no Carmo;
d. Alice V. Sianies de Castro, ás 'o

lioras, cm P. Francisco de Paula;
major Turiano 'Soares Louzada, ás

ç> 1! 3 horas, em S. Francisco dc
Paula:

Hildebrando Jannes. ás çija horas,
uo Rocha. .....

A SESSÃO DA CÂMARA
RESUMIDA

Sob a presidência do sr. Astolpho;
Dutra, secretariado pelos srs. Costa
R.beiro e Alfredo Mavignier, foi liontcm
aberta a sessão da Câmara, com a .pre-.
sença de 55 deputados'. '. j

Sem observações, foram approvadas
as duas .-tetas das sessões anteriores. .: I

Lida, depois, a matéria do expediente,
occtipou a tribuna o sr. M. de Figuei-;
redo, para solicitar a inserção, na acta
dos trabalhos ila casa, de um volo de
pe/ar pelo fãllcclihentõ do coronel An-
1onio Pessoa, ex-governador do Eslado
da Parahyba. .... .....

O orador declarou -ue só honlem
cumpria esse dever, porque teve notitia
do infausto .passamento na terça-feira'
ultima, cm bota cue. não nod'a mais oc-'
ctipar a a.ieiKão da Câmara sobre esse
faeto doloroso e ter ainda havido após'
dois dias setu ft.iiccionamento das ses-
soes;

Lamentando a perda que acaba de
sòffrer o Eslado da Parahyba, com o:
dessáphrecimeiitq quasi repentino do co-
rònel Antônio Pessoa, o orador estudou,-
em largos traços, a acção desse adminis-
trador durante o tempo de um anno ein.
que dirigiu os destinos daP.irahyb.í, sa-;
lieutnndo a acção cfíicaz do sen gover-
110, dentro mesmo do periodo da crise
financeira e econômica rue assolou o
nordeste do Brasil, e que não. obstante,
não entibiou o animo do presidente pa-
r.ihybaiio, que soube governar com se-'
gitrança, dando ao i.-.stado um grande ini-
pulso em todos os ramos da administra-
ção. ...;

Salientou o representante parahybanoj
que o coronel Antônio Pessoa, eni um;
anno de governo, executou 11111 program-
ma que tornaria fecundo o quadriennlo
de qualquer nJiiiinistraclor.

A Caniara. approvou iinanimcnichtc o
tci.iieriinenti) do deputado parahybano.

Discursou, çm seguida, o sr. Estacio
Coimbra, que se occtipou de pi-olilein..s
feiro-viarios do paiz, tiotadamcutc do
lís-.ado de Pernambuco. •¦;.

Depois disso, foi encerrado, sem de-
bale, um requerimento do, sr. Souza c
Silva relativo ás actuaes manobras do
Exercito. Esgotada a hora do expedien-
te. passou-se á ordem do dia. Eni con-
s-cqueucia dc nãò luivcr, ^orém, numero
prra as votações, passou-se á inateria de
discussão, constante do avulso da ordem
do dia. Não houve oradores e ioda a
alludida .maleria, representada por mias
emendas e treze projectos, foi encerra,
da, sendo seguidamente levantada a
sessão.

O denunciado Oscar Costa, operário
'•da 'Estrada de Ferro .Central do Bra-
sil, destacado cm serviço do palácio
presidencial, um dos encarregados das
obras do tenente Lconidas,. era quem
mais auxilio prestava ao crime, escre-
vendo as especificações dc madeiras pc-
didas á Estrada de Ferro Centra' do
Brasil, recebia os materiaes pedidos,
bem como se encarregava de fazer mo-
bilias com madeiras do Estado e que
eram conduzidas para o palácio Guana-
bara c dali conduzidas para a rua Pi-
nheiro Machado 11. Co.

Sua acção tornou-se dc destaque.
Os denunciados Eduardo Paulo Mo-

reattx c Daniel Mariano Maria Martins
prestaram relevantes auxílios ao tenen-
te Leonidas.

A acção desses dois. denunciados ja
revelada 110 momento da posse como
uma das causas melhor oe accenlúa no
momento do crime: applicação do ma-
terial criminosamente apropriado.

O denunciado Manoel Mariano Maria
Martins, além desse auxilio foi, cm
vista dos serviços : prestados, presen-
teado pelo tenente Leonidas, com mate-
riaes pertencentes ao Patrimônio Na-
cional.'O crime dc peculato está evidente.
O denunciado tenente Leonidas com o
prestigio que lhe deva sua posição de
convívio com o mordomo Oscar Pires
— illudindo a administração publica,
logrou se apropriar criminosamente de
bens do Eslado na importância de réis
3s.':_63!L$S-9i'.lí manifesto o dolo com que agiam
e dos meios de que sc cercaram para
o faeto não chegar ao conhecimento
da Justiça Publica.

A' vista do exposto, a Procuradoria
Criminal da RepubMca offerece a pre-
sente denuncia contra o tenente Leo-
ilidas Hermes da Fonseca e Oscar Pi-
res, como incursos nas penas do ar-
tigo 1", letra B, da lei 11. 9.110, de
30 de setembro de 1900 — e contra
Oscar Paulo, Cândido de Paulo Mo-
reaux e Daniel Cardoso Maia Martins,
nas mesmas penalidades — çm combi-
nação com o art. 21 do Código Penal.
Assim, roqueiro contra os mesmos de-
iHinciados se inicie a necessária forma-
ção de culpa, para o que de direito..".

Os autos foram conclusos ao juiz
dr. Vaz Pinto para receber a denuncia
e designar dia c hora' para a formação
da culpa dos denunciados.

mc Hj f—i « o».

liom OnfO, Clionolnte 1- IJnmbnns
— Só 110 MOINHO I)H OPItO.
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Âggreáiu o caixeiro m a vara
de medir

O árabe José Fernandes, estabeleci-
do com uma loja de quadros e vidra-
eciro ua Avenida1 Passos 21S, tem
como empresado o menor Luiz An-
lonio.

Hontem á tarde Luiz desobedeceu a
uma ordem de seu patrão, e este, tilllh
gesto de suprema brutalidade, armou-
se da vara do medir, esp.incott-o barba-
rainente, acabando p,'r lhe fazer uma
ésteuia br-ícbn na cabeça.

Fernandes evadiü-se e Luiz, depois
de medicado pela Assistência, íoi qtiei-
xar-Se á policia do 4o districto.

Em 1913 importou cm .
'-.2i6:.:SSít4o c movimento das trans-
missões de ínnnoveis por venda, re-
gistradas uo Districto Federal.

Foram adquirentes 4.111 particulares
e 192 pessoas jurídicas, e trnnsmitten-
les. 4.535 particulares c 330 pessoas
jurídicas,

Forain trarismittidps: 2535 prédios,
por inteiro, c 156 em fracções; 96 bar-
racões_ telheiros, cie, t 2.595 terrenos.

Bebei''. . . toilos bebem, mas só
bebe bem quem bebe

OASOATINIIA

100:000$000 « HOJE
Centro Loterico — Rua Sachet, 4
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O concurso para substituto de
physiea na

Faculdade de Medicina
Começarão hoie. na Faculdade de

Medicina-, os trabalhos do concurso pa-
ra professor substitüio de physiea.
Acham-se inscriptos 03 drs. Maurilio
Tito Nábuco de Abreu, Francico La-
faycttc Rodrigues Pereira. Miguel Oso-
rio de Almeida. Francisco Alves de 01:-
veira Cotão, Alberto das Chagas Leite c
Henrique Lacottibe.

Obedecendo á ordem de insçripção,'oscãiid-datossãq divididos cm. duas tur-
ilias para as provas. Da primeira fa-
zem parte 05 srs. Mttrillo Tito Nábuco
de Abreu. Francisco Lafayette Rodri-
guès Pereira e Miguel Osório de Al-
meida, e da. segunda os drs. Francisco
Alves ue Olnciia Cut5o, Alberto das
Chagas Leite e Henrique Lacombe,

As provas serão realizadas da seguin-
¦te forma: dia 4 do corrente, ás 8 da
noile. prova de áígilição da 1* turma
de candidatos: dia 6, ás S da noite,
prova de arguição da 2* turma dc ca:i-
didatos; dia 7. ás 91I2 da manhã, pro-
va pratica da 1" turma, no Laboratório
de Physiea; dia 8, ás 91I2 da manhã,
prova pratica da 2' turma, no Labora-
toro de Physiea: dia 10. ás 81I2 da
noite, prova oral da 1* turma, e dia 14,
ás 8iU da noite, prova .oral da a*
'turma-,

KSr^S_iaSS_$C^-.... "-¦':-•¦'"?-'-'.- -;.; ''2'-
>•-': ' S •-.,- '-- . -1» * -

Na Academia de
letras

o ar; Miguel Calmem escolhido
para reger a cadeira ds

Estudos Brasileiros na üniver-
sidade de Lisboa

O sr. Fclinto de Almeida propoz ante-
hontem á Academia Brasileira de Letras
a designação do illustre dr. Miguel
Calmou .para ser o primeiro dos nossos
compatriotas incumbido da cadeira de
Estudos Brasileiros na Faculdade de Le-
trás da Universidade de Lisboa. Com
uma salva dc palmas, que explodiu do
mais legitimo e sincero cnthtisiasmo, a
Academia acclamou a feliz indicação,
consagrando-a.

Idênticos applausos merecem-nos a to-
dos- nós a escolha do joven estadista.
Ninguém melhor do que o dr. Miguel
Calmon — homem dc Estado com va-
lores de excepção, homem de seiencia
com uma actividade benemérita posta
ao serviço das grandes causas e literato
dos mais brilhantes de que se podem
honrar as nossas letras honestas — para
essa funeção insigne. Na cadeira de
Estudos Brasileiros, cm Lisboa, s. ex.
não só mostrará uma das mais pujantes
celebrações do nosso paiz, como um dos
espíritos mais capazes de fazer a affir-
inação de nossa pátria, lá fora, sob o

ponto de vista do verdadeiro interesse
nacional. Foi a uni brasileiro de bom

quilate, para honra nossa, que se com-
metteii essa embaixada de intclligencia.

 ¦oo»,i»
Beber. .. todos bebem, mas só

bebo beju quem bebo
OASOATINIIA
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O DIA DO PRESIDENTE
O presidente da Republica teve, hon-

tem, -toda a tarde oecupada em receber
parlamentares, todos para tratarem de
assumptos de interesse político c re-
gional. Foram elles os senadores Cos-
ta Rodrigues, I. Machado, Gonzaga
jayme, João Luiz, V. Monteiro, Pires
Ferreira e A. Guanabara, e deputados
Moreira Rocha. Prisco Paraiso, Pau-
ia Pessoa, V. Piragibe, Domingos l'i-
gueiredo, Anthero Botelho, Augusto de
Freitas, 'Estacio Coimbra, Eusebio de
Andrade, Pedro Luiz, Pereira Braga,
Álvaro de Carvalho, Ephigenio Salles,
Moniz Sodré, Antoniiio Freire, Ra-
phael Cabcda c Flavio Silveira.

ConfeTeiiciou, itambeni, com s. ex.
sobre assumptos dc alta relevância e
que dizem respeito á nossa vida inter-
nacional, o sr. Lauro Miillcr, minis-
tro do Exterior.

Ainda foram recebidos por s. ex.:
em audiência especial, que se cffcctuoit
no. saião da Capella, o sr. Edwin
Morgan, embaixador americano, que
lhe foi apresentar despedidas por ter
de embarcar para o scu paiz em gozo
de ferias; depois, o almirante José
Carlos de Carvalho e os drs. Américo
Lassance c Henrique Zetter, que fo-
ram agradecer a s. ex. o seu compa-
rccimctito ás experiências da turfa na-
cional.

Em nome do presidente da Republi-
ca, seu secretario irá amanhã á resi-
dencia do dr. Affonso Camargo, acom-
paiiliandòJo dali á gare da Central, onde
o presidente do Paraná embarcará, de
regresso para o seu Estado, cm carro
reservado, posto á sua disposição pelo
governo.

S. cx. fez-se representar, por seu
ajudante de ordens capitão Carlos Ei-
ras, na inauguração da Companhia de
Lacticinios "Mondiá", hontem realiza-
da çm Minas e para a qual recebera
convite do dr. Jaguantara de Miranda.1 » oüi *) —

O couselbo de ministros na
. Hespanha oecupa-se de

vários problemas
Madrid, 3 — (A. II.) — O Conse-lho de Ministros esteve reunido hon-tem á noite, tendo deliberado apr-.sen-

tar amanhã ao parlamento um decreto
prorog-ardo a lei dc subv-.-cncia. los
conservadores coii algumas modifica,
ções e addilamenios, nos q-rtcs o -ar
\ão será considerado artigo de primei-ra necessidade.

O conde dc Ron.anones derivou queaj principal Ipreoccupnção n,p governonão é a resolução dos picbkn-.-.s do
trigo e do carvão, mas dos trans-
portes.

"São Lourenço" - ****_
Rio Novo, para 200 réis, com valiosos
brindes. — LOPES SA" & C.

Foram adiadas as. eleições ad-
ministrativas era Portugal

Lisboa, 3 — (A. IL) — As eleições
administrativas foram adiadas paraépoca ¦indeterminada,

O govcrnjs resolveu çffcctua,- uma
sessão ..extraordinária .do Congresso,
cuja primeira reunião foi convocada
nara o dia 8 do corrente.

DB ROMA

O cni-doiil Delir, Volpc moribundo
Roma, 3 — (A. II.) — Esti mori-

bundo o cardeal Delia Volpe.

MINISTÉRIO DA FAZENDA .. ¦

A questão dos alugueis
dos próprios na-

cionaes
O sr. Pandiá Calogcras, cm respos-

ta á uma consulta do ministro do In-
terior, declarou que por despacho do
Ministério da Fazenda, de 6 de feve-
iradas do corrente anno, foram arbi-
tradas, para a cobrança de alugueis, a
taxa de 5 0|° para os fúnecionarios queresidem eni próprios nacionaes em ra-
zão do cargo que occtipam, por dc-
terminação do governo, e outra sobre
o valor venal do próprio para os -cm-
pregados que 03 habitam voluntária-
mente.

Aproveitando a opportunidade o mi-
nistro da Fazenda pediu aquclle scu
cpllega providenciar para que as repar-
tiçõs subordinadas a esse Ministério,
que effcctiiam descontos dc alugueis,
cumpram o dispositivo ria regra 3a pa-ragrapho Sa, do arligo 3" da lei nii-
mero 3-070 A, dc 31 de dezembro de19'.5. Pois a única repartição que tem
satisfeito essa exigência é a Brigada
Policial.i—1»«o e f^ ' .... ——

Parte iioje para Campos o sr.
Wencesiáo Braz

O presidente Ja Republica, ncompa-
nliado do ministro d,-» Agricultura; do
coronel 'Tasso Fragoso, capilão de fra-
gafa Thiers Fleming, cípitão Carlos
l-.uas, capUão-tenente Alvim Pessoa
e tenente Pedro .Cavalcanti, de
sua casa militar, e dr. Raul Noronha
Sá c coronel Maggi Salomon, de sua
casa civil, embarcará hoje, ás 91b ho-
ras da noite. 110 Arsenal de Marinha,
com direcção a Sant'Anna de Maruhy,
onde .tomará o comboio especial que o
levará a Campos, afim de assistir á
inauguração dos melhoramentos por
que passou aquclla cidade.

S. ex., por intermédio de seu secre-
tãrio. convidou os representantes dos
jorn--.es. cariocas, que trabalham em seu
palácio, para acompanhal-o nessa ex-
cursão.

»->-a-»-o-»e_,iT 1
1'AGAMEXXOS ATIÍAZADOS

Os operários da Prefeitura conti-
íiiinni n rcclàúim-

Levamos ao conhecimento de quemcompetir o at-razò de pagamentos
que estão os nobres operários d.
rectoria de Obras da Prefeitura,
não recebem 03 seus salários desde
mez de julho.

Ila quatro mezes. pois, que esses li
mililes empregados Ja Prefeitura
iut.-.ndo com toda sorte de difficulüa
di.s e p-ssando pelos peores saciifi
cios.

Chamamos para o caso a attençãode dr, Azeve-ro Sodré,

em
Di-
que

Im-
vem
ida-

O "CASO'JL)E GOYAZ
DE COMO UM JUIZ
DE PAZ LAVRA SEM

QUERER SENTENÇAS
DE SANGUE

Nem sempre os "accordòs" do *t.
Wcncesláo são levados a serio.:.

Exemplo, o accordo de Goyaz, que
s. ex. promoveu e em virtude do qual
os partidos governista c opposiciomsta
votariam no .mesmo candidato para pre-
sidente do Estado, na futura eleição de
2 de março: de 1917, disputando elles
cm pleito livre a - representação esta-
duai, na eleição de 7 de setembro deste
anno.

Estamos habilitados a informar aos
nossos leitores o que'íoi a eleição de
7 de setembro.-.'cuja- liberdade o ore-
sidente goyano sc cdinprometiteu a
assegurar, como condição sinc qua non
da entente estabelecida. Diga-se de pas-
sagem que a só satisfação da liberdade
de suffragiós, assegurada pela' Consti-
tuição, bastava, aos opposiciohistaspara
acceitarejn uma pessoa do sr, Caiado
como presidente. r ¦ ., .

Tinha-se sellado o compromisso teci-
proco cm uma das salas, do Cattete,

Ia-se verificar o seu quilate.
Aó approximaMe a eleição' de 7 de

setembro, a' dictadura do acêordante
governista poz o panno'á amostra.

A lei eleitoral goyana não dá repre-
sentação á minoria, dividindo o Estado
em 12 círculos de dois deputados. Esta
inconstitucionalidade da lei não basta-
va para tranquillizar o vice-presidente
(em Goyaz, em dois quadriennios, _os
vices e o presidente do Senado têm
governado seis annos). Expediu elle um
decreto alterando os círculos, mudando
as sedes ao sabor das conveniências
da situação, quando a divisão estava
feita e o artigo 6c, da Consiituição pre-
ceitua: "compete ao Congresso estabe-
lecer a divisão politica do Estado."

Ainda não bastava esta inconstitucio-
utilidade para fantasiar-se uma victoria
eleitoral dos hermisras.

Embora as condições financeiras do
Estado sejam precarissimas, abriu-se
credito para augmentar a força poli-
ciai.

Distribuindo força policial pelos mu-
nicipios mais importantes e mandando
fazer actas falsas naquelles em que a
eleição não poude ser feita a boca d'ar-
mas — o elemento official tratava dc
cumprir o accordo. Em Santa Luzia,
uma das novas sedes creadas pelo il-
legal decreto, do governo, c cujo Con-
selho Municipal devia expedir diplo-
-ma ao sr. Arnulpho Caiado, irmão do
sr. Ramos Caiado, as maiores tropc-
lias foram praticadas pela policia, e o
candidato da opposição. Arthur Ribeiro,
para poder permanecer na. cidade, teve
de pedir habeas-corpus ao juiz federal.

Do .'mesmo recurso . teve de lançar
mão o candidato Manoel Dias dos San-
tos, ameaçado de morte cm Catalão e
o collector federal Annibal Jayme, de
Corumbahyba.

•A policia interveiu em Anicuns, Alie-
mão c Ipameri .perturbando o pleito;
em Pouso Alto, as autoridades lo-
cães impediram que se lavrasse a acta,
c em Bomfim as mesas protegidas por
praças e jagunços fizeram patota. Para
o Jatahy seguiu contingente sob as or-
dens do official, que em Catalão orde-
nou o morticínio dc 4 de fevereiro,
ainda impune.

Apezar dos vicios da lei eleitoral, da
compressão exercida, das demissões de
fúnecionarios, do desplante das altera-
ções de círculos c mudança das respe-
ctivas sedes, na véspera do pleito, os
resultados conhecidos, publicados çelo
Gàyas c pelo Araguary são, cm conjun-
lo, os seguintes:

PARA DEPUTADOS
Municipios i

Da capital.. .... ¦«
Dc Jaraguá.. ... .. ...
Dc Anicus.. .. ... ..
De Curralinho.. ... ..:
Dc Pyrenopolis.. .....
De Corumbá .. .. ...
De Santa Luzia
De Morrinhos .. .. ..
De S. José Tocantins..
Dc Pilar 1
Dc Allemão
Dc Boa Vista -
De Santa Rita .-
De Annapolis .. .. ..-
De Santa Cruz.. ..•..-
De Bella Vista
De Campo iFormoso ...
De Ipameri  ,t
De Corumbahyba .. ...
Dc Chryslacs .. .. ..
Dc Campinas
De Catalão (1 seleção)
De Rio Verde. •
Dc Nova Roma.. .. ..
De Cavalcanti
De Chapéo.. •. ... »«•
Dc Palma
Dc Kalividadc
De Porto 

'Nacional., 
...

Dc Taguatinga
.5.846 4.584

O governo mandou fazer actas falsas
para Taguatinga, Conceição, ; Anicuns,
Santa Luzia e Catalão. De Catalão so
publicamos o resultado de uma secção
em que foi permittida a fiscalização.
O órgão da gente com que o sr. Hermes
presenteou Goyaz não publica os resul-
tados que dão grande maioria á oppo-
sição, mas fulmina-os de nullidade.

Faliam os resultados do Peixe, Duro,
Posse, Sitio, Forte c muitos outros,
mas a opposição diz já contar com dez
deputados e o governo manda annun-
ciar que fez 26, quando a Câmara se
compõe de 24 e a chapa hermista só
recoiimicndoii 24 candidatos.

Os Conselhos Muniçipaes que devem
proceder á apuração foram escolhidos
a dedo, fazendo-se cautelosa alteração
das sedes dos círculos para que todos
os candidatos da chapa official sejam
diplomados. Mas o circulo 12o, que
fica nas proximidades do Pará c Ma-
i-anhão, não pôde ser alterado, conti-
miando a se compor dos municípios de
Pedro Affonso e Boa Vista, ambos
opposicionistas. Mudou-se a sede de
Boa Vista, que é cidade, para Pedro
Affonso, que i vilia, e o governo com-
pleiou n obra cassando os mandatos dos
conselheiros muniçipaes desta, c no-
meando um novo Conselho de sua con-
fiança. De sorte que nem mesmo, no
12" circulo, unanimemente opposicio-
nista, os eleitos da opposição serão di-
ploniados. . .

Pedro Affonso recebe assim o ter-
ceiro castigo por não se curvar á polk
tica dc salvação, reinante ainda 110 EsJ
lado: de comarca passou a termo c foi
annexado a Porto Nacional; tentou-se
a deposição do seu Conselho pelas ar-
mas, os seus eleitos para a Câmara
dos Deputados foram depurados; agora
os seus conselheiros são substituídos
por outros de nomeação do governo e
por isso dcu-se-lbc a honra dc -ser sédc
do 12" circulo.

Pedro Affonso reagiu, muito sangue
foi derramado e o Congresso Nacional
amnistioti 03 insurgentes. Pedro Af-
fonso de novo insurge-se e expulsa os
inltusos e o seu Conselho Municipal
vae recorrer, conto fez anteriormente,
á justiça federal.

Bôa Vista lambem recebeu o seu
castigo, passando de comarca a termo
de Porto Nacional, que fica distante
150 léguas e dc que é juiz de direito
o celebre instrumento político dos salva-
dores, dr. Palha.

Está ahi a efficacia das sentenças
saloinonicas dn sr. Wcncesláo como
juiz de paz (aliás, esta funeção, por
não dar resultado, íoi suppriiuida na
ordem civil).

Olhem os accordòs!
¦ -—ao oooia.

Opp. Gov.
406 562
307 19
77 o

168 299
.145 B04
105 "9
B5» «30
55 856

C23 22
50 45

130 CÓ4
O ri o
7S *55

16S rio
iGS 152
80. 229

361 o
84 95
30 176
12 76
33 J62
68 HS
34-5 4°c
83 c

476 o
392 o
4S0 480
200 249
115 192
532 67

Foi sánccionadá a resolução do Con-
scllio autorizando o prefeito a conce-
-ler licença ao guarda municipal julio
Rosa,

 ,»owfq_H-»*qp » tan - ¦ . ¦-«

OLIVEIRA LIMA
Amigos e admiradores do ministro

Oliveira- LiílKi pensaram em ofíerecer-
lhe um banquete antes da sua partida
p.ira.lS. Paulo, de onde regressará logo
depois para Pernambuco. Se bem que
aposentado, o dr. Oliveira Lima tem
trabalhado csfprçadamentè para enalte-
cer 110 estrangeiro o prestigio do Bra-
sil.

Ha seis annos s. ex. percorreu onze
universidades americanas, onde reali-
zott. conferências políticas, seientificas
e Jitcrar."is sobre as coisas do nos.-o
¦paiz. Ainda.a sua recente viagem ao;
Estados Unidos leve por fim acceder
ao convite do director da Universidade
de Ilarvatíl, -para ali inaugurar o curso
de "Historia da America Latina.", o
que s. cx. efíéètltótl com o brilho ha-
bitual.

A prójeotada manifestação, que de-
veria ter logar no dia :; dt. mez fin-
do, devido á indisposição do sr. Òli-
veira Lima, foi adiada nara o próximo
diú 10, tendo a ella adherido numero-
sas .pessoas de destaque na nossa so-
«i_.da.de, - - - ~.v

CARNES VERDES
MATADOURO DE SANTA CRUÍ

Foram abatidos hontem neste mata-
douro, para o consumo desta capital,
564 rezes, 90 porcos, 16 carneiros e
41 vitellas.

Marchantes: Cândido E. de Mello,
49 rezes c 4 porcos; Durisch & C„ 16
rezes; Alexandre Vigorito Sobrinho. 1
porco; A. Mendes & C, 76 rezes c 3
carneiros; Lima & Filhos. 2S rezes e
1-2 porcos; Francisco V. Goulart, 75
rezes, 35 porcos e 16 vitellas; João
Pimenta: de Abreu, 18 rezes; Oliveira
Irmãos & C.. 114 rezes, 20 porcos c
12 vitellas; Basilio Tavares. 3 rezes e
13 vitellas; Sobreira & C„ 49 rezes;
Cooperativa dos Retalhisras. 13 rezes;
Pontinho & C, iS rezes; Fernandes
& Marcondes, 18 porcos; Augusto da
Motta, 38 rezes e ,4 carneiros; F. P.
de Oliveira & C, 39 rezes; Edgard de
Azevedo, 28 rezes.

Foram rejeitados: 16 2I4 e 4'8 re-
zes, 3 porcos e 8 vitellas.

Foram vendidas cm Santa Cruz 35 3I4
rezes.

RNTREPOSTO DE S. DTOGO —
Nes.te entreposto vcndcrani-se: 511 rc-
zes"c ,.4, com 124.451 kilos; S7 por-
cos, com fi.921 Idlos; 16 carneiros, com
308 kilos, e 33 -vitellas, com 2.720 ki-
los. . .

Vigoraram os seguintes preços:
Rezes.-  ?7oo a $Soo
Porcos. ..... —' a i$aoo
Carneiros. ..... —- a 2$ooo
Vitellas $900 a i?ooo

OilOlOOf
NA ESTAÇÃO DE MENDES

O Mo de Santa Cruze atirado
a distancia por lima locomotiva

e morre instantaneamente
Voltava liontcm, á noite, dcsprcoccu*

pado, de. um passeio á cidade, -para sua
fazenda em 'Mendes, o barão <le Santa
Cruz, quando, ao atravessar a linha, na
cancella da estação, não reparou na ap-
proximação de um expresso que entra-
va na estação. Foi então apanhado pele
limpa-trillios da locomotiva, que o ati-
rou á grande distancia, morrendo elle
instantaneamente.

O barão de Santa Cruz, politico de
grande prestigio no município de Barra
Mansa, era casado c tinha a avançada
edade dc 76 annos.

Era pae do contra-almirantc Souza e
Silva c do coronel Souza e Silva, su-
pc-rintendente da Limpcsa Publica ues-
ta capital.

Ao local do desastre compareceram
o delegado de policia da cidade de Men-
des, Luiz José da iFonscca, e seu es-
crivão 'Felix Braga, que tiveram, pot
pessoas que sc encontravam tia estacio,
informações de ter sido o desastre ia-
teiramente casual.

Do oceorrido teve seiencia o dr.
Carlos Coimbra, í" delegado auxiliar da
visinho Estado.

Diário das manobras
SiixíA-rEiRA — Duas profissões que

não se nccommodam facilmente são a
de soldado com a <1c jornalista. Esta
tem forçosamente dc ser prejudicada
se for exercida por um soldado. Isso
porque, a actividade do jornalista,
desordenada c febril, obedece muitas
vezes a ardores ou a resoluções repcn-
tinas, quando o soldado está estricta-
mente subordinado á disciplina, que não
indaga de sua boa ou má disposição
para o trabalho.

Eu, antes destas manobras, nunca
fora jornalista ou soldado, mas estou
convencido, pela minha experiência dt
cada dia, da evidencia dessas verdade,
corriqueiras.

Assim, hoje, estava muito mais dis-
posto a rabiscar algumas linhas, senta-
do sobre minha mochilla, do que a ia-
zer cargas de baionetas e tentar movi-
mentos envolventes com a mesma mo-
chilla ás costas. E parece que meus
companheiros todos comprehendcm nii-
nha indolência: faz uni calor horrível
e ameaça chuva.

A chuva, depois das cobras, é o que
mais preoecupa os voluntários. Coni
razão, porque no caso dum valcntí
aguacciro, todo o escasso conforto dai
barracas irá pela água abaixo.

Mas não posso me quedar, fitando
anciosamente o céo carregado, e tam-
bem não me poderei alongar muito nes-
tas notas. l'ort_tio, ao envez do dia
tranquillo que desejara, tivemos — os-
sos do officio — um exercício longo e
duro. E' tarde e nota-se a fadiga em
todo o acampamento: presinto que o
samba hoje não será dos mais anima-
dos...

Assistiram ao nosso trabalho dc hoje
o sr. .ministro da Guerra c o chefe dc
estado maior.

O 7o batalhão estava entrincheirado
numa caixa djagua; o S° e 90 foram
escalados para o atacar. Eu. nas fi-
leiras não líodia, natitralmenjtc. apre-
ciar o conjunto. Entretanto, estou con-
vencido de que o 8° c o 90 fizeram
magníficas evoluções c que o 7° se de-
fendeu com extraordinária pujança. O
caso, 'panem, 6 que este teve de ceder
ao numero c ao Ímpeto dos atacantes.

Os officiaes mostraram-se satisfeitos
com a resistência dos voluntários —«
Cai-oral.

O dia no Senado
Nova fuzilaria do sr.

Pires
A eessão de liontcm foi presidio!»

pelo sr. Urbano dos Sanios, secreta»
riado pelos srs. Pedro Borges c José
Metello.

Depois da approvaçao da acla dos
trabalhos anteriores, procedeu-se á lei-
tura do expediente, que constou: de
um officio do senador Ruy Barbosa,
pedindo dois mezes dc licença; de um
tclegramnia da assembléa niatto-gros-
sensc, communicando ter-se insiallado
cm Corumbá; do orçamento geral da
despesa para 1917, approvado pela Ca-
mara e outras matérias insignificantes.

Entrou-se na hora dos discursos...
O sr. Cunha Pcdrosa fez longo ue-

crologio do coronel Antônio Pessoa,
ex-presidente da Parahyba, ali falleci-
do, e propoz um voto de pczar, tia acta
dos trabalhos do dia, pelo fallecimento
do.illustre cidadão, qtfc o Senado dc-
feriu.

Em seguida, o sr. Pires Ferreira
disct-.rsoti sobre a politica do Piatihy,
atacando desabridamente o juiz federal
da. secção do mesmo Estado, que não
esta de accordo com os seus desejos.

0 ardoroso senador piauliychsc foimuito, aparteado pelo sr. Mendes daAlmeida c ]os3 Euzebio, que defen-dtam o juiz.
Mas o sr. Pires não se deu porvencido c resultado de sua imperti-

ncncia foi que o sr. Euzebio deixou orecinto.
Quando se acabou esse discurso, nãchavia numero.
E os trabalhos foram suspensos.

IMPOSTOS NOVOS
O sr. Lopes Gonçalves

quer que o jogo e as diver*
soes paguem

Ao presidente da commissão de Fi-nanças do Senado, o sr. Lopes Gonçal-ves, representante do Amazonas, apre-sentou hontem as seguintes entendasao orçamento da 'Receita:
Ao paragrapho 4», n. 36, accrcscen-tc-se, depois das palavras por hypotlie-cas, e 'penhores ou cauções cónvcii-cionaes .
Em seguida a esse paragrapho c ao11. 39, addile-se:
40. Dito de 15 »!° sobre a lotaçãoou calculo animal da renda bruta das

casas de jogo, toleradas pela policia,
qualquer que seja a, denominação dasmesmas, clubs familiares ou não.

41. ..ilo dc :o "|" soblõ :i ri-nda
bruta da venda dc bilhetes de entrada
nas funeções sportivas dos diversos
clubs 011 associações desse gênero.

42. .Dito dc 10 °|° sobre a venda doi
bilhetes de theatro c outras casns dc
diversões, relativos a espectac-.ilos pu-blicos, excepto dos que se destinarem
a obras de caridade, beneficência ou
plulantropia.

43. Dito de 10 ";" sobre a percenla-
gem que r.s associações de corridas a
cavallo ou de outro qualquer gênero rc-
tirarem da venda de ponlcs ou bilhetes
de aposta.

S. Ç._ em. 3 de novembro de i9i(
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0 ORÇAMENTO DA ________

O sr* João Lyra, ê o primeiro que apre-
senta relatório

0 CARVÃO NACIONAL

. rA' cSuniissâó de Finanças do Sena-
Ho, o sr. João Lyra, relator do orça-
mento da Marinha, offcrecau hontem
•um magnifico estudo sobre o mesmo
orçamento. _'Por fatia de espaço, nao podemos
públiciil-o na integra. Tanto ..uanto
•pcrmitlem as nossas possibilidades, da-
mo . porém, o transumpto desse traba-
llio, que honra sobremodo o esforça-
kio representante do Kio Grande do
Norte.

Vara manifestar-se com segurança
sobre o custeio do departamento admi-
liistrativo, cujo orçamento lhe cumpre
relatar, ,o •illustre relator julgou tfon-
venichte discernir a proporção cm que,
desde- 1S23, tem concorrido a Marinlia
Itira o augmento da despesa publica.

Organizou, .com essa intenção, va-
rios quadros que facultam expressivos
confrontos e resumem dados estatisti-
«.tos demonstrando corri insophismavel
fundamento, que não decorre dos en-
«cargos provindos do serviço naval a
precariedade da situação do Thesouro
ii que, observado to vulto a que chega-
iam os encargos públicos e a sua gra-
«Inal evolução, em cotejo com o des-
dobramento inevitável da despesa rc-
ferchtc ao Ministério de que se oc-
«ttipa este relatório, não 'c razoável
nem será possivel impor-lUe considera-
veis .sacrifícios, sem'grave prejuizo á
tííicieiicia «Ia Marinha Nacional.__

Não devemos ter a preoccupaçáo de
típparentar economias, mas de fazei-
as realmente.

Não é procurando dissimular emba-
raços que so conseguira rcmovel-os.
Não 6 iliudiiido a opinião publica, mas
falando com sinceridade, desassombra-
«Ia c francamente, que nos iniporcmos
á confiança collectiva.

lAdvem do temor injustificável, que
1cm feito muitas vezes pretender-se en-
cobrir a verdadeira extensão das neces-
sidades do governo, a vacillação de
muitos sobre as mais solenncs utfirtna-
livas otíiciacs. 1'roinana dessa inicia
ingl-òria de annuiisiar ccorioniias_ que
não poderão ser effeetivtas, a impcr-
feição dos nossos orçamentos.

Dahi essa interminável serie de
exigências, a que não é licito desatten-
«ler-se,, de aviütados c repetidos sup-
plcincittos a verbas cujas dotações or-
«.•amentarias não correspondem eviden-
(temente ás obrigações que lhes são at-
iribuidns'. Dahi o vigor apavorante qur
vae lendo esse escoadouro de capactdílt
«lc inctitonlavteJ. (pie oulr.-i coisa não
v a larga abertura, myslcriosa e iufi-
niia, (pie a inexistência ile um código
financeiro oon.entntíco com íi cqntabi-
lidado .moderna, perinitte subsistir em
nossa legislação, .sob .. denominação
vaga, inexpressiva c árchíiica dc exer-
cicios findos.

.Vão são o.i netos do actual governo
que me despertam estas considerações
— diz o sr. João Lyra.

Ao contrario, s. cx. tem procurado
«ilicnlar os esforços extraordinário,
dos principaes responsáveis .pelos des-
linos do paiz neste momento, cm.que
profundas reparações e benefícios ines-
liniavcis vão sondo praticados nas pra-
xcs administrativos, o irreductivcl vigi-
lancia é mantida, sobretudo ein relação
íios interesses do Tlicsoiiro. ,

Ainda vigoram, porém, velhas c per-
niciosas norma, que precisam ser ba-
nidas, e é justamente porque agora se
testemunha real empenho .pela clintl-
nação dos condcnmáveis processos go-
venialivos, que julga opportuno insis-
tir em clamar por medidas cuia effica-
_:'a «credita que seria maravilhosa paia
_ regularização da vida financeira da
República.
Quadro da despesa total e da que se

refere ao Ministério da Marinlia, se-
paradamcnle. feita a conversão da
parte cm ouro ao cambio de 16 ir.

- - 

• ¦¦•• 

•-

*tÊSmm WmW$$Z:

1k; <imm m^^^^mmm%xC
__!___'* - ___________________r^ ^^fl ________

r___i ___¦¦ ¦_______! I

O senador loão Lyra

18.3-1 S32
_8.i.--ti_4£
1841-185.1
1851-1861
1S.1-.871
1S7N1881.
1881-1889
.889-190.•iooo-tioos
1905Í-T9Í0
1910-1.M
1911-1913•KJ1211913
ü.13-1014

Despesa Despesa
global ¦ da Marinha

subiu

baixou

172 "}'• subiu 1,5 °r
7S 90 "
ío 56 "
68 S3 "
86 63 "
47 baixou as "
37 subiu 10 "

1'1_ 101 "

14 2"
41 113 "
aí 6 "
.16 baixou 4 "
.18 13 "
3« .« "

Verificou, ão contrario, que ã es-
cripluração daquelle Tribunal concorda
apenas com a dn Contadoria da Ma-
rinba quanto á despesa ouro de 1914
e approxima-sc da despesa papel do
mesmo anno, divergindo em todos os
outros exercícios, e que não se harmo-
niza com a do Thesouro Nacional em
nenhuma demonstração.

Eis a despesa do Ministério da Ma-
rinba. conforme os relatórios do Tri-
bunal dc Contas, de 1906 311914;

Ouro rapei
1906 l5.S7.;._7$o88 33.357Í.S6.062
1907 19, &_7:71o. no 38.784:9195931
1908 14.291:899$537 36.576:67S$76jj
1909 J 3-885:. 76$.. 36.C62 :s_8? .13
1510 I2.346:9?6$476 42.lo8:932$998
1911 177:800.000 39.446:577$..7
1913 9.370:844$_13 43.543:058.611
J9I3 4.S09:674$S83 48.742:948$937
1914 3.'S69:i50.3Óó 49.127 :oo6$4S4

Recapitulando os «lados acima, o re-
lalor salientaria que em 1823 a despesa
global do paiz era de 4.702:4_4$ooõ e
a da 'Marinha de 1.710:169^000, ou
36 "Io sobre áquella importância. Uni
1914, tendo subido o total da despesa
a 485...31:875500o, a que sc refere á
Marinha sominou 3i.57o:759$ooo, não
attingindo, portanto, a 7 "|".

Não resulta, evidentemente do_ eus-
teio do serviço naval o mais considera-
vel augmento dos encargos officiaes,
porquanto está verificado que vem de-
clinando nprcciavclmcnto a proporção
cm qne estava, principalmente depois
que findou u guerra com o Parágiiay.

,1',' certo que os cálculos expostos são
baseados nos dados constantes do rela
lorio do imito passado dò .Ministério da
Fazenda, cuja contabilidade se deve
presumir que offercco demonstrações
verdadeiras.

Entretanto, cunipre-lhe denunciar que
estão cilas em dcslinrniòhia espantosa
com os ãlghrisnios publicados pela Con-
ladoria da Marinha 110 niap.pa annexo
ao excellente trabalho do illustre rela-
tor desse 'Ministério na commissão de
Finanças da Câmara.

Confrontem-se ligeiramente ns som-
mas constantes dc um e outro docu-
meiitos officiacs e vcnficar-sc-ti nao
serem semelhantes as arilh. lelicas ado-
ptadas na contabilidade das duas impor-
tantes repartições federaes.
1.1'LATORIO Dü M. DA FAZFlF.V,DA

Ouro
1906
1907

1909

1'apel
29.329:6865247
35:477':. 9JI$4.1
34.-__:(j|4S.HO
3316b347. p$jJC_.

1910 37.224:2_i$566
1911 52..!39 :"5'?oo5
K.12 4á.7.'5 :249i'46
1913 4-|.5K() :....4$5-9
H)i4 27.986,i368.4.i.9
•MA1TA UA GONTABlLIDAiDE DA

MAUINÜA

11.98: :~..5$í>.9
12.68S :.u6$74i
Í3..i*6:ii'i9'?842
12.291 :5c.$C;4
13,61,6:88iSs.|3

7.011 :347?72g
9.417 :666$7&9
5.277:;. b$ig'6
2.122;;599$33.|

:A .proposta apresentada ao ministro
da Fazenda pelo titular da pastai da
Marinha, sobre o orçamento para 1917,
fixou a despesa de 38.110:342.268, pa-
pel, e 400:000$, ouro, além dc
i.353:49-.$ para addidos.

O ininisitro da Fazenda reduziu, li-
milando cm 37.863:834$26S, papel, c
250:000$, ouro.

O orçamento cm vigor estabeleceu a
despesa dc 3_.o66:949$8i8i papel, c
i8o:ooo$ooo, ouro, mas nelle não estão
comprchendidos: 1.353 :.|g2$ooo, para
addidos; 634:8..2$ioo para diárias aos
operários nos domingos e feriados;
36:6oo$ooo para o augmento de encar-
gos resultantes da promoção de guar-
das-marinha a segundos-tenentes ntacln-
nistas; 229:6gg$992, provenientes da
creação do quadro sup.. ementar o
t64:i6o$ooo, verba para a "Imprensa
Naval" que por omissão não figura na
lei, apezar de haver sido votada pelo
Congresso.

Ha, pois, a aiigmcntar 2.418:784$oo2
na despesa autorizada para o exercicio
corrente, que fica assim elevada a
37.4_5 :?33$9>(\ demonstrando a diffe-
rença a menos dc 6.590:780$ cm con-
fronto com a que tora realizada. cm
1015, ou dc 7.590:780$, incluídos
1'. 000:000$ despendidos com a nossa
neutralidade perante a guerra do Velho
Mundo. ...

Demonstra a contabilidade da Ma-
rinba que a despesa cffccluada em
1915 sommou 45.07'6:5Í4$Oo6; sendo
apenas cerca de 10 °|" com material,
circúmstancia que confirma e prova
•haver sido oplimista a previsão do
signatário deste relatório, enunciada o
anuo passado, dc que se elevava a
83,5 "!" a despesa com pessoal daquelle
ministério'. ' .. , ,,

A coiumissão dc 1'mancas da ta-
mara, prestigiando a opinião do seu re-
lator, propoz notável reforma no orça-
mento para o próximo exercicio, *m
confronto com o actual, quanto a dis-
tribuição da despesa. Korain siippriini-
das umas c creadas outras verbas, -sup-
primidas algumas c ampliadas outras
dotações, visando essas medidas atten-
der melhor ás necessidades do serviço.

Observa, por exemplo, o brilhante
parlamenta, que relatou n projectò vo-
tado na Câmara que "alguns navios
existem que perderam a sua capacida-
d. de guerra c o governo agiu liem
dando Siai.Hüi ultimamente ao Taman-' ie Marco.

O DE CRESCIUMA DA'
EXCELLENTES RE- -

SULTÁDOS 
" 

;•¦'¦A região carbonifera de Cresciumã é
de todas do Brasil a menos conhecida,
porque quem quizer visilal-a item de fa-
zer o muito incominodo percurso dc
cincoenta kilometros _ cavallo, depois
da mais próxima estação de Kstrada de
Ferro. Aquclla região divide-sc cm duas
zonas: .a do. mar, de onde tem sido
retirado algum carvão, e a montanhosa,
de onde só agora foram cxitraidas ai-
guinas toneladas do minério, em tunncis
abertos nas montanhas.

O vapor Max, propriedade dos srs.
Carl Hoepcke & C., coniiuerciantcs em
1'lorianopolis, fez ha dias uma viagem
entre_ Laguna e aquelle porto, queimam-
do somente carvão de Cresciumã. O
Max é um vapor que nunca faltou ao
scu horário, e que,. qtteimando_ o car-
vão nacional, entrou cm Florianópolis
110 di_ e hora regimentacs. A viagem
durou sele horas, de 11111 porto a outro,
com vento pela popa, o que lhe diffi-
culta, a a; 'tiragem. Apezar «lisso, o
ntachinista de bordo c o pessoal auxi-
liar, declararam que a pressão se mau-
teve sempre uniformemer.,-, fgual á
obtida com carvão de 'Cardiff, que
fnnccionaram as grelhas communs sem
ser -necessária nenhuma . modificação,
que não tiveram accrcscimo de traba-
llio e que apenas foi notado um excesso
de cinza, correspondente a um_ terço
a mais da produzida pelo carvão in-
glez, Concluíram os profissionaes que
aquelle carvão 6 superior ao aiuerica-
110 e pouco inferior ao Cardiff.

A casa lloepekc S: C„ depois daquella
experiência, encoininendon mil c qui-
nhentas toneladas dc carvão 'Cresciumã
para os seus serviços.

lt.traituos estas interessantes infor-
mações dos jornaes de Florianópolis,
que sc mostram jubilosos pelo resultado
das experiências feitas, nue. oxalá; se-
jáni confirmadas por outras que vc-
nham a realizar-se, pois seria um gran-
de beneficio para o Brasil que a nação
podesse chegar a dispensar completa-
mente o carvão estrangeiro.

O dr. Pio Corrêa, proprietário das
minas de onde foi extraído o carvão
queimado nas caldeiras do: Max, itrouxu
algumas toneladas dc minério para sc-
rem feitas novas experiências etn niais
larga escala, quer em terra, quer no
mar.

0 DR. ALCÂNTARA BACEL-
LAR REGRESSA DE MINAS
a-_HBMMB«JMaBMIM__Í_______'>_H
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Um incidente na
rinha

O sr. Alcântara Bacellar

DespeSa Despesa
Exercieios total da Marinha

1825 4.702:434$ 1.710:169?
,iHti-iS,;2 12.798:1173$ . 1.739:024$
1840,1841 -..772:185$ 3-. 3 Hio1»*
1S50-1831 33.224 :.,87$ 5.165:676$
¦iS6o-iS6i 5ã.797:5iií. 7.905 :_5,.$
1870-1871 1113.673:134$ 12.854:670$
1S80-1881 152.524:588$ 11.234:35:1$
¦1889 208.395 í/iãS 12.437:489$
iodo 443.453:181:. 27.465:7435
),)o.i 506.188:533$ 28.153:831$
mio 714.083:663$ 6(1.202:831$
)Qi 794.137:410$ 64.171:230$
i<>u 924.558:183$ 61.627:560$
!'):.! 759'.55-:256$ 53.545:57-1$
1914 4S6.531:8;5$i 31.570:7599

Da deuVonstração feita observa-se
que n movimento da despesa, 110 perio-
do menciouiido, foi o que sc segue:

Despesa , Despesa
Exercidos. • global 

' 
da Marinha

' subiu: subiu:
.S23J18..* 8.(195:630$ 2S:S..5$
1S32 "1841 y.974:108$ 1.375:894$
i.8.|i"l8,.t 10.452:402$'" 1.850:7588
)3..i"iS6i 22.572:929. 2.739:577$
1861 1S71 47.875:618$ 4.949:417$

baixou:
i';i"iSSi 48.851:454$ 1.620:319$

subiu:
iS..t"i8S9 55.871 :'i37$ 1.203:138$
)SSg " 1900 235.074:466$ 15.028:25.1?
1 (100 " 1905 02.735 135 2.5 688 :u888
[.¦..5 " ifjio jciS.Suo:i3o$ 31 .()40:ooo$
J9U)"l^lI /í).l.|8:74;$ 3.968:399?

baixou:

1906
1907
190S
1909
1910
1911
1912

'•rapei
30.346 :o|i$Si 5
34,047:613$.! 58
34.701 :53i?69S
35.57o- :35S$99,8
39.950:732$ 143
54.S82:i'7o?557
47.965:762^030

A FÚRIA DOS LADRÕES

Os assaltos repetem-se
nos subúrbios

Continuam a acção audaciosa dos la-
drões t»os subúrbios e a campanha qua~
si inipróficua da policia, que, como já
por diversas vezes temos dito, não dis-
põe de elementos para a repressão da
desenfreada ladroajrcm.

A' policia do 23" districto apresentou
hontem queixa d. Carolina Sperle, mo-
radora á rua Carolina Machado numero
120, em 'Madureira, de que, tendo saido
de casa em companhia de seú filho Ar-
lindo Sperte, funecionario do Ministç-
rio do Interior, afim dc fazer umas vi-
sitas, no regressar, cerca de 10 horas,
encontrou a Icasa arrombada, estando
lá dentro dois indivíduos estranhos.

Ao vcl-a e a seu filho, os ladrões
não qúizeram resistir c -putícram-se em
fuga .pela porta dos fundos, _ deixando
espalhados pelo chão os objectos (pie
pretendiam carregar.. Conseguiram, po-
rém, levar uni relógio de parede. _

Oulra queixa de roubo recebeu ainda
a policia do 23" distrieio. ;

O capitão Alberto Amorini posr.ue
uma casa á rua Carolina iMaçliadò nu-
mero 114 e que alugou a preço conve-
nieute.

.Ultiniíimeutc esse predio eslava va-
sio. lí o .proprietário não teve disso sa-
tisfàçãb. 'Kroctifbtí saber porque os 111-

uilinos ipie a oeei<pavam a abandona-
tão pouco tempo e foi intor-dará, Tupy e Primeiro »b .<•"<,<?..• t\

Tambcni o Republica, Tiradentes, lyui- ram cm _
Ura e Tamow, liltrapassaram da eda- ; !1!ali- ,ic nue isso se dera porque, so
d.e que a tcchnica lhe havia definido. cm KC|e (lins, que foi o tempo ein-que
já deram o que tinham de dar, pre- j - Ciisa C!.,teve occupatla, se deram emeo
síár.do 03 dois primeiros mais dc 24 e | ataquc3 de ladrões.
cs duis uliinios mais de 1S annos de j iiiu.. iSSOl 0 capitão Amorim quiz os
*erviço. F-' uma aposentadoria queje-1'úons officios da policia, que,, alias, ti-

Um companhia dos deputados fe-
deraes Agapito 'Pereira e Kphigenio de
.Salles, regressou hontem da capital .mi-
neira o dr. Alcântara Bacellar. gover-
nador eleito do Amazonas.

S. ex., que se achava relativamente
bem disposto, a despeito do contra-
•tempo verificado com um accideníe nas
linhas-fcrreas, o que retardou a che-
gada do comboio, em que viajava, á
gare da Central, trouxe, segundo pu-
demos colher numa brevíssima 'palcs-
tra, na troca de curtas palavras, cxcel-
lentes impressões, não só do acolhi-
mento que lhe .foi proporcionado pelo
governo do listado de 'Minas, como
ainda Jo .uc pôde observar referente-1
mente aos -serviços administrativos
daquella unidade da federação brasi-
leira.

O dr. Alcântara- Bacellar viajou ein
carro reservado, ligado á composição
¦do. nocturnn ¦mineiro. .S, cx. era espe-
rado, pois. ás 8,11 da manhã. E, a
•essa hora, grande era o núniçro de
deputados, representantes do mundo ot-
ficial, amigos politicos e pessoaes do
illustre viajante <iuc lhe aguardavam a
chegada, ua trarij da Central.

Poucos niinulos, porém, df.po:s da-
quclla hora, . forani os presentes 111-
formados do accideate oceorrido num
trem de carga, entre as estações ferro-
viárias de Belém c Queimados, cm
conseqüência do qual a continuação ua
corrida do comboio que conduzia o 1-
lustre -viajante seria retardada de ai-
giinws lioras.

lífíeotivamenle, so as 11,2o' conse-
puiu o nocturnof mineiro chegar ao pon-
t'a terminal da sua Unha, na «are..da.
Central, otule o dr. Alcánlara Bacclrar,
assim como os deputados Agapito 1 c-
reira e Kphigenio dc bailes foram re-
cchidos par um grupo de amigos,
íchaiido-se entre estes o representante
ocoasfonál do dr. Anionio Canos, lea-
der da Câmara.

Logo apés o seu .desemta^te.^
curtas phrases, di.r:giu-se o-d v.-^"-
Iara Bacellar para o lanJaiilel posto
_li á sua disposição e, dcspcdindorse
dò, presentes i sua chegada, í^pov-
m-se; juntamente eom o dr. Alfredo
M-uir. Bragíi de Andrade, para a sua

residência, em Botafogo,
O dr. Agapito Pereira, deputado fe-

deral pelo Amazonas e a.mgo pessoal
e politico do governador eleito des».
listado, regressou ligeiramente enter:,
livado, razão por que se rceo.beu iam-
lietu iiiinicdiatáiiKMite a sua
não podendo comparecer a í
teiii; da. Câmara.

lU.MA REPRESENTA-
ÇÃO CONTRA O. COM-

MANDANTE DA
DIVISÃO DE "DES--

TROYERS"
A's mãos do .minislro da_ Marinha

chegou, hontem, a representação dc um
official da Armada, commaridaute de
um dos "klestroycrs" contra um scu
superior iliierarchieo, o ijammaudaivte
da divisão dos mesmos "dcstroyers".

Mas, que teria dado-motivo .a essa
representação ? •

Foi o que procuramos saber.
Trata-se do capitão de corveta An-

nibal, do Amaral Gama, cotnniandantc
do contra-torpedeiro " Sergipe", que
não concordando com certas • ordens
partidas do coininandantc da divisão,
capitão de mar c guerra Felinto Per-
ry,. resolveu levar o oceorrido ao co-
nhecimento do almirante Alexandrino.

. O íaoto, segundo' nos foi relatado,
prende-se á prisão do inimcdia!.o do rc-
ferido eonlra torpedeiro "Sergipe1*
pelo seu comntaudante.• Essa prisão levada a effeito por uma
ftitlta commettfda pelo alludido iintiic-
diato do "Sergipe" capitão l tenente
Castello Uranco, foi comniunicada ao
commandante da divisão. Este achou
que o caso não merecia ser assim Pu-
nido, c, .mandou que o commandaiite
fiama relaxasse a prisão do seu inimc-
diaito.

iNaÈttralmentc, o commamlante Gama
achando que essa ordem ia dc encontro
as normas de disciplinas, impostas no
sen navio, fez ver ao conuuandante
Perry a inconveniência de não ser a
sua .resolução mantida.

O eominandante Perry. ou porque
não qisizesse ser contrariado em suas
determinações km por outro qualquer
motivo qir; ignoramos, insistiu cm or-
denar ao còmntatídante Gama que tor-
nasse sem effeito a prisão do imuiedi-
ato -Castello Uranco.

Desse modo, o commandante do
" Sergipe. foi obrigado a enviar a re-
prcsentaçã.0 a que vimos de alludir ao
ministro dn Marinha, contra o sett su-
perior.

Mm círculos navaes ¦ fizeram-se bon-
tem, muilos coninienlarios sobre o caso,
deprcliendendo-sc delles que a razão,
esla inteiramente coni o coniniandaiile
Gania.

Uesdé que o capitão dc corveta An-
nibal Gama assuíniu ojiosto cm que
ora eslá, e isso logo apôs a sua promo-
ção, que o mesmo official vinha carc-
rendo de manter 110 seu navio as me-
lliorcs Oi.posiçõcs para a boa discipli-
na 'C exacto cumprimento dys_ dêveTeã
de seus comniaiidndos. Com isso não
se .coiifcrinaram alguns officiacs _ qiic
pediram ipara passar do ''Sergipe''

jiara otiSrcs. O mesmo iò'f.i.ci:ili que
deu motivo ao presente incidente; dese-
jou . ilcsihibarcar ilo " Scrjiipe ", ao
¦ser sübstituido o antigo pelo actual
commandante. •Continuou, entretanto,
110 navio dinpòndo-se a coadjiivnr o
seu novo coiiimantlaiite.

O ministro da Marinha ao ter sei-
encia do facto, mostrou-se contraria-
dissijiió, por nelle ver envolvidos dois
officiacs <li.sliiic.09.; ambos com uma
serie de iiiesiimaveis serviços.

JiJa. 1 A PCKIA I)E r.M LOUCO

Allucinado quiz matar-se e leriu
a esposa que queria salval-o

residência,
essão, bon-

AüikIc £C poderá comer vm polvo fresco
lioiúaiiliolii) só lia CABAÇA GRANDE.

(Al 32C7)

¦ oi;; 53.874 :7!)88475

T911 1912

'OM
114

bnixo.i;

1 [.7.OCÍ5 :n^7S
.'i:,iSi>>

J-.síc movimento tlunolu
proporções perccntur.es:

143 :(i/-o$

.(.SitoSflS

.1174:8158
seguintes

Ouro
13.0S4. :2S3$i43
3'i';bS5'V.|b,|$'Í3õ

8.341 :6fi2S.|S.t
0-441:153.330
5.044:43iit?aoo
p.(ioò':t)üõ$ooo
2.157 :-iCiü$ooo

ip.2..ff:.i4'4$. 140
1914 40.252:017.904 — 3...í'".)t.'.50.3oo

Observa o uiappa da Coníabilidaile da
Marinha que a despesa etn 01110 é con-
siderada, no total dos respectivos crcili-
los, por serem os niesmos distribuídos
;i Delegacia 1'iseal do Thesouro _ cm
Londres. Alas nem esse farto justifica-
inteiramente as diverstencias entre as
duas demonstrações eitiv.las, porquanto
excedem ellas em alguns exercieios ás
possibilidades da causa indicada, nem
esta reflecle-se sobre a despesa em pa-
pel, onde são sun.iiehendentes as dis-
cordancias cm vários aunos, principal-
mente cm 1913 c 1 'j 14.

A conclusão inçontradilávcl da irri';
gularidade _ràvissiniii que se nllude, c
que uma das còntabilidades está errada
c nenhuma faculta esclarecimentos iu-
contestáveis, devido essencialmente á
imperfeição da que é adoptada 110 The-
somo, a quein cumpre eomo repartição
centralizadora de todo o movimento fi-
nanceiro nacional, estabelecer confron-
los prévios entre os resultados apresen-
lados pelas escripturações parciacs e
geral, corrigindo os erros existentes 11:1-
tes do encerramento du balanço de cada
exercicio.

Mão é somente entre aSÉ cònlabili. a-
des das repartições mencionadas que
existem profunibis (livergcncias. O rc-
lator buscara pacientemente descobrir
qual o resultado mais acreditável,- qual
a .mais legitima demonstração o ini prtjr
curar esclarecimentos nos dados do In-
bunal de Contas, que tem a incninbçn-
cia dc zelar superiormente pela cor-
recção da contabilidade financeir.r que

1 lhe é atii-ibuida. 'Não foi mais lenu.

<!i:z em vez de augmentar despesa. • 
_

'Km 1915 coiiformc infbrniacõesj mi-
nistradii-s pela Contadoria da Marinha,
os quatro cilailos navios gastaram eiii
material:

Republica i,\7 :.3?2Í.-.3o; / irarfwl.w

cou embaraçada, sem saber muito bem
o oue o capitão queria.

100 CONTOS HOJE
Casa Guimarães

KOSAIUO 71

Prisão de pronunciados
l'or agentes do Corpo de Segurança

foram lionlem presos os seguintes iu-
dividuos pronunciados por crimes diver-
sos: Joaquim Rodrigues Calláo, á or-
dem do juiz da -Ia vara criminal, como
incurso nas penas do art. 267, e Alar-
cclliiio de Oliveira Braga, á ordem Ao
juiz da 3a vara criminal, como incurso
110 artigo 267.

'— o m> • 1-

A 1'ictimn
lia tre3 annos vinha soffrcmlo de

pertinaz moléstia, Joaquim Cândido de
Azeredo, impedindo-o de encontrar no
trabalho o relativo conforto 'para sua
familia, composta de mulher u sete
filhos,

1'rcoccitpado com o destino dos que
o cercavam, receoso de ijue a miséria
batesse ás'_uas portas, o infeliz homem
teve o cérebro perturbado, resvalando
para o desequilíbrio mental.

d_ntãò começou a pensar no suicídio,
no desejo dc terminar os dias de exis
tencia, para que deixasse Ue assistir
á ruina dc sua casa, omr'ora feliz, para
elle cheia de encantos.

Iiontem pela manhã procurou elle
realizar o sinistro intento, cm sua casa,
á travessa 12 dc Dezembro n. 24, no
Alattoso, em avenida cuja casinha tem
o n. 12. .

Sem recursos, á falta dc revólver, de'qualquer 
tóxico de que pudesse fazer

uso, lançou elle mão de uma lima de
ferro, já sem cabo, pretendendo com
ella perfurar o ventre.

O terrível movimento de Cândido dc
Azevedo foi visto por sua mulher, Ala-
ria de Azevedo, como elle de nacionali-
dade portugúeza, que, afflictissinia, cor-
rcu .1 salval-o, procurando retirar de
siias mãos a perigosa arma.

Allucinado, voltou o pedaço de ferro
contra a companheira, ferindo-a, para
depois craval-o onde desejava. _ _

Aos gritos de ambos, correu a vizi-
nhauça c, comniunicada o caso á po-
lieia do 15° districto, foram os dois
mandados a curativos 110 1'osto Central
de Assistência, dc onde íoi removido
para a Repartição Central de Policia,
afim de ser submcítido a exame oc
sanidade, Joaquim Cândido de Azevedo,
que conta' 4<> annos dc edade.

Maria de Azevedo, após os_ curativos,
rciirou-sc para sua residência. _ :

A única pessoa que assistiu á trágica |
scena foi uma filha do casal, esgosa
do cabo da Brigada Policial, Joaquim
Tavares, a qual se acha gravemente
enferma.

Comprei o
comprarei

Moveis a prostaeuea _ff"7
„„ CASA MA»™s Of

UUA DA CAIUOCA
 an a 1 —

UM 1'UOHIjIIMA KM FoCO

A Liga do Commercio e a que-
stão telephonica

SIM !Sab Perfeitos

Ouvidor, 105.
Uruguayana, 33
Carioca, 38.
Cunieiiiio, 176.
Kstacio, 59.

NICTIIBBÒY
Rna Visconde «lo Kio Branco -161,

I
'mm

1 A aggressão na "LANTERNA"

115 :.5io$o;S. Tyinbira 2.;.'! tfí^S. 246
total TumovO aSo"í22"o?379i

7..i::(iO'i$ai.l. J
Ao ver do sr. João Lyra, c digna

do apoio do Senado a orientação sejrtii-
da pela Câmara cm relação á distribui-
ção da despesa da. 

'Marinlia. Mm suas
linlias geraes, s. ex. está, portanto, de
uecúrdo com o projectò, pareccnilo.lhe
todavia, que elle deve consignar algit-
mas lontras disposições opportiinas e
safirer ligeiras ^teraçõesi 0111 montes
do detalbes, providencias essas que o
relator suggcnfá quando houver de es-
mdar as emendas que naturalmente se-
rão .apresentadas 110 plenário ou quan-
do fòr a proposição debatida 110 ter-
cei'<» turno.

Rematando o seu relatório, .resumiu,
cm ligeiro confronto com ;: lei vigente,
o projcclo ('a Câmara dus lDqiutailos,
em relação á Marinlia.

O actual orçamento des-e 
'1|iiiislcrio

fixou a 'despesa em 35.0.6.:g.i0$8i.8.
papel .e iSò:ooo$ooo, ouro. Ü proi.eçln
para 11)17 estabeleço. 36.426-:5Ç3$5;3
papel e 1 So :ooo$oo.o, ouro.

Como «sé viu, por-mt, na lei orçamen-
taria deste anno não estão compreben-
didas algumas dotações para serviços
existentes ou autorizados pela mesma
lei, im- importância itotal de 
-..|iS:7Si$o'.j, papel, vítiiieando-sc
cònscqucntenicnte que a despesa _ pre-
senteincnte conhecida, para o custeio do
serviço imprescindível é de
,17.485:733.91o, papel, isto é. mais
1.0S9:307?3P0, do que .a 'projeclaila
para o anno próximo. Alem disso, lia
solicitações de créditos simpleiiieiitarcs
pendentes dc solução do 1'iidcr I.cgis-
lalivo, que não estão computadas nos
cálculos qtie abi ficam, excedendo,
portanto dá soninia declarada a rc.lr.-
cção proposta 110 custeio do .departa-
mento naval para 1917.

AÜNIER
Reabriu no dia Io, á travessa do Rozano

n. 7, a secção de SALDOS de todas as

secções, com preço excepcional.
Travessa do Horário 7

Na reunião do conselho adminisíra-
tivo da Liga, realizado a i uo correm
tc, foi eleito vicc-.prcsidcnte o sr. '-M-

.•.¦(•do Ferreira, para subslituiv o .sr.
Vasco Orlisão, que por motivos jus-

não acceitoti a eleição .para esse- • como di-tos
cargo,
rector

J.

preferindo continuar

sando-sc

iKélizmènle ficou resolvido de moda
condigno o triste incidente do quarta-.,. , .,,...,,.
feira, sendo dadas todas as explicações Passando-se a tratar da rrçiwaçap
e ficando satisfeitas as partes inicies- do contrato do serviço tclepnouico, o

sadas na lamcnlavel occurrciicia quê conselho resolveu que 'a l.t.a s(- "••'
tanto escandalizou a nossa melhor so-; K'ssc ao UmselJio

laudo contra
Municipal, proles-

o que ora se •discute na-"o 
o declarando iiKSinoicdad-.

Oxalá oue a lição aproveite e que os qucl/a corporaçi ,,.,...,:.,.,'que. será preferível esperar a teim.n.i'
ção do prazo do contrato, c nessa oc-

por concorrência pública, entre-
a quem mais ya.ta.

nossos voluntários e jornalistas passem
a refleetir, de preferencia, no arrojo
egualmente voluntário da Guanabara —|;casiap,
/¦.'

t
'¦.'. Carioca; 34, cm vender por .o$ mil Sar cís.'i sc;'v";o a ,,licm ma':
ertto de çaseinira ingleza sob medida,f^cS^ .]_isa s„bmetlim v.il.. uu^cno. . i(]o Jo Couscillo tlln .rabalbo

— »¦»» —
NAÜROES PRESOS

"Resaca" e outros
são

SALÃO DOS HUMORISTAS
instaliá-
do pri-

I1itn16ris1.no a reali-
io I.vccu de Artes

A lesta dos liarraqueiros.
k Pculia

\ commissão de liarraqueiros, por
iniciativa da Associação Protectpra das
<lrea:iÇ3s e Pobres, da qual é presiden-
te il, Idalina da Vonscca Pessoa e Sji-
va, prattieltc para ntr.atiliã, no arraial
•b _Venha. 11:11 grandioso festival, que
ecrã superior 110 dos muros ánhos, pela
«inflrnic variedade dc nltracções.

lima banda dc musica' da Brigada Pq-
Jicial ahrilhantará os festejos, cm um
rico coreto iiriuado 110 arraial c (tenlil-
mciitècetlidu pelo prefeito municipal.

<'; festejos constarão de mil lliealri-
«tho, íi-madp no arraial, onde haverá
soberba apotiieos. á Virgem Sautif.-ti-
-aa da Penha. fo_os de artificio e sur-
5'fi-.'S pelas creanças mantidas pela As-
tsoeiação.

Compõe-se a commissão dos barra-
queiras dos seguintes srs.: prèsidbntc,
EOanoel llarrciro, das barracas A. II. C.;
vice-presidente, Atijiusto Ribeiro Pon-
les, ila barraca dos Pimpõcs; 1" secre-
tario, João Soares ilo l.iata, barrara
Villa Isabel; 2" secretario. Custodio
Teixeira, da barraca Recreio das Vio-
res; 1" thesoureiro, .loão Pinto do Uar-
ros, il.i barraca P.aião do Rio Pratico;
2" ihesoureiro'. Ventura llczcrra da SU-
ya. d.) Uai- Vista Alegre: fiscáes: Pae
riioinaz, d... barraca Cubana do Pae'I"i'«.'i;t; l'*r:incis:o Alves Ilenriqucsída

barraca Associação 1'rõtectorii dos Fes-
icj.os; i".r:tes;o do Oliveira, da barraca.
>!.' Aviadores;

A coiumissão dos barraquciros eslá
r. :(.'irdaiiilo uma solução da administra-
(.:',,) d..- V. Irmandade de Nos.-a Senhora
<i.i Penha (que espera ser favorável),
!';.-.-.1 realizar, 110 dòmiilgo, ia do cor-
aviilí?, i;Íuii'lico fesiivai.

O instituto dos Advogados

DOIS PERVERSOS ,

Uma preta e o seu
amasio são presos por-

que maltratavam
uma creança

'Recebida a denuncia, pcia poliria do
S' districto, de que uma creança estava
em cárcere privado, barbaramente mal-
tratada, cm um barracão da .rua.-llaião
ila Canibôa. próximo á pedreira, jnçtim-
biu-se da diligencia o cciimnissáno hs-
leves.

Ucalizott-a hontem, as sete c mem
horas da noite. .

liffeciivaincnte, un local .indicado, foi
encontrada a creoulinlia Xair Uoiiiin-
ros da Silva, dc sele turnos, ripreaentaii-
do varias cchvinoscs por todo o corpo,
tendo o rosto .cheio de fcrimcntos.-.rq-
¦h.Moíi por .pancadas feitas a ta-

'"iclímo 
autora da barbaridade foi pre-

í;, a preta Maria Rosa, <•• o s;".i amar
Cio Anionio 'Vcrnandes, de nacionali. a-

<!e portugucza,qué estão sendo processa-
dos. , , , .

A pequena Victuna scr.i .
exame dc corpo de A' Kosa não pode premetida :

A nie
star declarações por
lamente embriagada.

íje sub-
eliclo.

ESCOLA POLYTECHNICA
\a secretaria da Escola sc-:ão recebi-

dos, do dia 7 a 17 ilo corrente, os re-
qtiérilhehtos para exames _da primeira
epõca do -actual anno lecíivn de i.otfi
c ile accordo com as instrucções do Rc-
giijiihiéilto de 1915.

Activam-se os trabalhos da
çTió, oinanur.tação e ctiínlõgo
uveiro certatuen Ae.
zar-sa brevemente
e Ofíieiòs. As cour.uissòcs diligenciani
para <|ite dentro de poucos dias seja
inaiigurixlb com toda a soleiinidadc.

Um novo jornal em
Curityba

Curitiba, 3 (A. A.) —, Apparcccu
hoje o primeiro numero do jornal Cni-
¦ceio do Paraná, dc (pu- é proprietário o
director-sccrctario o dr. Alves dc ha-
ria*. .. .

O novo jornal é diário c matutino, c
o sou programina é combater o accordo
ile limites firmado pelo
Camargo, presidente: tio-. ¦!

dr. Aí fonso
tado.

O "íoottoll" em ióco
lf ornandoRecebemos

Azevedo a s"K.-üio. sr.
Manhã.

do acadêmico
tiiinte carta:
redacior do Correio da

P.es. cilbsas saudações. Pu-

MOVEIS
MAG.Ui.I.UOS ÁMOnAlVO & C.—

lliin dos Ari-i-iiiliis J9 ü 31. Os
maiores niiniizimi tlosiii itimitiil.«¦««¦»_» ••

EM COPACABANA

Uma apprehensáo de
vinhos falsificados

O inspector dc 'Fazenda, extineto.
coronel Carlos Vieira Machado, auxi-
liado pelo agetile fiscal dus impostos de
consuma -Mario -Augusto Saldanha da
Gama, fez houtem, á tarde, nma impor-
tante diligencia, apprehéndehdò no ar-
mazem de seccos e molhados estabeleci-
_o á rua Barroso 11. 7.?. Copacabana,
uma grande partida de vinhos do Por-
to falsificados.

Contra o iufractor, iP. Cardoso, pro-

blicando sou importante diário uma cn-
trevislá minha sobre o '.'fóotliall" c a.
motuentosii questão de .--ttcação physj-
ca, preeedeu-a, generosamente, ilii_ ai-
guinas palavras a respeito de minha
pessoa, .'.giailec.iulúlli. as referencias
que se me fizeram, lenho, porém, a
dizer-lhe que. ao contrario do que se
infere da noticia, .não sou o lente ca-
tlicdralico de Inliin do Oyninasio Mi-
neiro, lendo, sim, quando residia cm
Hello Horizonte, regido aquclla cadei-
v;i, no ca:.!cícv dc snhslViUto.

Caesari quae sni;l Cnesaris. Abi fica
a rectificação, a bem da verdade, e
eom -ella o pedido, que tomo a libsr-
dade de fazcr-lhe. dc inserir etn scu
jornal esta carta. Dcsdé^já ograil-aiJo."

Nomeações e exonera-
ções, no Corpo Medico

da Armada
Voram nomeados, por actos de bon-

tem do ministro da Marinha, os medi-
cos: capitão-tenente dr.., Jul:..; 1 ires
Porlo Carrero, auxiliar de clm.ca Ao
Hospital Central de Marinha, e " 1
tenente dr. Toseano Augusto de Brito,
medico da líseola dc Aprendizes Ma-
rinheiros desta capital. .

l'ora:n exonerados: este ofíicial me-
dico. de auxiliar dc clinica daquelle
hospital, c o 1» tcnenlu mi:dico <lr, Au-
tonio Lopes dos Santos, dc-medico ua
IJscòla de Aprendizes Mariiiliciros "'-»-
ta capital. mtmtm .

AS FALLENCIAS
FRAUDULENTAS

\ dircetoria da Associação Commer-
rial desta capiial dirigiu lionlem au sr.
Ilans Stõltz o seguinte nificio:

" \ dircetoria da Associação Commer-
ciai do Rio de Janeiro cumpre o «tam
dever dc trazer a
pressão 

'de seus agradecimentos
remessa do notável parecer do •¦'
Octavio Mendes, relativo
fraudulenta., O
jiirisconsíilto paulista

agarrados!-
mil

¦A turma do sargento Gouvêa, do Cor-
po dc Segurança, fez bontem uma dili-
geneia que íoi coroada do .mais com-
plcto suecesso.

De ba alguns dias para eá vinham
sendo procurados diversos indivíduos, j mérciante:
conhecidos ladrões cujas recentes faça-1 a ás 4 da
citas ficaram jinia ser punidas

lintrc elles, figurava como o princi- j d
pai o conhecido ladrão c desordeiro
Wiildemar 'Machado |.b< Süva. vulgo ! r.

e ao es;
(iite eüa

| pensa poder ser adoptado, 011 pelo
I menos servir de elemento para uni es-
I nulo, pois acredita que os assignantes
! acluacs c futuros ficarão menos sobre-
!carregados.

«esse trabalho faz-se o exame c
analyse do que actunltncntc se discute

Conselho, demonstrando-se quão
onerosa i a tabeliã dc preços que está
se discutindo;

Antes de encerrar a sessão, o presi-
dente conmmnicou que a _ secretaria se
achava ..ppnrelhada para iniciar o ser-
iico dc alistamento, podendo os com-

éomparecer á secretaria das
tarde, que serão promptamen-

AS MANOBRAS MILI*
TARES

O que se passa nos acam*
pamentos

KXKnCICI0"DAS Bni(!.\l)ASI
Após o descanso dcstC3 dois ultimol

dias, voltou a actividade ab acanipa-
mento das tropas, sendo iniciadas as
manobras dc br'gadas, sob a direcção
dos generaes que commandani as mcs.
mas.

A critica dessas manobras será fet-
ta pelo general Cabino Ilcsouro, qui
acompanha com seu quartel-general e
movimento das tropas.
OS GKX15RABS CAKTAXO DRr.uu.v e K-ínto inr.Kino -
XÓS CAMPOS DR MANOMUS

Em carro especial, ligado ao trem
do horário, partiram hoiitciu ipara'
l>eodoro os generaes Caetano dc l'n-
ria e Bento Ribeiro, acompanhados
de seus estados-maiores.

Como já noticiámos, o general Bctl-
to Ribeiro acantonou lia Villa Militar,
afim de assistir aos exercícios dai*
brigadas c acompanhar a manobra íi^
nal de dupla acção, que terá logar 110
dia 8 do corrente.¦O general baria, acompanhado de
seus ajudantes de ordens, _ •tenentes'
Upain.ihondas de 1'aria c José de An-
drnde Paria, assistiu aos exercicio» da
brigada de artilheria, hontem iniciados
e que lei minarão no dia 6.

S. ex. regressou ao cair dá .arde,
indo directamente para sua residência.
O ADDIDO MII/ITAI. ARGENTINO

•O addido militar argentino, como ii
noticiámos, está acaritonado uo .Casi.
110 do i" regimento, cm companhia do
tenente Kuclydes, que foi designado
para acotnpanhal-o durante os exerci-
cios e manobras.

Aluirmos dos tahtido..
O chefe do grande estado-maior do

lixercito nomeou árbitros das mano-
liras dc conjunto c final o coronel Cy-
priatio da Costa Ferreira c tenente-
coronel Alipio Cama, sendo este para
o .partido azul c aquelle para o ver.
molho. t.

VOLUNTÁRIOS CATII.V. &
RINENSES *

Os voluntários de Santa Calhai-iuã.
chegados unte-hohtem, foram iitcorpd-.
rwloo á 6a brigada dc infanteria,

IXIENSinOAÇÃO DOS EXI5RCI-
CIOS I)A TROKV

A começar de hontem, ns manobras
entraram num periodo mais imenso.
Pela manhã, a acção cm que so empe-
íiharam os batalhões acampados nos
campos dos Afíonsos, com metralha-
dortis, foi mais demorada c mais des-.
envolvida.

De regresso desses exercícios, os vo-
luntarios, apezar de trazerem os mttí.
formes completamente molhados e eu-
lamcados, attestado irrefutável da vio-
lencia da acção cm (pie se haviam cm-
penhado, demonstravam grande contem:
lamento e boa disposição.

Ternos sob medida pelos ul-
¦tinios figurinos do cnscinira
dc côr, azul ou prelo. Teci-
cidôs Inglezcs Old-Kngland.
2. — URUGUAYANA — 22

elididos, c onde encontrarão
as informações necessárias.

10-

"Resaca, que ba pouco, na Saude, che- i Vil*^
fiou um assalto, tendo, ao ser perse- [.IMJ
gui. o, resistido á policia. | r^^f"iResaca" foi preso .pela turma do i
sargento üouvêa uo porto dc Inhaúma.¦Os outros ladrões ipresos, 'fpe são
dois, foram encontrados na Sniule.
São elles: Ccucsio il''rhnciscci Rosa,
vulgo líCaluraiud" e Heitor Avelino,
vulgo "Velho".

Ksscs indivíduos foram mettitlos no
xadre... - «<i»»mi

icuta117AT * <'",a Sardinha, nctiulme:
V«wX«kiw _ melhor do norso mercado.

NA SANTA CASA

Um homem ferido por
accidente

¦Pela .Assistência Municipal, foi hon

0EXÇÁS do estômago, iiitcs-
tino, figado e nervosas, Exa-
mes pelos raios !Ci DR. RE-
XAIO DE SOUZA LOPES.

Rua S. José. 30, das 2 ás J (monos ás
quartas-feiras), Grátis aos pobres ás i'j
horas. A 395

— » 1 è w
Tragédia conjugai em

Santos

a sincera cx- ((, 
¦ 

,.emov|a0 para a Santa Casa o lr:>" .])ela  " * —'- -1
ilr'.

fallencias
trabalho do illustre

representa uma
iósisslma cohlribuiijão, parti o e-studo
ciclaròcimcntò dessa iniportantis.rji'nlimametitc interessa

Uni ínatido quo explorava a mu-
llici' ussusüinado pelo ctinliiiilo
Santos, 3 (Ai A.) — O Morro de

São limito foi hontem theatro de uma
violenta scena de sangue. O pqrlugiié.
f.côíiiirdo Pinto da Costa, reside, tc na-
(liiellc morro c casado com l.conor da
Coiicciçãõ. ha muito que se entregava
a uma vida desregada, vivendo á custa
do trabalho da esposa, quo se sacri.fi-
cava para cllc gastar dinheiro no vicio

Iria Ida eiubriaguez, Iloiitcin, Leonardo no-
iieoiitntdò vãmente pediu dinheiro <la esposa, mas

intc

Dr. Domeque ,
c óitefácães. Quitanda 11

1 o a»
.Moíes, . tle Senhoras,

nitàriaS, partos
A's 3 hs; T.i

fj 402.;)

rr. v
*oic.
Advo' A

reuna-sc lioje
raòrdinaria, rcun e--.'

o Instituto doás 7 i!_ da noite.
S-dos.
ordem do dia e.tista do seguir,:.-:

*V.)-;i ;m'_.; iJqs naiTCC':'1?!. de\ C0UIS1.ÍSSÍÍ0
íe Justiça, chiíttidoa nas thes.s c in-
dicaçõns apresentadas: idem da indica-
«So e substitutivo sobre a proposta de
«ttita coinmissão especial para organi-
*;.:• nma serie de memórias das Còiisii-

i-,Ü. los Estados,
ssão cios pnreerres \
U Código renal Mi
pc'a cominissão esp<

-.• a questão dc lei'
•;lo parecer d.i co:n>:

intr.to dc Custas.

utiiiuaçao oa;
..bre o proje-
.::.ir, apresen-

aciros), e lei-

''"• bar coiiiple-: .prictario do estabelecimento, foi lavra
! do o respectivo auto de infracção.

Os vinhos apprcliendidos nue são das
marcas "Viü.iriiiho", "jJ. Pedro V" e
". Joaquim", f#ratn rcmcttidos para a
Rccebcdotia do Distrieio Federal, 5>or
oniie (leve cdl-rer lodo o processo.

O coronel Vieira Machado confere.:
ciou a respeito dessa bem succçduhi «1-
licencia com os directores do gabinete
d. Ministério da Fazenda c da Keee-
bedoriá do iDistriclo 'Federal, a quem
declarou ter razões bastantes para acre-
ditar cie as fabricas dos vinltOs cm
questão estão iustalladas no centro da
cidade.

100 coro HOJE
Casa Guimarães

ROSÁRIO 71
¦ f «Bi

0 novo director do In-
stituto Nacional de

Musica
O mae=íro Abdcn Milanci. nomtado,

por decreto de 1 do corrente, para <>
cargo de director do Instituto .Nacional
de'Musica, .cohfercnciou ltonlçm com o
sr. Carlos Maximiliauo, ministro uo
Interior. ......

O novo director ão Instituto tomara
posse do seu cargo na próxima sepun-
da-feira entrando cm seguida cm exer-

Bebam só Café Ideal

Recelictnos &» «»> »»».>"» 5?om para
1 os n.-'s=-JS liolíCJ. em -^'-" At graças.

mUUnDfl sob jóias c cautelas
MNn&lKU do jIontc de Soe-
torro, condições especiaes — 45 e 47,
rua I.uiz de Camões. Cí.;a Gonthier.
Fundada cai 1SÕ7. _^_

Começa a ulíimA
do Couseliio

Hoje terá começo a última
extraordinária deste nnhn, -por
verificado numero legal dc intc
na sessão preparatória de bon:

Na onlcni do dia figurará
cussão do projectò nue orca :, r
despesa Oa Municipalidade ao
cio dc 1017-

ESCOLA MILITAR

Providencias adopta-
das sobre o ensino

Ao comniandanle da Kscoia Militar
declarou o ininisi.ro da Guerra nue. de
accordo com o que propõe o inspector
do .usino, serão aiipota.Ias .S segam-
tes providencias:

í".)"liara e,\\e nesta escola se abone,
rtii todos os exames, inclusive cm ns
de habilitação, o paragrapho unico do
art, 31 (lo respectivo regulamen!.., que
dispõe: "o gráo de prova escripta será
a média dos prêmios conferidos Tolos
membros da conunissão examinadora,
gráos (|i'.e deverão ser lanÇtt-tlos á ^nar-
gem das provas pelos exa .linadorcs,
cotn cs competentes nssignaturas:

a") para oue do resultado dos exa-
mes do habilitações a commissão exa-
minadorá de cada aula lavre termo cs-
¦pecrál, do qual o secretario extrairá os
gráos para registro 110 competente li-
vrò;

3") para que o resultado dos nlltidi-
dos exames seja publicado ctu boletim
<li=:a escola.

questão, que tao
á nossa classe.. - \,.
lit-cza dc ciivial.)
pfecisamei.il.
constituo uma
eom maior in)
ao comnicrcio nm

Bérviiiio-iios
a v. cx. os prole
tdia estima
(ass.) ;. í

cx., tendo a^ gen-
1 esta Associação,

no momento ein que _se
commissão para estudar
resse a matéria, prestou

seryjço ilo real ya.or.
do ensejo para reiterar

itbs de nossa mais
mui tlislincto apreço. —

Pereira Lima, presidente.

balltadòr 'Firaiino Ferreira, pardo
18 aunos dc edade e residente
jaçiiiiuu. >• t 11 , negou-lho, fazendo-Uic ver

&_ apresentava um grave fcrimcn-U 
^via^rose^irma 

,ua; ud^de va

\ cvnvissiinp, íui intcifiíiuo na 4. «i1*-1 i •-
I mari a. . .
I A' uli;iV,a hora scu estado era bastai!-'te-grave, Acreditava-se na Santa Casa

(p.ic o seu ferimento era dc. ido a um
accidente. .

Í.sso facto era ignorauo <la policia;

Um pouco de esperteza
O. armazem "Vcrdun" fp„.

sitiado.
A firma Barros & Gomes montou a

rua Dr. Bulhões n. 38, no hngenho
de Dentro, um armazém a que jntitit'
iott ffriíii». Para abastecimento das
tropas, fez a firma um fornecimento
completo, cffectuou varias compras na
praça, conseguindo arranjar um j!o.c«
dc 30 contos dc mercadorias.

Para dar o assalto final nos credo-
res, a firma começou o ''bombardeio
cerrado, vendendo todos os gêneros por
preços reduzidíssimos, c todo o inundo
percebeu com isso a intenção da fir-
ma...

A cni«a chegou a tal ponto, que foi
denunciada, e as autoridades policiaes
resolveram impedir a fuga dos gene-
taes coniinandahtcs dti "praça" e col-
locaram .forças uo armazem, eslaUble-
condo o sitio dc Vcrdun...

As autoridades do -'o" districto poli-
ciai agiram como competia, ü anua-
zcm está devidamente garantido con-
tra as manobras dos sf.cios da casa.

F, "Verdun" rendeu-se...
1— » m * mi

ísi a^Uialiilíide, pensão a Cr-5, sú j.:i CA-
BA.A GRANDE: av. liem de Sá. 13—is

m > m *m.
ncnii, correra*.!! a avisar t;;n

BOLSAS

Extiuctor de salivas -
Rna dns Arcos 30 e ,14

-„. \V..RN1tCK.
_- Kio. ri ú8b

CIMENTO GiblK. i 11 •
E-I'0'2. 

TeleuIícJio Slí-_, Cfiitrnl. — - Rua
Santa l/ii/.ia «Oli

— PAULO PASSOS & C. —

ai
c.eíí."i(3

ler se
adentes

a. dis-

exerci- ¦

EXTRAVIO DE UM UEGISTRAÜO

Kcqucidnicnlo indeferido pelo
niiiiisliii ila Viação

O ministro da Viação indeferiu o
requerimento cm que o prar
Correios Virgílio Mantos da
corria do aclo que o resp

extravio
Je I,isb

do um
'3,

istrad

Silva ; re-
:i_;ihÍiÍ::ov

proce

As horas de expediente nos
consulados norte-americanos
Comimiuica-nos o consulado geral

aniòricario nesta capital: tj_..-i„.
"O Ministério das. Relações E^crio-

rC5 „os lístad-os bnidos acaba do cx-

iicdií instrucções a este consula: q gc-:
ral còinmuiiicando, o seu desejo ue qic
todos os cstabelecimtntos consulare. do

phiz-mmuenham horas dc CNPcd.en e
Ae maneira a permittir que o publico
sempre lá encontre solicita
attenção nas horas regu-.ares
thdc commercial. ,,.„;„.

Para ir ao encontro dos desejos
ministério, o sr. cônsul geral ãmcriça-
uo acaba dc coimimmcar ao ..putilico
.lesta ciiladc que, a partir desia «Jata, o

jiisulado estará aberto das 9 horas da

para senhoras, so
Casa 'Dnvid iferrb,

Scíc de Setembro ". u|.

i prompta
dc activi-

do

cou
manhã em vez(de 10 nor
teriormente, até ás 5 noras
no inverno, c 4 horas "0

O sr. cônsul geral espera

.-.;;-como
lia tarde,
não.. •

quo esta
providencia restúc em graiities yatita-
','eus não só para os tounstas c visiían-
íes como tambem para ns numerosas
casas brasileiras exportadoras ru que-
slào da aorcsenlaçâo dc suas facturas
para certificação "

AVIAÇÃO NAVAL

Os liydro-avi.es íoram incorpo-
rados á esquadra

O ministro da 'Marinha, .por acto
hontcitn, resolveu mandar incorporar ;
esquadra a íloiiiha de liydrq-acroplanos
ãc guerra.

S. c:c. determinou ainda que os olii-
ciaeis portadores do brevet de aviado-
res, sejam desligados da 1-iscola dc

I .viação e nomeados para servirem cm-
! barcados ua alludida ílotiilia de hydro-
I aviões. ,

A flotilha terá o commando do can;.-
tão de. corveta 'Protogenes Pereira Gm-
marães, director da liscoia de Aviação
da Arma-la.

Para essa Kscola, foi mandado adtmt
tir á renjeetiva matricul:
l.auro de Araújo;

 _¦>«_» »rm
DR ALBERTO DO REGO

Do Hospital da Misericórdia.
naría?, opcraçücs cm geral.
DR APRIGIO DO 1ÍHGO I.OPKS -

Da Hospital d.i Misericórdia, Molçs.ias oa
garganta, líarií c ouvidos,

DR. OCTAVIO DO REGO LOPES -
OcUlista, proi. da Facuidaile de Mcdisina;
Cocíullorioi rua Ecte dc Setembro, n.^ 99.

¦B Dr ITrt^T

dos com
ivtnão de l.conor, José Augusto, que
não tardou a apparecer, entrando logo
a discutir com o cunhado c rcprclicn-
tlèndb-o pelo scu proccilimenio, i.eo-
nardo, porém, rcr.pondeu-ihe com pesa-
dós impropérios, o ainda por cima "leti-
toít aggrcdil-o. José Augusto, .então,
num momento d ,,'
uma faca e vibrou-lhe 11111 profundo
qo:!>- na virilha direita, prostrando-o
morto.•Praticado o ik-üelo, José Augusto
fugiu. A pouca, lendo conhecimento do
facto, compareceu ao local e fez trans-
portar o cadáver para o cemitério do .
Sabòó. otule foi autopsiado hoje, polo | o mystcnos.p
dr. Souza Dantas, medico legislai A
policia abriu inquérito e continua cm
diligencias para capturar ò

'JültUC.- 1>K JOGADOR

Uma mesa machinada
para burlar a acção da

policia
...   A policia do 5° distrieio sabia dd
desatino, puxou de | fonte limpa haver ttma banca de jogo' ¦ des bichos lia rua Kvarisio da Veiga

11. 139, Por varias vezes as autoridn-
des locaes haviam ido ali, encontrando
de entrada varias -listas sobre uma
mesa, nu-.s logo depois as listas su-
miain-se sem se saber para ondo.

Hontem resolveu a policia desvendai
condão da mesa mágica,'-

levando-a para a delegacia verifica-
ram ter a mesma um fundo falso, in-
iclügcnlcmente machinãdo, como as
npqthéoses do theatro, c para lá des-.
áptiareciain as listas.

Feita essa descoberta o delegado 'lo
5'' pegou o dono da casa e os ronlos
e forrou com elles no estado-maior dc
grades, mandando destruir a complica-,
da machinaria.

<Hm
Succulcr.ta Feijoada,

criiuinos

lindas salas de jantar'-.' os

Amais elegaiiícs dormitorio-s Kó po-
dcíèis encontrar na casa IilüAXDlíQ

JI.Vlf.riXS & C á rua do Ouvidor
ns. 0.! o 93 e nos antigos armazéns a
rua dós Ourives ns. 39 a 43.

'¦i <n.iiitas-fciràã
da manhã, sú na CABAÇA GRANDB

Bellas estampas
I-cproditcçõc. artísticas. Grande varie-

tiadè na Papelaria Botelho, rua do Ouvi-
lor, esquina da rua do Carmo

<_» tri.

I Os voluntários vão ser perdoa-
°'Ti=c| dos. Mo soíteão pena alguma

1 O ministro da Guerra baixou um
LOPES — _vj;0 _0 inspector da 5* região, crde-

\i.s un- n_ji(]0 qUe .seja apurado o facto de nao
I fc ierem apresentado ás unidades a

que foram incorporados alguns volun-
tarios desta capitai.

Xo sou aviso declara o general Cie-
taito dc Faria que .averiguada a dc-

___rln_-

OS DESILUDIDOS

S\ All.UADA

I*»ssugçni dc officiftos

Faria que
feição, deverão ser os mesmos exclui-
dos', som outro processo, 

"itma vez
] qtte não souberam cumprir o compro-
1 iiiisso assumido, por oceasião do jura-' mento á bandeira".

CLIT. DK i;x(;i:miahia

líeimião «lo conselho diiwclor
(1 conse!

tnliaria r>
eje, ás 3

ia ii rector uo .le iKn-
linari.i,

Tiveram ordem dc passar os segundos
tenentes Tuão Carlos Cordeira Graça,
do dcstroycr ''Matto Grosso" para o va-

I por 
"Carlos Comes"; Hugo Ilussmcycr

Caminha, para o deslroyer "Alagoas ;
lorne da Silva Leite, para n desíroycf" '" " 

Josú.Coutiiúio Pereira.
r "Piauhy", todo» do

i ciitr.ador "Uairoso"-'

Tentou suicidar-se com
, um tiro de espingarda

IA. propósito da noticia que hotitcfll
domo.., sob 03 tiTulos acima, esteve em
nossa redação o sr. Ricardo Anionio
Loureiro, jiae d. joven Ernesto- Lou-
rciro Ribeiro e que nos veiu pedir uma
reoti-ienção.

Segunda nos dissS o sr. Ricardo'
Loureiro, seu filho não tentou suicii
dar-se, como foi publicado, sendo, sim.
feri;!, por .uni tino, desfechado casual-
monto por um amigo intimo em cuj^
casa se acuava de visita.

rge ua
Amazont

O director da Agencia
Americana passa pelo

Recife
Recife. 3 (X. K.) — A herdo do pa-

oucle "Frísia". passou hoie pelo nosso
porto o dr. Oscar de Carvalho Aze-
vedo, dircctor-geral da "A;en.:a Ame-
ricana"-

Sarnol triple i^-,0* <^
Agentes e depositários, Dk_ Garcia ,. Cn
Rua General Câmara, .¦.g-43.

Vistorias municipaes» *\
Hoje serão vistoriados pelos t-tige<

nheiros da Prcefitura os quatro barra-
ções existentes nos fundos do predio
r. 668, da rua S. Luiz Gonzaga, de pro-
priedade de d. Francisca Viiira Borba.

at*

\

,iB
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*0« horrores de Jequié,
na Bahia

Uma serie-dc crimes
inauditos

Já tivemos oceasião dc revelar aos
jitiiisos leitores algumas das scenas can-
«libalcscas praticada» por uma expedi-
ção policial baliiana na cidade dc Jc-
rjuié. Dentre os crimes horrorosos com-
«nettidos pelos facínoras armados avul-
lavam, pela inaudita monstruosidade,
aquelles mandados perpetrar por tun tal
ai feres Casimiro, que fizera crucificar
«un homem, descera-o depois da cruz,
iarraslando-o ainda com vida á casa eni
que residia, incendiando-a cm seguida,
terminando o supplicio da crucificação
com a morte pelo fogo! O segundo
sitlenlado horripilante fora o de um
homem sangrada como porco. i

Mas, ao qíicr parece, a lista das ódio-
¦sa» façanhas do alferes Casimiro ainda
mão estava completa.

Uma testemunha dc vista affirma
que viu esse. mesmo offical, cm Dois
Irmãos, mandar dois soldados sentarem-
«se sobre o ventre da esposa de Eiisebio
Lima, grávida dc oito a nove mezes,
para malal-a devagarinho, segundo ex-
(tressão do perverso indivíduo.

lí são esses crimes que uni inquérito
da policia' da Bahia está procurando
desvendar e, quem sabe? punir. •

A

r/' ¦¦' ¦
¦:_} ¦'

wm

Experiências de tiro dos Cam-
pos de Santa Cruz

'Nos campos de Santa Cruz serão
efíectuadas hoje as c.xperiencias do
tiro dc obuses com as granadas fabri-
eadas uo Arsenal de Guerra.

•Esse projectil não veiu com a en-
commenda do material dessa arma, pelo
que o coronel Achillcs Velloso Pcdcr-
ticiras, director do Arsenal dc Guerra,
tratou de sanar esta lacuna fazendo
construir um certo numero de grana-
das de ferro fundido, as qttaes serão
hoje atiradas.

€0111 essa medida, realizou-se tuna
exccllente providencia, quer sob o pon-
to dc vista da instrucção, quer da eco-
noiiiia resultante de se não desfalcar
o material de combate.

Emtilsâ*» de Scott
Ni* entem ingt» Hchrw
Não contem «leo «Mtatic
Não contem alcooi

Mais sim conten, todos
oc elementos neceicarioc \
parn dar caúde e robustez '

»»

COISAS DA ABYSSIJÍIA

Era um dia o "negus

Michael
Roma, 3 (A. II.) — Coinniiínicam

de Addis-Ábeba:"O exercilo do reino de Choa derro-
¦ ou as tropas do negus Michael, pae
.-lo ex-regente L«dj Jeassu', recente-
mente deposto. ,

A luta foi muito encarniçada e, sc-
giindo consta; Michael eslá prisioneiro
em Ovcr, cm companhia da maior par-
te dos sobreviventes das suas forças.

*W^£&-\ 'sà * ^ •

Só wtx%. e o me-
Uioc* e esse

um ê o calçaclo

_f ^*^ccT»»»*^

(PEDIR CATALOGO)

liio, 8 o <i0 Uanoca— 134 Rua
Lárgií c outras.--!* ictlicroy *'juí v.
Rio Branco em frento ás barcas
— S. Paulo, Santos, Porto Ale-
gre, Bahia, etc.

ins
OE MINAS

Desgc

' 
Recebemos a seguinte communica-

Çã° .. , -
De ordem d<j sr. .presidente cli-ilo

itcncrJjc-coronel João (iorlçalvesr de
Freitas tenho a elevada honra dc com-
«nítnicrir a v. cx. a fundação do Par-
ititlo República da Florcsm, desta ca-
pitai, c bem assim, a eleição da pri-
meira direetoria que ficou assim con-
Blilllillil.

.'«Presidente de honra, coronel Fran-
cisco Bressane; . presidente honorário,
dr.- José Gonçalves de Souza, vice-
presidente honorário, dr. Agostinho dc
Giisliipi Porto; secretario honorário,
coronel José Ferreira fie Carvalho; pre-
•siileiíto effcçtivo. tcnctilc coronel
João Gonçalves de Freitas; vicc-prsi-
dtnle, tenente Aleixo Tamcirão; sc-
crclnfio, major Rnpltael Machado.

Membros capitão Consigücri Corrêa,
capitão 'Américo Caetano Pereira, capi-
tão Moflestiim Procopio,. capilão João
BáípÜsin da Silva Castro, capitão Adco-
dalo Pires rápido Manoel Giülaux,
nlíèiís 1 MM obrando Soires. Consulto-
res jurídicos: drs. 'flicinislòclés liai-
fed ií Oswaldo Halfed e Oswaldo
Ar.-iiiio.

..---¦Bello Horizonte, 16 de outubro dc
içifi — O secretario Raphacl Macha-
do: „ 

,
Buu.o Hohtzonte — O sr. Raul

Soares, secretario da Agricultura- fez
declarar aos fiscaes dc feiras do Esta-
do que todo o pado que entrar nas fei-
ras eslá sujeito a .taxas e pésagem,
quer seja vendido, para cxpprttição ou
xàrqucadas, nucr seja. para qualquer
otüro destino.

Allc/osas é o titulo dc uma in-
teressante revista literária nuc acaba
surgir nesta .capital- sob a direcção do
Bi*. Porphirio Catrmr-llo.

ÍC.ntaouazes — Fundou-se anui nma
jorrando c aperfeiçoada fabrica de liulri-
lhos.

Muilos fazendeiros deslc munici-
pio -vão iniciar, em larga escala a cui-
«tura do algodão.

• S. IOãO TVEL-REY (Do correspon-'dente). — S. João d'El-Rcy é, senão
n principal, uma das mais importantes
cidades mineiras.

Apesar disso não possne cila. lia lou-
po.--, aunos, um depulailo federal.

.'•- Num paiz essencialmente politico•como o nusso, essa lacuna causa gran-
des prejuízos á cidade, que deixa dc
obter muilos melhoramentos e favores
justos, á falta tle um,representante po-
iititro no seio do Congresso Federal,
onde se agitam ns magnas causas.

Agora, já se preparando para o fu-
luro pleito, a imprensa local vem fa-
zenilvi sentir a necessidade tle S. João
d'Ei.-Re.v ter um representante no Con-
présso Federal, aqui residente, que dc-
dique verdadeiro amor á cidade e por
cila trabalhe.

"A Tribuna", órgão locai, com jusla
razão, queixa-se de que os actuacs rc-
jpr.csciilanles do 4° dislriclo federal,
f|i;e comprcticnde esla cidade, nada,
tibsòlutamcnte nada, fazem em prol de
S. João d'EI-Rcy, e lembra a candi-
flalura do dr. Odilon de Andrade,
¦deputado estadual, presidente do Con-
gresso Mineiro c da Câmara Municipal
desta cidade.

O sr. Odilon de Andrade goza de gc-
raça sytupatllias aqui e em toda a zona,
sendo bem provável o liiiimpho de sua
candidatura.

Oxalá que lal se realize, pois uma
tias maiores necessidades de S. João
d'El-Eey, actualmente, é ter um repre-
écnlanle perante o Governo Federal.

¦S. Luiz, 2 de novembro — Reali-
zòu-se neste districto. a 20 de outubro
ulliuio, a grande fesla cm beneficio da
construcção da capclla, , correndo com
Brande ipompa. A coníniissão. composta
dos srs. Octavio Villela, Izaltino Mo-
rcira. Francisco G. Estcvcs c Rayniiin-
do Briíin, não poupou esforços para
àl.rilhaiital-a.

Tocou cm todos os aclos o grupo nut-
Viit.,1. i° de -Novembro, de São Sebris-
tião da Estrella, regido pelo scu dis-
tineto maestro Washington Brandão.
Neste mesmo dia liouve -iiin importante
•"niatch" de "football" entre o Rio-
üranco F. C. local c o Independente
IP. C., de 9. iMartinho. vencendo o
Rio .Branco o seu antagonista pelo"score" de ixo. A equipe do 1R10
tBranco era constituída do scgiiinle mo-
do: Gilo; Santo e Lote feap) *, «Menc-
zes, Severo e Rogério; Viceiitiiiho, Ur-
jiaríi, Aiitonio, Nono c Nelson. Desta-
cou-se dos jogadores dó*<Rio Branco o
extraordinário 

" ceiitcr-Iialt , Severo,
que devido ao seu admirável jogo, con-
seguiu deter todas as investidas Uos ad-
Versados. Durante o i»*c 2» tempo o
Rio Branco dominou o campo tio rui-
versario. O "goal".de viçtoria foi fei-
io por Nelson batendo um hands

quasi do angulo, do «comer cm 1..11
«shoot" enviezado e de bello cs tylo.
fco jantar faliu o sr. José Manoel -1*1-

lho, que cm.Vevc discurso saudou Oo

fogadores visitantes presentes. ^

•Ko gabinete do prefeito esteve hon-
icin uma coníniissão composta aos srs.

' mirante José Carlos de Carvalho dr.
Américo Lassance c Henrique Sclicl,

. «ue, foi agradecer ao governador da

idade* a sua visita iV cxpenciicia da
Cima de turfa. na.Tijuca, .iniciativa
í execução da referida comunhão.
Esta visita realizou-íe no sabhado da

(¦mana casada.

OS DESESPERADOS

ostosa, ingeriu
lysol

A Assistência foi chamada a prestar
os seus serviços na estação da Manguei-
ra, á rua Visconde àz Nictheroy 11. 2"2:
onde reside Maria Slella da Silva.

O3 soecorros eram reclamados para
Maria Slella, casada, de 19 aunos de
edade, que tentara contra a sua exis-
tencia, ingerindo uma grande quantidade
de lysol.

Ouando o- veneno começou a prodti-
,:ir effeito, Maria Slella não sc conteve
e começou a gritar, o que desnertou a
attenção de algumas -pessoas, que ac-
correram c, sem saberem direito de que
sc tratava, chamaram a Assistência, como
era necessário. ,

Maria Stclla foi medicada 110 Posto
Central e, quasi livre do maior «perigo,
foi, depois de feilos os tralanieutos, re-
movida para a Santa Casa, onde foi rc-
colhida a uma das enfermarias em es-
tado grave.

Os motivos que levaram essa senhora,
a Icnlar conlra a existência, são coninlc-
lamente ignorados. São desgostos inti-
mos, ao que parece, mas a trcsloucada
senhora nada quiz dizer alé á ultima lio-
ra í. respeito''.

A policia soube do faclo.
—- ¦Mg-*.*--i*v—*»-S •¦  •

A Companhia de Lacti-
ciriios "Mandia" í

A INAUGURAÇÃO DAS
UZINAS DA HOMO-

GENISAÇAO EM EN-
TRE RIOS

Em trem especial, que deixou hon-
lem, ás 7.30. da manhã, a estação ini-
ciai da Central do Brasil, seguiram, a
convite dos directores da Companhia
de Lacticinios "Mondia". .para a esta-
ção de Entre Rios, no Estado do Rio,
afim de inaugurarem a usina de homo-
genização do leite, o- representante do
presidente da Republica, capitão Carlos
Eitas; sr. Nilo Peçanha, presidente da
Eslado do Rio; dr. José Bezerra, mi-
nistro da Agricultura; dr. Paulino
W-erneck, director geral da Direetoria
dc Hygiene Municipal, representando
o dr. Azevedo Sodré; dr. Ernani Pin
to, inspector de laetieiuios; dr. Leonel
Gonzaga, senador .'Francisco Sá. sem-
dor Bernardo Monteiro, coronel José
Ribeiro, conimandanle da ¦ «Forçai Pu-
blica do Estado do Rio;, dr. Rocha Mi-
randa lü/ho, dr. Mario Bello, dr. Ar-
rojado Lisboa, director da Estrada de
Ferro Central do Brasil; dr. Carlos de
Andrade, dr. AUicrto Flores, dr. Silva
Freire, dr. -Antônio Cortez, dr. Ante-
nor Costai e representantes da im-
prensa.

A pari ida do especial, a qual estava
annunciada para as 7.10; somente leve
logar ás 7.30, em conseqüência do des-
carrilaniento de uni trem de carga,
enlre^-as estações de Maxambomba e
Anciela. Devido a esse accidente, foj
feiia a viagem em 'bitola larga até a
eslação de S. Christovão, báfdéaiidp
ahi a comitiva para o especial, ali pos-
tado -na Linha Auxiliar, sendo alii feita
a viagem cm carro de inspecção até á
cidade de Entre Rios, onde a com'-
Uva e a respectiva direciona saltaram
nas portas da usina a inaugurar-se.

O fim desse estabelecimento è homo-
genizar o leite de vacca, perigoso á
alimentação, segundo os scientislas,
oorque é um caldo dc cultura por cx-
ccllc-ucia, «ondq, •immedialanientc, 'aipós
a cx lia cção, os micróbios sc desenvol-
vem ao -infinito, sendo, alem disto, dc
difficil digestão, mormente para 03 or-
gMiismos débeis e para as creanças, de-
vido á grandeza dos glóbulos de gor-
dura-,

O processo adaptado para liomogc-
nização do Jeilé é o mais perfeilo pos-
sivcl, sendo tudo executado por machi-
íiismos apropriados c semelhantes ao
do privilegio francez "Fixator", c seus
congêneres ,11a França, e -lugla-lerra c
que prcscnlemente fornecem toda sua
producçao aos seus exércitos e uiari-
nhas.

Os mnchinismos insinuados estão
aplios a uma producçao dc 10.000 li-
tros dc leite por dia. O processo por
que possam o leite, nas usinas "Mandia"
até o scu engarrafamento é o seguinte:

Desembarcados os vasilhames de lei-
te, são elles examinados clinicamente,
tptor uni especialista. Após este exame
é verificado eslar em condições, ê elle
filtrado para que qualquer resíduo que
porventura ¦contenha seia posto de par.
te. Em seguida, é conduzido por cuca-
iianiento para a pasteurização c la-mo-
genização. Dahi segue para o engar-
rnfamenlo ou cnlalamento, o que é
feito por meio de vácuo com uma pres-
são de 70 almosplicras. "

Todos estes serviços são dirigidos

Á massagem é indispetresa-
vel á conservação e

belleza da pelle
Um bom creme que nutra a pelle,

é indispensável á massagem
O Creme de Massagem, de Mme. Selda Potocka, encontra-se á venda na
Casa Bazin, Casa das Fazendas Pretas, A' Exposição, Ramos Sobrinho
St C, e nas melhores casas de perfumaria». — Depositários geraes
COSTA, PEREIRA & C.

A SÍ
As tropas realistas tem
ordem para impedir *

o avanço dos in-
surrectos

Londres 3 — (A. H.j — Telegra-
ptiam de Athenas ¦conuuttnicando que orei Constantino t ordenou ás tropas rea-listas que impedissem o avanço das
forças insurrectas.

Está confirmada a nolicia de que as
tropas do rei 'Constantino evacuaram
Katerina devido á pressão dos revoltt-
cionartos.

Londres,'3 — (A. H.) — Os jor-.naes publicam tclegrammas de Athenas
noticiando ter sido preso ein Larissa
um official allemão quo transportava,'
dc automóvel, a miala postal da lega-
ção allemã.

Nessa mala encontraram as autorida-
des aluadas documentos contendo de-
talhes da defesa do canal de Suez e
cai-las muito compramettedoras da ra-
inha e do rei para o imperador Guilhcr-
me.

Londres, 3 — (A. A.) — O Daily
Chroniclc nolicia que 600 nacionalistas
gregos, que já estão combatendo na -Ma-
cedonia, apoderaram-se da ponte de Ali-
aciuonc, oecupanda Colindro e Aika-'
terini.

Farinha flor, liBiscoutos
Manteiga pnra natn(

ovosfrescos Leal Santos

Torna mais duro o
já duro labor

Mmi
força n milliarcs ti
do trabalho. Usado
lodo o mundo,
ler. iMcclellivi

Umas costas fra-
cas tornam o tra*
l.allio diurno tio-
brada luta. Dor
nas costas geral-
iiicnlc c effeito de
rins fracos, e se
tòí.icirnSj ou des-
ordens das vias
urinarias 6ão ad-
diecioh-adas, não
espere, proefjrc
soteorra a n t e s
que o mal i-e ir>
mc, antes qile hy-
dropisiã, pedra, ou
niiil dc liriiílit se
apresente'. Pílulas
i!c Fostcr ppr
riní lêem trazido
nova vida e - .

homens <? mulheres
recòiumciidado1 por

Vos-
Kio.

Peça amostra grátis
C». Caixa 1.062 

EM CAMPO GKANDE

Levou dinheiro dos patrões
. Desde ha algum tempo, Èdgard Alvo
Teixeira era empregado da padaria"Progresso dc Realengo", chi Campo
Grande; propriedade da firma Manoel
Fernandes Rodrigues &• C.

Edgard gozava de alguma confiança
da parle de seus patrões, que, o lias, não
haviam encontrado ainda motivo para
desconfianças.

Tanta confiança leve Edgard, que aca-
bon por tomar a resolução de não ser
mais digno da confiança que lhe depo-
sitavain. Assim, abondoiiou cile honlcm
a .padaria, levando em seu poder a quan-
tia de ::ooo?ooo 'pertencentes á firma.

Desse faclo queixnraiii-se os propric-
larios da padaria, sr. Manoel Fcriian-
dçs Rodrigues Sí'*Çi, á policia do a.í"
dislriclo, que anda á procura do cinprc-
gado iníiel.

mi- n 1 T.1 -1 Hmmm m

JUiEBWJ
toiteoiÉ

OB
Emeslo 5ouza

BRONCHITE
Rouquidão, Astbma,

Tabercolose pulmontr.
GRANDE TÔNICO

abre o appeiiie e produz a
torta mascular.

MANADO * C. 1* d* Marco. 1*

0 prefeito revogou lionleni a |i-..,..i-|
ria municipal n. i.i.|i, de 27 de se-
lembro tle 1007, que prohibia o trafego
de carros fúnebres na parte asphalta-
da do canal- do 'Mangue.

O prefeito sanecionou a
lei regulando o funeciona-

mento dos cinemas
O prefeito sanecionou liontem a rc-

solução do Conselho Municipal, eslabe-
tecendo regras para a concessão dc ii-
cenças para o íiuiccionainchto dos ei-
neniatògraplios.

A' vista desta nova pcistura, será
exigido d'ora avante o cumprimento
exacto das exigências da Saudc Pu-
blica, quanto á hygiene que nas casas
de cinema deve ser observada. A, com-
modidade dos espectadores não foi tam-
bem descurada: não serão periiiittidas,
absolutanichte, fila.s dc cadeiras sem
distancia que possa passar uma pessoa
entre unia fila c oulra sem incoiiiiiio-
dar aos demais - espectadores que já
estiverem sentados, ^eri estabelecida
para todas as cadeiras, uma certa di-
mensão t*. o que é mais, um detérmi-
nado afastamento entre unia e oulra,

estes serviços
por lechnicos, competentes e com lon-
ga pratica nas uzinas fráncczas.

O leite "Mandia", na sua, aeliial
preparação, í de conservação .indefiiii
dn. cm seu eslado natural, pois como
acima ficou dito não lhe é jmilada Jie-
nhuma substancia.

Após n visita ás novas inslallaçõés
foi servido laulo almoço, fazendo o dr.
Castro líarrclo, presidente da compa-
nhia a seguinte saudação ás auloi-ida-
des a pessoas presentes :**A Companhia de Lacticinios "Mon-
dia", lem hoje a subida honra dc receber-
vos na inauguração dn s«-.ra Usina, o-que
representa tom lealdade o interesse pátrio-
tico que vos desperta o nascer de cada
nova fonte de trabalho, o tifflòrar cm nos-
sa estremecida, c abençoada pátria; dc
cailn unia energia nova.

Nada é tniiis 6ÍmpIe-i que a? festas do
trabalho; Mas trave?, desta si mp lie idade,
tendes a alegria th vida cm totla a cx-
pressüo dc sua tlyuamica; cile i*. a con.
crclHsaçãÒ dc Lodo o mais elevado eàíor-
ço da' matéria orgftui-saila — o petisamen*
do — cm prol do bem c.iiar na existeíi-
nia, dn melhoria dns condições engenicas,
do eu c da comihlinidhde !

Mas, scnjhores; se o trabalho é um liem
e üma felicidade, se c corollarlo forcado'
th vida c da saudc, a jicdra «iigular tle
todas as conquistas da espécie c nós nos
reunimos na tenda, liara cntoar-llic uni
hynino, crcio-inc eomvosco asseverando que
ha especinlisação dii mesmo, certos ha
que tf.liniiiam os demais por sua natu-
reza !...

Aquelle nuc é immcdiatflmcnte huniam*.
tario c beuc-fico sublima entre os demais
e aviillá na itei licllcia, empolga no .seu
exercício t

llaveis de penuitlir nos presumamos de
prestar anlc; de tudo, fundando cst*i no-
va industria 110 paiz, mu serviço, uni grande
serviço, humanitário... Se um dia -podesseis, c
muitos de vós o -Bà-bcis deperto. tornar o roíu
pão tilvadio de Esculapip e tctitardes ai-
giuis passos aconiipanhando atjueüe _ dolo-
roso noviciado ria vida que é a iufancbt
nunui dor que se não defende c não la-
incuta, numa angustia muda eu entrecor-
tada dc vagidos que dilaceram os cora-
çfies imitemos, umi que não atravessam
a tarlalaiia dos berços liara chegar nté a
iiidiiíerciiça tios homens, linvieis fie vns
comlocr profundamente c, num momento
ile retlexüo sninliria o amarga, íciilirieis
por certo coufranger-vos o coração,.;.

Ita.-Ia que ves diga qu-e fi lctilialiuade
infantil -até um anuo dc cdade é na nossa
ciiniral ile inai.s vle iGS por- mil !.-. ,

E' o ser ainda è não preparado Siuão
•para a mágica -delicadeza do seio mater-
1:0 que coutrtbue pnra essa hecatombe mu-
noloiia c despercebida, .num sótininçiito
imicscriplivcl c tanto maior quanto se Uic.i
não iluve uma prag.i, «e 1'nes não escuta
um qitcixunie 1 liniiõem-sç-llio uma aluncii.
tação estranha c o que é mais, composta
tle substancias fraudadas, fermentadas, pu;
lulantcs dc gernieiis deslruidores que, ali
vüo encontrar o campo nbcrlo, as vieti-
mas quast inermea,

Levando ás populações o, quo nos tem
ensinado a seiencía, concretizando nos ap-
l'.-,rc'.iios que nlii ví-Jci a experiência .do
geraçBes tle trabalho, com o imi aitriusttco
il: offerccer um produeto i-or sua liaturc-
za diffici'inio. cm condições iilcaes. Petli-
mos pcnlãi) dc nos julgarmos exercendo
«111 trabalho, cimo todos! digniíicante, algo
mais, soberbo c liiiaianiiarió 1...

1.1'outi'a parte, a pinica confiança que
ii-.spii.i o leile na nossa bclla cmiital, r.pe-
r.nr dos grandes esforços dá S-iuJo 1'ul.li-
vi MunieipáT cm mèlliorar-llie n comlição
tle cxi.osição á venda, sem duvida alsiiiiia
imi faclo tleprimcitto para o progresso ia
nossa pecuária -na tiiie rcspeila 111 ga.lo
lnetifcro...

Lembro-vos só ip.ic a cidade ne l.-.icnos
Airei consome com uma populaç.ín q-.iasi
Cíiiiat á nossa, seis vozes mais leite !

Mão podemos ojjiitiir este eoníroiito/.qiic
nos deixa antever o desenvolvimento «esle
grande ramo tle industria c o quanto pode-
:i'05 esperar da pecuária tia nossa terra.

Aqui estamos no listado, do Kio, ile Ja-
neiro, em boa liara por rió.^ escoMijdo w?>
a montagem da nossa primeira colina,. -\'a
vlsüdiaiica dai inclliòrcs pastagem iinagi-
naveis do próprio Kstaclo c do dé, /Muías(íeraes.; sob a dcscanccedora ry:np::í!i:a com
une nos acena, a nós. iiidustriaes c homens
_U trabalho, n henefien orientação do seu
actual governo : nqui estamos para levar-
11:05 sempre adcanlc a «rovar da ^íossa ca-
p*.cidade c da nossa libertação industrial,
porque temo?, como o novo que melhor o
tí\crt todas as quiilidades n'!c dÍRiiificam
v ennobreccm as urandes nações. Aqui cs-
Íamos para combater com o íiossõ hiodestó
ctnlinjíciilc, o pessimismo que; nos pretende
infiltrar corroendo tudo insiilipsa. iuipiedo*
i*anientfl I

H o Inilrallio i a expressão, íiiais Ir.cila
da vida, da força c da saudc, digamos como
Carlyle, — "bem liaja aqaelje que tra.
balha cantando".

Rcsta-mc, senhores, reiterando cn: n:m?
da direetoria desta companhia a iimiiensa
gratidão pela honra que áiotivestes p^t bem
uos conceder vindo a nessa «asaj levantar
a miniia laça pelo engrandecimento e Í.W
.iiiadt! da Pátria renresentada na pessoa

i':-.-. sr. T*rc--:JenIe da Republica.'"
Respondeu a esic discurso o sr. José

Bezerra, que levantou a sua taça cm
nonie do representante do presidente
da 'Republica; pela prosperidade da
companhia, que iniciava .1 nova indus-
l".'a.

Em seguida falou o dr. P.ocha Mi-
randa. membro da direetoria da conipa-
nhia c que saudou a .pessoa do sr.
Xilo Peçanha. Egual saudação fez o sr.
Teixeira Leite, prefeito do município
da Parahyba do Sul.

«A estes brindes respondeu o dr. Xilo
Peçanha.

Começou por agradecer ns saudações
que lhe fizeram os oradores preçeden-
tes e fez votos pelo suecesso industrial
do novo emprcheiidimento. , .

Entliusiásta da pecuária, dos Estados
dc extenso lerriíorio. como Goyaz. Mi-
nas Geraes e Matto Grosso, preferia que
u seu -Kio dc Janeiro, dos menores úo
llrasil e ligado ao maior mercado da
America meridional, disputasse a for-
tuna, cultivando a terra.

'Louvou, entretanto, o esforço dos il-
lustres brasileiros que con*. capilacs na-
cioiiacs sc propõem a levar ao, norte do
paiz e ás cidades do estrangeiro o ipro-
tiuUo <n;c, por vergonha nossa, ainda

AS COMISSÕES DA
. CAMAR''

Reunião da de Finanças
Sob a presidência do sr. Antônio

Carlos, com n presença dos srs. Jus-,
tiniano de: Serpa, C!ncin~áitò Braga, Al-
•berto Maranhão, Octavio Mangabcira,
Moniz Sodré, Augusto Pestana, Galeão
Carvallial c Carlos Peixoto, esteve hon-
tem reunida a coníniissão de Finan-
ças da Câmara.

U sr. Galeão Carvallial leu o scu,
parecer fav.oivj.vel á .abertura do cre-
dito de 31744*?, para pagamento de
addicionaes, a que tem direito Júlio
José da Silva c oulros funecionarios
do Hospital Central do Exercito.

O sr. Alberto Maranhão leu os seus
pareceres: favorável á autorização da'
ábcífttra do credito de io:.*,ç,.|$78o, para
pagamento a Alberto Armando Rocei;,
egualmente favorável .á elevação para'
3.000 do numero de exemplares da edi-
ção do Código 'Civili autorizada pelo
decreto 11. 3.095, de 12 de janeiro de
1016; favorável á abertura do credito
dc io:si8$530, para pagamento do ser-
viço iteleplióniço do Supremo Tribunal
Federal, ministros respectivos e fun-
ccionaíios, nos •exercícios de io'4 c
1915.

O sr. Justiniano dc 'Scrpa leu, -por
sua vez, o seu parecer favorável á au-
lorização da abertura do credito de
-07 "-"-oSfi-to, ipara -auxilio á Santa Ca-,
sa de Miseriec-rdia do Rio de. Janeiro,
quantia essa correspondente á metade
das despesas -orçadas com o custeio do
Hós-pital de Nossa Senhora das Dores,
cm Cãscadura.

O ' 1:11 os mo dopiutado 'apresentou-o
seu parecer, longo, ininuc!oso e brilliaii-
¦te. lido .aliás, -pelo sr. Cinciuato Praga,
referente á responsabilidade dos secre-
'lario-s do presidente da. Republica cm
desiiçndér dinheiros públicos, sem au-
lorização legal. /

O parecer do dopiilado paraense en-
cara o assumpto soli os seus vários as-
peclos jüridico-pciiáésj terminando,, dc-
pois de «assignalar que, se a coníniissão
de .Finanças autorizar a abertura dos
créditos solicitados, 'reconhece, i>ío fa-
cio, que as respectivas despesas foram
'feitas eni proveito da União, por apre-
sentar o seguinte projecto:

O Congresso Nacional decretai ,"Art. i°. li' o 1'oilcr Excciilivò nulori-
zntlo o abrir, pelo Ministério ila fazenda;
1)3 créditos especiacs de i.o.triB-ifiitK.i. pa-
pol. e 5.1-í$o8íi, ouro, nara o fim de peçor-
rer' ao iiagamento de dividas de exercícios
findos: sciulo,: ..'.,'¦'"-. .. .

11) pelo Ministério tia Justiça c Ifcgo-
cios Interiores. oSioraSoiS (papel);

10 polo Ministério da Marinha 
-cinoú-juiiS (impc-n;

c) pelo Ministério da Guerra, ,fo;:i24?o55
P3j 'pelo Ministério da Agricultura. Ih-

dustria e Conuncrçio 6.t:44iStj.1<J (paliei);
c) pelo Ministério da Viagão e Ubras

Publicas. 4:4o;Si.'i(i (ixinel):
í) pelo Ministério da 1'azcnda

iSv:'si4$204 fnapel). c 51:1:080 (ouro).
Art. -"'. Revogam-se as 'disposições cm

contrario."
O sr. Cinciuato Braga requereu. e

' ' 
o seu requerimento deferido, que

A ARVOREDOS POMOS DE OURO

Um artigo de "La Na-
cion" sobre

o commercio da
laranja

"Ia Naciott", de Buenos 'Aires, pu-
blicou um interessantíssimo artigo sobre
o commercio da laranja. iDiz o jornal
buonairense que a -prosperidade agrícola
não sc alcança tão sómenile com o pro-
gresso das suas ipraticas: é preciso cui-
dar-se também da organização eco-
nomica da agricultura, que se encontra
no -paiz amigo em estado muito mais
embrionário que aquelle em que deveria
encontrar-se, dado o gráo de adeanta-
mento que se observa nas praticas de
cultura do solo. Não corre parellias a
funeção •productorti com a distribuidora,
apezar «de uma.ser tio importante como
a outra. 'Muitos são os casos que se po-
deniani oitar cm abono do asser-lo, diz
"La 'Nacion", liniitamo-nos, por em-
quanto, .1 dar conta da organização do
commercio da laranja na Califórnia,
como exemplo digno tle ser imitado
em nosso ipaiz onde a industria frttctife-
ra, apezar. de assumir calda dia maior
importância pelo augmento das planta-
ções, se encontra ainda cm completo
desamparo, pois nada se fez com o fim
de proteger essa importante producçao
de modo a remunerar, dignamente, o
trabalho do agricultor.

Na Califórnia, ha uns 15.000 cultiva;
dores dc laranja ,dos quaes 60 ,"|" se
encontram confederados cm sociedades
coc-perativas, para o intercâmbio e com-
mercio de fruetas. Para se ter uma idéa
da importância Idessa industria basla
dizer que em 1013 foram exportados
(lula «Califórnia 20.000.000 de cai-
xas ide laranjas, cujo valor íoi cal-
culado cm 200 milhões de pesos,
ouro. Essas cifras eloqüentes resultam
ainda mais sabendo-se que a prosperi-
dade dessa industria é obra de 10 ou 12
annos. Em 1904, certa revista agricoui
americana dizia que "quanto mais la-
ranjas se cultivava menos dinheiro se
tinha". Isso era devido, sc.111 duvida; á
falta de organização e aos defeituosos
processos de venda, além Idas mesqui-
nhas retribuições ,10 trabalho do pro-
duetor, sem contar com a divisão de lu-
cros em favor dos contincrcianlcs.

O commercio de fruetas se fazia na
Califórnia como se faz actualmente cn-
tre' nós — diz "Lá Nacion", por uns
tantos açambarca-dores que .mandavam o
produeto á consignação, á ordem dc
ce.ntmissarios nas grandes cidades. O
systema tinha os mesmos inconveneintes

que se observam presentemente. A
fruela se amontoava em tal excesso que
ficava com o preço depresiado mal che-
gando para os fretes.os luaros auferidos.
O consumo se limitava aos graniles cen-
tros e subúrbios. O agricultor, que não
via recompensados os seus esforços,
sentiu a necessidade de subtrair-se á
influencia do açambarcador ou do com-
missario, mediante a -formação dc socic-
dades cooperativas que os substituíram
0111 condições muito mais vantajosas pa-
ra os produetores.

NA CENTRAL DO BRASIL

Um trem de carga des-
carrila. ficando gra-
vemente ferido um

guarda-freios
O descarrilamento de alguns carros

do trem C 2S, oceorrido nas proximi-
dades da estação de Queimados, moii-
vou 'bontem o alrazo dos trens do iii-
tçrioi-.

Aquelle , comboio descia com destino
á -Marilima, quando ao chegar ao kilo-
metro 76, teve descarrilados alguns
carros, poi- ter ,se partido uni dos tri-
lhos. Esle accidenlc impediu coinp'c-
lamente a linha alé ás 9 lioras da má-
nhã. Unia vez reparada esta, foi dada
passagem franca aos trens do interior,
que, circularam com grande atrazo.

Eni conseqüência do choque, tombou
ao solo o guarda-freios Lcopoldino Au-
gti.sto, que recebeu ferimentos graves,
sendo o mesmo transportado paia a
estação Central no expresso paulista,
onde foi medicado pela Assistência,
sendo cm seguida recolhido á iSalitá
Casa.

O tli-posilo de S, Diogo forneceu o
material e pessoal requisitado pnra en-
cárriluriiento do trem e respectivo des-
embaraço das linhas.'No local estiveram diversos enge-
nheiros;

Sobre o facto foi aberto inquérito.
«P«B

AGUEBfA
Mais uma viçtoria dos porto-

guezes em África
Lisboa, 3 —• OA. A.) — O sovèr-

no da Republica recebeu, esta tarde
commtmicação telegraphica do gene-
ral Oil, cotnmaiidante cm chefe das
tropas expedicionárias portuguezas,
annunciando que estas, depois de li-
geiro combate com os allemães da
África Oriental, conseguiram se apo-
derar da povoação de Oulinda, infli-
gimiio ao inimigo enormes perdas.

•As perdas portuguezas são neiilut-
mas.

, Lisboa, 3 — (iA. A.) — 'Novas no-
ticias da .África Oriental dizem que
os allemães destruíram «mas palho-
ças-de .munições' portuguezas.

Ilítii conseqüência da explosão mor-
reram dois soldados portuguezes,

*
A crise econômica na

Rússia
Stockolmo. 3 — (T. O.) — O in-

forme animal do cônsul geral sueco cm
Pctrograit confirma as anis condições
da vida econômica da Rússia. O valor
da importação total russa 110 ultimo
anno foi dc 1.500 milhões de rublos,
ultrapassando a importação dc todos os
annos anteriores, cinquanto que a ex-
portação desceu ú. quinta parte. A cx-
portação russa de ecreaes só alcançou
a seis poi- cento da quantidade exporta-
da em 1015. Devido á alta dc preços
no exterior c o valor reduzido do ru-
bio, a quantidade de mercadorias im-
portadas decrescou ainda de um quinto,
o que deu cm resultado a alta geral
dos preços.

Apezar tle haver cessado a exporta-
ção de grãos, os depósitos russos tliiui-
nuiram consideravelmente, devido ás
enormes necessidades fio exercito. A
producçao do assucar é pequena desde
a .perda da Polônia e da Curlandia.
Como os braços destinados á agricul-
tura, são utilizados no trabalho das in-
duslrias de guerra, a situação agrícola
é difficil. d*!n; conseqüência da eseas-
sez de foriagém, os agricultores dimi-
nuiram o gado de que tinham necessi-
dade'! "

et
Navios afundados pelos

submarinos allemães
Berlim, 3 — (T. 0. — Tres siibma-

rinos alleniãcs, que ha pouco regressa-
ram aos portos, informam que eni pou-
cos dias puzerum a pique 110 Canal da
Mancha 21 navios inimigos com 2S.500
toneladas. Entre os navios postos a
pique, os seguintes ainda não (foram
atuiimeiádos pela imprensa: A barca
franceza "'Condor", com 770 toneladas;
a barca franceza "Cannebiels", com
2.454 toneladas, com carregamento dc
tintas c a goleia franceza de tres ,mas-
tros "Saint -Charles'', com 420 tonela-
das, empregada no serviço de pesca.

*
O quinto empréstimo de

guerra allemão
Berlim. 3 — (T. O.) —¦ Em uma

reunião da commissão, do «Reichsbànkjò
presidente tlesta instituição, cm Ilavcns-
tein, conimentou o exito alcançado pelo
quinto empréstimo de guerra, fazendo
as seguintes considerações: "A somma
total subscripta até agora neste empres-
tLiuo attingiu 10.652 milhões de mar-
cos, de modo que o tolstl de todos os
empréstimos?' fica assim elevado a
47.169 milhões. Esta é -uma prova não
só do patriotismo da nação allemã, mas
também da sua vitalidade. A vida eco-
nomica allemã é capaz de resistir aos
encargos da guerra por tempo indefini-
do. 0-numero de subscriplores do quin-
lo empréstimo excede de 3.800, o que
demonstra a popularidade do empresti-
1110. Os aliiínnos dc 911 escolas subs-
creverám 14.SC4 marcos e os tle 445 cs-
colas collcclaniiii subscripções superiò-
res a 40 .milhões. -'.Até 20* de outubro
pagaràm-se cm dinheiro no ultimo cm-
prt-stimo a somma de S.C36 milhões, ou
sejam St;i por cento do scu valor total.

Baixa dos valores austria-
cos e allemães

Paris, 3 — OA- H.) — Telegram-
mas da 'Suissa assignalam tuna, im-
portanto baixa dos valores austríacos
c iillomães.

O valor da "caroa" austríaca bai-
xou de ires pontos em Zuricli.

fendel-aa e porque • infanteria france-
za fora repellida de um forte nnportan-
te para 11111 forte desmantelado onde nao
poderia continuar a resistir.

Infelizmente para o kaiser, esse forte
tinha sido por elle próprio descripto
quando delle se apoderaram as suas
tropas, como a chave de. Verdun...

&
Dois voluntários chilenos

elogiados
Paris, 3 - (IA. H.) - Pelo gene-

ral Gouraud foram citados em ordem
do dia os dois irmãos Goyenneclie,
naturaes do «Chile, que desde o inicio
das hostilidades vieram! voluntária-
menta para a 'Erança e se *fizcrani

sempre notar pela sua bravura.
lU-m e outro morreram defronte de

Verdun, em frente do inimigo.
*¦

Mecticos militares agracia-
dos pelo rei Jorge

Londres, 3 (A. II.)',— Afim dc nrc-
miar o dcvotaincnto dos medicosnulita-
res inglezes enviados pelos allemães pa-
ra o campo de Gardelegcni na Allcma-
nha, onde se achavam internados os pri-
sioneiros de guerra, durante a epidemia
de typho, que ali reinou na primavera <
no verão de 1915, o rei Jorge V no-
meou o major Davy, membro da ordem
tle S. Miguel e S. Jorge c os capitães
Williams e Itrow, membros da ordem de
Serviços Distinctos.

Cardelcgen foi tini dos acampamentos
allemães dc prisioneiros onde a epidemia
dc lypho se declarou devido á má quali-
dade da alimentação fornecida aos pre-
sos, á enorme accttmulação de pessoas
«um espaço reduzido e á repugame falta
de asseio, assignaladas no relatório offi-
ciai, recentemente publicado.

Logo que a epidemia se manifestou,
todos os allemães abandonaram o campo,
c ahi contiveram os prisioneiros, isolan-
do-os por meio dejun cordão de trona».

10! t .
a commissão dc Constituição c Justiça
fosse ouvida a respeito do assumpto.

 m, » em 1» *
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'l ItATAMKXTO DO líSTOMAGO
VISANDO O FIGADO, UIUJÍAS

li INTESTINOS COM O

TEIMOU
ERHESTO SOUZA

Kvtracto fluido das tros no-
zes : Noz tle Koln, Noz Voiiiicn

u Noz MoM-ailn, rniiti-mlo iiimlii
n MBIiISSA'. o ANIZ o o OKU-
VAO—l>YSl'l*'.I'.SIA, ANEMIA,
DKItl 1,1 DADE NERVOSA. Más

ij iliixcstõcs, 111:10 hálito, iieso tio
cstòiiiiiso, ilôres tio cnbcça,

e fui tá do npnetite.
OltANADO & C.-l" ilo Marco. 1-1

10 prefeito concedeu lionlcm 90 dias
de ''cença, cm prorogaçáo, para trata-
mento de saúde, ao administrador do
cemitério da ilha do Governador, Sa-
litsliano Antônio Pereira Alves.

«a * a» » a»i - ¦

Grande concerto vocal e
instrumental

Rcaliz.i-se hoje, ás 8 i| 2 .lioras, da
noite. 110 salão nobre da Associação
dos Empregados 110 Conuncrçio, 11111
graudç concerto vocal e instrumental,
ao qual precederá uma conferência do
sr. Coeiho Lisboa, que dissertará sobre
instrucção e fins maçonicos.

IXo concerto tomará parte o applau-
dido guitarrista portuguez Salgado do
Carmo.

cerca de 20importamos na somma d'
mil contos aiíiiuacs.

iCongratiulbu-se com a Parahyba do
Sul, que uma tão grande influencia
exerceu outróra nos destinos da velha
pròviiícia e na política do império,, por
esla sua nova affirmação de riqueza c
de confiança uo futuro industrial da
íiaçã,*. .

iFinalmente, s. cx. levantou sua 'taça

1:111 honra ao ||iresidcr»tc Wenceslão
Braz, crue. èmancipando-se «los partidos
e.ni nue se dividiu o paiz, fez a politica
da Coristitutção". ....

Terminado o almoço, o presidente do
Fstado, a convite do sr. Teixeira Lei-
té, deu •.-.m ligviro passeio pela cidade,
scndp-llie feita, nesta oceasião, carinho-
sa recepção pelos seus habitantes.

A's 4 :',2 horas novamente a comi-
fiva oecupou o especial, posto á.sua
disposição, na linha do centro, e partiu
para nossa capital, onde chegou as
8,40 da noite.

Durante a viagem, «foram servidos
café biscoutos e águas n-.ineraes, ha-
veixio, ao anoitaecer, uo carro-restau-
rant, um profuso litnçk.

A OIJHA 1)K UM UltUTO

A MENOR ESPANCADA EM
S. MATHEÜS

FALLECEÜ HONTEM
Em nossa edição de hontem noticia-

mos o facto horroroso oceorrido cm
Si- Mathciis, no Eslado do Rio, c do
qual íoi victima a infeliz creança de
cinco annos tle cdade Nocniia, que foi
espancada por um seu lio, de nome
Luiz Tonáci, ainiri^ verdadeira fera hu-
mana.

A inditosá creança, victima do in-
slincto feroz do repulsivo criminoso,
chegou no 2.;" dislriclo já quasi niori-
bunda, apresentando uma enorme fra-
cttira do cr.ineo, produzida, ao que pa-

I recia, por uma formidável pancada.
Co niguia da policia do 23" districto.

a creança foi removida com todo o cui-
dado. para a Santa Casa, mas na ma-
drugada dc hontem veiu a fallecér, sen-
do o seu cãdavcrzinlio reniovido para
o Necrotério, onde foi autopsindo. Pro-
cedeu ao exame o dr. 'Rego llun-os, de
Serviço Medico-Lcgal, dando como
Cauas-nwrlis: " fracliira da aboliada do
craneo, com destruição do hciuispherio
ccíebriii esquerdo.

O dr. Rego Barros declarou que a
pancada fora tão forlc, que mais pare-
cia um accidenlc. Era inacreditável
que houvesse 11111 homem capaz de
epthmctter um crime tal! Entretanto,
foi, dc facto, 11111 crime c dos mais bar-
baros e injustificáveis.

.liontem mesmo, realizou-se o enter-
ro da pequena Noeniía, saindo o fere-
tro do Necrotério para o cemilcrio de
S. Francisco Xavier. O enterrameritó
foi feilo a éxpensas de d. Margarida
Silva, amiga da família da inditosá
menina.

O facto, ao que parece, foi devido ao
vivo veso da bebedeira do criminoso.

Tendo apparccido embriagado em
casa de seu irmão, com quem reside em
S. Matheus, Luiz Tonará, que é opera-
rio do Cács do Porto, portou-se muito
inconvenientemente, o que obrigou scu
irmão a chamal-o á ordem. Enfurecido,
Luiz sacoude uma faca, mas João,
seu irmão, conseguiu facilmente des-
iirmal-o. Einquanlo essas scenas se da-
vam, a menor Nocniia acompanhava
sempre seu pae.

A queslão coutinuou. Em certa aitu-
ra, 'Luiz. novaitfcnle disposto a aggre-
dir seu irmão, lançou mão dc uma re-
gua de pedreiro, muito pesada, vibrou
um golpe, que ao envés de attineir João
alcançou a menor Nocniia, -produzindo-
lhe uma grave ifraciura 110 craneo.

Vendo sua filhinha mortalmente fe-
rida. João íoi tomado ue subíto furor
e atirou-se conlra Luiz, disposto a ma-
tal-o, c, certo, o teria conseguido, se
alguns 

'iiz:nho» 
nüo tivessem inter-

vindo.
Luiz Tonaci foi preso cm flagrante c

conduzido para Maxambomba, onde
está sendo processado,

Uma analyse dos radiotcle-
grammas allemães

Londres, 3 — (A. JI.) — Uma au-
loridadc cumpelcnle faz nos seguintes
termos uma interessante revista dos ra-
dio-tclcgranunas allemães, lançados du-
riintc a ultima q-.tinzeua: ,."Os comniunicadõs radio-telcgrãphi-
cos alleniãcs acerca da luta desde meia-
dos dc outubro constituem 11111 verda-
deiro estudo tle perspectiva, cuja arte
consiste em diminuir as coisas grandes
e ampliar as pequenas. O estado maior
allemão applicou essa arte á historia da
guerra ua frente Occidental européa, O
problema 110 caso vertcnle consistia cm
reduzir o que era importante', uma vez
não haver do lado allemão o ininimo pc-
queno suecesso que se pudesse ampliar.
Os dois primeiros factos a diminuir
eram os suecessos francezes de 24 de
outubro, cm Verdun, e os suecessos in-
glczes a 21 do mesmo mez, entre os rc-
duelos de 'Scliwaben c Le Sars. Consi-
deremos. antes de mais nada estes ul-
limos. E' sabido que cm 21 de outubro
avançámos numa frente dc cinco kilo-
meiros, rêpcllindo os allemães numa
profundidade média ¦ de 400 meiros, c
apodcrandò-nòs das importantes trin-
cheiras de Sluff e Regina. Ao mesmo
tempo fazíamos prisioneiros 1.100 ho-
meus do inimigo, — tudo isso ao preço
de perdas geraes .menores, do nosso
lado, dc que só em prisioneiros soíírc-
ram os allemães.

UJo ponto dc vista do estado maior
allemão constituiu o facto um caso gra-
vc e 111:10 cuja repetição frcqucnlc acar-
retaria a gradual destruição do exerci-
lo allemão. Assim, era necessário rcdtt-
zii- as 'proporções do faeto. O mclliodo
adoptado cm tacs circumstancias consis-
te na invenção dc uma batalha 011 ba-
talhas de grande relevância, por fôrma
a fazer apparecer .como insignificante
o unico combate real, ao lado dessas Iu-
Ias formidáveis. 'Dc conformidade com
essa orienlação, nos radio-telegráiiimas
comniunicadõs á imprensa alle.niã entre
21 e 24 de outubro, rugiram formidáveis
batalhas. Continuavam ellas, 110 dizer
daqúcllas mensagens "dia traz dia, com
grande encarniçamento" ou "com in-
tensid.-íde incessante", A frente verda-
deira da batalha, abrangendo cinco ki-
lomelros, nada era comparada com es-
sas lutas geradas da imaginação gemia-
nica.l'111 radio-lelegranima allemão des-
cievc, com effeito, toda a frente ar-
dendo em fogo, entre o Ancrc e o 0S111-
me, com as infanterias franceza c in-
glcza a carregarem em todos os pontos"desde depois do rneio-dia até á noile".

Referindo-se a ttm diaiein que reinou
um descanso quasi completo em nossas
linhas, dizem os radio-telegVamnias ai-
leinfies, descrevendo a grande batalha
da sua fantasia: "A nossa valente in-
fanteri.i, muito bem apoiada pela arti-
lhoria e aviadores, bateu, repelliu e cs-
magou os temerários inglezes, com per-
das tremendas para elles".

Não pode havei! em guerra alguma
batalhas mais sanguinolentas do que
esias lutas íicticias em que uma pçrspe-
ctiva fantasiada se insinua 110 meio dc
verdadeiros CO11103 épicos á laia, de um
incidente dc importância, relativa no
.meio de tun scenario de real grandeza,

tn seu conjunío. E! eom esse intuito
que os comniunicadõs dizem, por ,cxem-
pio: "-O inimigo não conseguiu anais
dominai- o objectivo real da batalha".
Deste modo se faz apparecer como in-
significnnte a batalha perdida.

O mesmo processo foi empregado de
modo menos pittoresco, embora mais
desassombrado, quando se pretendeu cs-
cqndér cm Berlim e Athenas a força
do golpe vibrado em 24 do mez passado,
pelos francezes, cm Verdun., Nesse ca-
so suggeriu-se. com bonhomia. que as
trincheiras perdidas tinham sido "aban-

donadas"

A Liga Metropolitana de Spts
Atbleticos reuniu-se hontem
Reuniu-se ¦hontem, 11 noite, o conse-

lho director desta Liga, com a presen-
ça dc treze representantes,

O conselho resolveu entre outros as-
sumptos deliberados:

¦inserir cm acla um roto de profun-
do pezar pelo fallecimcnto do sr. Or-
latido Mattos;

appvovar um volo de agiadecimento
ao dt. Francisco Eiras, pela 'brilhante
tlefesa, que na Academia de Medicina,
fez sobre o football;

conceder a dimessão do quadro de
" referees" solicitado pelo sr. Guilhcr-
mc Witte;

rejeitar a penalidade solicitada pela
commissão da 2* divisão, ao sr. Lobo;

approvar o parecer da cominissãi da
vel Club do Brasil;
i" divisão sobre o pedida do Automo-

t-lcgcr o sr. Paulo Buarque, do Ela-
iiiengo, para a commissão da t" divi-
são;

eleger para á commissão dc in forma-
ções, o sr. Manfredo Liberal, do Pai-
nieiras;

elegei- o sr. A. Couto dc Souza, do
Flamengo, para a coníniissão de esta-
tutos; e

eleger o sr. Neslor Rocha da Silva
Lobo, para a commissão da 3" divisão.

O recurso do Villa,. Isabel, sobre o
"ma'ch" com o rMátigeira, vollou ao
conselho.

O representante do Palmeiras, apre-
sentou uma proposta modificando para
1917. as divisões, sendo a .primeira de
to clubs,

O representante do Villa Isabel apre-
sentou uma proposta revogando a le-
gislação da lei da aiinuliação dc
"uialchcs".

Oieprcseutanle do Fluminense, apr;-
para os " reforces" officiaes.
sentou uma proposta, troando blages

Todas' as propostas foram enviadas
á coníniissão dc in formações.

A lesta de lioje no Theatro
Municipal

F.' hoje finalmente, depois de tantos
dias de justa espectativa, que se reali-
zará no thealro Municipal a elegante
fesla promovida pela .Associação da
Mulher Brasileira.

Tudo sc preparou de molde a dar
ao festival da A. M. B. um cunho dc
alta dislincção e arte. As distir.clas
senhoras que fazem parte daquclla as-
sociação não pouparam esforços para
que a áctiial eslação de inverno sc cn-
cerre, deixando inscripla no carncl
mundano uma, das mais brilhantes
jt,'ra.'iií de arte que sc têm realizado
nesta capilal.

O ciou da fesla será, -como já te-
y-, dito, a representação da peça 

"O

üma opereta nova no Palace
Theatre

Mcssalinctte i o nome de uma re.
vista que fez suecesso em iPurisj sei|
subtítulo era Lc tour dn demi-monda
en Ho uuits, subtítulo que encerra o
que ha de mais brejeiro c-m gencro re-
vista. Delia o übrcltistia C. Elera fez
tuna opereta, e Gilbcrt, amor da Casta
Sitsanua, conipoz a musica.

O assumpto, sem perder -o significado
malicioso, foi revestido de certa discre-
ção, c as oitenta conquistas cm oulros
tantos dia» são objeclo de uma aposta
entre um visconde francez c tini prin.
cipe japonez, 11a importância de «300
mil francos. O visconde faz 79 cou-
quisías, mas na ultima esbarra com :\
honestidade de tMcssaliuette, et qual,
apezar! do appçlido tão coni-promottcdor
para a pudicicia de uma mulher, con-
serva a alma e o corpo na virtude mais
impoluta. A resistência de 'Messaliiiette
các somente ante um formal pedido de
casamento.

'Eis a opereta que lionlcm a compa-
nhia Vitale levou á scena 

'do 
Palace-

Thealrc, cliiismado por "Chanipagiic-
Club".

A fábula, deslizando 'numa parte epi-
sodica abundante, lem scenas muito di-
vertidas; o terceiro aeto, que se di-
vide cm dois quadros, passa-se metade
•na, plalóa, onde, no i" quadro,
se aboletam os personagens principaes.
Messalinetle rege a orchestra, deveras,
•pois naquclle momento o próprio Pa-
lacc-Tlicatrc s? ilransforina cm Folies-
Uergéres. Dá-se cnlão uma seeim- de
ciuniitdas entre o príncipe e o visconde,
iscena que provoca as mais gostosas
risadas.

A -musica, de Gilbert, o qual, poi
causa da guerra européa, arranjou pot
salvo-conducto, nos paizes inimigos, o
pscudonyino de Renc Janniii, c supe-
rior á da Casta- Susanna, 'não «e li-
vi-ando, porém, da influencia de Lchar,
qui decididamente fer escola.

'¦ Ha na partitura bailados, couplels,
canções^ uma berecnse, valsas lentas *.-
ile cstylo vienneuse, sextettos niasculi-
nos, que depois se misturam com sex-
tettos femininos, 'figurados dc mil mo-
dos, embora evoquem, ora a Viuva, ora
Eva.

«No tiltiuio aeto ha 11111.1 romanza de
soprano, ibeih feila c de grande inten-
sidade dramática.

A Companhia representou e cantou
,1 nova opereta com o seu tradicciotial
brilhantismo. Pina Gioana, fez tia Mes-
salinette uma gentil silhueta, e Maria
de Maria, encarnou com caracter a
daiisariiia japoneza.

Ciprandi agradou 110 visconde das So
empreitadas,

De Torre, com a sua natural veia
cômica, acertou o desopilanlc typo
de indiscreto allachc ao visconde após-
tador.

Bertini, transformou-se num curioso
principe japonez, e Angelina Kubile, no
pequeno papel da •mundana Jannctlc,
como sempre, saiu-se a primor.

Os bailados da Dansa Indiana foram
bizarramcnte executados pelas irmãs
Viclorina c Ovidia Tarnaglii.

Os secuarios, mormente do 1° e 2'
aclos, é o que pôde haver de mais s.tm-
pluoso, c o guarda-roupa é luzidanicnte
novo c elegante. ¦

A orchestra, sub a regência do mães-
tro Megavcio, poderosamente concor-
reu para o exito dessa 1" representa-
ção, que a companhia Vital pôde re-
gistrar enlre. as mais felizes da actual
temporada.

O deputado belga Melot eu
Buenos Aires

Buenos Aires. 3 (A. A.) — 1'roce.
dente dc Saíüiago do Chile chegou
hoje a esta capital o deputado belga
Melot.

O referido -parlamentar foi recebido
na iiare do Trausaiidino pelo répresen-
táiité diplomático da Bélgica entre nós,
dr. Carlos Rcnoz, pelo cônsul, altosi
membros da colônia aqui tloniiciliçidá,
representantes do governo u.-.cional e
muitas outras pessoas gradas.

Entrevistado por alguns jornalistas,
o deputado 'Melot declarou que não tem
nenhum fundamento a versão que-corrê
tle que na grande 'Republica vizinha
toda a população -lenha -enormes sym-
«patinas pela causa «allemã; ao contrario,
conforme teve oceasião dc observar
111 loco, essas sympalhias eslão quasi
totalmente voltadas para a causa da
"Ene 11 te".

O que ha é que no exercito a cor-
rente maior é germanopliila , e, isso,
muiito naturalmente, devido á inslru-
cção, que é allemã. O povo não; css<
é totalmente aluado.

O sr. Melot veiu cneanlailissinio com
o acolhimento que lhe íoi disperisadr
ali, hão só pelo governo, como aindi
?;¦ ••vias as classes sociaes.

A REVOLUÇÃO NA GRÉCIA
Londres, 3 — -(A. A.) — Os jo»

tines noticiam «que o governo recebeu
còijimtiiiicações oííiciacs sobre a Irai-
ção praticada pelos realistas gregos,
virándd-sç cmitra os nacionalistas,
quando o .rei Constaiitiiio anterior-
mente havia categoricamente declara-
do não hostílizal-os.

Natal. 3 (A. A.) - Realizou-se ante- 'Acedita-se que tal 'faclo dará Cl-

honlen. a abeítura solenne do Congresso! «J" .*' declaração da guerra civil ne

Legislativo do Eslado, tendo o governa

Dominó negro", cujos interpretes 11111-

gutui até hoje logrou descobrir.
¦ »—»¦¦

A assembléa do Rio Grande
do Norte

dor desembargador Ferreira Chaves lido
a sua mensagem.

A leitura do referido documento cau-
sou a melhor impressão, sendo ,0 sen
conteúdo muito elogiado pelos jornaes
desla capital. _

NOTICIAS DE PORTUGAL
Lisboa, 3 — (A. IT.) — O general

Oil. comniaiulantc das forças cm opc-
rações na África Oriental allemã,
comniuuicou hoje ao governo que um
reconhecimento de cavallaria porttt-
gueza attingiu a 28 do mez findo
Qiilindi, próximo dc Nowala, travam
do. combate com os allemães. O ini-
migo abandonou a povoação depois
tle queimar as patliotas. A «força por-
tiigucza apprcíiendeu armamento e
munições. As perdas soffridas pelos
portuguezes nos -dois ultimos recon-
tros são insignificantes.

Greciã, maximé porque os espíritos
eslão cxãltadissimos conlra os sobe-
ranos.

«Em Katerina os nacionalistas sai-
ram completamente yictorioses; asse-
ri-hòreiiiidorse da cidadella.

INGLEZAS
As legitimas casemiras só nu

CASA LONDON
Unico deposito no Rio. Terno»

sob medida

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

Cuidado com os Imitadores. A
uossit casa ú

«UA UltUGTTAVANA. 13C
' ¦> B»B«

Diversas noticias do Ministério
da Guerra

O 2o (cneiitc Scraphim Garcia Feijò

O futuro governo de
Tucuman

Buenos Aires, 3 (A. A.) — Conimii-
nicações aqui recebidas de Tucuman an- .., .,„ .,...
niiiiciam haver chegado ali o sr. Basca, foi trausferido do 2" iregimeiilo de ca
ry, candidato radical á suecessão gover-1
11:1 mental da mesma.

Segundo essas informações, foi grande
a recepção ali realizada ao referido can.
didalo, á qual se associaram representai!,
tes dc todas as classes sociaes.

'Entrevistado pelos órgãos da imprensa
local, o sr. Bascary mostrou-se muito
optimista no tocante a solução de vario»
problemas, principalmente no que diz
respeito ao assucar, a propósito do qual,
conversando com alguns itiditstriaes da.
quella província, declarou que o Governo
Nacional, a cuja frente se acha o dr.
Hippolito Irigoyen, lhe promettera re-
solver iinmcdiatanicntc a crise que vem
assoberbando essa producçao. Accresccn-
tou o sr. Bascary que, qualquer que ve-
nha a ser essa solução, não affcctará dc
modo nenhum aos interesses locaes da
província, o que, cm outras palavras,
quer dizer que a pretendida isenção da
impostos de iumorração do assucar tar-
dará a ser concedida.

Essas declarações causaram aqui gran.
tle impressão.*.«l.»*ii

Falleceu na Bahia o coro-
nel Deraldo Dias

Bahia, 3 (Do correspondente). ¦—
Falleceu hoje nesta capilal o coronel
Deraldo Dias, cx-dcpulado federal por
este Estado e republicano da propa-
ganda.

O coronel Deraldo Dias era nego-
ciante nesta cidade, onde gozava de
grande estima peio seu -caracter probo.

Scu enterramento realizou-se hoje

porque não valia a pena de- mesmo, com garnde acompanhamento..

vallaria para o
Será dispensado de praticar eln

telegraphia na estação do Estado da
Bahia, q 20 tenente Emygdio José Ri--beiro, visto se tornarem necessários 03
seus serviços 110 -Exercito.

Foram mandados atldir ao Dcpar-
lamento do ressoai, os gciícracs Manoel
Lopes Carneiro da Fontoura c Carlos
Augusto de Campos.

—. Tendo o capitão Diogenes Mon-
leiro Tourinho. apresentado -certificados
de exame da Escola de Engenharia de
Porto Alegre relativos á aula pratica
(levantamentos geodesicos c desenhos
de carta) e ás aulas de astronomia e
geodesia e lambem requerido dispensa
de exames da 1* e 2" aula do 20 anno
da Escola iMililar, o commandante des-
ta Escola consultou ao miustro da Guer-
ra se taes ccrtficados devem ser accei-
tos. Em solução declarou o ministra
que não devem ser acceitos os certiíi-
cailos apresentados.

¦ » «¦ 1 au

As revistas «Ilustradas
Mais um exccllente numere, da Selecta

apparccc hoje.
Traz, como de costume, nítidas gra-

vuras c magnífico texto.
A Revista da Semana tambcm cir-

cul.irá hoje. ,
0 numero que vae ser exposto á ven-

da é dos mais interessantes, quer mianto
á parte iüusírada, que eslá caprichosa-
mente trabalhada, quer quanto á leitura-
que offerece.

Os leitores do Fon-Fon vão ter
com que se deliciar hoje.

E' que o numero que apparece, eslá
attrahente, artisticamente feito e ch-.-ia,
de leitura estusiante e. escolhida..

<---x^~.:__ -.' ..--..¦ -'¦,'-¦ '¦ . ..."
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OS EFFBIT03 SCBNICOS

Saber combinar oa effeitoa scenicoa, dar.

Uiea u nuanijaa adequada», harmonlzal-ot
cam realce e .erdade, é tarefa nio peque-
tm para os «ne 'éln responsabilidade» tm

¦ontagem de uma peça.
E' mesmo — póde-se assim dizer — um

too-lema complexo, tantos e tão variados

tfo oa detalhes que ae apresentam, sob

«mltiplos aspectos, para o bom exito, nesse
¦articular, íe uma repres.ntação.

Sâo pequeninas coisas, minúcias na ap-

parencia insignificantes, mas que muito tn.

fluem no conjunto, concorrendo poderosa,
mente pata o suceesso, como para o msuc-

cesso do espectaculo. , .
São nugas que, escapande â perspicácia do

•grande publico", ou por elles notadas com
•vistas gorda»", --- ««rapam, no «""»»">.

. apreciação dos mais assíduos habitues do

*5í_ta, 
Por exemplo, não raro sa vêem

pannos com rompimentos de uma cor ber-

rante, emoldurando o fundo de o um eco

izul esmaecido. ¦
Muitas vezes lambem se ve a scena illu-

ninada, quando a acção da peça requer que
ella apparcça numa completa escuridão, e

vico-versa.
Como estes, muitos outros senões, cuja

enumeração se tomaria fastidiosa para o

leitor, fazem, ás vezes, diminuir o suceesso
dc uma peça, pela ausência da harmonia de

effcitos, que, bem conjugados,' garantiriam
um exito real e- duradouro.

lv' por isso que repotimo3 o que deixa-

pios dito no começo destas linhas: é tarefa

ik grande responsabilidade para os que tem
¦le inuntar uma peça, saber aproveitar, com.

binar, pór do aecordo, harmonizar os effei-

tui scenlcos, em qualquer representação.
-,  i < m ¦• —

CARTAZ DO DIA

Theatros
CARLOS GO.MIÍS — "O 31" (revista).

«Vs 7 3ll - 9 3l4-
PÀI,ACH-T1I15ATRK - "Champagne

Club" (opereta). A's 8 3I4.
PII10NIX — Concerto limilia Prasslne-

ci, ái 4 horas; .atimn M.ris Uraiisforiius-
mo e variedades). i.Vs 8 3|4.

RFCKI.IO — "Martyr dn tj.lvario" (pe-
lacra). A's 7 )U e 9 3U-

RIÍPUBI.ICA — •;í.a 
,sigiiorina dei eme-

ji.alUKra.il" (opereta). A's 8 314,
S. JOS..' — "A" rédea solta" (revis-

tr.).' A's 7, 3 3l4 e 10 i|z.

S. José, onde vaie fazendo uma brilhante
carreira. ' _ _, _' 

'_]
Hoje, «_• tres sente — 'A' rédea

solta.
• •

Cinemas
O elegante salão da Companhia Cine-

matofraphica Brasileira proporciona hoje
aos seus "habitues" um progranima que
é um emeanto c uma delicia. Será exhi-
bido um film nacional verdadeiramente
emocionante, representando as evoluções dos
subincrsiveis brasileiros .trabalho nítido 0
perfeito, que muito agradará. A esse
film se seguirão o romance tle amor —- "Ai
mulher dos senhos", bellissima o artística
fita. e a fita do uovo gênero, que consti-
tue uma extraordinária novidade — "De pés
e mãos", em que sómcinte apparccem os
pés c as mãos dos artistas une trabalham,

*
Os freqüentadores do luxuoso cinema

Pathé vão hoje vibrar dc inlensa emoção
ante o majestoso programma que ali se
exhibe. Nelle será apresentada uma obra
altamente sensacional, da Fox-Film Inti-
lula-se ella — "llypoerisia" c constitue ura
profundo estudo sociológico, feito no deçor-
rer de seis aclos de analyse profunda. Esse
magistral trabalho será inierurolado pela
festejada aelriz Virgínia Pearson. a crea-
dora das "Chammas de amor".

«W
Nos "chies" salões do .Cine Falais, serão

apresentadas duas celebridade» no grandioso
prn.rahima que ali corre hoje. São esses
artista Diana Karennc otie se tem feito
apnlaudir pelo, sett privilciiiado talento c
pela sua requintada estlieticn. ci o elegante
c distineto aetor Alberto Cappoui. As duas
notáveis fieuras artísticas far-se-50 applaudir,
desta vez. interpretando os principaes pa-
peis do estupendo film — "Além da vida.,.
Além da morte...", romance de violenta
paixão amorosa, em sete portentosos actos

ça

* * -í-

Cinemas
.MI''RÍCANÓ __ "Mulher dos outros

(drama.s ".'Muralhas dc Oericó" (.drama).
AVENIDA — "A casa assombrada (dra-

"'"?•.NU 
PÀT...IS — "Além da vida...

A «11 da morte" (drama). ,
11)KAI, — ".Guerra ao jogo" (drama) i

¦ Exemplo dc uma professora"! "O roubo
ue um testamento". 0_

1KIS — "Cruel egoísmo" (drama)j ,<J
fúrçiidO 103" (drama); "Um roubo mexph-
cilVcl" (drama).  ,,

ODEON — "Submersiveis brasileiros (tio
natural); "A mulher dos, sonhos (drama);
"He ,)íi « mãos" (comedia).

HA'1'Hli' — "llypoerisia" (drama).
_. -i — « m

PRIMEIRAS
—>•

"ADDIO GIOVINEZZA I",
NO REPUBLICA

Addio _?._...i.___!..., a delicada ope-

reta do maestro Pietri, íoi hontem dada

em prcmiére pela companhia Scognami-

glio-Caramba, que com tanto snecesso,
vem funecionando no Republica.

A chuva prejudicou um pouco a con-

correncia, mas como se tratava de uma

recita dc assignatura, a ampla sala da

avenida Gomes Freire apresentava, ain-

da assim, brilhante aspecto.
A peça, que ja era conhecida da nos.

sa platéa, teve da companhia Caramba

um desempenho digno dos maiores en.

comios. A parte musical, sob a direcção
do maestro Ginsti, teve extraordinário
relevo, para ,0 qual muito concorreu a

disciplinada e briosa oreliestra do Re.

publica.
\'a interpretação dos principaes pa-

peis sobrcsáem, como sempre, Ivanisi,

qne, no papel de Dorina, soube mostrar,

se a inrelligentc e graciosa artista que
o nosso publico já tanto tem applaudido,
na actual, como na primitiva temporada
<la Caramba, em que viemos a conhe-

cd-ri.
O typo de Elena foi confiado á sra,

N. Gary, que delle tirou grande parti-
do. daiitlo-liie bastante relevo.

O distineto tenor Grant apresentou
ie-nos no papel de Mario, que cantou
com muito vigor, dando-lhe também um

irrcprchcusivel desempenho na parte dra.

niaíica.
Valle fez o typo de Lcone. E fcl o

com a correcção artística do costume,
tlc modo a conquistar os applausos da

platéa.
0> demais artistas da companhia sc-

anularam brilhantemente a irriprehensl.
\c\ interpretação que teve hontem uo
Republica, Addio Giovinchsá.

Coros c bailes em boa fôrma, inonlri-

sem luxuosa, tudo a concorrer, enifim,
para que a edição Caramba da lin-ra
opereta de Pietri fosso o' que foi: uni
Suceesso em toda a linha.

O Avenida, o confortável cinema da ave-
nida Kio Branco, offerece hoie ao- publico
que frequeuta òs seus salões o maravilhoso
film "A casa assombrada". ou "O fantas-
ma do castello", extraordinária creacão da
fabrica Torona-Moutli edilado nela D'I,uxo
Film. empolgante drama, cujos lances admi-
ravcís e imprevistos muito devem emocio-
nar os espectadores.

*
O popular Ideal organizou para hoje um

programma que fará um suceesso cgual ao
produzido pela "Kadiolelcgraphin" e pelo"Mystcrio do Nova Vork". Dentre os,filma
que ali se cxhibeni, dcstaca.se o electrizante
romance policial americano, da nova série
Galo de Ouro — "Guerra, ao. jogo", em
.eis extensas oartcs.de episódios os mais
estouteadores. scgüindò-se-lhe. M0 roubo dc
um testamento", e "Kffeitos de luz", gran-
dioso drama social.

«I
O conceituado cinema íris. sempre empe-

nbado cm offerccer aos seus "habitues" os
films mais extraordinários, reuniu, para as
cxliibiçõo» -de hoje os oue se seguem:"Cruel enigma", empolgante drama da Uni-
versai, em tres vigorosos actos. no qual. fi-
líura como protagonista o applaudido artista
Rolleaux, o heróe da "Medalha quebrada";"O forçado 103", drama de aventuras, em
tres partes; "Um roubo inexplicável", dra-
ma dc mysterlo, dc scenas as mais emocío-
nantes, cm tres partes.••Ü

Um surprehcndente progranima é o de
hoje. no conceituado cinema Americano; es-
tabeíecido no aristocrático bairro deCc-paca-
bana. lista elle assim constituído: "A vida,
paixão e morto de Jesus Chris.o" arrebata-
dor film sacro; "benhores jurados", eni-
polgaute drama.

4-
AMERICANO — O conceituado cinema

estabelecido cm Copacabana organizou para
hoje uni surpreliendiiite programma, que
está constituido oor dois seusacionaes films,
que sãoi "Mulher dos outros" emocio-
nante drama em 4 actos por Francesca Ber-
tini o Emílio Ghionc, e "Muralhas de Oi-
rico", empolgante trabalho da Fox Film, em
6 actos.

*..*¦:,*

OS MELHORAMENTOS EM
CAMPOS

Inauguram-se amanhã, as obras de
Saneamento, viação electrica e remode-
lação da cidade de Campos.

Os melhoramentos constam da refor-
ma dos serviços de águas e esgotos, que
eram outr'ora causa de mortíferas epi-
demias, naquelle município fluminense
c que acabam de -er transformados ra-
diealmentc, entre outras medidas:

, Com a construcção dc quarenta poços
de inspecção e trinta é cinco tanques
de lavagens, em sete mil e quinnentos
metros de redes de galerias;

Com a installação do serviço eleva-
torio, isto é, construcção de uma esta-
ção central com tres unidades de
duzentos e doze, cento e trinta e tres
e oitenta e tres litros-segundo, e duas
sub-estações auto-electricas, com duas
unidades de trinta litros-segundo';

Com a construcção de tres decanta-
dores com capacidade útil dc quatro-
centos metros cúbicos cada um, desti-
nados ao tratamento das águas de dis-
tribuição, fazendo-se a decantação por
um prazo nunca menor de cinco horas,
e a addição regularizada de iprecipi-
tante chimico, perinittindo o aproveita-
mento de acção dos filtros num volume
de sete milhões de litros diários.

Essas obras, além de reflectir na
hygiene e saude çublica da cidade, de-
terminam desde já : a suppressão da
lenha como combustível das machinas
que fazem .1 elevação das águas e de
esgotos, combustível esse que devastan-
do como devastava as florestas, do mu-
nicipo, custava mais de tres contos de
réis mensaes ao Estado,

Também serão inauguradas as obras
de aformoseamento, remodelação e ar-
borização da cidade, entre outros:

Com a construcção de um parque na
maior das suas praças, a de S. Bene-
dicto, e ahi fundada a primeira escola
do Estado, ao ar livre, e que será ser-
vida por um pavilhão estylo grego;

Com o ajardinamento da praça Prtt-
dente de Moraes;

•Com a abertura da Avenida Sete de
Setembro;

Com o calçamento a parallelcpidos
sobre base de 1nacada.11 da Avenida
Alberto Torres, na extensão de kilo-
metro e meio por nove metros de lar-
gura e passeios arborizados;

Com a construcção da Avenida Quin-
ze de Novembro, entre a Ponte Muni-
cipal c a praça S. Salvador, com duas
caixas de rua, de nove metros de lar-
gura cada uma e refúgios com arvores
e muralha de sustentação do Parahybá.

Kstas obras fo,ram custeadas com a
sobre-taxa do assucar, o que quer dizer

3ue 
Campos reforma a sua velha cr-

ade com os lucros da exploração da
terra.

Finalmente, se inaugura o serviço de
bondes eleclricos da Empresa Força c
Luz, o que é uma antiga aspiração da-
quella cidade fluminense..

O presidente Nilo Pcçanha convidou
o presidente da Republica para assistir
a essas inaugurações c visitar assim,
como era desejo do chefe da nação,
o maior centro de lavoura de canna
de assucar do centro e sul do paiz.

Sociaes

sobri-

Varias

A GRIPPE
E' dcbellada promptamente com as

pastilhas de

Laxativo Bromo-Quinina
— DE —

E. W. OROVE , ,
como afirmam, todos os clínicos, e

age como preventivo
_l-l>

* «Cslrca na próxima sexta-feira, oin NI-
cthcroy. a companhia nacional de opereta e
revista, organizada pelo actor Álvaro Dinlz
exprsssamcnte para reabrir o popular thca-
tro Cinema Kio, da. vizinha cidade. O elenco
da nova companhia, que está lindamente or-
ganizado, conta com os seguintes elemen-
tos: Davina Fraga, Leontina Vipjiat. Julie-
ta Pinto. Uva Olival. Encarnacion Catalã,
Mercedes Villa, Marinha Corrêa, Diniz,
roixotinho, Campos, Antônio Dias. J. tou-
reiro. Randolplm, Mesquita, Rocha. Raul
Barreto, Damião. Luiz Ferreira Fclippc
Santos, etc,

A peça de estréa scra a revista cm 2
actos o 8 quadros — Flauta, cavaquinho .
violiio, original de Cândido Castro e mus!-
ca do maestro Carlos Paiva,

+ Realizar-se-á a 13 do corrente, no
Palacc-Thcatre, o espectaculo em benefício
do secretario daquella casa de espectaculos,
sr. F. Alagoas, e do bilheteiro A. Car-
valho.

+ Os jornaes de S. Paulo tem noticiado
que__i companliia do theatro S. José. de.-
ta capital, irá brevemente dar ali uma série
de espectaculos.

TCsas noticia & 'destituída tle fundamento,
no.9 aquella troupe está ensaiando a peça
de Oduvaldo Vianna e Cândido Castro —
Dá cá o pé...

Km s-tiuida, montará ella a lmrlela dc
Carlos Bittencourt e T.uiz Peixoto — _Vo
mfirro da Favelta. #<4» Deve ter inicio lioje no Recreio, os
ensaios da opercla — A duquesa do Bal
Tabarin. ,Os principaes naneis estão assim distribui-
dos: Octavio, Sullcs Riboiroj, Duque dc
Pontarcy, Alexandre Azevedo; Sopliiii We-
Iier Antônio Serra: Fro.u-Krou. Crcmtlda
de Oliveira; lídi, Adrianà; Noronha.

**%> Dentro de poucos dias devo estrear,
cm um .le nossos theatros. eom a peça
A brasileira alegre, uma nova epiunanhia.

Uma licença que não convém
ao Ministério d

O ministro da 'Fazenda, em resposta
ao officio em que o i" secretario da
Câmara dos Deputados indaga se não,
ha inconveniente para o serviço publi-
co na concessão dc um anno de licen-
ça, sem vencimentos, ao 4° escriptura-
rio da Delegacia Fiscal do Thesouro
em .Minas Geraes, Jajine Selse Júnior,
informou que se trata de um funcciona-
rio que foi nomeado cm 6 de_ íeve-
reiro de 1913. Já gozou uma licença,
concedida pelo seu 'Ministério, .pelo pra-
zo de um anno, para tratar de seus in-
teresses. Vem agora solicitar do Con-
gresso egttal favor e para os mesmos

.'.'repartição, a que elle pertence, está
reclamando pessoal para atteuder,, ao
seu avultado expediente. Não lhe cou-
vem, pois, desfalcar seu pessoal.

O CONCURSO PARA
TELE6RAPH1STAS

'Escreve-nos um concorrente:
"Sr. redactor do Correio da Manhã.
Saudações. Estimaria invmenso que

o presente* acontecimento lograsse aco-
lhida nas coiiitrinàs do vosso popular c
conceituado órgão de publicidade.

Trata-se, sr. redactor, de um con-
 -ffectuado cm

¦_______--__----»-*--_--
DAT..S INTIMAS. v _r .fri

• Fazem annos hoje: . , ._".''
A senhorita Maria de I_urdea Barbo»

Pereira, filha do ar. Abilio Carlos Peretrt
« da d. Francisca Barbosa Pereira;

—. a ara. d. Carolina dos Prazeres Çoíta,
mãe do capitão do Exercito Leandro José
üa Costa ;a sra. d. Fortunata Santos, esposa
do ar. Ituis 'Manoel dos Santos;

o acadêmico Almir do Moura,; limo ,
do tenente-coronel do Kxercito Hastimpnl.
lo de Moura ;o professor de musica José Isaias

o sr. Alberto Teixeira Gama, 1,
nho do capitão Cornelio Gama, funcciona-
rio do Banco Mercantil do Rio de Janeiro!-

o general de brigada dr. Alfredo Car.
los •Mtiller de Campos;

a' sra. d. Carolina Mello e Souza,
directora do Collegio S. Paulo 1 ,o dr. Carios de Aguiar Moreira, cli-
nica nesta capital .r

o sr. .«irnaldo A. do Carmo AlVW,
fcvarda-livroí nesta praça ,

o conunendador «\Ianoel 1'into rer-

'o dr. Carlos [Loureiro, clinico resi-
dente na ilha de Paqueta .

o sr. Manoel de (Almeida Mercê, con-
«elluado wegociante de nossa praça e que,
por esse motivo, será muito ciimprimentaiio,

o coronel Avelino Chaves, abastado
agricultor e industrial acreano, qu« aca-
ba do administrar o Alto Puruj, ve hoje
passar seu annivcrsario natalicio.

Como sc encontre nesta capital, em via-
gem de recreio, seus amigos olterccem-ine
hojii um banquete. ;•"¦•> '

Ao homenageado não faltarão, por eerto,
prevas inequivocai de carinho. •

— a interessante senhorita I<aura viu
larinho, filha do conhecido industrial A.
berto Guedes Villarinho e d. Flora Villa.
ri—io „ . .,o sr. Virgílio Vieira Lima, coninier-
ciente desta praça: .... }¦a senhorita Dinorah Jordão, filha uo
sr. Henrique Jordão i •¦

o menino Hermes, filho do capitão
João Vicente Panar c do d. Erama «•
gar! Panar; . . ...,:„tAPassa bojo a anmversario natalicio
do dr. Carlos Veiga, cirurgião da Santa
Casa de Misericórdia* , ;

Medico caridoso terá dc seus amigos e
clientes as melhores provas de gratidão e
amisade.

*
Completa hoje - o seu primeiro^ anno de

existência o galante 'Nelson, o interessan-
te pequerrucho que í o encanto do lar do
nosso antigo companheiro M_rio Alves, of-
ficial de gabinete do ministro da Agricul-
tura, e da sua esposa, d, Almerinda Al-
ves.

" 4>
Passa hoje a data natalicia de d. C_r.

lota Oliveira de Menezes, esposa do dr.
Francisco Xavier Oliveira de Menezes,
uma das figuras mais illustres d» magis.
terio brasileiro.

A distineta senhora, que é estimadis-
slma na nossa sociedade pelas suas raras
qualidades de coração, receberá hoje, no
seu lar feliz, os homenagens do largo cir-
culo de relações da 'familia Oliveira dc
Menezes,

* *
CASAMENTOS

O dr. «Henrique Campos dç Oliveira,
funecionario do Ministério da .Fazenda, no
•Estado de S. Paulo, contratou casamento
com a senhorita Yara Vieira Machado, fi-
lha do coronel Carlos Vieira Machado, in-
spector da Fazenda do Thesouro Nacional,
e de d. Maria Oil Vieira Machado.

* *
BODAS DE PRATA

Oommemoram hoje as suas bodas de pra-
ta o dr. lArthur Thompson, engenheiro ,da
K. F. Central do Brasil e d. Victorina
Thompson.

* #
RECEPÇÕES

%m sua residência, á rua General Roca
n. 64, reúne hoje os seus amigos o ma.
jer Ernesto Ferreira de Andrade.

# S<
ENFERMOS ,

O conunendador Manoel Thiago Ferrei-
ra de Rezende, que tem estado graveuieu-
te enfermo, foi transferido de sua rcsiden-
cia para a Beneficência Portugueza, afim
dc soffrcr a operação num tumor maligno,
dn pescoço. -

A transferencia fez-se no dia a, e hon-
tem, ás 10 horas da manhã, foi o enter-
mo operado, . ..•,., .

O prognostico medico e ainda reservado.
Porque o conunendador Thiago de Re-

zende é um dos homens mais populares
e estimados da colônia portugueza, a noli-
cia do seu. grave estada de saudo tem
causado geral sentimento.

*
Tem experimentado sensíveis melhoras

o iiiiioccnte Mnrillo, íilhinho do nosso col-
lega de imprensa M. Carqueja e irmão, e
primo de Henrique .e Baidontero Carque-
ja,' também nossos collegas de ímprínur.

Continua a ser sèu medico assistente o
conhecido clinico, dr. Herculano Pinheiro.

mm $
VIAJANTES „t ,'

A bordo do paquete nacional "Itapuhy",

regressa hoje para (Maceió, o dr. Fer-
nandes Lima, chefe do partido situacionls-
ta do Estado de Alagoas.

TELEPHONES
Renuião I Kita-Oi w oi ra*
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Miranda.
^ Amanhã, cai matinée, cautar-se-á, no \

Apollo — Amor dc mascara, c muito breve 1
— O Carolo de Parisf a grande creação dc j
Stcfi Csillag, Citando marcadas, para hreve,
as novíssimas operetas — O Rei da reclame
e Duque Casiinir0, que cai Itália c na Ar-
gcntlna foram grandes êxitos da compa-
nhia.

Os interesses do povo encontraram, afinal, defensores autorizados! Diri-
gem-se ao sr. presidente da Republica para protestar contra o novo contrato
da Telephonica oj negociantes importantes da nossa praça, penalizados peio
sacrifício que vae ser imposto ao povo pelo novo systema de tarifaçãol

Nunca houve oesta terra uma questão estudada mais amplamente e coi'i
ntator publicidade. Os que têm lido os debates do Club de Engenharia, os dc-
bates do Conselho Municipal, os artigos de quasi todos os jornaes, estão agora
informados de que o povo não vae ter prejuizo algum: .pagará na primeira e^segunda 

zonas mais ou menos o que hoje paga e pagará muito menos do que
boje paga nas outras zonas, isto é, na maior parte da cidade.

'Não ha, porém, nes». mundo nada que não tenha compensações. O iilus-
tre comediographo hespaihol Quinteros pinta-nos um personagem tão optimis-
ta. que tinha tão intensamente o prazer de viver, que, nas manhãs radiosas,
subia ao alto dc um oute!ro e de lá gritava a plenos pulmSes: "Alegremo-nos

de haber nacido!" Tivemos Ímpetos de proferir o mesmo grito victorioso, ao
ler a representação do Centro de Industria e Commercio ao sr. presidente da
Republica. "Alegremo-nos de haver nascidoI", pois nos estava reservada a sa-
lisfação infinita de ver clamar, em defesa dos interesses do povo, entre ou-
tros, os mesmos negociantes, que nunca perderam uma oceasião de elevar os
preços dos gêneros de prmeira necessidade para tirarem ao povo a pelle c o
sangue, com que se locupletam! E' realmente uma delicia vermo-nos arvorados
em defensores dos interesses do povo os fabricadores dos triuff do bacalháo e
da carne secea, vendidos pela hora da morte a uma população tosquiadissimal
E' um encanto ver appellarem para o presidente da Republica, em nome dos
interesses do povo, os rrercadores de carvão, que, ap dia seguinte ao da
guerra, apanhavam este pretexto pelo cabcV.o, e elevavam o preço desse ge-
r.ero — de primeira nec-usidade — de 30$ a 100$ a tonelada, fazendo fecha-
rem as fabricas de tecidos e reduzindo á fome os milhares de familias dos
operários, em cujo nome agora appellam para a autoridade do presidente
da Republica, porque estão arriscados a pagar o que devem pelo uso dos
telephones que a elles prestam serviços! 'E' intenso o prazer de ver arvo-
nados em sentinellas dos interesses do povo os negociantes que açambarcam
os cereaes para impol-os ao povo, a pretexto de guerra, a. «areçoa que tradu-
zem a insolencia e a certeza de impunidade!

E' preciso que essej senhores se convençam de que, apezar de tudo, o
povo não é' a besta resignada que sirva para tudo: para ser montada, para
ser explorada, para ser espoliada e para ser ludibriada. Ainda quando os pre-
ços dos telephones fossem augmentados, isso só interessaria á minoria da
população* Se a autoridade do presidente da Republica se pudesse fazer sen-
tir no terreno dos preços das utilidades, seria contra elles que essa autoridade
poderia ser intocada, porque as mercadorias, que elles encarecem artificial-i
mente para enriquecerem depressa, são justamente as que hão dc ser consu-
midas por todos, pobres c ricos, porque são gêneros de primeira necessidade.
Altas, nem só por isso deverá o sr, presidente da Republica sorrir ao vêr esses
Gracchos de setitiones qucrenles: sorrirá também deante dos argumentos de
cabo de esquadra com que apoiam essa reclamação, a beneficio próprio; hypo-
critamente frita em nome do povo que espoliam. Agora, por exemplo, no con-
trato em vigor, qualquer differença da taxa cambial reflecte-se no preço da
assignatura. Se amanhã o cambio cair a ir 3(4, a taxa para o preço è togo
de 10. O novo contrato acaba com isso: estabelece que a taxa será a do pri-
meiro dia útil da a.signamra. Pois bem, o commercio levanta-se contra isso,
protesta contra isso, porque isso é... iucommodo. O argumento está ali no
Jornal do Commercio, de 3: de outubro, terceira pagina, sexta columna, infine,"Vigorando para cubrança o cambio do primeiro dia útil de cada mez, tem um „ . . p. ....ssignante, para íis.-alizar a taxa, de compulsar 03 jornaes atrazados, quando £ .pereira [" PoohI 
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a conta fôr -apresentada". Com mil raios! Tem razão o sr. João de Aquino: j veira: Castiíla, A. Vaz.
era só o que faltava, que o sr. .presidente da Republica permitlisse o baratca- Parco "Barão de Vista_ Alegre"
mento do preço dos telephones a toda população da cidade, mando dahi restíl-
ta que os senhores negociantes tenham de compúfear os jornaes atrazados,
para verificarem se a Telephonica os íouba!

O sr. Seraphim Clare é que é dc uma clareza diaphana. Para elle, eon-
trato é contrato. Como é, então, que se quer modificar o contrato? Não pôde!

• Evidentemente, não pôde! Contrato è contrato: dahi não ha saida. Quem foi
que disse que é licito ús partes contratantes modificarem, dc aecordo, o con-
tratado? Isso foi noutro tempo, antes do sr. Seraphim, atiles do Centro de
Industria e antes do corrmercio querer ser o Poder Legislativo e o Poder
Executivo desta terra, «\gora é, ali, no duro. Contrato é contrato: sc a Com-
panhia Telephonica não tem lucros, que arrebente. Só quem pôde levantar,
foiií f-iwi', «í raison, os preços da carne secca, do baealhâo, do Iteroscne, do
feijão, do arroz, etc, etc, etc. é elle commercio que deve ser uma classe
unida, deante de cujos ulases o d'reito que assiste ao povo é somente o di-
retto de ohorar na cama que é logar quente!

O sr. dr. Pereira Lima, também por seu lado, esgotou a questão. "Dean-
te dos debates travados", affirmou s. s., "a questão ficou de facto perfeita-
mente esclarecida". "O commercio, acorescentou gravemente s. s., não pro-
testaria, se technica e economlcainnte á reforma de que se cogita trouxesse
benefícios e maiores van*agens para os assignantcs em geral. Mas evidente-
mente isso sí não dará..." Enfoncê o Club de Engenharia! Durante qualro
mezes, essa sociedade de fechnicos estudou a questão, technica e econômica-
mente; mas de que vale a capacidade, de ,qué vale a competência profissional
desses engenheiros, em face da luminosa sabedoria, do desinteresse estupefa-
ciente, da grandeza do saber e da abnegação patriótica da conspicua assembléa
de mercadores, presidida pelo notável sábio, sr. dr. 'Pereira Lima? Deante
desse pronunciamento cat.igorico, preciso e inilludivel, que ha de restar ao sr.
presidente da Republica senão a submissão mais completa?

| Entretanto, os factoa são teimosos, 0 os factos são que esses mesmos que
assignam o protesto contra a reforma vão beneficiar delia, porque .têm tele-
phone nas suas residências e vão pagar menos do que estão pagando; de
modo que o sr. Pereira Lima ha de convencer-se, peto facto, de que a re-
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Monturias prováveis pura a corri»
iln do amanhã ¦

iTareo "Dr, 'l?el«ippe Caldas — M5"
metros — Iceberg, E. Rodriguez; Gra-
goatá, D. Ferreira; Huerta, Gibbons;
Dynamite, C. Ferreira; 'friuuipho, A.
Vaz; Dictadüra; A, 'Olmos.

Pareô "Dr. Paula Machado" —
1.450 metros — Majestic,- D. Ferrei-
ra; Bliss, R, Cruz; Guerreiro, Mi-
chaels; Sicilia, D. Suarez; Espanador,
F. Barroso; L. Pcricles, E. Rodri-
guez; Miss Florence, R. de Oliveira.

Parco "Raphael de Barros" — 1,600
metros — Helios YV. de Oliveira; Re-
visor, ]. Salgado; Voltaire, F. Bar-
roso; Aragon, M. 'Ferreira; Patrono,
D. Ferreira; Buenos Aires, Le Me-
ner; Alida, D. Vaz; Velhinha, Zaba-
la; Miss Linda, Michaels.

Pareô "Barão dc Piracicaba" —
1.600 metros — Cangussú, D. Ferrei-
ra;~ Samaritano, J. Coutinlio; Estrlle-
te, D. Vaz; Triumplio (se correr), E.
Hodr-frirez; 'Gragoatá (se correr), R.
de Oliveira.

Parco "Dr. José 'Calmon" — L.
Canning, Barroso; Ouido Spano, Mi-
chaels; Mogy-^.uassii', D. Vaz; Para-
ná, W. de Oliveira."Clássico Criadores" — 1.600 me-
tros — Guayamu', K. Rodriguez; Por-
to Alegre, A, Fernandez; «Hurra-1, O.
Ferreira; Hyovava, R. de Oliveira,
Ilygéa, F. Barroso; Flecha, Zabala;
Hebe, Torterolli; Helvelia, Michaels;
Hortencia, D. Vaz.

. Grande prêmio "Prado Fluminense"
— 1.730 metros — Salpicon, Mi-
chaels; Mont Rouge, E. Rodriguez;
DardaiielVoa, 'D. Ferreira; Araucania,
Zabala; Pirque, V

i.6oo metros — Atlas, D. Ferreira;
Laggard, E. Rodriguez; Insignia, D
Suarez.

* * *
FOOTBALL

O EXCÔNTRO A«..\UI.T..V_)0 VhV-
MINENSE-FLAMENGO

E' possível que seja mjtrcada para
rs de novembro próximo a nova par-
tidada de i"s "teams" Fluminense—
Flamengo, que foi annullada pela Liga.

Segundo estamos informados,- apezar
da lei Miranda declarar que cila deve
effccruar eni campo apresentado

e do 1" e a' "teams" infantil i» 9
horas.

O "team" juvenil trenará contra o
2" "leam'.' do Humaytá."Team" 

juvenil:
F. Toledo

Sylla Soares — Osmar Dutra
Luiz Pederneiras — Flavio Bastos

,„ — VVolfrando Basto».:
Alkinda Castilho — O1.1011 Vianna —'
Celso Souza — A. Menezes — A Ãleyef"Teams" infantis — 1»:

Casimiilo; Eugênio o Agiiinaldoj
Paulo, Victor e Alarico; Leite, iRiva,
Mario, Mallet e Adalberto,

2": Aiuir; João Baptista e Chrisco.
vao; Luiz Oliveira, Renato e Vl_di-
nnr; Jayine, Rufino, Fragoso, Bolivai
e Aluizio.

Reservas: Marcilio, Hugio, Eduardo,Milituno, José Maria e Mario Bastos.
* » *

CYCLISMO
OVCLE-CLUB

A corrida «lo 10 de novembro
Encerram-se a i_ do corrente as In-sçripções jKira as grandes corridas í.uicyelettes para encerramento da tem-

porada cyclica, de 1916, sendo dispu-tados quatro grandes prêmios, Inau-sive o "record". da milha, dc necordocom o programma já publicado. Os tre-nos tem sido muito concorridos e to-dos os concorrentes mostram progressoem cada dia que vae passando, o qile¦prova a grande luta para a conquista
dos( prêmios, que são valiosissimos,

Foi creado mais ttm ramo de sport
neste club,'. sendo muito bem recebido
por todos os sócios. Este novo sport é
b "football", tendo já tim numeroso
grupo., de sócios formado dois "teams",
que têm trenado com muito capricho
para conquistarem novos louros pira
este club. Foram acclamados: "caprtln"
geral, o sr. Abilio Areias Júnior e para
o 2" "tesm", o sr. Miguel Cavallier.

Entraram para sócios deste club:
Jorge Pereira, Amadeu Virgílio, Va-
lciuini Salvador, Pedro Moreira Leite
da Silva, Abilio Areias Júnior, Jo*-
quini Fernandes Aragão. Salvador S«r-
ra, Joaquim Lima Corrêa, João Gil Ti-
vares. Américo Corrêa c Paitriclo So_-
res da Silva. '*

**( ií- _k

MOTOCYCLISMO
CLUB «tlOTOCYOUSTA NA.

CIONAL
Realizou-se no domingo ultimai, con-

forme fora noticiado, a excursão in-
 ... .... lima do C. M. N., na qual tomaram

pelo Fluminense, a directoria não at- j parte muitos dos nossos motocycliítas,
tende a este particular por haver lei Pela conunissâo directora foi esco-

1»

NOA PEÇA DE HOJE,
KEPUBLICA

Km "prcmiére", dar-nos-i hoje a coni|ia-
nhia faraniba-Scogiiamiglio a graciosa o|ie-
rrt.i do Lombardo — "La sigiiorma dcl
.iiTraatouniío", ji conhecida do nosso pu-
blico.

A interessante .icça mereceu uma cm-
d.-.da e caprichosa montagem' da apreciada
culnpmiliia italiana que 01a oecupa o Kepu-
blica.

íi

RECLAMOS
Theatros

A nova opereta —- "Cliainpagne,,£lub
honrem dada cm primeira máo, 110 Kio. pela
niiphmlida companhia Vitalc, conglTumi um
dos nrars brilhantes trítimlios da actual tem-
porada cia querida "troune".

,\ linda c inovimcntitila opereta, que me-
icciu os mais enlorusos applausos, iipetir-
Ki tlOJC.

sH
Km vista do griuijc siic.-csio olitido, a

companhia Alexandre «Azevedo resolveu nuo
retirar ainda hoje do c.uu:_ ,i i-e£_i sacra—"O martyr do Calvário".

-\ Imlhante Intciiirciaçüo nuc lhe da
aquella companliia. com 11 grandiosa mon-
tagein .pie .1 peça teve nq theatro da.Na-
Tnrt'.:.i, anula hoje, ccríanieiitç, levara au
Kecni. a extraordinária concorrência des-
Ms duas ultimas noites.

.. ...........   ••--•;-. curso lia quatro meses  -
orminizada pelo auligo empresário Allreuo v:P,i,,.rov Para telcgraphrstas da ue-
"''•¦"¦'¦' ipàrtiçãò Geral dos Telcgraphos, sem

que, entretanto, alé hoje, nada
saiba a respeito da sorte dos que, Com
o máximo esforço, concorreram para
o desideralmii de provas as mais rigo-
rosas c de cujo julgamento a com-
missão examinadora se houve digna e
correctamente, na distribuição de Jus-
liça aos concorrentes, em numero su-
perior a duzentos, tendo a notar que
todas as matérias eram eliminatórias,
e o nome de cada examinando ficava
incógnito por meio de uma sobre-
carta-, na qual se introduzia meia fo-
lha dc papel, datando-a, assignando-a,
e por fim fechava-se a referida joliri.-
carta, que, após essas formalidades, a
illtisttj- commissão examinadora tinha
o cuidado de adaptal-a. á respectiva
prova escripta, ficando assim desço-
nhecido o próprio candidato.

•Remettendo todos os documentos e
|\rovas dos approvados e rojprovados,
com a necessária classificação, para a
Directoria Geral dos Telcgraphos, lia
quasi um mez. os i.iustres membros
dessa commissão examinadora não li
veram outro intuito senão o de verem
todo o resultado convenientemente as-
signalado e publicado pela imprensa,
destacados os que melhorc3 classifica-
ção obtiveram «o alludido concurso.

Entretanto, sr. redactor, apezar do
rigor e moralidade com que agiram os
.illustres exaininadores, 6 debalde quo
os interessados se dirigem á -Reparti-
ção Geral dos Telcgraphos, onde se
procura oceultar toda e qualquer me-
dida sobre a sorte dos concorrentes, os
quaes pedem, por vosso intermédio, ao
exmo. sr. director dos Telcgraphos,
ao .'Ilustre dr. 'Euclydcs Barroso, pro-
videncias que tránquillizehi a todos.

Agradecemlo-vos a publicação desta
carta, etn que reclamo apenas direitos
adquiridos, sou com veucravel estima
vosso amigo e conslant: leitor."

¦11— > O W-_

forma beneficia os interesses geraes e o commercio só protesta contra ella, por-
que não poderá, como ali aqui, uâo usar, mas abusar do tctc$lione.

¦ Que pândegos.

Sealiza-sc hoje, 110 Plienbt, As 4 horas
ío t.inic, unia arlistica "matinée hlauclic ,
ce-lia.l.i aí familia? cariocas.

Nesse saráo de arle, far-se-á ouvir,, pela
ultima vez, ,1 distineta e eximia luiiura
P;.-!siitcsi, irmã da famosa transformista
intima Miris.

O progranima desse concerto é o seguinte!
i" parte -- 1 — Mas Bruch — Concer-

to — !¦' — Tempo AUenro mo.ièratoi j" —
Tinqii) Ailaiiin; 3" — Tciiif* Allcgro mar-
aialc; 2-' — Vicuxtèinjis — Uallailc c Po-
loniiaise.

2" parte — i° — Bach — Chaconne
(violino solo); 2" — Paganini — I.c Stre-
-*'• - . ¦O3 acompanhamentos ao piano -«rao feitos
«JM.o maestro IJ, An_lolfi.í

A* noite, haverá um variado e attrn.icnte
nstwtaculo dc transforijiisnío c variedades
_«ia celebre l;atiiiia Miris.

*.
A "reprise", nue hontem fez

nhia Cariou I.eal. da conhecida „ .
revista — "O .11" conseguiu exito cm nad,
jr.iei.of â primitiva.Hoje repete-se o engracndisaiura c cqnhc*
cida peca, nuc jé fez ruidosa temporada
entre nós.

INSTRUCÇÃO PUBLICA
1'or acto de hontem. do director geral, foi

transferida nara' o üi" districto. com a
classificai;.-d do 3", a 3" escola masculina no-
duma do iu districto.Tornai dispensadas das logares de substL"
tlitas dc adjuntas licenciadas, d.d. Dalila
Dias c. I.iuiru Santos.

Foi designado para o logar dc docente
da ICscpla Normal, o dr. i''rancisco Cassiano
Gomes.

Foram dispensados os rebentos de tur-
mas da mesma iCseola: Hémeterio Josc dos
Símios, Armiilda Augusta Bastos dr.. Ser-
vulo'J. dc Siqueira Lima. Antônio M. Al-
herto de Oliveira, drs. Alfredo Comes c
Oswaldo Gomes, Maria C. C. de -Menezes
Copes. Gentil Fcijú, Didia Machado Fortes,
«Mario J. ü, Chazeánd, drs. Mario Rezen:
dc e llugoliuo Ayres dc Albuquerque. Hora-
cio Matsonnetle, drs. José Joaquim de Quei-
roz. Cliristiano líaptista. Franco Amélia
Kicsdel «Ucnrles da Silva, Maria Benedicta
Ferreira. Gcorgina Ottoni I„ dc Abreu,

nlr. Alfredo Barreto dc Albuquerque Mara-
nlião, Lyilia «Mbuauerquc Salgado. Iílisa
Pinto dc Souza. Sílvia Gomes Ferreira,
Manoel Ferreira da Rocha. Pedro José•Pinto Percs. Jandyra D. dos S. Moreira,
Tosé Fiúza Guimarães, Adolfo Moralts -de
los Rios. Carlos Chaniberland João Rihçi.
fo. Jõnatlias A. da Silveira, dr. Celso tíe-
cuiidilio dc I.eaios. Raul Melscn .loaquim
Osório Duque Kstrada, Francisco M. lt.
Monteiro. Basilio Magalhães. Armando Dias.
Miguel C. du Pin Almeida.. Corregio de Cas-
tro. dr. Fpiphanio -de Oliveira Santos. An-
tonio Pereira Caldas. (Ir. Roberto «Nunca
I.indraj', dr. Francisco Carlos da S. Calvri-
ta Annibal Pinto de Souza Álvaro M.
Baptista, lleorgc Suiiimer. dr. Artliur Anni.
bal lt. I.ius. dr. Pedro Barreto Ghlvão,
Tlicobaldo Recife, dr. Tibtircio V. Pccc-
Riteiro do Amaral, dr. Gustayò Ancbriist,
f. Tavares M. Cavalcanti Júnior dr. Pc-

ilro A. Pinto. Carlos Marceiliuo do Brito,
dr. Diogcncs Sampaio, dr. Cassiano Gomes,
drs. túlgard lt. Pinto. Sebastião Kanibo.
rim Guimarães, Fauslino Kspozel, F.rncsto
de Moraes Cobn. João B. Sámnaio drs. Jo-
sc Flácha. P. Ilibciro. Manoel Bomfim,
Plinio Olvntbo. Mauricio de Campos il_ Mo-
deiros, Fernando Rodrigues da Silva. dr.
Carlos T.coni Wcrneck. dr. Ilíiirique Viçi-
ra ilo Araújo, dr. Antônio B. lt. Vianna, dr.
Cândido lf. de Mello Leitão Jíiiuor. I.uper-
cio lloppf. Othelo de S. Reis. Antônio 1'.
de Allnclda, dr. loão Soares Rodrigues,
l.lpidio de Abreu I.ima FicueircUo luilalo-
cio Figueira dc Aguiar. Olavo Freire Ja
Silva. Leopoldo Adelino de Carvalho. Ma.
nocl 11. de 1/ina. Symplirouia de M. r.
Barros. Romana M. Eostur Vidal l-.rm-sti-
na Ferreira doa Santos. Nocinia Rouchatid.
Tovina Veras. Guillicnuç Gonçalves dos'Santos. Adolfo Moralcs de los Rios Fiüio e
Raul Nielsén,

¦•O

Hcalizam-se hi.je novas rcprcíciuaijõcs dà
O-ccllente revista pírtURtieza — "'A' rc-
ita soila", dc Celestino Silva c musica do
maestro f.iu. Júnior.i'.1;.. dtí grande "verve", com um passa*
éo coroado fo applausos entre nós, ]^o:s.
•fl'ii ja a'tivemos representada com im-
¦fitn-o nnr_do no ext.neto Pavilhão Inter-
•aciona!, pela con.rxu...:a Carlos 'Leal. di

ter;; por muno tcaipj no cria.

A partida do commandante do
W de caçadores

Por ter sido transferido dc fiscal do
2o regimento dc infanteria para o com-
mando do .|7° batalhão dc caçadores,
com parada cm Belém, parte lioje, a
bordo do Rio de Janeiro, com destino
ao Estado do Pará, o tenente-coronel
João Baptista Cearense Cyllcno.

Este corpo está sendo coniniandado
pelo fiscal, maior Arllcrto Teixeira Ri-
beiro, que, sendo aceusado de ser do
partido do» sr. Enéas, vao ter como
substituto um laurista...

O "Amethyst" veiu ao
nosso porto e tornou a

partir
O Amethyst, cruzador da armada

britannica, entrado em nossa bahia,
ante-hontcm, aqui permaneceu hontem,
para se abastecer c levar a correspon-
delicia posta', chegada pelo Drina.

A' noite, o Ameslhyst tornou a sair,
com rumo ignorado.

Acompanhado do a.ldido naval da
Inglaterra, o conunandante do Ame-
tltyst esteve, á tarde, em visita ás ai-
tas autoridades navaes.

Corno o Amethyst não pudesse sal-
vai", por oceasião de sua entrada, etn
virtude de ser dia de Finados, pel.i
manhã dc hontem o cruzador brilan-
n'co salvou ao pavilhão do çomninii-
dante da a* divisão naval e ri terra,
retribuindo essas salvas o cruzador

neve -.."in ..MKiH-""-*. i>_»__•¦->! -". ..._.--.- —--1 _, - _ . 11--.I
.; do caixões uio.nojòltztidòs pc!.a San'.? Casa, Barroso e a fortaleza de Wil!esaie.uon.

Pelos agentes da Prefeitura foi re-
colhida hontem aos cofres mnnicipaes
a importância de S65S750. proveniente
de multas, matricula de cães e enter-
rahiçntos nos cemitérios suburbanos,
sol) a administração da Prefeitura.

 1 » _» » *m

ü A Santa Casa e a Prefeitura
Esteve hontem no gabinete do pre-

feito, quem agradeceu „ o serviço
prestado aos cofres da Santa Casa,
velando uma resoltKãn do Conselho
Miruici-:.!. o senador" Miguel de Car-
valho, provedor daquella instituição.

A resolução a que nos referimos aci-
ma era a que prohibia a entrega de
rnixõtó niorttiarios á cabeça de carre-
..adores e exigia que fossem os mesmos
conduzidos em vehiculos apropriados,
sem augmentò, porém, de pre,os dos

Seguiu hontem para Mendes, .onde foi
reabrir o Grande Hotel Santa Rita, o sr.
M. J. Carneiro Júnior, seu actual pro-
prietario,

ti lis *
MTSRA9 , ,Eealizott-se hontem, as 9 horas, no at-
tar-mór da egreja do Espirito Santo, no
Estacio dc Si, a missa de trigesimo dia
que cm suffragio da alma do sr. «.uiz dos
iSantos I.conor, nosso cxjcoinpauhciro de
trabalho, mandou celebrar a sua família.

Esse acto esteve muito concorrido por
amigos e familias das relações do extineto.

i< :'< 'i

FALLEOIMKXXOS
Victimada por uma lesão cardíaca, o

contando apenas 31 annos de edade, falle-
-cen na tarde dc liontcrn d. Joaquina Au-
gusta I.eitc Martins, esposa do sr. Albino
Martins, emigrado politico português e
companheiro dedicado que foi do capitão
Paiva Coucciro. IA infeliz senhora era
também portugueza o viera juutar-ig no
exilio a seu marido.

O funeral realiza-se hoje, Ss 11 horas,
saindo o cortejo da ladeira Pedro Anto.
nio, n, para o cemitério de S. 1'rancisco
Xavier.

Acaba de falleccr nestti capital o erige-
nheiro Artliur Orozimbo Xavier de Azc-
vedo. filho do 1° tenente da armada An-
tenio Hencdicto Orozimbo Xavier do Azc-
vedo o de d. Francisca de Oliveira Xa-
vier dc Azevedo, natural do Rio dc Ja-
r.ciro, nascido a 11 de janeiro de i86.i.

V-ez o curso de engenheiro civil na Es-
cela Polytecbnica, por onde se formou cm
j8SS, e posteriormente tirou o curso da
Escola 'Especial dc Trabalhos Públicos de
Paris, dirigida por mr. Léou Eyrollcs.

O fallecido exerceu os seguintes cargos :
.Engenheiro da Inspcctoria Geral das

Terras e Colonização ; engenheiro ila com-
missão ide .detcriiiHiação <)_ coordenadas
Rtograpliica3 nos Kstados da Bahia, Serjit*
DC e Pernambuco : engenheiro ajudante da
Carta 'Cadastral do llistricto Pederal na
sua fundação; o logar de preparador in-
Icrino dc astronomia da Eícola Polytechm-
ca. oecupando, desde 1903, o jogar de de-
scnbista da 5* divisão da 15. 1'. C. 11.

Entre o grande numero dc seus traba-
ilhos. des'|icaiu-sc. os ( seguintes : "T.ições
dc .Mecânica Racional", "Traihicção da
Ti igononietry c da Snhcrical and 1'racti-
c.,1 Astrotiomy", do Willlam Chauvcnct' ;
iA/íSinielica Comm.cr_iki.l, 1-lrrpofição 'sobre
o processo rápido para formação de po-
tencias e extracção de raízes dos números
ale o ?" gráoj traducção de unia obra, em
ariemão, sobre artes graphicas, de. J. M.
Iiilcr: traducção das I.icçõcs dc Álgebra
Superior, dadas na Hsco.a lísiiecial de Tm-
balhos Publicos de Paris; lições de calculo
ditferencial o integral, dadas pelo entre-
nliciro civil Manoel Machado dc Oliveira,
collcccionadas e .ampliadas pe'o. extinéto;
j.icções de Perspectiva c Sombras: 151c-
mcr.tos de Topographia (notável trabalho);
Kxpbsição solire a pratica da determinação
de coordenadas geoqraphicai ; Traducção
do alleniâo em versos rimados de poesias
dc lleinrieh Hcinc.

sja
lJalleceu nesta cidade, no dia 2 do cor-

rente, a scnliorita Maria da Conceição Xe-
ves Bandeira, oue fazia, parte da familia
Xevés, de S. João d*I";-Kcy, listado de
Minas.

íA finada %•• diplomada pela Escola Nor-
mal da referida cidade, sendo sua morte
fltandemente scuti-Ia no meio social "eni
e.:.c vivia.

Victimada por cruel enfcr_rfí3ade, falle-
Ctu hontem nesta capital n senhorita Car-
nien Santos, filha do -;r. Pedro 1'into dos
Santos e d. Amélia Pinto dos/Santos.

T.ogo que se divulgou a notícia, acorre-
ram á easa enlutatK á rua Conde de
Bomfim n. 40, gran\ nuaicro dc familias
das relações da ex ti neta.

O entcrranicuto dn scnliorita Carmen,
realiza-se hoje, á i hora da tarde, saindo
da ruar-acima para o cemitério dc S. Fran-
cisco Xavier. *

Fallêccu hontem o ínnocente I.uclidés,
filho do sr. Ahh.hal 'Ayres da Rocha, fun*
cçionnrio da Estrada de Verra Central •

O feretro sairá da rua Conde de ->£>*•
n. 47 para o cemitério dc S. João Bá>
ptistã, hoie. ás 5 horas da tarde.

EXTKRTUMKXTOS
Realizou-se hontem, ás 4 horas da tarde,

o saimento funehre do distineto compositor
Araújo Vianna. do Hospital Kvauuèlícò
para o cemitério de ?. Francisco de Pau-
ia, onde 'fiem sepultado cm fcarticiro
n. 1S0.., quadro .¦..'¦.

Acoinpauharaai o estimado .rtisfa á ulti*

A PA CA P A DIQ £ NA RUA URUGUAYANA 145.a uno a r Amo Nâ0 tm flliaI 305) 60í 8 70$
Ternos sob medidde tecidos do pura IS, feitio no rigor da m oda

anterior que manda effectiiar j'ogos an.
nullado9 em campo neurro.-

Primeira divisão :"Bround" da rua Paysanrlu1. Juizes:
primeiros "teams", Osny Werner; se-
Kimdos "teams", \V. Teague, ambos
do Botafogo F. C.

S. Christovão "versus" Andarahy",
no " grouríd" da rua Figueira de Mel-
lo. Juizes: primeiros "teams" Affon-
so de Oastro; segundos "teams", Ma-
rio Folio, ambos do Fluminense F. C.

# * #
0AMPE0J.ATO J>E FOOTH.-..L

ma morada os srs. dr, Oscar Alves, dr.
Võsstó Erigido, Frederico Figner, PompÜio
Dias. dr. Kodolplio Brigido, maestro Luis
Ãmribile, maestro lAriiiando 1'arot, Henri-
qne l.assloclíer, Alberto I.atorrac, repre*
sentando a Casa Mozart; Álvaro AUcmira,
representando a Casa Vieira M.-Vhadorl.co-
jicldo 'Hrigido, professor I.ucilio lAlliuqucr.
oue, dr. Carlos Monte, ..Mario Caminha,
l;crhando llasslgclicr, II. Malaguti e oii-
tros.

Visitaram, na câmara tnortunna, o eor-
po do inditoso autor dc Càrmeta, ns sras.
Frederico Fighcr, Vossio Brigido, viuva co*
ronel Kduarílo Bittencourt, viuva Brigido
•Matai

Sobre o feretro foram depositadas as
seguintes coroas: "illomenagcnâ das senlio*
ritas Isabel e Mari et tá Campèllo"; "Ao
oucrido José", saudades da familia; "Ao
Vianna", saudades dos amigos Itasslocher
e lirigido; "Saudades de Pompilio".

m i m » _-í

SOCIEDADE SCIENTIFICA
PROTECTORA DA INFÂNCIA
¦Presentes os drs. Moncorvo 'Filho,

Os encontros de amanhã
Segunda divisão :
Boqueirão "versus" ViUa Isabel no

"ground" da .rua Camp.s Salles. Jni-
zcs: primeiro, ."teatas" Henriqu».
Santos; segt:ndosi " teams", Maximilia-
110 Gomes de Paiva.

Guanabara " versus" .Carioca, no
campo do Fluminense, á rua Guanaba-
ra. Jiíiz o sr. Joaquim Ferreira dos
Sant09.

O Guanabara entrega os pontos do
2" "team",

vZ™'\dG-lV "versus" S C I Glitb Motocyclista Nacional,
BrS"i. efe Bo f.go, _• rui Avisa-se aos inleressados nue as in:
General Sevr.riano. Juizes j 

"primeiros! sçr.p.ões acima referidas acaiii-sc
"teams" Fdgard Vieira; segundos 1 sua disposição, diariamente, das 4
"teams", Beiicdicto Fernandes

Ihido o trecho plano da estrada da Gâ-
vea — o que sc presta magnificamente
— para a realização das corridas, que
serão effectundas no dia 12 do correu.-
te e dos quaes fará parte o "Campco-
nato Brasileiro do Kilometro".

Após o almoço servido na Barra da
Tijuca e durante o qual reinou a mall
franca alegria os excursionistas vol-
Taram á cidade, passeando pela nov*
csttada que liga o Leblon á Gavca,
para o qttc abtiveraiu prévio consenti-
mento do engenheiro Álvaro Nieméyer,
construetor daquella importantíssima
via.

Cumpre notar que pela referida ei-
trada nunca havia passado em todo a
seu percurso vehiculo dc nenhuma es-
pecie, cabendo pois ao C. JI. N. a hoiw
ra de estrear com seus motos a mais
linda eslrada do Rio de Janeiro.

A! rua de S. Pedro ri. 185, acham-se
abertas as inscripções para o Campeã-
nato Brasileiro do Kiloniclro e para o'
parco das iriachiiias ale 4 HP, <iuc se-
rão cffec.itaklos no dia 12 do corrente,
por oceasião da festa inaugural d»

¦Pare Koyal "versus" River, no cam-
po do Andarahy, ú rua Prefeito Ser/.e-
dello. Juizes: nos primeiros "teams",

João Carvaiho Borges; segundos
"teams" Carlos Alberto Bastos.

Campeonato infantil :
Flamengo "versus" Fluminense, no

das 4 ás
5 horas' da tarde, até o dia 8 do «or-
rente, quando serão inadiavelmente en-
cerradas.

Í_S * !}!

TAÜROMACHIA
Com uih esplendido progranima, re_liza

Almeida (PlrV. .vi,-!n",lí_™' 
"Xr„: !" 

I l'l-mong_ -•V.CT-u»:;.;rraiiiii;-ii;_, "" ; sc amanliü, domingo, «ia praça; dc louro»
v'SéI 1„ bri..! 1 r'R ' i e ra .e campo da rua Paysandu', Juizes: nos | da3 Ncvcs, cm Nictheroy. a niunln corrida
y, sçoncellos, Orlando Coes, Pedro da: primeiros "teams", Ferreira Vianna .„ presente época, sendo toureados seis
-milia i.viano Pereira de Souza, Fran- Netto • sccmidos "team»", Tas.. Bar-1 lindos cornupetos, adquiridos nas lazendas
cisco Gomes Pinto, Malinty .Santos, ci-! ,„,., dos srs. Durisch & C. ,-'Mnieiras "versus" America., no 

J{c<^ if^^^Jf^
ficld da rua Figueira de Mello Juizes: ^m%l;^ _\-J ,„!_,_ dc Hespanha;. ka»
iprinieiros "'team,.", Garlbs IStcllmg;
segundos "teams", Paulo Poncy.

Quinína em fôrma su-
perior não affecta

a cabeça
Quando precisardes de quinitia, usae

as pílulas do

Laxativo Bromo-Quinina
. o qu.'il offerece todes as vantagens

daquella, sem os seus incon-
venientes. Uasia uma prova ! A assi-

gnatuía de E. W. GROVE
em todos os vidros

A RECENTE LEI DA AMNISTIA

Como serão feitas as pro-
moções na Armada

O ministro da Marinha vae nomear
•uma conunissâo de officiaes para es-
tudar e dar parecer sobre a interpre-
tação da recente lei da amnistia,: nn.
parle referente aos officiaes do Corpo
de üfíiciaes da Armada.

O parecer será depois submettido á
consideração do Conselho do Almiran-
tido.

Para este fim, o referido Conselho
marcará uma reunião especial, sendo
provável que .1 mesma tenha a assis-
tencia do ministro da Marinha.

 ¦«_¦•— j
AIDL-ALMf
Moveis e tapeçarias
RUA S. JOSÉ'
Teleph. 532i' Central ií

O sr. Calogeras íoi ao campo
de manobras

O sr. Paiidià Calogeras^ não compa-
receit liontcm ao seu gabinete no Mi-
nisterio da Fazenda, por ter ido visitar
o campo das manobras das forças em
exercicio.

S, cx. regressou hontem mesmo, á
tarde, a esta capital.

mt* _>»_-i

O pagamento dos addidos de
vários Ministérios

O ministro da Fazenda pediu ao prc-
sidente do Tribunal de Contas seja dis-
tribuiáo ao Thesouro Nacional a im-
portancia de 1.200 -.ooorfooo, por conta
do credito suppleineritar á verba 37-, do
orçamento do seu ministério, do cor-
rení-.. exercicio, cujo registro íoi soli*
citado pelo referido Tribunal,

l) ministro assim resolveu afim de
que possa atteuder ao pagamento dos
vencimentos do pessoal addido dos Mi-
nisterios da Viação, Agricultura e !-'a-
zenda, que st acha incluidò _:n folhas,
relativamente ao 2' semestre do cor-
reute anuo.

rurgião dentista Roberto Paes, sob a
presidência do dr. Moncorvo (Filho, se-
cretariado pelo dr, Francisco Gomes
Pinto, foi aberta a sessão.

iFoi lida e approvada unanimemente a
acta da sessão anterior,

O dr. Orlando Góes fala sobre as
cardiopathias congênitas e a .propósito
refere duas interessantes observações,
uma dc '"'Moléstia Azul" c outra <le"'Moléstia de Rogcr", estendendo-se em
considerações sobre o estudo clinico e
propedêutico destas duas entidades mor-
bidas.

O dr. Pedro da Cunha, discutindo o
trabalho do dr. Orlando Góes, diz que
só sc deve denominar "'Moléstia Azul"
nos casos que, com a comiiiunicação
intra-ventriculatt concorre o estreita-
mento ou ausência da artéria pulmonar
com persistência ou desapparecimento
do canal arterial.

Commcnta varias opiniões eniitlidas
pelo dr. Orlando Góes.

Pensa que nas outras cardiopathias
congênitas, como no estreitamento da
artéria pulmonar isolado, pôde haver
cyanosc permanente, ,inas não se deve
empregar para denominar taes estado_s
mórbidos o nome de "iMolcstiá Azul"
e que a cyanose é encontrada lambem
nos vicios congênitos e isolados do co-
ração, e isso pode affirmar com obser-
vações do seu serviço dc clinica do Dis-
pensario.

O dr. Maurity Santos fala sobre as
condições anatômicas e embryogcnicas
das mal formações cardíacas, mostran-
do como age a avaria como responsável
de um grande numero de casos çlnil;
cos. Para o orador a rádiographia e
preciosa para o diagnostico de algumas
lesões congênitas do coração.

O dr. Pedro da Cunha mostra que-
esse meio não é scguri.. .

O dr. Orlando Góes. respondendo a
todos, pretende provar, que a opinião
do dr Pedro da Cunha se coaduna
m-is ou menos com a sua, divergindo
apenas no modo 'de interpretar a de-
nominação "Moléstia Azul ; sempre
que ha cyanose permanente Iodos os
autores dão aquella denominação.

Fica adiada a discussão para a pro-
xii.-í- sessão •

O dr Moncorvo (Filho, fazendo jtma
curta ctmimunicação sobre os primeiros
resultados do emprego dn banho de sol
tm uma série de doentinhos do Dispçn-
sario 'Moncorvo. apresenta varias pho-
tographias pelas quaes se verifica a he-
roica acção da helioiherapiai na cura
das .lesões ósseas c cutâneas da maior

Kr.o'd?.eSylvio Rego, deante do magni-
fico «cito dos ensaios do dr. Moncorvo
Filho, e dos quaes tem sido testemunha,
entende que a Sociedade deve louvar
o trabalho desse confrade que pela pri-
meira vez no Brasil montou ura Strvt{0
especial de heliothcrapia,, 110 . quallos
resultados vão s-rido admiráveis. Pro-

põe e é acceito um voto de louvor ao
dr. Moncorvo.

^1 >l»
O Club dos Funecionarios

e as eleições municipaes
O presidente da Republica recebeu

hontem um telcgramnia assignado pelo
rir. Lindoipho Câmara, presidente do
Club dos Funecionarios Públicos Ciiis,
pedindo o adiamento das eleições mu-
nicipaes, «por isso que avultado nume-
ro de funecionarios. devido ao accumjilò
de sewiço.'"no Gabinete de Ident.fi-
cação, ainda não conseguiu tirar as nc-
.cessarias carlciras.

AINDA A P.-I.TIi»A AMERICA-
FLUMINENSE

Recebemos do sr. Santiago C. Fo-
guet a seguinte carta:

"Caro redactor sportivo. — Acabo
dc ler a sua critica a respeito do
"niatch" America x Fluminense ciuque
teve a delicadeza de se referir á minha
pessoa, na qualidade 

'de 
juiz do referido

encontro.
Cümpre-mc informar-lhe que sumen-

tc por um requinte de gentileza para
com amigos, que para isto instaram,
acceilei a espinhosa missão de ..ctuar
cm tal pugna.

Momentos antes do jogo, como m,
sentisse doenle, fiz disso sabedores ai-
«uns membros do America, os quaes
tiveram a fineza de medicar-me. ; .

Quanto ao seu conselho dc desistir
de ser juiz, foi tardio, pois findo o
encontro do dia i° fiz ver aos que me

n., espadas dns praças dc Hespanha 1 M
ilarilheiros Francisco Cruz. Marqtiezfto -
"Kl Salcritb", que irá substituir "/apate-
riu", oue se encontra 110 Hospital de __.
João líaptista, desde a ultima colhida.

Var. ser urna lardc soberba, a quo O
público iiiiianiiiico da arte dc Montei nao
deve faltar. Tara a semana estrearão aovoi^
artistas, , .

Abrilhantará a corrida a banda dc mu-
sica do Corpo de lloinliciros dc Nictheroy.,

 ¦_¦»---
Massa de Tomate™ L?".
a dá Companhia, . Monliiaclora de
Conservai Alimentícias.

AS CONFERÊNCIAS NA
ALFÂNDEGA

Uma enérgica portaria
inspector

dü

haviam convidado para juiz que abso-
lutáincntc não acceitaria tal encargo
no Rio de Janeiro, pois. me sujeitava "-; 

n__Q ai)on;
a uma critica sem recompensas mate- )a rcpár.ívãb,
rilies; quanto aos conselhos que me - ¦

deu para angariar louros, agra.dcço,
pois não me préoccupam os que_ possa
ganhar aqui, onde o Football e com-
prehcndido por um limitado numero de
pessoas era relação á concorrência.

Triste missão a de juiz, onde cada
espectador pelo simples motivo de ter
pago entrada sc acha com direito de
dirigir ao mesmo ioda sorte de of-
tensas.

Declaro-lhe, portanto, que nunca mais
terá de se preocçiipar de minha pessoa

Por diversas vezes, conforme temos
noticiado, o sr. Paulo c Silva, inspe-
dor da Alfândega, deante de

como JUIZ. ;•-¦ .-¦:'¦:- ..; .
Muito agradecido lhe fica pela pu-

biicação da presente o seu att°. cr .
0br»; — _'. A. Campos Fognet."

i': *

FLVMIXENSE FOOTBAI.Ii OLUB
V01SH8 Ç. K. 1'LAMEXGO

Secção Infantil
Xo "ground" do C. R. Flamengo,

rcaiiza-sc amanhã, ás 8 horas, o> en-
contro dc Campeonato entre os Clubs
acima. O "captain" do Fluminense, es-
calou os jogadores abaixo e solicita
por nosso intermédio o coniparecimeu-
to dos mesmos, na sede do Club, ás 7
horas da manhã.

i° "team"; «
A. Ramos

Joel — Rozadas
Leitão — Juiio — Joaquim

Nogueira — C, Augusto — Francisco
_'Nilo — Paulo.

a* "team":
Marcondes da I.uz

Portella — Soutelio
Freire — Moacyr — Pedro

H. Braga — D. Moraes — J. Coelho
Netin — L. Almeida — M. Maia.
Reservas — A. Villela. 'Eiras, Frei

ias, Hannsclmann, F. Villcla, Atire-
ir-no.

* *
BOTAFOGO FOOTBAM. OLUB

Sucção Infantil
Domingo, 5 do corrente, haverá

"trainiiig" para 05 "teams" infantis
deste Club.

O "captain" pede o compnrecimc.i-
ui do "tesm" juieuií ás 7 i)a hQ.Ms

a
m

¦ pi

i
: 

•¦¦.;¦«:

s„,  _. factos
am os empregados daquel-

tem sido obrigado a rc-
lembrar-lhes medidas acauteladoras do
fisco, que vem pondo cai pratica, o
que devia ser dispensável, poi» todos
os funecionarios aduaneiros bem U CO-
nhecem. . , . :

Pois bem: Iionlem, em virtude ae ter
seiencia de que uma dessas, medidas,
que reconiitiendou por portaria, ha um
anuo passado, não está sendu taniada
na devida consideração, o sr. Paula e
Silva baixou nova portaria.

Cansado dc não ser attcil lírio, desta
vez s. s. tomou o r-Ivitre r'.c, caso não
cumpram os seus subalternos o . que
lhes recoimnenda, piuiil-os convenicnlí-
mente.

Kis a portaria:"O inspector chama de novo a at-
tençãq, dos srs. eiitjprçgadqis incumbi-
dos das conferências internas para a
portaria dista inspcctoria, 11. -'9, de 14
de janeiro do anno p. findo, esperan-
do que seja a mesma cumprida sem
excepção, como muito convém aos in-
teresses fiscaes.

Ao distribuidor dos despachos para
saida reconimcnda que faça apresentar-
as notas que tiverem sido processadas
em desaccordo com a alludida porta-
ria, •

Portaria n. 29, de 14 de janeiro de
1915, — O inspector, em commissSo,
declara aos srs. empregados incumht
dos das conferências internas que não
podem delegar aos despachantes *
obrigação íuie lhes assiste de declara-
rem, nas primóVas vias das respectiva!
notas, as mercadorias que verificarem
nos volumes despachados com o coa-
teúdo ignorado, neill tão pouco a dl-
vergencia que verificarem na qualidc-
de, quantidade ou peso das mercado-
rias declaradas nos despachos, pois,
todas essas declarações só podem ser
exclusivamente feitas pelo próprio PU-
nho dos respectivos empregados.

O trabalho que o regulamento per-
mitte que seja executado pelo despi-
diante é o de lançar na primeira vi»,
depois de íeilas aquellas declaraçSei,
ti uni la.le para a cobrança dos direltU
devidos, isto é, o numero, pato Qjs-tal-
dade. a taxa, a razão, o numero M
artigo da Tarifa, a deducção da taxa
ou de qualquer outra natureza que tí-
ver logar e, finalmente, 9 calculo r*.
ípeciivQ«'*
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Kioi 4 de novroebro de 1016.

NOTAS DO DIA
" Va Estrada de i-erro Central do
Brasil, termina hoje. ao mcio-ilia. o
hraso para o recebimento de propôs-
las par» o fornecimento de carvão <te

ASSEMBLftAS CONVOCADAS
Caixa Geral dal Familias, dia 8, 4

Companhia de Seguros Brasil, dia
nS. ás 1 horas.

IDONCORRENOIAS
ANNUNOIADAS

Kstradí de Ferro Central do Brasil,
tara o fornecimento dn objectos de es-
kriptorio, exncdiente e typograplna,
Uia 6, 10 meio-dia. ..... j.

Deposito do Material Sanitário do
SKxercito, para o fornecimento de arti-
nos de expediente, adventicios.. material
Miiitario dc nai e cuerra. de cirurOT
lilentaria e de veterinária, dia o, ao
'" 

De"po«í'o do Material Sanitário do
tRxcrcito. para o foiuccimcnto do arti-
fcos de «scrinturação. instrumentos ei-
trutgicos e» outros dia 6. ao meiOrdia.

Direetoria Geral dos Correios, para
fcs «ervUns de.conducção de.malas e

Hlé collcctas da corrcsnondencia nesta
fcapltal. dia 6. ás 3 horas. ,

Estradi de Ferro Central do. Brasil,
liara o fornecimento de rnateriaes ot.
.versos, dia 7. ao meio-dia;.

listrada dc Ferro Central,do Brasil,

P' 
ara foiuccimcnto de utcpailios e ar.
íeos diíersos. dia 8. ao meio-dia.

Coasclho de Compras da Marinlia.
.liara o fornecimento do carne verde,'de vacca, dia 8 ao nicio-diá.

Estrada de Ferro Central do Brasil,
ipara o fornecimento de íerro c outros
;inetacs de fundição, dia 9. ao meio-

'listrada 
de Ferro Central do Brasil,

rara o fornecimento dc ferramentas
k ferragens, dia 10, ao meio-dia.

Estrada de Ferro Central do Brasil,
rara o fernecimento de tintas, óleos,
'«lroitas e artigos semelhantes, dia it,
no niclo-cin. _ 

"¦ 
,,„,.,

Estrada de Ferro Central do Brasil,
"nara o fornecimento de limas, para-
íusos e pontas Pariz, dia 13. ao meio-
"Estrada 

de Ferro Central do Brasil,
li.ifa o fornecimento de i.iatenacs ue
fconslrucçáo c artigos semelhantes, dia
J4. ao meio-dia. -

Repartida» de Águas c Obras ru.
Iilicaj, nara o fornecimento de mate,-
riaei. objectos de escriptorio. expedi-
Vinte, forranons o artigos diversos, cia
J4. ao meio-dia. _ , , _ ..

Estrada de Ferro Central do Brasil,
'rara o f 1 rnecimento de rnateriaes de
ilii 
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.iliimlnaçSo. electricidade c automo.
vel». dia 16, no meio-dia.

Dlrectotia Geral dos Correios, para
a acauisiciío de 20.000 malas para
correspondência; dia so. as 3 horas.

REUNIÕES DE CREDORES
Fallencia de Jo5o da Silva Cuima-

rães, dia 10. á 1 hora.
Fallencia de José Bittencourt de

Smim, dia 13, á 1 hora. .
Credores do Meirellcs « Terem,'dia 

i6; ís 3 horas. • ,.,, 
-;•¦¦

Fallencia de L. Soares 1-ilgueiras,
'd'r«"g.-l. á 1 ija hora. |

Caixa de Conversão
P O RT O & O.

Sáo quem melhor ágio pagam.
¦_ AVENIDA KIO BRANCO, 49.

ALGODÃO
Entradas cm 311 não houve.
Desde :: 13.917 fardos.
Saídas «m 31; 3C8 ditos.
Desde 1» -14.753 fardos.
Existência cm 3, de tarde

ditos.
Posição do mercado: firme.

COTAÇÕES
Sertões. 27Í000 a eo$ooo
Primeiras 6ortcs . . aófooo a »7?ooo

BOLSA
Hontem a Bolsa fuuccionou activa,

tendo sido realizado regular numero
dc negócios.

As apólices geraes, ficariun firmes;
as das C. do Porto, ns do C. de 1'..
de Ferro, ai do C. do TUcsouro. as
Mineiras as Municipaes de £ 20 as
acções das Minas S. Jcronymo, as <la
Rede Mineira c as das loterias, sus-
tentadas; as das Terras, ns do Banco
do Brasil, as do Lavoura e as do
Commercial mantidas c a» apólices

Populares, trouxas.
VENDA3

Apólices'.
Geraes di. 200$ ia. . t
Ditas dc 1:000$, ia...
Ditas idem, 2. 3. 6, <3,

30 a . ........
C dc 15. dc Ferro. 40 a. ...
Ditas idein, 10, 10, 50. 80,

120 £• • •
Ditas idttn, 10, 1, 1 a. • ,

.Ditas idem. 3. 7. 6, 1. 1,
io 10 o. . • . • •/•' • •

S. da Baixada, ia. . 1 •
Ditas idem. 1, 15 a. . • •
O. do Thesouro. aoo$. 6 a .
Ditas dc 500$ 2 a • . •
Ditas de 1:000$, ia...
Ditas idem 2. 18 a. . . .
Municipais de 1906. port.

35 • • „•
Dilas nom.. 5, 16, 23, .18,

30 
Ditas de 1914. poit.. 30. 10.

50. a ¦•>••••• •
Ditas idrf.n. 3 .1. ....... .
Ditas de Bebo Horizonte,

50 a. ...,,...<
E. do Rio (4°\°). 2 10 a.
Ditas idem 3. 9. 2. 7. io a

Bancos:
Brr.sil, aa.•?•••••
Companhias: ,

Loterias N. do Brasil, ioo a
Minas S Jcronymo 100,

.400 •
Docas da Bahia, 100 s, . .
Docas de Santos, port, 1 a
Ditas 110111.. 5. 25 a. . • .

Dcteiitiiríi:
Bom Pastor. 40 
Docas dc Santos, w «... -

VENDAS POR ALVAU.\'t>
Apólice? geraes de 200$.

1 a .....,•••.• •
Banco Commercial. 5 acçucs (i
Banco do Brasil, 4lio de

acçScs. o .... v • •
Seguros Argos, 10 aecues a

ALOOOL
30 grãos. .
38 grãos. .
40 

'grãos. .
ALfAPA

Estrangeira, kilo . $320 » J340Nacional. .... $320. a í34°
AZEITE

Pcnalva, lata • .
Port, lata dc 16
litros

Portuguezi lata. .
Francez, lata de 16
litros

Francez, lata.- » •

•, r-sioiooo' a 2;o$ooo
, 25ÒJ000a sèojüoo

, . 26o$ooo a 2;o$ooo

3$ooo a 3$ooo

28$500 a 30J000
1I500 a 3?ooo

Dito, branco, .,¦ .«tios -.,-.... 4*>$«oo »• 520SW»
Figueira, tinto. . . 7oo$oo» a 8o$om>

fiispanhol. 

tinto. Nio ha
ito branco. . . . 450S000 a sooSooo
ermoutit. Cinzauo 34S000 a 3W000

29$ooj a 33$ooo
3$ooo a 3$3oo
Por 100 kilos

s8$ooo a fío$ooo
62$uoo a 64Ç000

Portugucz
Francez. caixa

Mossoro. . .
Cabo Frio. .

VINAGRE

34$ooo a 3Ó$ouo
42$ooo a 44$ooo

4$ooo a
3$8oo a

4*500
4?300

Por pipa
330$ooo a 350S000
.1305000 a 350Ç000

»soloo»
830*000

833$ooo
8o2$aoo

8o3$ooo
8o4$ooo

8o5$ooo
705$ooo
£ao$ooo
7801000
780*000
SooSooo
8o8$ooo

I93$ooo

19CÍ000

l87$5oo
i88$ooo

13680000
79$ooo
8o$ooo

200$000

I2$:S0

2;$ooo
S2$000

4<;q$ooo
46o$ooo

tOSSooo
snC$ooo

48$ooo a 4S$ooo
Nominal

$3<lo a $|6o

Nominal

CSSooo a . Ct.S"00

i,C'$ooo a gS$ooo

ALPISTA
Nacional. • .
Estrangeira. .

AWODAO
Scrlõcs . . . ,- -è 27$ooo a 29J000
Primeira sorte . . 2j?ooo a 2?$ooo

BREO
Claro (aSo libras).
Escuro, idem. ..

BATATAS
Nacional, por kilo

BORRACHA
Mangabcira, con-
-forme a qualida-

de, por 13 ks. .
BACAMIAO

Pcixiliin. . , . •
Cnspc. . • ¦ • »
Noruega. , ¦ . .
Escossia . • . .

BANHA
Banha de Porto

Alccrc, lata dc 2
kilos -

Dita, idem, lata
20 kilos. . . .

Dita da Laguna,
lata grande. . .

Dila dc Itajiiliy,
luta dc 2 ks. ¦

Dita idem, lata
grande

«Dita dc ^Miuas,
lata de 1 b. .

Dita,, idem, lata
grande. ....
CARNE SECCA
Rio da Prata :

Patos c mantas .
Mantas. . . • c

Kio Grande :
Puras mantas. . 7
Mantas. ;:.'-:-. ¦".:¦.'.«

Matto Grosso :
Patos e mantas. .
S. Paulo, Minas e
Rio
CARNE DE PORCO

Do Paraná e San-
ta Catharina . . S050 a 'i$.ioo

Dil.i.do R.Grande Ç3áo a $900
CIMENTO

64$ooo 8S$Soo

6?$ooo 9o$ooo

8C$400 8?$6oo

90S000 9-$40,l)

S3$Soo 9o$ooo

7ó?Coo 78$ooo

57$úoo 60$ooo

Não hl
i$;8o a ifjoo

¦i$;oo a i$.14o
i$joo a i$400

i$ioo a i$34o

i$iSo a i$jSo

Branco. . ¦
Tinto. . . ,

VÉUS
Grandes,, de s e 6,

caixa de 23 pa.
cotes.- ..... 14Í/00 a 14*700

Pcqucnai, dc 5 e 6,
caixa de 25 pa-
cotes  9$500 a 9$3»°

Fra;;ata dc t. cai-
xa dc 20 pacotes 22^300 a 225300

l^oronvoteras no 6. .
c. dc ,io pacotes 22$300 a 225300

Carro, caixa de 30 - i:
pacotes 165100 a 105100

Carro "Brasileira,
caixa de 30 pa-
cotes  205900 a 205900

Domesticas caixa de
25 pacotes . . . 235300 a 235300

Ljcomotoras "Bra.
sileiras, de 6, c.
dc 20 pacotes . -. 24$roo a 245700

Condor, c. de as
pacote 35$ooo a 33?ooo

Brasileira, caixa (lc
25 oacote» . . . 33$ooo a 35$ooo

Brasileira cm lata,
12 latas. . . . 37$ooo a 37>ooo

Paulista, caixa de
23 oacotes . . . 24$-*oo a 24$zí.o

Ypiranga, idem. . 288500 .1 28S300
Colombo, idem . . 27$oon a 2?$ooo
Colombo 2 idem. . 23$7oo a 235700

áémf 100 ditos, &" ord;ai;¦"»» "Be£-,"ií
tos de feijão^ á ordem*, Si», ditos, a II
ordem!'co»-saccos (\<j arroíl.ta'orcem., V
íoo ditos, á ordem; 200 Jira, «'¦ tr- __
dom; 200 ditos, á ordem;, 171 1 orü., „,
a?o saccos dc feijão, a outalaracs 1"*
mão; 270 saccos dc amcKJmm,. ao
mesmo; 1.000 fardos de alfaia, ¦;. cv
dem; 120 ditos, á ordem; «00 •)"??.•'
ã ordem; 400 ditos, á ordem; 17 sao* 1
cos do cera, a ordom; !7,fardis de
Dapcl, i Companhia Itacolomy; -o j
fardos e 3 caixas de fumo, a, J. .'»** |
guens; 5 caixas de fumo, a L. Ko; 1
drigues: 10 ditas. * J. í<"«iren|a!
1.000 fardos de fumo, a ordem; 4(">
ditos, & ordem; 10 fardos de xarque, j
á ordem;- 1 encapado, 1 caixa ff 1 1
rolo do couro, a Breissan; 21 rolos 

j
dc sola, a Antônio S. Rocha.

Pela Bi F. Centftil do Brasil —

(Si Diogo) —Carga recebida 1: 12.
caixas de -manteiga, a' Vieira Moii-
teiro; 29 latas de manteiga, a1 C. a. 

|
Lncticinios; 30 ditas, a fnomaz f«•
reira; 43 ditas, a Medeiros Koçlia.
23 ditas a Caldas Bastos; 12 ditas,
a Siqueira; 20 dltns, a Leal oantos,
40 ditas, a A. Ribeiro Oliveira;,.30
leng., ao mesmo; 8 jacis de queijos,
a 'Martins Saraiva; 6 ditos, a A.
Boeck Jong.; 4 ditos, a Medeiros Ko,
cba; 10 ditos, a -Ferraz Irmão; 6 <ii-
tos, a Alves Irmão; 6 ditos, a Oas-
par Ribeiro; 9 ditos, a M. r. •"•-
ves; 1 ditos, a Martins Saraiva; 5
ditos, a M. V. Alves; 3 duos, a
Guimarães Irmão; 7 ditos, a^. Martins

GRANDE HOTEL BORGES
PORTCGAIi — MSBOA

(Recommendado pela Sociedade
Propagadora de Portugal)

Hotel de í* classe inteira-
mente renovado. Luxo e con-
forto. Aquecimento geral.
Banhos era todos os andares
e quartos com banho.

Hotel sempre preterido pe-
las familia braâileiras.
Pensão, tudo comprehen-

dido a l.GOO réis.

I B1BLI0THECA
— 

DO —

I Correio
da Manhã

: Acliam-se & vcntlti os vo-
lumes:

MOLES1TAS DO PUWIAO,
eORAÇia B" APPAnELIIO
BIGBSTnO

O Fa

Natal « e^cs., "Itapema . . .'. 7
Rio daPrata "Verdi" 7
Portos do norto. "Maranhão" . b
Rio da Prata. "Luiüiana" . . |
Cabedcllo e escs.. "Alossoro" . 8
Recife e escs.. "Javary" ... 9

Portos do sul, "ltaouca".... 9
Montcvidéo e escs 'Satellitc . 10
Callio c oscs. "Orita". .... 10
Inglaterra e escs.. "Demerara . 10
!•_._- Il\f!.... f*M*lU,N »"1

» Por Gérard do Newalu 
O Tamanco encarnaA

Por llenry Miuigcr

Um casamento Ra

yjjjooo
173?ooo

331S000
I$000

, CAMBIO
'Ainda hontem este mercado «briu

um posição estável, com os bancos sa-
cando a 121I8. c I2 5l32d.

O panei particular cucontravi dl-
nheiro a 12 7I32 d- .... .„.,

Pouco depois de iniciados os train--
|t,os ,0 mercado tornou-se mais esta-
vcl sendo quasi geral, para o fome-
Viníciito dc cambiacs. a taxa dc 1-513-
ti., o para a compra das letras de co-
l.crUiraii de ú.iUd.

O Banco do Brasil conservou, para
»is vales curo. a taxa de u islifld.

Os nectocios conhecidos foram dc
iiouca monta, fechando o mercado cm

-tiosisão estave). com saques a is SIA-
di e collocacão para o papel parti-
citlari a 12 U4 d. ,

Durante o dia. alguns bancos de-
rlararam sacar sobre condigucs, a
3Voíam 

of fixadas nas tabelias dos
bancos :

A 90 dias: :,¦ 
''-".-.,,„

Londres ¦ »=t|i6 a 12 sta*
ülamburgo . . . t |7So » |«5
Paris. ...';. . . * *?'< » w™

Londres5/.' . t t ii J3li6a 
11 3iJ3f

a^ris. ...... |723 » J'J:
Idamburg» . • . •
Itália • • • • • •
lllortugal. . »' • *
iXova York • • •:
Jtonteviüco • • 1
Hespanha . . • •
Buenos Aires. . •
¦Suissa. . . • ¦ •
Vales do café. . ,
Vales ouro por I?

$7SS «
$614 a

2SS30 a
45210 a
4S450 a

$860 a
l$862 a

$803 a
$722 a

760
S6S8

2$9SO
4$=77
4$500
S894

I$8i)0
$815
$729

2$-.(Í2

7S$500

8cy$ooo
Cp3$ooo

I97$ooo I9õ$ooo
3:o$ooo 3i5$ooõ
3lS$000 J15$000
jqoSooo —
iSSçooo i8,-$ooo

I33$ooo i.(C$ooo

i6S$ooo i0.1?ono
20l?O0O 20Q$00U
U48$ooo J40$ooo

i;o$ooo
iSo$ooo 175J000
212$000 2OJÍ000

,i;$ooo
ÍÍIJOOO
2, i u$ooo

S8$ooo

3oSoon
28$300
33$ooo
Hfuoo

27$O0O
20$0Cft>

3;Sooo
i;$ooo

PINTO, LOPES & O.
Rua Ploriano Peixoto, 174 —

Fi-cstam as, uiclUorcs contas de
café. [

OAFE'
MÒ\?IMF.NTO DO MCTOAnO

hilos iaccas"3-xistencla, 
em 30

do tarde. . . S»9.3-4
•líntradas cm 31 _

ÍK. Pi Central.. . 190.33" -, 
,

Dv. F. I,coiio!dina 234-9o» ;'--7..°8°

lCnlradás cm 1 e 2:
'Uv. iF. Central. . =36.940 ___3-9-l»

r~ Total. . 400.861
límborqucs ca JU

Karopa  6,oa<i
|Uò da Pdata. 100
Cabotagem; ... 7.00» 13.109

OFFERTAS
Apólices Veud. Comp.

Ccraes dc itoooÇoo 84o$ooo Bj5$°°o
O." do Porto . . . 050J000 943|ooo
C. de E. dc Ferro B05S000 804J000
C. do Thesouro . »io$ooo 8os$ooo
¦S. da Baixada . . 808J000 8oo$ooo
Provisórias. . • • 82o$ooo —
litdlciarins .... Soosnoo
;E.. do Uio (4 °l°) S"»'100
E. do Rio, dc soo?,
nom 460^000

Dito de M. Ceracs —
Ditas do E. Santo —
iMunioip. de 1906. 1935500
Dilas nom. ...
Ditas de igrt.port.
Ditas, nom. . . .
Dito dc 1904 . .
Ditas dc i9M,port.
Ditas de Bello Ho-

rizor.tc. . ¦ . •
Bancof:

Commercial «-:£.'•«
üirasil; • • • • •
lavoura. • < e» •
Commcrcio. ¦ * •
Nacional. ¦ • • •
Mercantil . t • •

t". de Seguros:
Ilrasil, , » . • v
Minerva
Garantia
Integridade. . . .

listradas dc Ferra
M. S. Jeronj-mo .
Noroeste
Ooya2
Rede Mineira. . •
Norte do Ilrasil. .

C. de Tecido':
Brasil Industrial •
P. industrial, • •
S. Felix
Alliança
Corcovado. . ¦ •
Pctropolttana. . .
S. P. de Alcântara
Carioca. ., . . .
America Fabril. •
Ãlagécnse ....
Cof. Industrial. .
Mmif. FJuiiiíikiisc
Coini-t.-i
Tijuca

C. Diversas:
Docas da Bahia. .
I). dc Santos, nom.
Ditas .10 port. . .
Loterias. . , . •
T. e Carruagens .
Centros Pastoris. .
Mclb. do Maranhão
f. e Colonização .
Mcrc. .Municipal ,
Melli. no Brasil. .
Cervejaria liraluna.

Dcbenturcsi
Docas de Santos ¦
America Fabril .- .
Brasil Industrial .
Tecidos Carioca , •
¦Mcrc. Municipal. ¦
Prog. Industrial .
Antarctica Paulista
Tecidos Alliança .
S. P. de Alcântara
U. U. S. Paulo. .
Tecidos Mogócnse.
llom Pastor. , . .
Tijuca .....
N. Costeira.. . .
Tecidos Botafogo .

Dova
Cathcdral. . . ,
Bandeira Sueca
Rcx
Alpha. . .'¦:•'.
Fyramlde.
Whitc &

Por barrica
21 $001 —

Não ha
> 23S000
23$OOÍ

, • • • 20$000 —«
. . . 23$000 ~«

Brothers 2J$ooo —
Por caba

C1IAMPACNE
franceza. .... 190^000 .1 sio$ooo
rorlugucsn. . , , i2j$ooo a I35$aoo

C0UE03
Tor kil»

3$ooo a 3Ç200Sola ".Peletas"'.' . .
S o Ia M i ncira ,

coiiuitini". . . . 2$6ooa
Sola "S. raulo",

commum. . . . 2$Soo a
S a n t n Catliari.ua,
.ie i". ... . . 3$ooo a
Segunda c baixa . 2S600 a
Corrciro (o meio) isÇouo a ig$ooo
Alanadas, inferior

até (cada um). iC$ooo a 3o$ooo
Atanada de Cam-

pos (cada um) •CHA"

DIVERSOS ;
Agua-raz, por kilo 15400 —
Amoiidòim cm cas-

ca, por kilo . 3?Soon a 40Ç000
Alcatrão, por kilo 1S200 —
Crnsic.-i, por 100

kilos aS$ooo a 2o$ooo
Fubá de milho. 100

kilos n$ooo a i8?ooo
Farcllo dc trigo,

por 100 kilos. 6$joo a 65800
Cizoiiiia, por caixa 17ÍB50 a i8$ooo
Genebra,- por caixa 48$90o a so$ooo
Kerojcnc, por caixa u$650 a i2$ooo
Pimenta da índia,

kilo. .... 2$joo a £$700
Liiiinias do Rio

Crande, uma. 1S300 a i?Coo
Lailrilhos. nor mi.

lbciro 33o$ooo a 330Ç000
Matte em folha, por
kilo $380 n *5uo

Tolvillio, 100 kilos 42$ooo a so$ooo
Passas, oor caixa i8$ooo a i8$ooo
Presuntos, por libra ,i$2oo —
Telhas, por millieiro 330S000 a 3305000
Toucinho, por kilo $800 a i?ioo
Tapióca nacional,

por 100 kilos. 325000 a 405000
Trcmoçoi, por 100 ...

kilos. . . 4o$ooo a 415560o
Vigas do aço, por
kilo.. $330.8 Í33«

Amarração e escs. "Canivary". •
Portos di norte. "Pará". . . .
Nova York e «cs. "Rembrant"

i.umi.uara .vu.au, , »..".,.-,- -. . i Santos, "Minas Ccraes'. . . .
Saraivai 10 ditos, a Guimarães Ir-1 río ja Prata, "Demerara". . .
mão; -8 cestos de carnes, a Eduardo ; Kio ^ pratai "ranipa". . . . .
Griió; 41 fardos dc carnes, o lei- uio da Prata. "C.aronna". . • .
seira Carlos; 16 ditos, à John Moore; Macio c escs.. "Piauhy';. . „. •
x iacá de carne a Manoel I^azario;
2 altos; a J. Souza,; 1 dito, a t-ou-
to; I dito, a Pereira Pmtp; 4 «•
tos, a Guia Ferreira AthayUc;, 2 Ul-
las. a Corrêa Ribeiro; 8 ditas, a
Ferraz Irmão; 2 ditas, ao mesmo,
2 ditas, a M. V. Alves; 2 ditas, a Curam hemorrlioides, males do utero,

j. Gomes Irmão; 7 ditas, a T- or- - - - .-.¦¦

dem; 3 ditas, a Vieira .Monteiro, 3
ditas, a Teixeira Borges; 5 ditas, a
A. Sclunidt; 3 ditas, u l"«".z ,":
mão; 1 dita, d Guimarães Irmão,. 6
jacas de toucinho, a llaruosa Albu-

u J. 
"Gomes 

Irmão;

Gottas Virtuosas to fZÍ
avarias, urims e a própria Cystitc.

mt-m*m. >—

3jooo

3$5oo

3$20O
2SS00

Verde. . . 1
1'rcto. . . .

CACAO

liai: ia • . ¦ ,
Pará. . . .
Pernambuco .

CEBOLAS

v *¦

í8$ooo a 30$ooo

Kilo
9$ooo a I2§ooo
9$ooo a 125000

Kilo
Não ha
Não ha
Não ha

Ccr.to
4$20o a 4$500
' Nômiiíacs

I()0$000
I70$ooo iGo$ooo
6o$ooo 48$ooo

15o$ooo
2Ú^$009'
202$00

30$000

8j$ooo

I2$300
<l0$00O

7S.Í00

içíSúoo
ig65ooo

MANIFESTO DE IMPOR.
TAÇÃO

TeLo vapor nacional "Planeta", de
Buenos Aires. Carga 

'¦ recebida; 44
saccos dc sementes, a O. A. van der
Alcr; 300 kilos de uainço, 100 dc mi-
rasol; 250 dc centeio: 230 de. trigo,
250 de cevada; 250 de aveia, 500 de
alpistc, ,0 dc cebola; 250 de canha-
mo; 200 de calza; 200 dc paineo. 200
:dc milho 200 dc mirasol. 200 de ca-
nliamo a G. A. van der Mor; 5.461
saccos dc trigo a granel, com 357..063
kilos, á ordttn.

Pclo vapor francez "Garonnji". de
Bonlcaux c escalas. Corpa recebida:
30 fardos dc louro, a inaicdo Silva;
23Is de vinho a J. A. Kídrigues s
C.i 300 caixas a Coelho iwiins; 22110
c 7í caixas a Constantino uumusí.ajõ
caixas dc azeite, a Coelho Martins ;
2ou de bebidas alcoólicas, ao mesmo;

Pereira;

(liicrqiie; 1 dito, ., j. .- „._
a ditos, no mesmo; S ditos, a A. ura-
sil; 2 ditos, a M. Nazario; 2 ditos,
a João da Cunlra; 4- saccos dc bata-
tas, a J. Ribeiro Pereira;, 10. ditos,
a Damazib; u ditos, a, Con-eo^Kt-
beiro; 36 ditos, a Teuvcira Mçlto.,;6
ditos, a João Cardoso; 9 ditos, o, l»
do; 17 ditos, a Justo Pinheiro; 12 di-
tos, a Soares Cunha; 100 .ditos, a A.
G. ordem; 50 ditos, a P,í-;0rdeni|,^sp
ditos, a Pring Torres; 27 ditos, a lei-
xeira Borges; 30 ditos, a Prmg.. ior-
res; 27,ditos, a I.mz Camuyrano; 5d
ditos, a J. Andrade; 62 balaios 4c
batatas, a Ramalho Torres; 5 fardos
ile xarque,-a Brandão Alves; 1 cesto
de nieiiilus, a Manoel Nazario; 7 ?ac-
cos dc feijão, o 1-criiandes Moreira,
4 saccos de -favas, ao mesmo; 4 ces-
tos dc presuntos, a Gonçalves ^cnha;

tá latas de manteiga, a Allierto Anui-
rante; 16 dilas a Julio Barposa; 12
ditas, a Pinto 'Lopes; 12 ditas, ao
mesmo; 11 ditas, ao ine=iiio; 11 üitas,
a Allierto Amarantc; 18 dilas, a João
da Cunha; ÍS dilas, a Virgílio Santos,:
11 ditas, a Caldas llastos; 38 ditas, a
SUiteria Hol; 18 ditas, n A- ,«• O.
ordem; n dilas. li Herm Stoltz; 31
ditas, a Pedro Martins; 264 caixas, de
manteiga, a A. Boeck Jong.; 3 dita?,
u M. D. Souto; io dilas, a Alves Ir-
mão; 10 ditas, o Teixeira Borges; 10
ditas, a Barbosa Alliitquêrmiç; 10 cm-
xas de flueijos, .1 K. Rocha; 2C7 oi-
tas, a A. Boeck Jong: 21 ditas, a
ÍLacticinios; 6 jacas de queijos, B
João da Cunha: 14 ditos, ao mesmo;
4 ditos, a J. Ribeiro Poreira-, 3 di-
tos, a Gaspar Ribeiro; 10 dilos, ao
mesmo; g ditos, a Martins haraiva;
3 ditos, a M. F. Alves; 6 ditos, a
João da Cunha: 27 ditos, a Dainazio;
1 kacá dc toucinho, o M.. Ribeiro; 2
íarilos dc fígados, a M. A. ordem;
42 fardos do carnes, ao mesmo; 11
ditos, a Gasr.ar Ribeiro; 51 ditos, ao
¦mesmo; 74 ditos, a Ferraz Irmão; ,13

rOLlTICA BOLIVIANA

Propaganda du um candidato
n suecessão presidencial u

Biiíiioí Aires, 3 — (A- A-> ~ §5
Procedente da Bolívia regressou
o dr. José Maria Escalier, procla-
mado candidato á presidência da
Republica, pela -Convenção Repu-
blicana, em 10 de outubro.

O dr. Escalier deixará esla ca-
pitai, em março do anno próximo,
seguindo para a Bolívia, afim de
iniciar a propaganda politica da
sua eleição.

mr

Concessão

i?5$ono
I35$ooo

140S000
3oo$outt

I4o$ooo
50$000
ísbçoop
10ü$O0O

2I$300
460501111
46o$ooo

li$5?o
SS$ooo.,
2.'$000
40$o<tp

7S00»
C6?ooo
00 $000

1^0$0Ü0

206$000
!93$ooo

103S000
i93$ooo

204$ooo —
— .i93$ooo

iig.lSooo iyo$ooo
200S000 —

80S000 —
I40$000
i95?ooo

íoòSooo
çjüÇüoo

]Su$ooo
19'jjooo

Uio Grande. ,
KRV11.HAS

Nacionaes .... 
Ditas estrianeciras. rrSSooo a iroôooo

KARINIIA DE MANDIOCA
De Porto Alegre:

Especial .isSioo a 33$áoo
Peneirada .... 2SS400 a 29S800
Pina. ... ¦ • • 3--$20o a 3|$joo
Grossa , . , í Não lia

Do Laguna:
Grossa  iSJooo a i9$6oo

FARINHA DK 'TRIGO
(Por saccos dc 44 kilos, pretos li-

quidos)
Moinho Inglez

Ituila Nacional . • 2i$ooo a 2i$.1oo
Nacional. .... 2o$ooo a coSsou
Brasileira. .... i9$ooo a 195500

Moinho Fluminense
Especial 2i$ooo a 2i$;oo
S. Leopoldo • • • 2o$ooo a 2u$soo
O. 19ÍU00 a -i9?5oo

MOinho Santa Cruz
Pérola . . . . . 2i$ooo n 2t$;oo
Santa Cruz * • • 20S000 a 20S500
Pa-.ilicé.-i iqÇjoo .1 i9?5oo

FK1JAO
Preto 100 kilos

De Torto Aleprc . 20S000 a áCSyoo
Dito idem da terra so$ouo a 2íi?700
Dito idem, dc Santa-

ta Catharina . . 1SS300 a 23S300
Dito manteiga. . . 3C$?oo a .4t$;oo
Dito do cores (hv.
Dito mtüâliiilio. .
Dito amendoim. .
Dito branco, idem
Dito vermelho,idem
Dito enxofre. . .
Dito, branco, cs-

trangeira. . . .  .
Dito, fradiltUo, idem C|?500 a O0Ç100

FUMO
Fumo em corda¦ Rio, Novo:

Espeeial. * , • •
Regular. . . . ¦

Sul dc Minas:

40 de uvas, a Joaquim ._. _
so dc alhos n Mafoucs & C; -.,. .. . ,. • . , - .„ . ., ;,
Manoel José Gonçalves; 25 a Azevedo ditos, a Barbosa Albuquerque, - .ja-
Andrade; 30. a Peicira Carvalho & cas de carne, a Manoel M. \ leirn,

¦ - ¦••¦-., dim, ó Gruta do Norte; 5 .jacis
de lombo, a C. B. C.i 3 làcas de
metidos, a Caldas Bastos; 2 jacas de
carnes, a Thomaz Pereira; 2 saccos
dc feijão, a Homero; 22 s.-iccos de
batatas, a Cunha Oliveira Pinto; 20-
ditos, a C.iz.-illcs Almeida; 12 ditos,
a Soares Cunha: 5 jacas dc batatas,
.1 Cunha Oliveira Pinto; 16 ditos a
Tlionaz Pereira; 38 ditos, a Damazio;
17 ditos, ao mesmo; 10 ditos, n Dama-
?.:«; 23 ditos, a Martins Saraiva; 13
ditos, a Ferraz Irmão; 26 ditos, a
Caspar Ribeiro; 14 ditos, a Alves Ir-
mão; 13 ditos, ,1 Martins Saraiva; 11

C."j 150 de cebolas, a Soares Cunha;
30. a Prins Torres: 50, a Figueiredo
Caminha: ioo, a Maraues & C.; $o,
.1 Coelho Novaes; 2; « Marinho Pinto
& C.-.J 23 a Guimarães Pinto; 23, a
J. Vhira da Silva; 512 pipas de cognac
a Caspar Silva & C.

Pelo vapor inglez "Virgil", de I«on-
dres. Carga recebida: 28 caixas gene-
bra, a C. N. l.eft-bvre; 40 caixas d-:
conservai a (Joelho Martins; 3 amar-
rados saccos de anil a II. C. llopkins;
5 ditos, .0 n-.esmo; 4 a Manoel Pob
Irmão; 3 caixas, o II. C. Hopkini:
10, á Companhia M. Brasileir

O ministro da Fazenda comttui-
nicou ao do Interior terem sido
concedidos os créditos de réis
1 :oS7$S66, á Delegacia Fiscal na
Bahia, e dc 1 ::.|8Sooo, ú dc São
Paulo, respectivamente, para pa-
gamenlo de differenças dc venci-
mentos dos professores cathedra-
ticos, di*. José Affonso de Carca-
lho, da Faculdade dc Medicina, e
dr. Manoel Pedro Villaboim, da
Faculdade de 'Direito dos ditos
Estados.

EM 11ÜEX0S AIRES

A situação dn municipalidade
£ critica

Buenos Aires, 3 — (A. A.) —
A situação da Municipalidade des-
ta capital está-se tornando mais
complicada, devido ús suas condi-
ções financeiras.

Desde o mez de setembro ulti-
1110, os fuuccionarios municipaes
não recebem os respectivos orde-
nados, achando-se os mesmos em
sérios embaraços paia satisfaze-
rem os seus compromissos.

• mm

Por Mirecourt

LÁZARO,
Por Don Jacintlio O. Picou

DUAS ORPHÍS,
Por Hlctto Mario

PEDRO E THEREZA
Por Murccl Pr6»ost

UM ERRO JUDICIÁRIO,
Por Marc Mario

AMOR VENDADO,
Por Salvador Farina

Odio irreconciliavel,
Por Carlos M. Ocantos

Servidão e brio na
vida militar,

Por Alfredo do Vigny

Memórias de doas

ADVOGADOS

DR. AMAE10 DA SILVA — Rua
Uruguayana ?,. j" andar.

DR. ALOYSIO NEIVA — Advogado
— Rua da Quitanda 8 — Teleplione
Central 8. ...

DR. ARTHUR CHBHUB1M—Adio-
gado — Adeanta custas. Escriptorio:
Carmo 71. Teleph. Norte 4S1.

DR. ARMANDO DIAS -- Escripto.
rio; 11 ás 5; rua i" de Março

DR." BERQÜO* COELHO — Rua do
Rosário 81. Tcl.-3037, Norte.

DRS. CARVALHO DE MENDONÇA
(M. Iv) e SALGADO FILHO —
Advogados. Rua do Hospicio n. 27.
Tcl. 5304, Norte.

DR; JOÃO PEDREIRA DO COU-
TO FERRAZ NETTO—K. Buenos
Aires 11. 13. Tcl. 4130, Norte.

DR. HERBERT C. REICHARDT —
Causas commerciaes c inventários.
Adeanta custos. Uruguayana 8, tcl.
C. 5336,—Resideucia: P. de Bota-
íogo 384. "Pensão Jlagcslic". lei.

DR." MILTON ARRUDA —Processos
eiveis, commerciaes c orphanologi-
cos; de aposentadorias, montepios;
tem representantes nos Estados-o-em
Portugal e adeanta custas — Sachet
n. 4. Tel. C. 3460.

DRS. OLIVEIRA SANTOS e AL-
BERTO ALVES RIBEIRO—Ativo,'
Kados. Escriptorio: r. Rosário 103-

DR PADUA VASCONCELLOS-R.
Buenos Aires 35 (antiga do Hospi-
cio). Tcl. Norte 3430.

DR ADOEEHO DA FONSECA —
Cons.: largo ds Santa Kua n. 10,
das 2 ás 4. Kcs.: rua Dr. Dias d»
Criií n. 301, Mcycr.

Clluica medico-clrurgica do»
drs. Fclix Nogueira c Julio
Monteiro, íi rua Senador
EuzcWo 238, Tel. Jf. 1186.

CLINICA MEDICA

DR. FELIX NOGUEIRA;- Gp.
partos c mol. de senh.. hydroccle,
estreit. da urethra, fistuas c cor-
rim. Trat. esp. da syphilis;.appl;
dc "C06" e "PM . (n «s =) !««•
trav. dc S. Salvador 211.

DR JULIO MONTEIRO- Mcd.
do llos-p. 'dc S. Sebasluo.- Mol.
internas, ipulniílo, cora«\o, IirikIo
estômago o rins. Mol. infcctlllisai
svpbilis, etc). Das 2 as 4 bs- «es-
rüa de lbituruca 35-

TRATAMENTO DA TUBER.
CUIOSE PUliMONAR PELO
PNEUMOTHORAX ART1PI-
CIAL

(Processo de Forianini)
DR. EDGARD ABRANTES —i'm\

r. S. José n. 106 (2 ss 3). ie..
G. s-537. Iteid.: r. Banio de
Pbujcugo n. 17- Tel. Sol pGo.

MOLESXIAS DAS CREANÇAS

barricas. a R. Telles Kibcirj; 10 <c | ditos, a Corrêa Ribeiro; 16 ditos, a
Christovão Fernandes; 3 caixas dc sa- Cuida? Basto3-, 17 ditos, a Teixeira
caramellos. a Napoleüo Lima; 5. a j Carlos; 23 ditos, a Soares Bastos; 57

2.1S.100 30S000
2J$300 ti 20$7OO
r6S/00 3o$ooo
3<iS-!oo 40Ç000
:6S?oo 20*000
27?3oo 30^300

Co$ooo 7o$ooo

Tor kilo
1S600 a '1Í700
1Í200 a i?30Ò

Secunda.
Primeira.

1-:xistcncia cm 2, dc tarde. 3S7.7S-
¦Entraram desde o dia 1 dc jiiüio

nté hontem -1.0S9.C2j saccas ;fi cm-
liarearara cm egual período 852.000
ditas. , , . „

Jlonteiu, este mercado abriu fraco,
com procura destituída de interesse c
«liiantidade reduzida de cate exposta
tà venda, lendo sido ctíectuadas (lc
iminliS transacções de 1.780 saccas,
«os pretos de o?30o e 9?-too, n ar-
iroba, peln typo 7.

iV tarde, foram realçadas vendas
de cerca de 2.100 snecas, nas mes-
mas bases da abertura, fechando o
mercado em calma.

A Bolsa de Nova \orlt abriu com
'(i< pontos de alta.

Passaram por Jtindinliy 56.300 sac-
cas.

Por cabotagem entraram 069 saccas
c por barra a dentro 30.1 ditas

RENDAS PUBLICAS
RENDA DA AI.VANÜKÜA

Arrecadação do honlem:
59.40.|$409

H5:6ig$o3i
F.m ouro. ...
Em papel, , • . . •

Totil
Renda de i a 3< •
Em egual periodo ile
1013

Pifícrcn.:! a maior
cm 101? ... .,

RECEIIEDORIA DK MINAS-
Arrecadação dó dia 3 33:.|5<>5.iOi
lini CRiial nerioilo tio

anno passado .... (19:4815435

i75:o23$.|(io
20u:947$j86

2ijn:.|i25Si7

8n:.i(l.-?43'

9$Goo e 9??oo
p$300 e 9S400

8. .... . 9?ooo e 9$5oo
o. .... . 8$7oo c SÍ800

SANTOS
Iim 31 :
JjtitradaB! 49.318 sacras.
.Desde 1": 1.295.617 saccas.
Média : 'IL79S saccas.
S.-iidas: Í5..190 saccas.
iUxIstcnel.-i: 2V484.302 saccas,
Preço por 10 kilos: s$5oo.
Põsiçãb d omercado: paralysado.

Preços correntes do mer-
cado do Rio de Janeiro

T,ace Irmãos eommimicam quc
¦ 'fotações de eifó são as seguintes:

Typos Tur 13 kilos

46S700 50S000
41$too 45S000
38?;oo 4i$7oo

33Í300 íl 40$ooo
33$300 3"5700

30Í000 33$joo

icJCoo
io$300
1o$oqó
p?;oo
PÍ400
<)$UiO
8?Soo

ASSUCAR
Kntrail.ts cm 31: 11.3-7 snecos.
De^de 1: 196.124 ditos.
Saidas cm 31: 4.143 saccos.
Desde 1: 90.614 ditos.
existência cm 3, de tarde. 234.724

•ecos.
Posição do mercado: firme.

COTAÇÕES
Branco crystal. . . . f?8o .1 Çooo
Crystal tunarello. . . . $100 a $;jo
{Jiscavo S380 a $400
Branco, 3* sorte . . . S580 o ?59o
Mascavo ft7" a $5-10 I!

ARROZ NACIONAL
Bulhndo SíS.loo a Co$ooo
Especial. . ¦ • ¦
Dito suocrior . ••Dito bom. . . .
Dito do norte,

branco. . , . .
Dito regular. . .
Dito idem, do

Norte rajtulo. . ,.
ARROZ ESTRANOItlRO

Aeuliia. de i*. . • 7S$ooo a 91Ç600
¦Dito de 3". . . Nãa ha
Inclcz. ..... j;?ooo a 36Í700

Assucar
Branco crystal . S.íSo íooo
Crystal, amarello S400 $320
Mascavo .. . . S.lSo $400
Hrailco. 3" sorte. .- $;8o $590
Somcnos. .... Não '«
Mascavinlto. . . $.|;o 5300

ACUAS «MINivRABS
Nacionacl _.

Caxambu' (48 gls.l 2SÍ000 rSSooo
r.ar.ibary (48 gfs.) 23$óoo 23$ooo
Cainlittquira (48 R.) 23?ooo 23$ooo
S. Lourouço (48 .

garrafas). . . eôíooo J.iSooo
Sal-.itiiris (48 cfs.) 23$ooo 24$ooo

Estrangeirai :
Vicbv (ío garfs.) 38S000 fSSooo
Pcrricr (50 garis) s6$ooo 5ÓS000
Dita (100 garrafa?) 70$-ioo 7o$ooo
Sjcltèrs (J4 gars.) Nominal
V. Sílgados (48 ,.

garrafas) . . 56snou 565000
C. 'Moura (4*2-) 45fooo 48$ooo

AGUARDENTE
Paraty . , . ¦ 1055000 j;oSooo
Angra . . t . I.í5?ooo í6o$pòo
Campos I45SOÒ0 .-. iso$ooo

..... i4õ$ooo isoÇooo

CÃES DO PORTO
Relação doi vapores e embarcações que se achavam ntracadoi no

Cáes do P.irto (no trecho entregue á Coiiutignií du Port) iu dia
,1 ile iiuvembro dc 19:6, ás 10 lioras da manliã. ^__^_

BMBAKCA Ç.\0
c

m*- t. Üuvii

4-3
5—7

I,
7

cussg

Chatas...
Vapor...
Chatas..

fhatr.s.f
Chatas..

IV. 9 iChatas.
f, S|ag. IChatas.

9 

HiJAO

i Sueco.
Nacionaes

Nucionacs
Nacionaes

oKacionacs
.1 Nacionaes

CISÜRVAÇUÍS

! Diversas i
• Vagoi
..IRoe. ,,'Rcc. carvão 1

í Itjorucfjortl**¦..! l'e^c. dc cafvao.-i
[Diversas.,.

P. 10
IO

p. 11

'***ií-S
17

" 
». Mauí

Vapor [Nacional
Vapor 1 Nacional

Vapor IVrancei

Vapor..

Chat". •

Inglez ....

[Kactonacs .

C|c. do "P. Christo-
I i-licisen".
[Cc. ,1o «Delfland".

(*|c. do '¦Kromborg"
Vago.
Dese. di gen. da

tabeliã II.
Kxp. dc manganez.

....|C]c. dc v. vapores
iV.-igo." Arassitaby* ICabotagcm." C:'.r.-uiBo'a* I Cabotagem.
IVcgo.

i"Ant. Villaretdel
Rc;. couro».
Vago.

Diversas,
!Diversas

piversaí'Diversas

"T,.j-,

•'Reir.braiKli"

. !Diversas.
. Vago.
JPesc. de bagagem,
.IVag». .

Terceira
Covano:

Especial;
Regular

FUMO EM FOIiHA
Do Rio Crande:

i\ amarello, * • •
2'. idem. ....
i\ commum . . •
2". idem

FRUTAS
Pe raa. caixa » • i
Mangas, caixa. . .
Uvas Rio Grande,
caixa

Dita estrangeira. •
Maç.íes

CORDURAS
Rio da Prata, idem
Hio Grande. . t .
Matadouro .....
Xnrqucadas do in-

torior . . • •¦
CliYCfiKINÀ

Bruta, sem vazl-
lbame

Bruta, em latas ,dc
12 tja ü 25 kilos

I.oura, sem vazilliame
loura, cm latas de

12 i.|2 e 25 Uilos
Branca, sem vaüi-

lbame. . . . .
Branca, cm latas de

1.11I2 c rs kilos
Branca, cm latas de

4 kilos ....
Branca, c:u , latas de

102 kilos. . •
MANTEIGA

Modesto Calonc. sor.
lidas. . . . •

Brétcl 1'rcres. lata.
I.cpfilette-. lata. ,
Modesto Oalone, It.
I,. ltruiii
Dc Minas ....

MTI.UO
Amarello da terra.
Dito branco, idem.
Dito da terra, mix-
to •
MADEIRA,

Americana, pé, • .
Resina, dúzia. • .
Siionoc, (luzia. . .,
Sueco, branco, o pó
Dila, vermelha . .

Pinho do Taraná
Ia qualidade . . ¦
aa qualidade . * .'1'abua. . , . • •

OLKO
Dc linliaça. lata. r
Dito. barril. . . .

PH03PII0U0S
Olho
llri!h;ntc
Pinheiro;, ....
Ypiranga. ...»
Frade. , , • t •
Mimosa, . • • • •
Raiot X, , • B t
Brasil. . . ? * •

De cera:
Olho. ... v v
Vpirança, . . • ¦

QUEIJOS
Dc Minas. . . v 7

SABÃO

Km 27 tijolos. . ,
Em 9 barres. . •

Oleina virgem, cm
tijolos. J kiiuS. .

Olciuae virgem, em
cm tijolos, peque-
nos., 3 kilos . .

Oleina e virgem,
em tijolos 11. :, 2
kilos

Especial, cm tijolos.
4 kilos . . . .

Kspceinl, cm tijolos,
3 kilos . . . .

Ksnccial idem, n
1, 2 kilos. • •"

Itsocclãl de seso. .-
Virgem dc i»cso. •
Vlrgtm superior. •

VINHO
Rio Grande . . .
Collares, tinto, «u-

pcriiir., .;..#.:•
Dito, inúríer. .
Virgem il.i Porto
Vcr.lc [.ortuftuez.
Lisboa, tinto. .

15000 a
i$?oo a

$600 a

1S100
I Í.ÍOO
$800

2S200
1^600

lí.tso
i$iSO
I$200
I$100

2S000 .1
i$Soo a
l

i$2;o a
iSioò ,1
1S130 a
1J050 a

,1J$000
Não ha

Não ha
H.lSooo a 35ÇÕ00
.105000 a 3o$ooo

, Nominal
Nominal

$700 a $;oo

$600 a $;oo

Kilo

4?ooo a 4$ooo

4$:oo a
S$ooo a

5$ioo a

6$ooo a

6$ioo a

$6300 a

6$joo a

4$ioo
S?ooo

5$ 100

6$ooo

C$100

C$300

C$300

Não ha
Não ha

2$3"o a 3?ooo
Não ha

,*í5oco a 3S8ÒO
2$Soo a 3$2oo

n?9<--o a
i:$9oo a

14S300
i3$;oo

I2íl00 3 i2$gco

S420 $420
133S000 1335000

$950 $930
15000 isooo
i$ooo i$ooo

;.S$ooo ?5$ooo
Oj$ooo 65?ooo

$220

i$.(oo 2$aoo
I$ú.i0 —

5c$ooo —
5o?ooó —
40$ooo —
40S000 —¦
40S000 —
4Ííoao —
48S0QO —
*ir?ooü —

C4$õoo —

Giíoco —

$900 a 3$:oo

Kilo
í;oo a Sr-o
Ç?20 a . $720

Poi caixa

2$3to a 3$3io

i$2.|o a

35100 .1

2$4oo a

:$;6o

1$240

3$:oo

2$400

i$6ooi;óoo a
Kilo

Sr.to a Srío
S540 a $540
%6zo a $620

Pipa
I5o$ooo a iCo$ooo

<2P$ooo a sío$ooo
, 4,;n$ooo a 4So$ooo
. 460S000 o s-toSooo
. 46o?o.->o a S40$ooo

Nio b*

Pedro Zetlini; 13 caixas dc saes,
José Pereira í-otiscca; 19 de tintas, a
Cbrisiovão Fcrnandca: 3 caixas dc 6a»
bão, ,1 Ramos Sobrinho; 3 de papel, a
Villas llcas; 25 barreas de alvaiade, a
f irlido Maia; 50. a Dias Garcia; 40,
ao mesmo; 30, a Paiva bampaio*; ici
caixas de snes. a Teixeira Coutoj 10,
a França Gomes; 60 barreas de zar-
cão. a Augusto Ferreira Irmão; 50, a
Disa Ga.cia; so dc oleo a Hime &
C; 10. à Companhia M. Brasielira;
ro a H.iaclito S: C; 20. a Dias a
Dias; 10 caixas de pomma-lacça, a
Dias Garcia; 27 barris 'do tintas, a 1'.
Borsouovo; 8 de oleo. ,1 Minas Ouro
Preto; 1.000 barries dc cimento, a
J. Ferre* 8: C.j 3.000, a nime a C;
1.999, ao mesmo; 1.116 a D. Joaquim
da Silva- 2,200. á City Improve-
inents.

Pela ralcra noruegueza "Alonso '. dc
Nova York. Carga recebida: S.ooo,
barricas dc cimento á gritem; S62. á
ordem; -:oo barris dc breu. & ordem;
500 barricas. á ordem 1.000 caixas dc
gar.olina á ordem: 2.000, á ordem;
200 de r.Rua-raz, a ordem; 23,500 de
kcrozoue, á ordem.

Pelo vapor inglez "Colovia". do Ba-
bia Blanca. Carga recebida: 100.620
suecos de trigo, com 6.399.731 kilos,
ao Moinho lurrlcz.

Telo rebocador nacional "Sul-Amcri-
ca", do Cabo Frio. Cama recebida ;
119.950 kilos dc sal a Miranda Tcl-
les.

Pela chata "Adelaide", dc Cabo Fno.
Carga recebida: 38.500 kilos de sal, a
Oliveira Mcircllto.

Pela cbala "Norte" dc Cabo Frio.
Cirna recebido: 140.000 klios de sal,
á ComoanUia Vieiras Mattos.

Pelo vapor nacional "Iuitibá"-. dos
portos do sul. C.irira recebida: 50 cai,-
sas de banha, a Damasio & C.; 70, a
ordem; 500 â ordem: soo. á ordem;
10, á ordem; ioo a Alvares Pollery!
100. a Zinha Ramos; 1.15 a Kpaminoii-
das Barccllos; 100 saccos de arroz, a
ordem; 50 á ordem: 50. á ordem; 59.
á ordem; 100 dc batatas, á ordem; 100.
á ordem; 100, a Maccdv Silva; 100.
á ordom; 100 á ordem; 61 caixas de
banha, a Orcjte Fraii;oni; 90 saccos
de batatas á ordem: 100 de farinha
a M. Ainuncs Irmão: 237 de feijão, a
Guimarães Irmão; a; á ordem; 3
caixas de salame, a Mendonça & Capei-
Ia; 1 do presuntos ao mesmo; 1 ue
mortadellar. aos mesmos: 1 dc touci-
nho, aos mesmos; 4 de salame., n C.
Xlascarcnhas: 8 de toucinho, a Couto
& C.; 7 ie salema .1 15. Barccllos; 1,2
dc manteiga á ordem; 3I2 do mantei-
na a J. V. Alvares; ioo saccos dc
polvilho á ordem: ?o dc amendoim, a
ordem; 18 volumes dc peixe a ordem;
10 suecos <lo lentilhas, á ordem; 2 dc
cevadinha á ordem; 20 iacás dt car-
nes. a Alves Irmão; 8 barricas. a Al-
meida Tavares; 7. n Dias Ramalho ;
65lí de vinbo. á ordem; 1 sie a Pe-
reira Carvalho; 25IS a Almeida Clia-
ves; 30lí á ordem; çois. á ordom;
3o|i. a Koiü LisUü.i; 30U a Carvalho
Irmúà; ao\í e 40 caixas, a preste
Franzoni; 4 saccos de tremoços, a V.
M. I.ara; 40 volumes «le fumo. á or-
dem; 7 saccos de colb. á ordem; 7
caixas de napel. á ordom ¦ 90 fardos de
criíia. á ordem: 140 de xarque a Pro-
copio Oliveira: 10 fardos c 200 caixas,
a Herm Stoltz: 8 saccos de colla. á
ordem; 3n de cera á ordem; 100 far;
dos de alfafa áordem: 1 do couro, á
ordem; 3 de sola, .1 José Silva; 40
volumes de comestíveis a LaRC Tr-
mãos; 1S0 fardos do xarque. a II.
Kalkubl; 6. a Lagc Irmãos: 99. a II.
Kalkubl; 20. á ordem; 120 saccos de
aluisto, a Ilerme Stoltz: s caixas,de
cerveja, ao mesmo; i dc mercadorias,
ao nicsnív 13 de vinho a V. S. Filho;
68 furdos dc alfaia, á ordem; 17 fac-
cos de cera, a Kmile Laport; 1 far-
do de sola, a Cruz Scnna « Carva-
Ilio; 1 rolo dc sola, a Queiroz Mo-
reira; 1 dilo, ti Janot Roíly; t dito,
a 11. Silva; 1 dito, a G. P. Cerquei-
ra; 1 fardo do sola, a Queiroz Mo-
reira; 1 caixa de sola, a F. Jorge
Oliveira; C rolos dc sola, a J. G.
Amorim; 1 fardo do sola, a Janot
Rody; 1 dito, a R. Silva; 1 dito, a
Pinto Alisto: 44 caixas de batatas,
a Salvador Cunha; 6 caixas de pre-
sumos, a Coelho Martins; 14 caixas
de toucinho, a Queiroz Moreira; 10
saccos ile farinha centeio, a José T.
Fonseca; 10 dilos, de farello.,ao mes-
mo; 3 caixas de capies, a Gonçalves
Zenlia; 32 barricas dü carnes, a 1'ris*
ta; 2n caixas dc pliosphoros, a H.
Mesquita; 50 caixas cie pliosphoros, à
ordem; 13 e 15 iU barriers de mat-
te, a P. Monteiro; 33 ditas, n Meu-
des Raupp; 50 ditas, a Teixeira Mel-
¦lo; 33 amarrados de taboinhas, á viu-
va Surtira Filhos: 6S atados de ta-
boinhas, á Viuva Silveira Filhos; 6S
,-tarfos úe taboinhas, a Raacke; 107
ditos, á ordem; 124 ditos, á ordem;
32 amarrados de taboinhas. a l;ran>
cisco Gitfoni; 73 ditos, a C, U. P.
Cliimicos; 44 ditos, a#P. Silva; S4
volumes de couros, á ordem; 300
caixas dc pliosphoros, n ordem; 3 dt-
tas, á ordem; 137 antmarrádos dc ca*
bos, .1 Couto; 1.000 barricas de uvas.
a G. Tioettchcr: 50 caixas de':,oleo. a
Brandão; 50 ditas, n Samraiõ Fer-
reira; too ditas, a Nicoláo Gomes; 16
rolos de sola. a J. F. Rraga; 221
saccos ile café, a Lagc Irmãos

Teio vapor nacional "Assu1", dos
porto3 da sul — Cirga taerbiibi:; 3S
caisss de baMiái fl Sí*|*wím Veiga;
100 i'11'.a?. t. FI. H:!'.Wi.-.in t 100 sac-
cos de fat.-iba. á ordem: ;.(.o dit"s,
o S.nres llastos: 250 ililos. a 

"er-

mndej Mceíra; i'-> ditos, n Carvalho
Ròenj i."o ditos, a Sures dc Aze-
vedo; 200 ditos, n Teixeira Borges;
100 ditos, a Fi(tueirc4ii Cr.miulu;, 100
ditos, a Ascendo Saltos; 51.3 c-ios,
á ordem; r^o dito?, A ordí n: aco
dítoa, .\ ordem; 500 ditos,t\ ordem;
soo ditoi, k ordem; soo diíís, & or-

1^»

Apólices que vão ser
restituidas

O ministro da Fazenda autori-
zou a entrega de 50 apólices que
se àcliayajra cancionadus no, The-
souro cm garantia de Antônio Go-
mes Paes, no cargo da., thesoureiro
da Casa da Moeda,

ditos, a Soares Bastos; 11 saccos de
batatas, a Guido; 21 ditos, a Justo Pi-
nheiro; 12 ditos, .1 Homero Augusto;
24 balaios de batatas, a Ranralho Tpr-
res; 40 saccos ie balatas, a Martins
Saraiva; 3u diíos, i\ Martínho Cunha;
140 ditos, n Ramalho Torres; 44 (li-
tos, ,1 J. Andrade; 270 ditos, a A.
G. ordem,
20 saccos dc rebotas .1 A.,O. ordem;
50 u Frinp: Torres; 17 caixas de cc-
bolas a Andrade José; 17 a Salvador
Cunha; 10 saccos dc cebolas a José
da Costa; 10 a A. Giz. Uarros; 10 a
Arthur; a caixas dc banha a Arthur
listOTcsj 1.1 saccos dc arroz a A. Pc-
crem; 10 latas de manteiga a Joaquim
Alves Ribeiro; í a A Vassel; 6 a A.
Boeck Jong; 2 encradados dc mantei-
ga a Damazio e C; 1 a Casemiro
Pinio; 2J latas dc manteiga a C. Ri-
beiro e C; 6 a Alves Irmão; 4 a M.
Rocha; s a Pinto Lopes; 1 cesto a
M. L. Duque; 8 latas dc manteiga a
Pinto Loncs; 41 a ordem; 2S a lei-
xeira Bornes; 2 a Tinoc.o Machado;
13 a Thomaz Torcira; 2 engradados
dc manteiga a Macedo Júnior; .1 a 1.
M. Procopio; ia a D. S. Oliveira;
6 a S. Macedo; 9 •, Braiidã.o Alves;
2 jacas de queijos a C. Coelho; 4 a C.
Irmão; 4 a M. V. Alves; 4 a M. Pe-
reira; 2 a F. Irmão; 4 a M. F. Al-
ves; 24 a G. R. e C.;"o :i Teixeira

, fc i*^a An*-Ai A~^*A A^Á* m> -mr- "•^•"¦•l* •* 9\'*W-tt)\ 1f%

i| FUMOS EM PACOTES 
||

IMARCi VEAÜOI
! !| Excellentes qualidades^
IjljRccusac as ímitaçOesis

0000000000000000000000

Por II. de Bnlznc

UM CASO ESCURO,
Por H. dc Balznc

Mysterios da Villa Rosa.
Por A. E. W. Manson

| POR UM ALFINETE.
SPor J. T. do Siiiiit-Gcrmnln;

| MULHER DE MÁRMORE,!
* Pov Carlos AI. Ocantos

| O CORREIO DE LIÍO I
0 Por Alorc Afarlo

I Abbadessa de Castro, p
|f Por Stciidlial (Ilonrlquc ;18 Bezle) í

«PREÇOS AVUI/SOS — Na:
gCapitnl: Volumes broclia-i
gdos, 2$; encudernados cm
8percalinn, 3$; com enca.
ftderuação do amador (cs-
gpoclal). 4*00O.
»"l No Interior: Volumes:
glirochados, 2$500; enca-
l^dernndos em percalliia.Sj
ã3$500; com encadernação^
Sdo amador (especial).^
il 4$500. g
« Unstriicçõcs para assl-g
agnaturiis vide nunidros»
J{ anteriores. Vendem-so col-fe
ftlccções a preços reduzidos, g
í?SSSS88SSSSS888S88SS8a8S8i88!SSS8íS5SS8Sa

LOTERIAS
CAPITAL

Resnmo dos prêmios do planon. 311 roalisada em 3 novom-bro de 10IG
CariosY^ab. eC.; ,à, ArS; | 

PMEMIOS DE 15:00OS A 5003000
2 a jnuo da i.itiuu; 2 a..>iariuis í;j- w^iu vend. Camninns 1rr00f)<!000
raiva 

' 
:& a João ,la Cunlia; 3 a Da- I ftwi:; \ana- 

^amptnas PW 
Paraliylia. (li

mázio c C; 8 a João da Cunlia; 2 a \AllJ, ;H™ 
Cabral dc V

Martins Saraiva; 4 a Carranaloso Ços-.i J*'«» -M'SL,'-.
ta; 7 .1 G. R.; 1 h U. B.; S a João I 5dOG3 l:0OOSllO0. ,r* "«'l1,0
<la Cunlia; 6 a M. Koclia;_2 a C; Vas. | 37313 jjnrt.itfinn'1 seu niinisle
ques; 4 a Martins; i) a lo.ío da Cunlia: 1 o;|ia#<
6 a C. Vasques; 6 a II e (,.; 17 a 78534. 

'

Teixeira Carlos; C n.M. R.:„i«, a ' Oíií,-i
11 e C; 1 caixa a Jo.io_ila Cunlia; Ç-.'™»..-..319-il

PP.EMIOS DE 2005030
1303 05131 37473 72330 93j3í

2 iacás dc qitciios a A. Irmão; 2 a
Guimarães Irmão; 3 a o,r"-;i;,; '5 n
João da Cunlia; .1 a Carlos 'lavrarai

2 a A. Santos; 6 a Guimarães Ir.
mão; 6 11 C. e Kiliciro; 4 a A. San-
tos; o a João da Cunlia; 7 a lei- , 40343 530S0 4698S 81^30 5ÜS33
xeira Cnrlos;i a.T. líocli-i: 4 a r. ei 

pnFMirw 1117 ihhthnh
Lanliãres; S a A. Irmão; 11 a J. Si- • HL.M.US Ub 1UUSJUU
queira c Guerra; 1 caixa1 dc rcniiei- | 20570 11233 86330 4731 33153
ião a Lonos c C;;.i a i. tanriiiiio, : 4úS(jl ;6'.'!I3 5GSÍ S739S 31817

02S57 7-ÍÜ32 3S-Í75
O/SM 670S3 80110
10153 53362 90142
21104 43069 1-1731
6307 12921 94815

1 caixa ile laranginiia a j. „-'f'."ril' ' 1 !i52:i7 /oisr
cesto de Linuuiças a D. .;C.al<Uno; a.11^' *-«'
diversos eouros a J. Ferreira; S."-jacas \fMi 10.1. 7
de diversos a ordem: 100 saccos delia- .UiBU 2!-0o
talas a CirvalKo Alineida; 100 a Viçu 82459 30S7U

32116 63459
77355 2S87S 26722 67067

APpIVÚXIMÀyÕIiíS

ra da Silva; 1 00 mesmo; 32 a /
G ordem; 37 caixas ile batatas a A.
I.i 3 a D. I. M, ordecn; S a A. M.
N. ordem; 10 a A. K., Souza; 10 a
Martinho Cunlia; 3. iacás de batatas
ao mesmo; 10 saccos de batatas a
Manoel H. Almeida; 107 a R""»111»
Torres; 10 a AlinciJa Brandão; so n
I,uiz Camuvrano; tr caixas de batalas
a K. Andrade; 17 a Marques c C«,
so a Antônio Souza. Macedo: 00
quartolas de sebo a Dtirisc.i c C., 1 ,
saco de cera a. Tlioniaz Pc»r.a„:,,0,,la- -45201 a 45300.

imallio; « a J.Corta: 6 vol» dc
mantesa a Lacl.cinios; í. «!as-.(ie
mànteisa aórdem; « .a 

¦*$!&£$ 
%ces: ifi a S va e C,; 'a Alves ir-

mão; 1 a Arthur 30 a Ierraz Innao;
Vo ao "ics.no; 6 a '"eixc-ira; 40 o

Cai-los Taveira; .10 a I'. Almcdar 29
a Alves Irmão; 5 a Andrade; a
A. Air.arar.ie: ,3 a Arraandln Pinto.

tia Cunlia: 4„ a Simões; 6 a Naar
¦- C. Vasaucs: 4 a- -\a*ar" 

Kiliciro:. nC, vas-

Um juiz seccional á dis
posição do Ministério

do Interior
O sr. Carlos Maximiliano, mi-

nistro do Interior, conimimicoii
ao procurador geral da Republica
quc o juiz seccional do listado da

r. Antônio Horten-ào
asconccllos, sc encon-

apitai i. disposição do
rio, por 60 dias, a con-

IÍOjMÍÓ tar ('c n ^° ",cz corrclltc> collí
íiOOSÓOO I direito apenas, ao onlenado.
50US0OO1 *•«••»mim uma consulta solire lega-

lidade de créditos
O ministro da Fazenda cônsul-

tou hontem r.o Tribunal de Con-
tas sobre a legalidade da abertura
dos créditos de 5o:ooo$ooo c
500 :ooo$ooo, supplemcntarcs ás
verbas 30" e 35a lixcrcicios fin-
dos, para oceorrer ás despesas
do Ministério da Viação 110 exèr-
cicio vigente.

44289' e 45291'-
61914 e 65916

HUZENAS
45281 a 44290
65911 a 61920

CENTENAS

em

200S00Oíoogooo
305000
20SOOO

mes:°'2ia João ila Citi.il.a: n a Coe-
hó briirto; 6 a Martins .Saraiva; 5
, Nazar Irmão; 16 a Guimarães; '2

M. Verreira; 4
I. Lima: 2 a
V. Cordeiro;

1:
 1!.

ij a G. R.
Corrêa y.-is(iues;" 

itnazio c C.;
M. !•'. Al-

Irmão; Z n -
Irr.úo; 21 aTÇ»
nues
lho
a Nazar Irnn
a II. Santinho;
a Álvaro Barroso;
Mvaro Barroso; -.--,,

4 a Alves Irmão;.10 a Damaz.o e
6 a Martins Saraiva; 6 a Gaspar Ri
beiro; 8 a Damazio c C
¦1 iacá1; de queijos - *-*"— ; . .
J ájoão da,¦Cu.íl.al 4 a Dama....c C.
6 a João da Cunha: 3 a M. í. A ¦

Hoãi Vai 
¦•• a C--,lrmáo; 4

Pereiro Carvalho:, o a Almeida S.e.
r.ianii; 7 a Almeida benna;- 1 a Tc-
5S a 

'Almeida: * j,:^™ 
Cf"a,ho

MARÍTIMAS
VAPORES I5SPÈRAD0S

Nova York. "Minas Geraes" . . 4
Bcrdcos c cres., "Maltq . • • • <!
Amsterdam c escs., "Frism .... «
Nova York c escs.. " Cahfornia . 6
Nova Yorl: c escs.. \«r"1 • • "'.

Uio da Prata "I,iiiziana .... l

1'r.rtos do norte, "Para .- . . . o
Portos do norle. "PiattUv". . . s
Inglaterra o escs., '-Orita . ... . 10
Inriatern e escs. '• Demerara' . . 11
Hio da Prata. "Pampa". .... "
Rio d.-i Prata. "Garonna' . . 12
Nova York, c escs.. "Rembrant íS
Portos do norte. "A. Jaceguay . 16
Hortos c'.-, sul, "Ruy Barbosa . . 1;
Rio da Prata, "urina". .... 1;
Kio da Prata. "Vasari;. . . • 21
Cailáo o escs. "Ortçca . . . . -'i

VAPORES A SAIR
S. PiiU-lix e escs., "Caranjola" 4
Nova York c escs.. "Rio de Ja-

neiro" . . •/_..- ¦ „• • •
Maceió e escs., "Cnpivary' . . .
Recife e escs., -Itapuny". -. . .
Uio da Prata, Borborcma . . .
Portos do su!. "Itatinca'. . . ,
Portos d> sul "Itaooan". .¦-.-..
Caravdlas e escs.. ','ArafsuaIiy .
Rio <Ia Prata, "Malte".. . . . .
Aracaju", c esci .Itaitulia . .

Bahia e Recife "íris"
Pelotas e a;s.. "Iünaev'- . . .
Rio da Prati; "Prisia" . . .
Wverpool e escs.. "Strabo- c a

Uma acção contra a
União

O sr. Carlos Maximiliano de-
clarou ao 2° procurador da Repu-

j blica do 'Districto Federal, em rc-
I sposta ao pedido de informações

10?000j (jue o habilitem .1 defender os in-
ÜS00O teresses da União 11,1 acção pro-

Todos OS namoros terminados ?°s,-a 
Pelo.bacharel Rodolpho de

a 90 t6m 2SII00 
Pana Pereira, quc o requerimento
do niesino uacharel, pedindo pa-

gamento do acerescimo dc 30 °|0

em seus vencimcnlos de substituto
do juiz federal no território do
Acre, 110 periodo que menciona e
em que exerceu o mesmo cargo,
foi, indeferido pclo Ministério do
Interior, por liie parecer omissa a
lei.

DR. AGENOR MAFRA — Consulto-
rio: rua Luia de Camões, 6, das 2
em deante. Residência: r. Riachuc-
lo, .222: telephone 1024, Central.

DR. AGENOR PORTO .— Troí. da
Faculdade. Cons. Hospício 92, das
2 ás 5. Res.: Marquez de Abrantes
12. Tcl. 28S. Sul. ,„ ¦

DR. A. MAC DOWELL. — (Doe. da
Vae. dc Medicina). Moléstias inter-
nas.—Appl. dos raios X, para o
diagnostico. Cons.: r. Hospício 83,
das 3 ás 5—Res.: S. Clemente 187.
Tel. 1710. Sul. ,

DR. ALFREDO EGYDIO—Esp. Mol.
das creanças. Vias urinarias. Cons.
R. C. Bomfim 817 (Ph. Freire de
Aguiar), das 8 ás 10 e Sdor. Euze-
bio 59, ia ás 2. Res.: r. C. Bom-

DR1" Á&HÜVVVASCONCEL.
L'08 — Assistente dc clinica me-
dica da Faculdade. Cons.: Rosa-
rio 85 (das 3 ás 5 hjí) Tel.. Nor-
te 1114. Res.: r. Voluntários da
Pátria =86. Tel. Sul 1699.

DR BANDEIRA RODRIGUES —
Esn.' moléstias senhoras, creanças,
sypliilis e cirg. era geral. Cons.:
S. José 39 (Pbar. ás 12 i|a). R«.:
rua D. Caxias fi, (V. Isabel).

DR. CARLOS DE FREITAS-Prof.
da 1'ac. da Bahia. fcsp. Mols. das
Senh., Partos, Vias urinarias. Coas.
Uruguayana ei (1 ás 5—Tcl. 40,
Cent.). Res.: trav. S. Salvador 61.
Had. I.obo. Tel. 1024, Villa.

DR C. BRAUNE — Longa pratica
dos hospitacs da Europa, tlnnca
medica. Esp. coração e estômago.
Cons.: rua de S. José, 112, da 1
ás 1 •

DR. CAETANO DA SILVA —Esp.
motastlas pulmonares. Cot», irua
Uruguayana 35. das 3 *s 4, '** !«•
cis,i quinlaí- le sabbados. Bcsidi.
R. 24 de Maio, 154.,. -,

DR, COSTA JÚNIOR (A. F:) —
De volta dc sua lonsra estadia na
Europa. Cons.: r. Marechal Fio-
riano, 90. Tel. N. 1957. Esp. era
via» urinaria», *ypluli9 c.istellc.
Cous.: das 10 ás 12 e .1 as 4-

DR. CIVIS GALVÃO — Clinica mc
dica, syphilis, vias urinarias. Exa.
mes de pus, escarros, urina, etc,
App. o 6ofi e 9M. Cons. e res.:
r. Constituição 45, «obr. Tçl.aiix,

DkTeoÀs DE MENDONÇA - As-
sistente de clinica na Faculdade.
Cons.: r. do Rosário 140, ás sas.,
4as. e 6as„ das 2 ás 4 hs. (Tel.
Norte 3070).

DR F. ESPOSEL—Medico do lios-
picio de Alienados c da Santa Casa.
Assistente e. livre docente dc chni-
m neurológica da Faculdade. Cli-
nica -Medica, especialmente doen-
ços nervosas e nicntaes. Asscmbl-a
1113; 3.*s, 5.*s c sabbados, 4 ho-
ns. T. 5635, Cent. Flamengo 98.
T. 411, Central.

DR. FLAVIO DE MOURA — Cli-
nica medica, Esp.: mol. do esto-
mago c do ligado, Res.: rua Uru-
gtiiiy, a68. Tcl. 1050. Villn.

DR. GARPIELD DE ALMEIDA —
Director do Hosp. S. Sebastião.
Docente da Foc., chefe do servi-
ço da Liga C. a Tuberculose.
Res.: S. Salvador sa. Cons.: 7
de Setembro 176. Tcl. 607, Sul.

DR. '3IWLHERME EISENLOHR,
trata da tuberculose por processo
especial tendo conseguido o cura
railtcal «in centenas tle doen-tes.
Pratica o processo de "Fornalim .
Cons,: r. General Câmara 26.

DR. GAMA CERQUEIRA - Cl.
medica de adultos c de creanças.
Gynecologia e vias urinarias. Res.:
K. N. S. de Copacabana 621 (Tcl.
S. 1C84). Consultas das 12 ás 14
hs. Chamados a qualquer hora

DR. HENRIQUE DUQUE — Con-
sultorio: rua da Assembléa, 83, re-
sidenok: R. Riacliuclo, 332.-

DR. HENRIQUE ROCHA — Adjyn-
cto do Hosp. da Misericórdia, As-
«atente da Polycl. das Creanças.
Cous. das 11 ás 14 hs. e chamados
a qualquer hora do dia ou do uoi-
te na R. S. Luiz de Gonzaga 06
(Plurm. S. I.uiz).

DR. HILDEGARDO DE NORO-
NHA — Clinica cm geral. Trat.
especial da blenorrhagia. Cons.:
Sete de Setembro 11. 99, sob., as 2.s„
i-is. c Cas,, das 2 ás 4. Res.: (;on-
çalvès Crespo 2;. Tcl. 1581. V1H0.

DR. MARIO DE GOUVÊA — Cli-
nica medica, parlos e mol. de se-
«horas. Cons.: R. 24 dc Maio 64*, I
sobr. (s ás 6), ás sas., 4.1.». «
sextas-feiras. Res'.: r. Bella Vis-
(n 20 (E; Novo). Tcl. 161, V.

DR. PIMENTA DE MELLO —
Consultas di.-irias (excepto ás -ias.
feiras). Ourives, 5; as ,1 lioras.
Res.: Atfonso Pcnna n. 49.

DR. PEDRO MARTINS — Espe-
cialidades: moléstias dc estômago,
coração, fígado c rins. Cons.: r.
dos Andradas 52, sob. (das 4 as
5 hs.) Tel. 170O N. Res. rua N.
S. dc Copacabana 900.

DR. RAMIRO MAGALHÃES —Da
Sta. Casa dc Misericórdia. Docn-
ças do pulmão, do coração c dos
rins. Cons.: rua Josú dos Reis 39.
A's 11 hs. Res.: rua Engenho dc
Dentro II. 1S2.

DR. TAMBORIM GUIMARÃES —
Doenças internas, especialmente das
creanças. Tet. IS55, Central. Uru-
guajana n. 3.

DR MONCORVO — Directo.- fun-
didor do Instituto de Assistriicii
ã ri.fcncia do Rio de Janeiro. Che-
fe do Serviço de Creanças da Po-
liclihica. Especialista de doenças
das creanças e pelle. Cons.: rui
G. Dias 41, ás 13 hs. R"- Mou-
ra Brito n. 58.

DR. PEDRO GUNHA -Da Far.
de Mcdic. e do Inst. dc Assist.
á Inf. Cl. medica c das crcar.ç-i«.
Cons.: Gonflalvcs Dias 411. lei.
3061 C das J as 5..Res.: S. Sal-
vador 7J. Cattete. T. 1633, Sul.

MOLÉSTIAS DE ADULTOS.
DE OKEAXÇAS E S1TIHL19

DR CARVALHO CARDOSO — ÍTÚ
Hosp. dc Miscnordia c do Inst.
dc Assistcncia á Infância. Cons.:
Assembléa 98 U ás 6 lis.). Kcs.:
Marquez <te Abrautea 149. 'lc
Su* 1761. . 

CLINICA CIItUKGICA, VIAS
UKINAIUAS

DR. A. COSTALLAT — Do Hosp.
da Misericórdia. Com pratica dos
hosp. de Berlim e Paris. Coas.:
r da Carioca 30 (das 3 ás 6 hfc)
Itesid.: rua das LaronjeirM, we

DR' CAHLOBWBMMCJt - Cirur-
gião da Sta. Casa. Çirursia de
adultos c creanças; mol. das via<
uruiarias e das senhoras. Cons.:
r. Ourives 5- d" 3 as 5 hs- Rc>.
r. Senador Octavlano n. 32. ie'-

DR1 CARLOS NOVAES Xülchih.
da Ass. Franceza de Urologia..
Trat. da blcnorr. «guda c chroi-.i-
ca, estreit. c prostatitcs çhru.iucr.s
pel35 corrente» Ihcrmo-**» ícas.
Cons. r. Carioca 50, dasi ia aa 17.

DR CAMILLO BICALHO - li-
rurgiâo da Santa Casa. Res.: Co. ¦

dc de Bomfim 150 (lei. 127; vu-
Ia). Cons^: rua Ourives 29, 3as-i
sas. e sabbados; 05 4 horas.

DR JOAQUIM MATTOS - Do
- Hospital da Saude. Moleslias.de

pcnhoras, vias urinarmis,. licrnias.
Iiydroceles. tumores dos seios c aa
ventre. Rua Rodrigo S^lva n. s.

DR NELSON MARCOS CAVAL-
CANTI — Dos Hosp.: Misencoi-,
dia c Bencf. Port. Girtirgia, mol.
das senhoras c vias urinarias; Cor.».
30, Ourives, 3 ás 5 hs. Res.:
Passos Manoel 34-_J- 3197, C

Dr. F. G. Faulhaber ---
Cirurgia c mols. do appa., iinni-.rio.
Cons.: Carioca 30 O"5, 5 ns.)
Res.: Riachuclo 166 (lei. 51°-.
Cent.).

1>AUTOS. MOLÉSTIAS DAS
SENHORAS E DAS CUEAX-
ÇAS.

DR. BENTO RIBEIRO DE CAS
TRO — Consultório: R, Asscniblca
74 (das 31I2 ás s hs.). Res.: ru;
Ruy Barbosa n. 458.

CIRÜllGIA GEItAXi, SIOLES
TIAS DAS SENHORAS,

VIAS URINARIAS

DR. BONIFÁCIO DA COSTA -:
Ex-inlcrno dos Hosp. da Miscn
cordia e S. Francisco dc Paula.
Cona. o resid.: Avenida Goniel
Freire 127. Tcl. C. 429.1. Con
fiultas das 3 ás 6 d^tirie.-

DR. NABUCO DE GOUVÊA -
Professor ii Fnc. de Jtcdiciin.
Chefe do serviço citurglco do HoSpi
da Saude. R. . iu de. Março. 10,
das 4 ás 6. Tcl. 816 Central.

DR. OSÓRIO MASCARENHAS ~
Formado c laureado pela Faculda-
de de Mcd. de Paris, ex-interno
dos Hosp. de Paria. Cons.: Av.
Rio Branco 257. :". 3 ás 3. Tc..
q.10. Res. V. da Patna n. 2:9-

DR LEÃO DE AQUINO - Di
Acad. dc Mcd. do Hosp. da Gani-
boa. Res.: Costa Bastos 45. T.
256, C. Cous.: Gen. Catnára u(;,
de 1 ás 3 (excepto nas 4.as fci
ras); e nos sabbados das 3. ás 5.

MOLÉSTIAS DAS SENHORAS*,
OrEKAÇOES, PARTOS

Todos os nnmorns terminados
om 0 tüm IS cxceptuanUu-so os
terminados em 00.

O fiscal do govenio, Manoel Cos-
me Pinto.

O director-assistente, dr. Anto-
nio Olyniho dos Santos Pires, vice-
presidente,Ü direclor-preíidcntc, Alberto
Saraiva da Fonseca.

O escrivão, Firmino de Canina-
ria.

AVISOS

CLINICA MEDICA, MOLES-
TIAS DAS SENHORAS,

S1PIULIS

Alfândega

CORRKIO — Esta repartição expe-
dirá malas pelos sesuintes paquetes:

Hoje:
THniston, para Buenos Aires. re:e-

bíiuln impressos até ao meio-dia. car-
tas liara o exterior até á i da tarde,
e objectos para registrar a'.c ás ii da
manhã. . ,. ,-.

Jtapulty. pr.ra Victoria, Bahia. Ma-
cció c Recife, recebendo impressos ate
ás 5 horas 'Ia manhã, carlas para o
interior até ás 5 li-', idem com porte
duplo até ás 6. ..

Rio de'Janeiro, nara Bahia. Recite,
Pará. S. Juan c Nova York. recebeu-
do impressos até ás 10 horas da. ma.
nhã carlas para o interior ate as
101I2. idem com corte il-.iplo e para
o exterior até ás 11 c objectos para
registrar r.té ás 10. .

• Borboreina para Paranapua, Anto-
nina. S. Francisco Florianópolis e
Rio 

'da 
Praia, recebendo impressos ate

ás 8 hor.-.s da manhã, cartas para o
interior (.té.ás 81I2 idem com por-
to íhiplo ate ás 9.

Amanhã:
ItatiiWi Para Santos, r.ãrana, Sao

Francisco e Ri" Crande dti Sul. re-
cebendo impressos até ás 8 horas da

Pelo inspector foram julgados pro-
cedentes os scruíiUm autos dc apprc-
hensão por infracção do rcRulatncnto
dos impostos dc consumo: dc sete far-
dos. da marca J. 11., rcmettidos para
a firmo desta praça Janot Rody 4 C,
pòla Companhia Nacional dc Juta. de
Santos, de 50 caixas, dn marca P. T.
i- C., rcnicttidas para 1'rine Torres &
C\. pela firma Ribeiro Teixeira 5:
C, dc Pelotas; dc vinte caix.as, da
marca T„ C. & C. remcttidas nara
Luiz Cimuyráno & C, pela firma
Amadeu Frugoli S C, dc Santos, e <le
duas caixas da marca J. M. remettl-
ti.as para Julio Mattos, nela firma
Comes Mattos s C. ile Recife.

líssas opprchcrisõcs foram ufleelua-
das: °a oiiiucira secunda e quarta;
pelo éscrijputrario Andrade Costa, e
a terceira pelt^ cscripturaiio Ribeiro
Catalão, sendo impostas aos infraclo-
res, resoecti vãmente as multas dc
300$, 50$ 150$ c i5o$coo.

 A apprchcnsSo. por infracção,
também fio regulamento dos impostos
,Ic consumo, cuectuada polo Cicriptu-
rario Andrade Costa, dc vinte caixas,
da marca K. L. & C. remei tidas para
Í5. Lcrcv S: C pelo dr. Maxilniliã-
110 Machado da Bahia. íoi julsiada im.
procedente. ,

— Os cscriptura-ios Adenso Faria
o Monteiro de R.-.rros, foram designa-
dos pt\ri classificar e avaliar 12 cha-
péns de calha, onprcheiulidns pclo of-
ficial ad.ianciro João Bantista S. Lis-
boa, cm 11 do mei passado c uma
aixas de whlskv __ anorchondida pelo

DR. ANNIBAL VARGES - Mol.
das senhoras, pelle c trat, espec,
da sypliilis. App. electr. nas mol.
nervosas, do nariz, garganta e ou-
vidos. Cons.: Av. Gomes Freire
00, das 3 ás 6 hs. Tel. 1203 C,.

DR. JULIO XAVIER — Clinica me-
dica e de moléstias dc senhoras.
Kcs;: R. Pelix da Cunha, 43. Tel.
Villa 039- -oiisullas: dc 2 ás 4 e
das 7 ás 9 tu. da noite, na K.
liarão de Mesquita 341.

DR. RUBEM BRANCO — Cl. me-
dica cm geral, partos, mols. das
senhoras e syphilis. Cons.: Av.
Mem de Sá ns, (das 2 ás fi hs.)
Res.: r. Haildoch Lobo n. 6.

DOENÇAS MENTAES E
NERVOSAS

DR. HENRIQUE ROXO — Prof.
dc clinica da l-'ac. cora freqüência
doa principaes ho-p. europeus.
Cons.: r. da Assembléa, oS, das 4
ás 6, ;as.. 4as. e Cas. Res. V.
da Pátria .155. Tcl. Sul S-M.

DR. \V. SCHILER — Cons.: üas.,
43S. c 6as.. r. Hospício S.t, (da?
4 ás 5) e Casa de Saude Dr Ei-
3,as, 5.as c Eabbados (dnz 2 ás 3)»
jas. sas. e sabbados (das 2ás 3).
Kcs.: llambina 40. Tel. 1143 S.

DRA. ANTONIETTA MORPURGO
— Da Soe. de Mcd. e Cirurgia;
com pratica dos hosp. da Europa,
Re-s. e cons. R. São José 40.
Consultas ás cas, 4.as e 6.as, d«
1 ás 3 ha. Tcl. 318 C.

DR. CASTRO PEIXOTO — Cheíi
do ucrvico de partos da Polycli-.ii-
ca dc Creanças da Santa Casa.
Tcl. V. 22Í9. Res.: Ilndd. Lobo
462. Cons.: rua Unignaycma, 35,
das 2 ás .1 l-.nr.is.

DR. CAMACHO CRESPO — Par-
tos e moléstias dc senhor.;. Rua
Conde de. Ilomfim 37;. Tcl. 'í?i,
V.VIa.

DR. CORRÊA DA VEIGA — Aísist.
da Maternidade do R. du Janeiro
c da Ass. Aux, M. da Est. dc í-'.
C. do Brasil. Cons.: Hospício F3
(ás 4 hs.) Res.: R. Monte Ale
prfg 313 — Santa Thcrczíi,

DR. DACIANO GOULART — Ha
Polyclinica dc Creanças. Cohf. : r.
TJruguityaita 2í, das 4 hs 6 hs. T.
3?6j, C. Res. Rua Hadd. Lobo
uo. T. 1140, Villa.

DR. DANPEL DE ALMEIDA •—
Cura radical das hérnias. Cônsul-
torío: run do Hospitib íi. 68, Re*
side-nein: rua Palmeiras 59 (Bota-
fogo).

DR. HERCULANO PINHEI«0 —
Partos, moVcsüas d;wl senhoras o
creanças. Consultas das ifí :i* 17
borns. Uruguayana 103. Res.:. run
do I.oprs 154, (Madiircira).

DR. HELENO BRANDÃO — Cons.
rua (ta Assembléa, 9S; á« terçai
quintas c sabbados, das 15 ás 17
horas. Res.: Doulcvard 28 de Se-
tcml|ro 3JS (Villa Is-abcl). Tcl.
Villa 1.073.

DR. LINCOLN . DE ARAUJO -
Da Acad. dc Mcd. c do Hosp.
da Misericórdia. Cons.: rua Gal.
Câmara nfi, (2 ás 4). Tcl. N.
sfiil. Res.: Hr.ddock Lobo .|ió\
(Tel. Villa 326).

DR. LUIZ DE MARCOS — Cón?::
llruííuayona, 105. Das 3 ás 4. lies
S. Francisco Xiivicr .112,

DR. LAFAYETTE VIEIRA -- Mcd.
da Materiiid. DSpl. pela Mãtcr}
nid. Tarnicrj e com longa pratica
nos Hosp. dc Paris. Cons.: lios.
¦picio S.í; jkis,, 4,15. e 6as, feirai
(2 ás 4). Tel. 3»o, N. Res.: R
Barroso 34 — Copacabana;

DR. MASSON DA FONSECA -
Docente da 1'r.c. de Medi o mciii.
co adj. do IIosp. da Misericórdia,
Cons. rua Uruguasana 37, das 3
ás 5. Tcl. 1043, C. Rc=.: I^iran.
jeiras 354. Tel. sS?S. C.

DR. MIGUEL FEITOSA — Tt*
serviço de ffyhccoloaia dn S; Ci.^i
de Misericórdia. Cons.: Uruguaia*
na 35, das 3 ás 5. Kcs.: Gal. Ca-
mara 328, sob. Tci. 3ÒO7, Norte.

Pelle n syphilis — Curus pelo"Riidiiiiu" c 01-1—Estônia-
go, pulmões e dounçits ucr-
vosas.

MOIiESTlAS DAS SENHORAS,
PARTOS o VIAS UKIXARIAS
DR. OCTAVIO DE ANDRADE --

Cura bcmorrli, ulcri-...-.?. corrir.ir-.i.
tos, suspensão, etc, sem operação.
Nos casos indicados, evita u f,M*
viJcz. Ciiiis.: R. 7 de Setembro
.iSú, das o ás 11 c da 1 ás 4. Tcl.
i-5'Ji.

DR. ED. MAGALHÃES — Mol. da
pelle e nuicosas, ulceras canecro*
sas, temores fibrosos; nrthntismo,
syphilis e morphea; neurasthenia,
doenças do peito e dyspepisiáí 7
Setembro, 36, ás 10 e ás 14 hs.

MOLÉSTIAS DO ESTÔMAGO,
FÍGADO, INTESTINOS E

NERVOSAS

PARTOS E MOLÉSTIAS DA
MULHER — TUMORES DO
VENTRE E DOS SEIOS

DR MAURITY SANTOS — L.
docente da Faculdade. Rc«.: rua
Riacliuclo n. 247 (tel. C. p|8>.Cons.: rua Carioca n. 47 (das 4
cm deante). Tcl. Cent. 3.217.

.....nhã.. ci.rt.-is para o interior «ti as —,-_¦.• - 
, p ,; . y„t-lümaM.

Sila.. idc.11 com porte duplo, ate .a5.« I ,„,',"r(".iaifar Monteiro Chaves, na
e objeçtjs para registrar ate as 7 d> 

j'^f do mercado velho, em 30 de
noite de hojo. , 1 jull]0 msçndn.4 I itabacy rara Santos. Paranaguá.

41 Ttr.i.ihy, Inihituha e Rio Orando .do
4 1 bui. recebendo impressos atj ás 4 nu-

ra« da manhã; cartas para o iutenor
I até ás 4 i|a. idem com pr-rlc duplo

5 até ás « c objectos nara registrar ale
is 7 da noito dc hoje.
Ji-i-i oara Bahia c Recue, recebeu-

6 I do in-.prcs-os até ao meio-dia. cartas
1 nara o interior até ás i.'i.->. da tar-

de idem com porte duplo r.ic » 1 e
j\ objectos piia registrar ale as 11 da
Z tuiiài. ---"'" ' " "'

URASIL-HOLIVIA

Unia homonngciu no nosso
ministro eni La Vai

La Pas, 3 — (A. A.) — O mi-
nistro do Brasii aqui acreditado
acecitou a sua designação para
rr.cmliro activo do Circulo de Bel-'-..™ Ias Artes, desia capital,,

DR. CUNHA CRUZ — Cura o l„v
bito da embriaguez, por suggcstão
e com os medicamentes "Salvinis"
c "Gottas dc Saude". R, (Carioca
31, 3 ás 5. Tel. Central 5G95.

DOENÇAS DO ESTÔMAGO,
INTESTINOS, FÍGADO E
NERVOSAS — EXAMES
PELOS RAIOS X 

DR. RENATO DE SOUZA LO-
PES — Esp. Docente na F. de
Medicina; r. R. José, 39, dÃs 2
ás .t ;:s. (mer.os i= (iiiartas-ictras)
CrdtU aos pobres, as 12 hs.

MOLÉSTIAS DAS SENHORAS
É PARTOS

DRS. FRANCISCO DE CASTRO
ARAUJO e CLODOMIR DUAR-
TE — Asaist. ila Hat. da S.intJ
Casa. Com pratica dos_ IXosp. di
Europa. Cons. r. Carioca fio, ;
ás 5 hs. Tcl. =757, (". Rc:-.-. Ai
r.ira ltr.indão n. 9. Tcl. 2S3Ü, V.

PARTOS, MOLÉSTIAS im";
SENHORAS—TUMORES

NO VENTRE
DR. ARNALDO QUINTEI.LA -

Docente livre da Vae. de Mcd*
Con-s. R. Asscinbléa, 2S, le:\-.-«s,
quintas e sabbados, ia <i horas da
tarde. Res. R. D, CdiloUI ói,
(Betuioijoi.
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DRA. EPHIOENIA VEIOA — Mo*1
lestlas dc senhoras e partos. «Cons.:
Assembléa 18. lies. rua «das __•«

'èl^SmM 
BARROS _ Cons.:!

«rua Primeiro de Março te, .aa *
£s 3 lioras. Residência: 'proí» oe
Botafogo ip-tv- _.,„-,„.

X>R. TIGRE DE OLIVEIRA —
Cons.i A5scmbl6a, 28, aaa., «aa. •
6as., i_« 2 ás .4 lioras. fcl. £,
1000. Res. Praia de Botafogo «ioo.

^MÕWJSTIAS »A VEÍÃM
E SYPHILIS

PR. AL7RED0 PORTO — Com
urntica dos Hosp. da Eur., mcnit».
ila A. «le Med. -Sii.hs.iio serv. de
inols. da pelle, de I-olycl., etc. C
.Rodrigo Silva, 5 '('cl. 2=7'. L. R.
Av. Atlântica. 572, 1. 8. i..3.'_

DR F. TERRA — Prof.. da ¦ 1'ocul*"dáde 
do Medicino, director do

Hosp. dos Lázaros, R. Assembléa.
11. ao, dns 2 «is 4 bor«R.

PR. SILVA ARAUJO FILHO -
Assistente da Faculdade dc Medi-
eina. Kua 7 de Setembro 38. us
-i hs. Tcl. C. B5io. Kcs.: -lar-
Iiiiez dc Abrantes tj.

PKOF PR. ER. RABELLO — De
volta da Europa, reabriu o con*
sultorio. Trata pelo radimn .03 tu-
mores e outras doenças da pelle;
.-.uns.: rna da Assembléa «¦ «5.«

,l_ MOLÉSTIAS DE OLHOS

pRS:«MOURAíBRASIL e GABRIEL
DE ANDRADE — Consultório:«
largo dn Carioca, 8 (das 12 as 4).
todos os dias. .¦*•'¦' • ,'. '

£>R. PAULA FONSECA • Consulto-
rio. r. Sete de Setembro 141 (das 2
:'n 5 lis. diariamente).ocuusr.vs *",

DRT"ÃÍÍÊLIO TAVARES - 'Oculisu
lüvre docente e Assistente «da Fa-

cublado. Cnns. rua dos Ourives 5.
BR. MARIO GÔE. - Assistente da

Faculdade. Consultório: r. 7 dc Se-
lembro 11. .18, das 3 às 5 lis. Tcl.
<:, 5510. ltesid.: Darão -'lanictigo
32, Tel. S. 1440,

-MAT-MACIAS e DBOGABIAB
PHARMACIA E 'DROGARIA F.

GAIA — Laboratório ile prediletos
¦dlilinicos e «pharm. F. CAIA. -Coin*
jileto «ortimento -de .drogas. Re-;
cção de liomocopatbio. R. Senador' Euzebio 238. Tel. a 186 N.

PHARMACIA E DROGARIA «SAN-
TOS — Conde Bomfim 436. Drs.
.Tose Ricardo, das 9' ís 11. Almei-<
da Pires, dc 1 ás 2. Arseno qui*
nol," para os fracos. «Cyano, Gouol
e Illeno-tbanato, para gonorrlica.

PHARMACIA CAPELLETI — IIu-
iiiaytá 140. T. 1048, .S. Compl,
snrt. de drogas e produetos jiliurni.
Cons. Dra.: Emygdio Cabral (9
fis 10) e Santos 'Cunha (10 ás 11).
Grátis -nos pobres.

PHARMACIA CRESPO — Conde
Boiniim 250 T. 2479, V. Cons.:'
ilr. Camacho 'Crespo, 9 ás 11; dr.
1*. de Souza, 8 ís 9 da m. e 4
ás 5; dr. I.inn-u Silva, das 7 ás
8 n.; dr. S. P. Lima, 2 ás 3.

PHARMACIA ALLIANÇA — Dc
Isaias-P. Alves. Laranjeiras 131.
Tcl. C. 2141. Cons.: drs, Sou-
za Carvalho .(9 ás 10); C. Sitm-
paio Corrêa íio ás 11); Rãiil Pa-
checo (12 ás 13); A. da Cunha e
Mello (13 ás J-.) Dep. do NER*
VILOL. Pnra pbospbatiua, ueu-
rnsLhcnia.

PHARMACIA 1ARANJEIRAS ' —
Tel. 5754, Laranjeiras «|í8. Cons.
Dr». .Leopoldo do Prado (9 ás
10); Souza Carvalho (10 ás 11).
Fabrica c dep. do "Panlotorinio",
para tosses, reííriados, "Coquelu-

PHARMACIA HADDOCK LOBO —
(M. Capeleti) — R. llad. Lobo

204, T. V. 1387. Fal). do Çarbo-
vícirato dc Borges, do Klixir de
•Citro-vieirato e JJcpursan. Cous.:
dos drs. A. Alves e M, Autran,
O th 011 -Pimenlel e João Coimbra.

PHARMACIA FERNANDES —Es-
tahelecida cm .1880. H. Catfele 9.
Tcl. aiitífi, C. Cons.: Drs. M. Tia*
varro «(-9 á* ío); R. Trcire (ii ás
ia); Jíunifica (i h.1; L. Morand
(s ás 3). Garantida manipulação
do recciluario medico.

310EXÇAS DOS OLHOS, OU-
.IDOS, NARIZ e GAIU3AJ.TA

DK HILÁRIO DE '30UVÊA —Das
iUnlvórâliliulss de PariB e Iluidcb
berg. Prof. da Tiac. do Uio «de
lani-iro. Cons. Asscmblija 2fi (das
2 ás 4 lioras), ás _a«„ 405. c Oa?.
-feiras. Tcl. 1957- C. Res.: Praia
Flamengo 140. (Tcl. 3=t. C.)*pR. R. DAVID DE SANSOH ¦—
Consultório: It. Assembléa 26, das
2 lii 5 horas, ás terças, quintas c
(-.ilibados. Tcl. C. 1957. Ros-: r.
Pereira da Silva 40 (Laranjeiras).
Tel. C. 5-'70.

'"liOI-.XPAS 
DA GARGANTA,

ss.um, ouvidos e boca

PENSÃO NOGUE-KA — .Marechal"
Floriano 1193. 'T. 1834. C. Esta
Pensto continua a oflerecer aos
srs.. viajantes e exmas. famílias
commodos -confortáveis em condi-
çGes hygicnícas.

PENSÃO ALPHA — R. Cattete
«186. Tel. Cent. 4585. Esplendidos
aposentos .para famílias c cavalhei-
ros. Optima cozinha familiar. Ba*
lijciro. de «iiujnersão, dhuveiro e
ogua quente. Próximo aos banhos
«t-ê -mar.

MAJESTIC PENSÃO — P. Bola-
fogo 384. Tcl, 931, S. Filial—La-
raujoiras 318. Tel. 5436, C.. Opti
mas accommodaçücs para familias c
cavalheiro» dc tratamento.

PENSÃO KIO BRANCO - (Palacc
te Fialho). Exclusivamente -para
famílias e cavalheiros de dt..in-
ccão. Tcl. 3,-32; ma Fialho 20—
(Gloria — Cattcte).

^^^j^
¦« _____ _M ¦ ¦¦¦
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TO_tI_-P_D_L MERIJíO
O uriico externiinador das for-

niigas, Merino «fie Maury, rua. «do
Ouvidor ji. 463.

i-l«l>

LB1TEIUAS v
MANTEIGA VIRGEM — rasteuri*

«ida, kilo, 4$ (reclame). Na Lei-
teria Palm vra. Ouvidor 149-

LEITERIA CARIOCA — Casa es*
pecial em leite, manteiga, creme e
coalhada.. £ntregn-se a domicilio. |Tel. B246, C; rua 'Carioca .39.
Clonçalves Silva '& C.

OS MELHORES CAE_;_

HOMOEOKATiriA

T1R. EURICO DE LEMOS, profes-
pnr li.. da Faculdade de Mediei-
ua du Kio, com 20 annus de prati-
ca. Cura garantida c rápida dn
Qsonn (ictidez nasal), por proi-es-
po iltn-n, Cons.: ru«a da Assciriblia
(,.i, sobrado, das 12 ás s da tarde.

.lOl.liSTIAS DA OAHOANXA,
NARIZ E OUVIDOS

DR. AVELINO DE OLIVEIRA,
com pratica dos Hosp. de llcilnti
Vienna. ('«jus.: t, Uruguayana st,
¦ilas 3 ás 6. T, 40, C. lie.-.: Saula

Pr".'cÂ«S_HIOTÓ PINHEIRO -
Ex_iss'l(.tcnte da clinica do Trai.
lUi-bantsehiledh, do Viemio, Rua
Sete de Selcmbro, 82, das 2 ás 4

Plis.'' PECKOLT 
*S 

PECKOLT FI*
LHO — Especialistas'! ouvidos.-ua*
riz, garganta, vias urinarias c opc
rações, Cons. rua Sete dc Selem-
lir-. 6,1» i° andar, de i ás 5. í.es.
r, l'cli_ du Cunha 29.

PHARMACIA HOMOEOPATHICA
— Dc Araujo Jíiibrcga e 'C.

Completo sortimento de drogas lio-
tnòeppath. recebidoB t direet, Espin
ipharm. MNím])hca Virilii»". 'pata n
cum da impotência.; V. Pntrifl Jo.

PHARMACIA HOMOEOPATHICA.
—S. F.co de Assis, dc Aicino liar*
foso & C.*; r. S. «Francisco Xa*
vier 400, Prunus purs «regulariza c
combate a nrisão do ventre, 'tubo
2$ooo; dr. Américo Tavares, cóns.-j
graus, diariamente, 8 ás 9.

CAFÉ' GLOBO — Chocolate Bhe-
rins. Ilonbons finos. «Riu 7 de
Setembro 103, Fabrica: rua 13 de
Maio, 19, Tcl. Central, 14&.

CAFÉ' IDEAL — Sempre puro. A'
venda nas casas de 'primeira or-
dem. Deposito á ma da. Saude,
142 o 150, Tel. Norte 707.

-MPOItTADOREB

J. FERREIRA Sc C. — Praça Tira*
dentes 27. Tel. C. 1.8. Mollin-
dos .finos c únicos importadores do
acreditado vinho "Kio Dão'".

AW.UtEMIOS ELECTitlOOS

MOI.IOSIIAS DA «ARGANTA,
NAlíJ_ K OUVIDOS—CU15A
DA G.ACC.-*-

DR. AUGUSTO LINHAHES —
Cluie de clinica na Pulirliuica. Ex-
nssisienie dos Profs. Killian, Gutz-
ínaiiu e llruhl. Cura da pnguez
(orne. tlutzinann, de Berlim); rua
Ünigttayana 8, ás 3 bs.

MOLÉSTIAS DA GA1UJAXTA,
XAIMZ E OUVIDOS, DIVOS-
oo-EsopiiAaoscoriA

Kit. FRANCISCO CASTILHO
MARCONDES — Assist. da F. dc
Jled, Ex-assist. do 1'roi. Itriegcr
(Breslàit) c do Prof. Killian (Uor-
lim), ürugnaynna 25, r ás 3 i|-.
Ti 371*1- C. Ues.: Russel 10. (T.
3750 c.)

Dr. Castello Branco ---
KUA DA ASSEMBLÉA N. 34.

ESI-5CIAMDADES PJIAR-
. MAOEUTIOAS

DERMOPHENOL — Be S. de .Ma-
-endo' Soares, «cí£i*iz na^f ifcnnisl
ccaemas: cnipingens, JUNIPERUS
PAUL1STATIUS — empr. há pau-
¦nos nn impotência viril. Vidro, 5S;
¦I'c!o Correio '6?. 1'hnrm. Macedo
S^ires, r. Senador -..üaeliio t-1,.-

EUPLINA — Fornnila de Orlando
iKuilgcl, Nn -oiletlc das seulioras
nüo 'tem rival. U-sa-sc no Itunho:
como -dctulrificio; nas -ftr.-i*|.v9 -e
mol. da pelle; em gargnròjo e cm
hiliãlflçõcs.

GUAPJVHESIA — Mols. do esto-
mago, intestinos c coração; "tina*
rauesia". -Um cálice -ao deitar, no
Icvaiiti.r, ás rnlciçõcs, evita mui--
tos soliriinehtos. Nas pliarmacias e
drogaiias. Dep. Campos líèilos c

f». urnf.Uft.ynuH 35- .. 1
SYPHILIS — Cura «definitiva, seria,,

sem injccção, pelo Signiarn.I, des*'
1'nado a revolucionar a ithcraiieti-i
tico. Cada cnisii oo comprimidos.;
Informações: E. C. Vautclct; 22,
1"; 4" dc Março.

DÍ«:.*»Ê€_.-XXi:s
c IXS1'.C-IC1I..\S

MORTE DA FORMIGA SAUVÃ
COM O 1*-LMINA«TE NACIO-
NAL, de «applicacão ira-itiila c mui-
to barata. MuiUssimos attestados
de fazendeiros e da l.copuldiin
liailway Cí. Limited; rua Unilan*.
da i.:o, 3o andar. Uio. 'SoinétiiiÜc
-Anònyiiia Fiilniinnnte Xacii.ual.

ROBERTO ROCHFORT — T. 431.1
N. Anliscp-icns, «dosiiilcctaiitcs e
iiisecticidas para plniitiis c gado,
cm geral. It. do Mercado 45. Cai-
xa 1911- Rio de Janeiro.

DETECTOR de nrrombamcntns c 03-
saltos Api«irc'.hu itiitdnúltico, *)«?-
provado pelo -Club de 'Engenharia.
Vcnu"cin*_L- cm pcãtictias prc-taçõ_>s,
no -edificio do "Jornal do -Com-
mercio", J° Jtndar, .sala .14, -Uas 12
ás 4 hs, «VcÜehan .í. ipiílhiá*

1,0'fEKIAS
AO TRIUMPHO DA AVENIDA —

Ililbctes de loteria. Estampilhas de.
todos os valores. 'Cartões postaes.
Avenida Central 49 (porta larga).
Tel. 2900. Arthur A. Mendes.

CENTRO TUREISTA — Ouvidor,
185. Apostas sobre corridas e m-
llieles (le ãoterUis; Filial —»in
Cliniitccler: Ouvidor 139. Paramos
Sentia & Comp.

O LOPES 'é 
quem dá fortuna rnpnla,

nas 'loterias -c díícrcce mai.ros >vun-
tiigcns ao publico; If. Ouvidor 11.
i_t. I*. «Quitanda 79 e 15 dc No-
«vembro 51. .(S. Paulo.)

GRUTA DE S. JOÃO — A casa
que mais vantagem oflcrecc 11 seus
frt-guezes, sita á Estrada Kcal dc
Santa Cruz 3120. Filiacs: Gruta
do Engenho Novo, 2, a Interno,
rua Manoel Victorino So (E. I):u*
tro). De João 1'alut-

Salte .-n-DK
Hermes Panar

Que o teu -porvir seja ciieio
de glorias o felicidades em

tfbmpanbia da teus pães são
ob votos sinceros que fazem
os que te estimam
Jucá. Mario, Luiz, Horaclo,

Antônio, Atuii-a, Stintos e
i João. S 730

nn**i m ir ra

CAIXA HUMAXIUAKIA DOS
PEDRI«;iBOS

Síde «ocial : RUA S1ÍXAD0R
POMPBU N. -i2i — Edificio
¦próprio.
"De ordem do 6r. presidente,

convido todos os sócios quites des-
ta Caixa, a se reunirem em assem-
bléa geral extraordinária, ás 11 lio-
ras da manhã do próximo iloniin-
go, 5 do corente, afim de discuti-;
rim c approvarcm a nova Lei
social. — Alfredo Antônio da Sil-
va, 1" secretario. (R472)

MOVI.IS DE A1STK

_-.estauram.se c
•veis dc (iU'ili|ll«'.r e
Ji. 49* J. Pinto'.

tazem-sc mo-
tylo; tua Arcai

DECI-AISAÇAO
Gastão Gomes, -cnrlciio de 3"

classe da Directoria Geral dos
Correios, declara para fins de di..
reito que. d'ora avante, passa a;
assignar-se Gastão Gonzaga ds
Pasios Gomes.

Uio de janeiro, 1" de novembro
de iijid. — Gaslão Gonzaga ile
ISastos Comes. 335 J

MOVEIS E TAl-EÇAl-lAS

«ALBERTO & TEIXEIRA t.intercs.
sados da CASA DOUK. Armado-
res -c «rttifodorcs, .Moveis dé lan*

. litsia. Tel. Cent. 564a; rua do
«Cotletc. r-aC.

D. -MONTEIRO & C.« - Armado-
res c Eslõladores, Tel. miiS, Cent.
It, da Ouilaiida, -o e 31.

MOVlíIS A MIESTAÇOKS

-MOIiliISTI.VS DA 1IOCOA E
E SEUS AXNEXOS .

AUBERTIE — Cirurgfão-dentisla —
Especialista — Rua 15 de -Novem-
bro .ii. Teleph. 1S3S — S. Paulo.

I)K. J. TELLES — íEspccialista cm
molcstiíts (1^ botai Coii^.: das 7
ás ío lis. K. Lueidio Lago ifi —
Mever-i

ÀXAI.YSES CLINICAS E
.ÍKJUOSCOWA

MÍGIENE AIiTMEXTAlt

SAL PE MACAU — Ao«i (loenlcs do
CKtomaKO -só é -vcvmltttdo /usarcomo ingrediente nos _eu_ «limcn-•tos, pela «ua pureza e especial
.confecção, o "Sal dc Macau 1. «da
Comi*-". Commercio e .Navegação.

CHA' DE CACAU — IPonico mtiri*
iivn, rilimenlo ideal das créaiiçnSi
poderoso diuretieo. Venda nas
piuirmacias, armazéns c confuita-
rias. Tcl. if.Gs, X. Caixa JiS, Rio.

CARAMELLOS DE SUCCO DE
UVA — Tônicos c digestivos. Ap-
prov, pela Dirt. S. 1'ul.lica e pri-
vilegiados, não teme onalyse chi-
niicy. Unico dep. cíisí. SucchcLLÍ.;
Av. Salvador dc Sá aS. TelV.iolii,
Cent, Kncontra-se nas casas dc r"
ordem.

íCASA VEI-A — Francisco Veiga.-
Crendo Fabrica dc Moveis.

Ctiiidi.çõcs vantajosas'. Preços du
«líaluica-, Attonilo a «charoiillos a
¦domicilio; run Senador ICozebio u.
222, Avenida do Mangue, Tel.—

PEEÇ-VdE FABRICA, e n pre-.-
tacões. Venham apreciar .iinsía.i
condições 'de vendas, sorteios !e_-
niutiac». I'eioriiinm*se coliuioi»; a
r S. iEuzebio 31. V. Itauna 38.

MOV1S1S E COIiCHOAUIA

COLOHOARIA DO POVO - Dos
subúrbios, o maior sortimento He
inoveis novos c usados; «colchões e
almoíadas. Preços sem coinjiçlen-
cia; rua a| de Maio n. 505. lei.
¦1765, V. M. Cosia e Sa. .

CASA MACEDO - R. S. ¦Clinsto*
vão 5,-5. T. «1.304, V. -Completo
surlinieuto de moveis, e:itylii. e lan-
1asia e arligos dc colchoaiia.
forinam-se coldhõcs. Preços
COS.

CONV-IE A* TRAÇA _
O comi-e-Tio «o o íKivo ot-ça-

uit-nto iiiiuiiii|iul
A directoria da Associação Com-

morci.il do Uio de Janeiro convi-
ila, com o máximo «empenho, o
conimcrcio desta praça, a trazer,
até o dia ¦; de novembro •nrox-nio
vindouro, ã secretaria da Associa.)
ção, á rua Primeiro de Março 06,
as silBKoStões c recliiniiiçocs que
entenda devam sr.r cuni urgência
encaniinliadas no Conselho Muni-
ctp.il, com referencia aos aiigiuen-
tos dc imposíos conslanies da pro-
posta de orçamento municipal para
•1017. — A directoria.

A KIO DE .TAXEIHO
SO'eiííDÀTO 1315 S--ÜK.0S -

-DE vii:).\
Ttua Visconde dc Iiiliauma, 53.

sobrado.
Tendo falleciilo nesla -cnpital, o

consocio sr. dr. F-clisbello Fiv-
nio de Oliveira Freire, .possiiilloi
-da applioc n. "«1, da série ile rs.
«j(i.:ooo$ooo, ilesia Sociedade, —
convidamos os srs. mutuários da
«rcfa'«'d:i síric a contribuir com a
quota de rs. joÇ.ooo para forma'
ção (lo -respectivo -pectilio, rtlé o
dia 23 do corrente; 011 Hiinviiló o
-prazo sitpiileiiipnlai-, dc vinte dias,
ficando, porém, neste caso, sus-
pensos todos os direitos até o e[-
féctivo «papamnilo.

Kio de janeiro. .«, de mavetnbrp
de 1016. — Antônio Carneiro
Vasconcellos, diríctor-gcrenli-.

OS MEDIOAMEXTOS F.STO-
MACAES SÃO -'EMGOSOS...

1. Equitaliva dos 6, U.
lotasil

SOCIEDADE DE SEGUROS
MÚTUOS SOBRE A VIDA,
TERRÊSUItES MARIT1-
-MOS

BIHATORrO DA DlnBCIOWA, r.MIliCER
00 C0XSK1.U0 IFISClU,

Balanço e Demonstração cia lie-
ccita c Vespesa, relativos ao\
19o periodo saciai, ¦apretentadosí
em asscmbléu urrai •ordinária',
de 17 dc outubro de io'i6.

.RELATÓRIO
Srs. muluarios:
Tenho a satisfação de comnin-

riicar-vos que continua era crês-
cente .prosperidade < inconcuss»
firmeza a B:iua0o d'.- Equitulka.:

Um unico facto comprovaria
plenamente esta asser«,_o. E-
esle:

Está .matbcinalicaniente , íixada
cm 13.994 :o_o$r7J, a soiuma pre-
cisa para que r Sociedade satis-
faça todos a» seus compromissos,

-os .quaes, — «releva accentuar, —
não são exigiveis de momento,
mas têm vencimento esp.içado e
lònóinqüo. São as reservas te*
clinicas.

Pois bem! parn fnzer face a
taes compromissos, no valor glo.
bal -dc 13.1)94 -:o2ii?77_, dispõe
«presciilemenle A HquiUitiva de.
15.6.-,=; :6-';«vOi6. quer di_et* de im-
portancia superior em 1.600:000'',
ú necessária pata solver tiuacâ.nict
responsiibilidades.

dJiscrimiiiam-se da seguinte ma.
neira as verbas desse patrimônio 1

«t* — Iuimovcis, silos, quasi :11a
totalidade, nesta capital, c cuja
designação encontrareis cm anne.
xo, 3.do5:C95?j29, dos-quaes rs.
...•}_. :;63?09(i adquiridos pet
mini;. . ]

2" — 7.Soo apólices da divida
¦publica (7.510 compradas na mi-
ilha geslão) o (pie por-si só i'n
iporta 56 °|° «das reservas -teclinl-
cas-,

3* — Ciou :"P5$.*20, «empregados
cm sólidos empréstimos -liypotlic-
curiós;

4a — T.5o.f.i96$72.'; empresta,
dos aos nm; u a rios, sob caução das
próprias apólices de seguro. .

5a — 2.ii8:p37?C4:r -com ban-
queii-os:

Soinmadas as cinco paicellas, te.
mos:
Apólices da di

vida publica
Immovcis

¦falit», -fle 1 -e julho fle turs *'¦
30 de junho de 1916, ......
2.041 :oS0$42i.

Desta somma, 729:899$8oo em-
pregaram-se em pagamento dc si*
nistros, canoellando-se 143 apoli-
ces no Brasil*e 21 -em Hespanha.

Liquidações em vida, sorteio»
trimestraes, resgate dc apólices,
cauções, exigiram o desembolso
de -.2ii.:i8C$5_i.

A addicão das duas parcellas:
Sinistros .... 729:899^800
LiqiiidaçDes, sor-

teios, etc. . .« 2.211 :i'86$Ezt

perfaz os .941 :o8ó$.|2i

Destes 2.941 :ofi6?.|2i, gastos
pel'A liquilativa ein um anno,
afora as despesas geraes, entre-
garain-sc a segurados vivos (sor-
teios, resgates c liquidações) . .
2.211: r86$6a i. Conseguintemen.
te, receberam os segurados vivos
mais de iSo:oou$ <por mez, mais
de 6:000$ por dia,

Eis,.ipara clareza, o quadro das
sommas iornecidas aos segurados
vivos.
L i quidações em
vida  76S:7J9$ioo

Sorteios triuics-
trac.i  360 :ooo$ooo

Resgate dc apoli-
ces 155 :52S$8,--8

Cauções .... 926:928$683

Total. 2.211 :i86$6ai

Hy-polhccas.
Cauções .
illaíicos . ,

7.Roo:ooo?noo
3 • c°5 :6«)5?3=0

60C :.-795$32d
1 ^504*iti 9.-$7-3
2.n8:9.;7*C.;.|

Sem embargo de tão considera-
veis mius, em circumstancias fi-
nanceirns c econômicas, ainda no-
toriamci-.te precárias, no paiz, A
liquilativa, dentro dc doze mezes:

a) Eniprcsioti a estranhos e a
seus mutuários, com juros muito
módicos, 1,003:0545:106;

li) Aiigiuentoti o seu patrimo-
nio cm 1 ,io6;iÚ3$,'8S, assim di-
vulidos:
Compra de npo-

Ik-es da Divida
Pública .... 1.017:5ia$jS4

Compra de ihimo-
veis - melhora-
mentos .... S8;65o$404

T.io6:t6.*$j88

\

874G

J46
4=6

J638
_J°38

38

E. Rosar-o 34 e R. Ouvidor 76"O PON-X)"
130 — R. OTTflDOT. —-30"São bs casas qne offerecem at
maiores vantagens e garan-

tias ao publico

ii^__aiiÉ_HÍ>EK".'_0^

m s
4734

34"

5398
398
98

DEUAM HONTEM
Antigo ....
Modurno,.
nio
Salteado...
2-
3'
_•
5.

piemio

290 «üreo
515 "Borboleta

085 Tigra
Jncar*

 '915
...... 468

 349
 S63

Agava
Aflora
A Real
Garantia

069
504
241
.34

J 713

Mais tim .brilhante -acerto teve"O íBifilio^, ihontem, dando «11 .eB-j
tenn 290 aos seus innumeros lei-
lares! -Kst- -mez "O Bicho" dará
ainda muitas centenas c muitos
«palpites certos"! leiam-Ji'© .todos
os dias para se certificarem da
verdade 1... S 673

9, Largo da Carioca, 9
(Grande a.-mazcm junto no portão

da Ordem) «•
Moveis « prcstmjSes, ca. as para

mobilia, 9 peças, '6o$ooo.:; oleado
de 0,60 e 0,70, ã .3^500 e 4$ooo o
metro; .dito para nuesas de 3 a
S taboas, '6o$ooo e no?ooo; capa-
chos dc 1111 e im.io a Síooo c
9?doo.

Souza Baptista & C."

Ke-
modi-

Mobílias modernas
Rua Carioca

Casa Martins «1
LIVRARIAS

DR, ALFREDO A. DE AWDRADE
— I'rof. da espeuialid. na lrac. de
Med. do Inst. rasleur de 1'arisi
Trabalhou ipara diagnostico -icicd..
nnalyses chimicas, cxaii.es micros*
ropiò.os- ele. UrÜKiinyana n. "•

J1K. HENRIQUE AEAOAO e AR-
T1IUK MOSES — Laboratório;
rua «!'. ltoJario 131, próximo 11
avenida Kio Branco. Tel, .1S0.*IVI. de resid. mej, S. c S 19G. 1
!.:. dc urina, c_c;irro, fese-. Itcac.
ile Wi.-scfníann* etc.

DR. S1I.VA ARAUJO (PAU-01 -ri
¦Sypliilis: 91.' — Cóííi Mol. infer
ríacifas; vacc. de Wright. An. «le
urinas, sangiic (typlio, inalaria, «yj
piiiiis), escarros, cl". 1" ;dc M;«r-
í,o i,í. o ás 11 c dc i ás 5. Ti
5103, N.

LIVRARIA ALVES, livros collesiáiís
c nciitlemtcns, Kua do Ouvidor n.
i6ú. Rio de Janeiro — S. l*aulo,
li. S. llenlo, ._jl.

ANA1.Y.SES 1)13 VIU NAS

A. A.RANIO PEIXOTO, MARIO
RELLETE e HLAKE SANT'AN-
NA - Analvsc completa esS. Li-
boratorlo Cliímico de aualyses; rua
Sete tle Selcmbro II. 133. Tcl.
1896- Central,

'¦HAT.VMKNTO 'DA CITIS
1'HILODEHMA dc Samuel de Ma-

reüo Soares iaz dcsapparccer. :com*
liletnmente os cravos, c-ipinh.is,
niiiinos c saídas. Ctciiic, -•$. Loção

Serviços médicos, pliiipiiiuceu*
Ik-os, tlctitnríos e visitas n
(liiiiiicilio

CENTRO MEDICO — De- cliuicos,
al.õfiathãs e Itamoepatlías dc rc*
MUMtobilMade moral, McnstíUdãijc-
2$gop. Dircrtores drs. }':-auIc l'in*
lo e Einesto Possas. 11, l'rci Cu-
UtíCã II, íoi a

v_ v_Ti«:i*ixAn*os
VETERINÁRIO ANDRADE, com

a¦*•!;iít. ua Secção Vclcr. M. Ajffri-
evilt, ÜS4). moU. dos cã*:-;. Diogu.
imcrpç. ImmtinUaçõcs, Exames Ao
w-iiu-, urina Cons.: rua cia Píis-'.¦«cem 40. Chamados Tel. 22C;, S.
(Iiotá(ogo)i

KSCOtAS, GL1*St>S
13 GITMXASIOS

Ê S«£Õ LÃ"T)~Ê~H U MÃS id ãd es-"—
Av. Rio 1 tranco j..,", sn. Dircctor
Àlphcu Portclla V. Alves"; scer._,
.Funneiüco Miiliiéiros. Corpo ilocçh-
te de in ordei». Meus. 20$, 2~s$,
;"'»S. ,"*$ c .'o$õüoi

ESCOLA SUPERIOR DE COM-
MERCIO — Órgão do ensino te-
rlinict>*proEÍ3â!oiinS da -Aí-s. dos
Kinpr. tio Commcrcio, Rua 'Cíon-
cnlves Dias *ro. Cursos de giiar-'íla-livros e dc coiital.illslás.

CURSO DE MATHEMATICA —
Dirüct. capitão dr. Mario Barre*
to. Prepaiaiu-he aluihnos j.ara ..s
exíiinefi das Escolas Normal, Síá*
vai. Militar, Polytcchnica e 'Oy-
iujiasio. Av. Passos 116, i". In-
lornineõcs das iS ás zt lioras.

¦GYMNASIO TIJUCA — li. Conde
ile Itoniiiin ii.iS. Tel. Vilbi oir.
Interiiato, setm-in.crnato» externa
to. Curso ide proparalorios. Aulas
praticas de liiiguns viva*».

INSTITUTO NORMAL — I!. Ba-
rão de Ubá 89. Direcçao do proí.
Hcmctorio dos Santos. Ivacctrani-
sc a 30 dó corrente, as aula* du
i° atino do citr^o normal; Come-'
çatiL a .funecionar a 3 dc novcjnliro,
as Sulíis de curso dc admissão ao
1" anno. da E. Normal, lia ape-
uas vinlc logaTCS vagos.

__X'_l'líAl*l_.S

TINTURARIA RIO BRANCO —
Av. Mem de Sá n<). Attende im-
mediatatuente nos ehamiidos ]ie'.o
tel. Central, 493-1, para buscar rou-
pn c entrega uns residências, dc-
pois de pago o Ir-alialho;

TINTURARIA POPULAR — lí.. B.
Aires 251 (antiga do Hospício);
Lava e-'tinge cliitnicamcntc com
insrfcição. Secção especial para con-
i*crtar roupa dc li ornem, tornando-
n* dn ninda. -Entrega e recebe n
domicilio, T. "053. N-

OUXJtOriJDlA
CASA O RTHOPEDICA .-«- Av.~Goi

rars Freire 17. Tel. 1S06 C. Cim*
^txiicm-se penw.'. e Utvnj.os nrtifi-
ciaes, fundas c instrumentos de ei-
rurípa e app. ortltopedicoi. para
i{:uiqucr deíormitladc do corpo.

ClI!I"RG10ES DKXIISXAS
EMÍLIO DEZONNE — Cirurgião,

denltíta. Diplomado, com longa
pralira, Preços e condições dc pa-
(.aniento an alcance dc todos. Cons.
«Icctro-dentario. Alio «Ia Coitícita*
na .la-iião. Est! do Meycr.

DR. MIRANDOLINO M. DE MI-
RANDA — Especialista cm extra*
cções sem dòr c Irntaincnlo dc íis-
tula*. Das 8 ás 17 lioras, nos dias
ulcis. GonçaU-ci lii.is 23, sob., tcl,
5.Í.Í..1. Central.

Dlt. LUIZ FERREIRA DA COSTA- Jiijijinvado peta 
'liscola Livre«!«.- Odontologia do ICo de Jane.ro, rum 10 anuas dc pratica. Com.

rj;_..«n_tiayana 11. 31 (tcl. C.

Dl". RAUL DE BARROS HENRI*
QUÊS — Cir_r. Dentista. Diploma-
do pela Fac. <lc Med. o 1'liar. dc
jíto 

(ie Janeiro^ com longa pratica.Preços ao alcance dc todos. Cons.:
7. General Polydoro 4, sob. Uas 8
as 17 li?., nos dia-s ''.'«'.ei..

DENTES A11ALAD03 — l.orrbía
mvcolar —- O cirurgião dentista
Muro Silva, npp.tca a vaccina au*
togciia dc Wright. Cura radical c
perfeita CDnsolídaçfto dos dentes.
Uuitonda 6ú, i« and.

M;if.oi".n{os
-i

ALBERTO IGLESIAS — Leiloeiro
publico — Kscriptotio: rua lios-
nlcio -S. Tcl. Norle i?oi. Resid.:
rua Iladdock Lobo cC.j. (Tel. Vil-
Ia im?).

MIGUEL BARBOSA — Cisa fun-
dada em iS«).i: rna do Roü.-irto n.
138 (auligo 126 A). Tcl. >.. 1033.

OS MiF.niOOS AGOIiA SO' RE-
•GOMMKNDAM A MAC!N"ESI:\
Só depois de. .sc ler 'tpmnilp uma

série interminável dc dròáJts c re-'
médios é que se percebe, às vezes
lai-iic «dc mais, dos perigos que se
correu, medicando-se por' essa
fóiina.

He facto, ptuece ser iuoffe.nsivo
tomar-se mma tlósc especial dc
qualquer mistura ou pastilha de-
sódn, pcr>. inji, lliisiiuild, etc, depois
das comidas; tnàs ns ciiiiscquen-
cas dessn fórnni prejudicial dc sc
medicar fa-z-se sentir após alguns
annos, quando sc principia li ob-
scrvflr que as ulceras (tastricas
roeram os ieçidos-di); «sloniago. As.
queixas são então iiiilleis, po:s;
sóiuente quando sc priuic|iiii n.
seiil n--sc os primeiro.. svm^t.nvn3
de iniligeslão, (l.vspe[is::is, :'.'-:':r.. l'ia-:
tiilcnciii, etc., £¦ que. se to.i.iuni lis
precauções necessárias para nei-'
tralizar o excesso <ln tic::!_" e dn
fernieiitíi,ç3o dos alimentoà r.o es-
'ióinago, causas dòtcrniiiiaiites da-
qucllas «desordens. !;.,'¦/

As drogas c remédios não só
são com freqüência inúteis, como
tambem perigosas, pois exercem
pouca influencia, ou quasi sempre
nenhuma, sobre o ácido nocivo, c
é por isso que os médicos sc
alistem nivora «le rcct-ilal-08 aos
([tic piitlçccin" dc p;'iliii'li.n.ões di-
{festivas nu enfermidade!: <lo esto-
mago, rccoiniiiendando-llies sóhien-
te, para evitar :i ncitlez, mu pouco
de inagn-esia bisilrada, que netilra-
lizn o ácido nocivo c evita a fer-
nientação dos laliiiientos.

A inagncsia 
'bisurada 

é uni anti-
ácido coniplelamcnle puro e fácil-

uicltíor remédio, por via meiile se pódc obtcl-o cni qualquer
curar a syphilis. | pharmacia, tendo o cuidado tle Qlie

a uiesnía sc ache niiiit frasco azul,

pois assim se conserva por uni pe-
riodo dc tempo indefinido,

A niagnesia bisurada nüo tem

quasi gosto algum, e basta mela
collicrzinhn dissolvida num ;pqiieo
cTagup. quente *it mesma fria, de-

pois das comidas, para neutralizar
! iiisinntáneanienle o excesso da

acidez „o estômago e evitar tod.i
a possibilidade da .fermentação
dos alimentos.

as riux<;iPAi'.s úaiuges
IDEAI. GARAGE — lí. Silveira

Martins uo, Cutlete. Tcl. C, i.|.
Keccbe chamados il qualquer hora
do dia c da r.oilc. Carros confor-
laveis. 'Chauffeurs dc confiança.

GARAGE SUISSA — Avenida Sal*
vador dc Sá, 6. Recebe ailtoinovcis
em estadia e iaz lodo c qualquer
conceito para o rnie dispõe dc mo-
delar oTíiiiina mecânica..

GARAGE ROYAL
TEl,i:ivHOXKS r. 330 ii i:is«8

Senadui' Dantas 11 -;

SIaÍSIT15
AX'WG.VIi DO m\. MACHADO

li' o
gástrica, para .
È' de gosto agradável c nao tem
dieta. Vende-se em qualquer pliar-
macia.

i3.C.-j3:Ci5$oifi

nuranle o anuo social, eui.io!-'
sou A liquilativa. 984:333^950; só
de juros, a'tigueis 1: coiuinissõcs.

Mciilaram as suas despesas ge-
racs a 791 :.i t$aS,i, .nienores que
as dn exercicio anterior
(Soi :.S3i$no6), que já nisto fora
mais econômico que o precedente.

Significam estes algarismos que,
tinicamenlc com a receita do seu
palrimoiiio, sem recorrer á conlri-
buição de prêmios, sc saldaram,
com supeiavit, as -despesas geraes.

Convém recordar que as despe-
sas geraes compreliendcm venci-
mentos de numerosos fúiiccion.i-
rios: alugiti-is e dispendios de
«escriptorios das agencias nos F.s-
tados, desde o Alio Amazonas
até o 'Ilio 'Cirande do Sul c em
todo o Reino dc Hespanha; larga
propaganda nos dois paizes.; hono*
rnrios da direciona, médicos e do
conselho fiscal; despesas dc cor-.'
reio, telegiai.ho e telephone; íi-
ti ai men te, os cada 'vez 'mais vexa-
toriós impostos inunicinacs, esla-
d naes e federaes.

'Eqliivaileriini as despesas geraes
a 15 "i" da receita geral, abràit-
gcn«io os prêmios (3.2.41 L^j^Sal.

A'juro dc 5 °;|°, os 984 :35-i$95"
da renda, 3o patrimônio corres-
ponilém a uin capital .de réis-
1916S7 :o59$ooo.

•Orçadas -as reservas 'technicis
em tsmA :qap$jr7_t, o capital de
19.CS7 :o5oi?ooo as excede cm réis
5.693 :rt.iS$.'2S.

A elonuencia destes lagarismos
dispensa encareciine-.ito...

Seriam Biif'icie!Ucs •(.«« -dados cx-
postos-jfiat-n palcnleai' cs proficitos
esforços dn a.liilinistração.^

Cabe. o mérito «detlrà, não tanto
á minliii iridefessa ;boa vontade,

¦como ao inestimável concurso de
incitu amigos c collegas dc dirc-
etnria, dr. A. de Azevedo So-

MEIJÜli MATTOS
MíVXlCUE-E

Para senhoras c cavalheiros
Quitanda, -+.

si-m-rom*

MODISTAS

AU COSTUME TAlLLElili ¦— Knn
ila Carioca 6, iu andar. Tcl. t:.
3 icf». KstaliéiC-imeitlo '.lc pnrist*
ra ordem. Especialidade un costil-
mes de SEDA. Caetano Crotlcra:

.01AS, Ttr.í.OCiWS c OllJK-
CTOS DE ARXI3

MANOEL TEIXEIRA — Joaihçrin
c rolojoarla. Cumpra ouro; prata.
c pedras fiuaa. Ofí. de ..-.iriics e
rclojociro. Concertos narnntido.s de
jóias e rclosios. Rodriso Silva 4».
perto da r. 7 de Setembro.

rnOVKM AS BOA S OOXSER-

VAS DA FARRICA
ODEUlCIl

S. SF.BASTUO DO C..1IY
Rio Grande do Sul

Tatc de Foic-clíoi--.
Paté dc Foic-gras nux Sardellas.
Tale de Foie-gras nu.. Truffes.
iPalé de Língua.
Paté de Presunto.
•Paté de Gatünha.
<Vrned-Pork (carne de porco,

fervida).
Lombo de porco. .-_
Viandc á Ia gelée (Queijo dc

porco). IT
Carne de rez, lypo Húngaro

(Gulasch).
Carne dc rez, cosida, para sopa.
Feijoada completa, do Cahy, eom

carne de rez c dc porco.
Lingüiça grossa.
•Lingüiça grossa 

"fcpeoial . cm
banha. .. ,., ..

Salame Ivpo italiano, kilo ,|«?úao.
Salsichas" de Vienna.
«Presunlo def.. typo "\\astpha-

lia", com osso 4 a ú ledos (em
capíi píit).

Ercsunto sem osso, cosido (1 cm
cada laia). .,

Presunto sem osso, cosido.
Bacon defumado (era panno);-

A' venda em todas as casas de
Ia ordem

Representantes: A. R1ST, rua
Sele de Selcmbro 7
P.ARCFI.LOS, rua
Março ioo.

tam.

dré e Carlos Pereira Leal.
Apresento-lhes eordiaes ftpplau-

sos e agra-decinicnlos, extensivos
no conselho fiscal, ao «rerenie sr.
Luiz Loureiro, ao d'i'eclo,- do De-
parlamento de Agencias coihinctúln-
dor liugenio «Ia Silva l.Uirgts, (pie
volta a inspeccionar .1 filial dc
I lõspaiiha.

Deixo de mencionar outros fun-
ccionarios, porque jnslo fora, tal-
vez incluir iodos.

São dignos egualmcntc dc elogio
c reconhecimento os srs. agentes.

Desde que começou a^ funecio-
tiar ali agora, tem A Equilativa
despendido nada nteitn
_i._7t> :jti«..Ç'>_ 1, assim
dos:

de vida «>.rj5'_ :S_-«j
torres-
l.KUÍ.i

Do expendido (c otilras infor-
inações servos-ão, do melhor gra-
do, ministradas) conclue-sc que
são auspiciosos, lisonjeiros, se não
ibrilhnhtes, os elementos dc tuna
sociedade que, - quando todos jus-
tamente sc queixam de máos nego-
cios;

I. Empresto mais de i.ooa:ooo$
perfeilainenle garantidos;

II. Addila a seu Activo cerci
dc ioo:ooo$ooo em bens de raiz;

III. Compra titulos do Estado
110 valor de mais de mil contos dc
Téis;

IV. Vê notavelmente accrcsci-
dos os lucros de seu patrimônio c
a sua receita de prêmios, quer 110
Urasil, «quer cm Hespanha;

V. Atigmenla, -cm grande escala,
apezar de recusar muitos, a pro-
«ducção de novos seguros 
1(3.400 :ooo?ooo acima do anno
anterior, que, por seu turno, já
superara o antecedente em réis
1.000:000$; (io "Io n mais. com-

¦parado a prescnlc exercicio com
o dc ioi.VM);

VI. Barateia o preço de agen-
cianicnto, reduz a caducidade dos
contratos. consegue numerosas
revalidações, incrementando, cm
suiiinia, com restriclos -encargos,
os capitães *m rigor;

VIL Apura sobra, oceorrendo a
despesas geraes so com a receita
ordinária do .patrimônio, o que,
aliás, neonleee desde 1914;
. VIII. Verifica o florescimento
da filial de Hespanha, que, graças
.ao zelo do sr. Eugênio Borges,, e
«dos sub-direclores, realiza, sob 6
tcrrivcl influxo da conflagração,
mais negócios do que 110 tempo
da paz, nfiirmando assim no Vc-
lho Mundo o credito dc unia insti-
luição brasileira.

Assistem-me, pois, motivos de
animação e contentamento, por-
quanto', mercê -de Deus, me atlesla,
a consciência que, ein meio de
graves tliíficuMades, lenho, com
vantagem para A Equilali-ja, çuni-
prido o meu dever.

Kio dc laneiro, 1G de setembro
,-e fqiu. 

'__ 
Conde dc Aifonso

Celso, presidente.

HEAfi ASSOOIA,ÇAO DE
soócònitòs MÚTUOS -V

álEMOUÍÀ D. ÍiW/i 1"
Edificio próprio — -K H A DO

J.CÍNCIÓ 40 — Expediente, das
ii á 1 hora.

Hoje, .1. ás 7 'lioras da 1101 •?,

reuiic-se cm sessão o conselho
atlniinistrativn, — O i" secretario.
Joaquim 7-iír_r Pereira. iR 6-0

«O QUADRO*
Resultado '3c'hontem:

Antigo. . Touro
Moderno Veado
Rio. .... Burro
Salleado. Leão

Variantes
78—iG—15-0Õ—10

nio. 3-Il-taO R7.G

LUBUIIà
122

•riio-3-ll-PlO n Mi)

DE LAM3ABY
Estaa íigua. ;s5o as íiüicn. cn.

piadas em pedra c dão grande'«resultado ii.ts niolesítas dos rins,
•figiado, bexiga, estômago e intes
tino-. . Ah itcas.o:i. que olic^am I
infraiiiiccidas, 'sentem-se «iniina-'
das doutro dc poucos <lins. O
coulieciilo Hotel Jlcllo, liai dis-
[tante da estação ttln estrada de
ferro, cípcuas 2 minutou, sendo a
mesma distância «l.is fontes, on-
de sc chega 'por uma calça—1 de
íladríihos, i-.ut» ns cúimmmica com:
!o hotel. _-A*: ¦niiitvafi não impe-
item o tratamento. Passagem dc
ida e volta por 6o dias -tsSaoo.

(S h)

'—mm0O999««99ww9*t09

M MONOPÓLIO
DA FELICIDADE j

bimikti.*" ta?, dotkría}
Ki'iiH'ttt'iii-Ri- Mlhctt-s lia-jj

ra o interior niuiliiinto o;
porto do Correio

PKAKOISCO & C. \
14 — Rua Saeliét — 14 J
•Ml

106—RUA DO OUVIDOR—106
Filial á praça n de Junho 51—Rio

de Janeiro
COMMISSÕES E DESCONTOS

Bilhetes de Loterias
Avião: — Os prêmios afio j-agoi

ao mesmo dia da cxtracçâo.

FERNANDES & ,C."
Tel. -2051. Norte

PBTtlS AREJADOS
Prec:sa-se <le tres ipiartos com

pensão paru uma fniniliii, que per-
liianccera a|iproxiniadaniente tres
mezes. T)e3eja-sc que tenha bom
quintal 011 com frente para tuna
praça ajardinada, onde possam
brincar creanças. I-refere-sc pai-i-
mento térreo sem escadas ou sc-
niclhaute <|iie offcrcçu perigo ús
creanças, Cartas a esle jornal a
O, J. Tres <iuartos arejados.

R 5«04

Propaganda
637

Rio -3~U-0iü. H TiS

Ag'uia cie Ouro
468

1T-3-17-1D
rtio-3-dl-!)lC

914 e 606
fWIG-NAL DA

fabrica floechst
Rua G. Câmara 88-So_r.

DENTADUfiAS
Compram-se dentaduras, velhas,

oara o -aproveitamento da platina
existente nos dentes artificiaes; na
rua Uruguayana, 3, «sobrado, eom o
sr. Antônio. S 6S9

Piano Bluthner
Vcndc-se uni importante^ deste «nu-

lor, com boas vozes, fpová .Ücsòççujmr
logur, pox JUOÓÇ.; rua da Iihnn 6o.

U -u?)

437
'Rio -3 -11-010 J 720

Caridade
921

J 720

ric reis
distribui

«tSi:..s!ror.
S ini si ros

Ires c
nios. .

Apólices
das. . .

'Apólices
das. . ,

'Cotai.

Só no desempenho dc sitas ohri-
gações coiitrattiaes, caslou A V.qui

3-CC.. :_-'«j$3.6

4>550 :S«Jii$5qò

5.oSÓ:aSi$.|".i

23.'._~6.:3op?6_j

Í.00A DA FORTUNA

~ 
531 

' 00C_
"~31 CO

"IKS '¦f«'^"°i____________!_______-S___-^^

Fluminense
4480

j

Operaria
3S61

BANCO ROYAL

pi»iciiiii«iii«i!iiffiiiiiAs:!ai.n
Ia cura da 1
| siraiLisg
I Ensina a iodos um n-.oio g! de saber se tem syphilis Jã

adquirida ou hereditária, in- S
terna Du externa e como H
podem cural-a faciliiiento B
em todas as manifestações B

c períodos, líscrcver: Cal. ¦
xa Correio, 16S6, enviando M
sello ,para resposta. IÍ

i^i|i!«!i.n;!!iii;ii:aeii!!!a!!!Biiiiiii" 
EWTA SCIENÍISTA

Médium clariuidenfe — Consulta
em todos os sentidos, descobre
qualquer; segredo por mais occultn
que tístçja, fazendo (lesapparccer
ps atrazos. embaraços c riválida-
des ila vida. — Curtas nesta rc-
dacção. (M 55S.O

UO — Ti-»wssn de S. Fraii-
oisco de 1'iiiiltt — '26

Uniu. das mais «creditadas _rren.
fias dc bilhetes da Companhia de
il-ol.riais Nucioiiacs, .pro*.ric Jade dc

Victor Parames
cmilo se i-cullsnín -proinpla e

iiiinii'dÍHtiiiiii'111»' os iiiigaiueu-
tos (los prêmios.
A Ilílil- CASA DA SORTE

Acção entre amigos
Kica trahsfcrula a 'rim do uni alfi-

netJQ d« gdavnta- 'coui brilhantes c
um rubi, para o dia 2 de dezembro
dt- 1016. O 755}

MALAS
Artigo solido, clefptute e liara-

liasimo, .só na A Mala Chinesa.
Ktm Lavradio, 61.

Sport1Y«
.T 728

Variantes
'80-Cl—21—.i—-CO

Rio-3-dl-ÜIO . 739

t\ Cruzeiro

Comprae bilhetes nesta casa, c
tcicis o futuro garantido. í'í.rt«:
cerlii, pagaraciUo iiuiiiediato. Rtia
da Alfaiidi-di, 42, esonina da rua
da Quitanda. ]. DUTRA 6- G.
Teleph. 4t2. N.

Rio,
442

-11—91o.

A IDEUL
T*ío-3- ÍL—-010

GRANDE HOTEL
— IAEGO DA LAPA —_

Casa para familias c cavalheiros
•I 714 ide tratamento. Qpjimos nposen-

1 tos rícamente mobilados dc novo.
Acccssorcs, ventiladores c cozinha
de 1* ordem.

| Eiid. Tclegr. "-randhotel".

J 71li I

Americana
nio—3—11

936
-IO). S 095

O LOPES

Casa Guimarães
isi—RUA SJ-TE SETEM.B-0--.ai

telephone -*.*;('•.*¦ C.
Iinpdrtatitc redu.fão em todos 03

'CnlçaBoa
Eorricijuins Colleüiacs n. 27 a 37 a

io$ono
Ul.iilia CrlacHo ili.s Sapatos Cclle-

gíaeá irignou

igÊSÊÊm

Vias Urinarias
üy-iliilis e nii.lcsUas de

soulioras

DR. CAETANO J0V1NE
Formado pela -l-nciililaile <le

Medicina ;t-e Nápoles e íiabi-
lilado -por titulos da do Hio
de Janeiro

Cura especial c rápida de
cstreilameulos utiilirnes (sem
operação), Boiiorrliéas clironi-
•cas, cysiilcs, liydrocelcs, tu.
«mores, impotência. Consultas

das o ás 11 c das 2 ás 5 —
-Largo da Carioca, in, sob.

Pensão Abrantes
Tem bons commodos desoecupa-

dos. «Rna Marnuez de Abrantes,
sú. Tclephoiie Sul 151. (B S9«)

GONORBHEAS
cura infallivcl em 3 dias,
rem ardor, usancU) "Gonor*
rhol". 'Garante-se a cura
completa com um só frasco.
\idro, 3$ooo, pelo Correio

|l 59500. Deposito geral :
a riiartnacia Tavares, praça
3 Tiradentes, C_ — Rio de

Janeiro.
tmmmmmmmmmSmmmmWSM

Cura radical
Di» (M-NOMiHrtA CHROXI.

CA ou ItlO-iO.V'1'K, cm poucos
dias, por processos modernos, sem
dór, garanti;.e o tratamento. Tra-,
fiinienld da syphilis. App. 606 e
914. Vaccinas de Wright. Assem-,
bica ís. das K ás 1» e i«2 ás iR.
SKUVIOO NOCXUttNO, 8 ás
10. —'Dr. 1'edro í.lagall-ães.

R 5-19.1

é quem dá a fortuna mais rapi-
da nas loterias e oFlerece ma;-
ores vantagens ao publico. I

Casa matriz, Ouvidor 151;
Quitanda 79, esquina da Ouvi- k. is a »?
dor; 1° de Marco 53. largo do! *• "¦> « s.*
Estacio de Sá 89, General Ca-I_lx- 3i* 4.' _ .
mara 363, canto da rua do Nun | DepOSltariOS ÜOS -lperCataS
cio; rua do Ouvidor j8i e rua; tvtx*__-_•_**__.__T
iS de Novembro 50, S. Paulo.1 3*a"'-<-*JU *">J:*'
mmmmm ii-—ii-h_» i-iiun—1 1 l«——————mmmmmmmm

5$000
0$ o 00

7$ooo

ormicida

o terror das
formigas

Pedidos
Alves Magalhães & C.

BI, S. Pedro

PERDEU-SE
Vma argoln coni cinco chaves. Vc-

de*sc a tiucm a cn con tro ti entregar
nn nraça da Republica a,!i OU na rua
.osé dos lieis 1C0, essa .TV- ao sr.

Wnldeniar Kibciro, «ine será bem gra-
lificadü. 0 758)

1
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1\U'T_._.US
/.NHA C.~ TEIXEIRA.- LEITE —

J.'arleiia da Malcrnidailc, d.i I'"acul-
düiie, nlnmnu do curso medico;

. H«:i General'Uelffodo de Carvalha*
51 (ant. Industrial). T. iS',-1 V.
Attende n chamados.

MME, HELENA 111AS rAKODI —
. Partcira formada pelas l'"iic. de

M-ídicíiiíi t dc r.i:ct'.os Aírc. c Kio
dp Janeiro. ' Ue** e cl»»-..: rua
ííaripirí de Olinda o. jj, Bola-
•0(0.

«jRANDBS HOTÉIS

ífÕÍÊi-^AVENrDA — O mais ini-
norlantc do Brasil. Accòmnioda-
c.-.cs pira 500 pessoas. Confortável.
Di«Iincto. Central. Serviço nc ele-
vadores dia c noite, endereço tc-
legraphico, Avenida. .

HOTEL METRÓPOLE — Confor*
tavel c luxuoso no saltiberrimo
bairro das Laranjeiras, a 20 minu*
1os do centro «Ia cidade; rua tias
Laranjeiras n. 519. ....

ENGL1S1I HOTEL - Tt. Cattcte,
i-ó. Tcl. C. aobS. Completainen-
tc rclorrr.ado, iliípõe de cóniorla-
veis aposentos, lloa chácara. .*)«¦.
a ianiilias e cavalbciicl;. I*r|eço_s
reduzidos.

AS SffiliTtOEES 1-15XSÕES

pÍn.Sõ 
"iTkasileíka — Riia

Háddocl! l.obo i--3, lei. r.7t(i }-;
a 20 minutos da cidade, lionrtc;
a toda hora, oíterece boas acepm-
inodações a familias e cavslhciros
dc tratiuiieiito,

RESTAURANT ÁSIA de Raul, As-
íir. —. Fornece pensão a domicilio
com .-i-.-eio c prorapüdão. Abnòço
ou iantar i$aoo, com vi.-lio i$70o;

ru» Visconde R. liianco n, «.

HERMíVNO
Primeiro d«

Lati-

. esla

AO EXMO. SR. DH. N'EV_Si
DA ROCHA •

BRIUIAXTC^^AO DE

O abaixo assignado, continuo
da Renartiiião Geral -los Correios,
com 67 annos de edade, morador
á rua do Estacio n. 5". ''<-•*• I'or
meio da presente apresentar os
mais vivos agradecimentos ao no-
lavei .iri-.rciáo (Ir. Neves da Ko-
cha, pula proficiência e dcd:ca«;ao
une dispensou ao signatário desta
na operação feita em sua v.sía,
que ba largos annos tanto o ator-
mentava com uma catarata, <|tic o
tornara certo. 3a qual, EW a
Deus e ao eompelenic oculista, ar.
Neves da Uoclia, se viu pe:.«;:!a-
mente li«.ie e 110 .eozo da vista,

podendo hoje ja ler c escrever.
Aproveita a opportunidade para

agradecer aos seus aminos de r«.-

partição o valioso auxilio que lhe
prestaram, concorrendo com u m*-

poriaucia precisa para sua cura.
Rio, 30 de outubro d;- ?o«6.
Jòsp,' CaETa.no oa SíW-a U.'.-

___«__.

Já desconfiava que ip senhor i*ão era esta manhã o nic.ino a meu rc-

ípcito. K o que descobriu, meu amipo? '
Isso não é commi.no. As minhas observações foram su.nKttidils ao

sr. Langier. Elle que faça dellas.o que lhe parecer.
If.ntão llcaiiíort dirigiu-se ao juiz:

Vosso ver cwe rchitorio?
Mais tarde. ,"•'¦••

-- Pelo mero-, sr. Beaufòrt. disse o medico, não mc queira mal por.isso.
-Além do. medico tem umairáTso. Esse amigo c5íima-o, coathua a respeitaVc,
c continua a ser-lltè dedicado. . , ,

As suas palavras fazem-me bem, Gerardo. Com que cnt.io,

gier, prendc-mc?
O juiz fez um cresto que «sigmiicava: qire quer c,uc lhe laça. .

Juro-lhe, senhor, que estou itmocente. Oue deshonya para mim

prisão! O senhor deveria rtf.!cctir antes de a lazer, ly uma cisa
" rrive - • ¦

J.">c todo o coração desejo cn_n.nar-.mc, soh-hor.
Então, não muda de resolução?
Xão posso.
Leva-me preso?
Assim «* preciso.
Immc.lialamente?
Immeiliatanxnte.

Bcaiífórt levou os punhos aos olhos com raiva.
,— Eu! disse elle... eu, ttm assassino! Que loucura!... h possível

-ra-dãdc, que mc julguem «um assassino? Não tenho tido semi.iv uma
<!e honra e '.ie lealdade c, devo dizcl-o, de tristeza profunda!, lteflicla,
Laugier... supplico-lhc... Que remorsos, se um dia for obrigatlo
tihccer o seu erro!

Laugier levantou-se.
Já vae sendo tarde, disse elle.
'Goinprelicmio.. V.' preciso que o -siga. nãoé verl.ade;

exigir de n-.im uma caução qualquer, que
Não. lia-la de discussões, sr. ilcauíort.
Pois seja. K' possivoi que um homem se possa enganar iksla tiranei-

a respeito dc outro 'homem? Em grave responsabilidade incorre, sr. Lan-
e que ha de responder-ine mais tarde, quando o homem mjiuian-.cnie

aceusado vier pedir-ilie contas da
Tenho a etãsciemria por mim,

':. 
.—.-líiiito bem. Então partamos, senhor, disse Beaufòrt. S«J.mc r'e*;a

.egttil-p visto qne pedidos, conselhos e avisos são inúteis. Adeus. Gerardo...
Adeus, amigo. Qimira dizer a... sua mãe que não pude levar a bom fun a
missão que'mc havia confiado. Mais tarde «saberá.porque.

Gerar-"', (icejfva bem infr-rogal-o. mas não pode; o av. Laugier c l.m-
son tinhaüirse Ic-vantado. e Pinson app .'oxixára-se <le P.eaufort.lpara impedir

qualquer tentativa de fuga.
Oh! rá,} tenha medo, murmurou Ucaufort com tristeza... nao .en-

tarei fugir, .
Cinco niituttiis «lepois tinham desariparccklo. A carruagem ilu sr. 1 .111-

j-icr kvotí-òs para (.'rei! e Gerardo vostou melancólico pelo caminho que o
levava á sua casa.

— Quam c essa senhora? perguntou o juiz.
«— 7\ sra. Marceilina 'Langon, a mãe do doutor.

Minha mãe! 'Que queria cila?

pód

ra
gier.

Vejam.

julgue conveniente?

. ua
vida
sr.

reco-

-. nao

B
1-
C.

C
(S

o

Mia imprudência injustificável.?
sr. Beaufòrt, c não receio reivuidt-

Tinira vindo íalar-me" dc sua filha Modesta e de Roberto Valognes.
V, eis o motivo por que eu acompanhva o sr. Valognes até casa delle.jCòii-
versava a respeito do casamento «do 'filho de Valognes com sua irmã, üe
j'irdo.

E a que titulo de amigo servia o senhor de intermediário?
A titulo de amigo do sr. Valognes c dc tUUMgo... dc Modesta.

G cr-eailo iiilervéitt;
Disse que o senhor linha atirado hontem! du manliã e recordo-hia

agora que tinha posto o revolve.- ma panopHà alguns itistontes wutes da che-
gada '.ia sra. ívangon. De tarde, dejiois do senhor sair, quando arrumei o
gabinete, reparei que o revólver já não estava no seu logar.

'Eslíi cerlo disso? disse «o juiz.
«Certíssimo, ~enhor... dc maneira que será sempre fácil precisar c

momento em que o «revólver desappareceu.
Está bota. já não temo-i precisão (ie você.

E o creado retirou-se. . ,Como explica esle «di-sappai-ccimenlo, sr Beaufòrt? perguntou o juiz.-
•—«Não o explico, senhor, disse Bea.iiforl com serenidade, verifico-, como

D senhor, pura e isimilesníente. C-oinludo, devo dizer-lhe, tenho trai receio.
-Ah!
—Teml.o «desapparccido-on-.eti revólver, e como aquelle .ticosr.Pinson

encontrou em Halatte se pareça cem o meu; não seria para admirar que
fosse com cffeito o meu.

Gerardo conteve um gesto dc angustia.
Emquanto ao juiz contentou-se. «111 pensar:

Oh! oh! antecipa-se. _.' de muita força!
Depois de uma pausa: „

O sculior 'diz isso muito ligeiramente, disse o sr. Laugier. c como se
f«>sse texü coisa muito natural. Sabe que c um faclo grave?...

Xão duvido. ,
Como íoi que o seu revólver saiu de sua casa? .
Ignoro-o absolutamente, visto que contava eãõontral-o aqui.

.— Não tem desconfianças? ,'•,, tNenhuma». De quem poderei desconfiar?
Ninguém tinha o costume de se servir «do seu -revólver?
Ninguém...*a menos quê o «meti sócio sr. Daguerre de Moriesval não

tcnlia vindo buscal-o durante a iniuha ausência.
Seria possível isso?
Creio que não, porque o sr. Daguerre tem armas no seu quarlg.
M«'.ra em uma parte desta casa. «segundo creio? .
'Mora. E está agora ahi, porque soube iia pouco que elle está doente

* dc cama.
_ Antes de o bcomnioilar desejava apresentar ao séu creado o rcvol*.

¦ver que encontrámos na «floresta.
Vou chamal-o.

lieaufort tocou de novo a campainha.
João .ipparccett. . -
i 1 :ni/. formador da culpa i'n!ia collçcado bem â visla .-m cirrí. da mes»

a arma adiada por Pinson.

«fin;,V'

,L_i_í__- -_ _ú._ir -n_.*__í. Já-B-r. J__í_-~ ..ii^-1 __r«"ü-.;
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marítimos

PRAÇA DAS MARINHAS
(ENTRE OUVIDOR E ROSÁRIO)

LINHA DE LAGUNA
O paquete

SÍRIO
LINHA DO SUL

O paquete

Maranhão
Sairá quarta-feira, 8 do cor-

rente, ás ia horas, para Vi-
ctoria, Bahia, Maceió, Reci-
fe, Cabeifello, Natal, Ceara,
Tutoya, Maranhão, Pará, San-
tarem, Óbidos, Parintins, Ha-
coatiára e Manáos.

LINHA AMERICANA

O paquete

Rio de Janeiro
Sairá hoje, 4 do corrente,

ás 14 horas, para Nova York,
escalando em Bahia, Recife,
Pará e San Juan.

Sairá sexta-feira, 10 do
corrente, ás ia horas, para

Santos, Paranaguá, Autonina,
S. Francisco, Itajahy, Floria-
nopolis, Rio Grande" e Monte-

vidéo. ,

Linha de Sergipe
O paquete

JAVARY
Sairá, quinta-feira, 23 do

corrente, as 16 horas, para
Cabo Frio, Victoria, Caravel-
Ias, P. Areia, Ilhéos, Bahia,
Aracaju. Penedo. Maceió e
Recife. ái

AVISO — As pessoas que
queiram ir a bordo dos paque-
tes levar ou receber passagei-
ros. deverão solicitar cartões
de ingresso, na Secção do tra-
fego.

SITIO "BELLA VISTA"
D_V PENSÃO COMPLET A. A' RA-

•ZAO DR..noíooo POR MEZ
Mens sana i» corpon sano

Adeus, calor Adeu», poeira I , Adeus
[ruído 1

Para a Serra da Eitrella, emflra.eis-
..:"., ' ...'"!?»¦¦ •.- - - Ira» partido I
Voiume internar na matta a vou ia-

Uer-me artista :
Ali é o ar tio puro t E ali Uo bella

[a vista t
Riacho encaeboeirado e límpido con-

[vida
Ao banho frio, que é o tônico da vidal.
Das aves o gorgeio a gorgear me en-

[lina, I
E- veraneio — são — nesta estância

.[divina,
Passeando, tranquillo e alheio a bu-

[manos males,
Por flóridos jardins, por montes e por'

Ivalle».

Escreva, hoje ainda, & "Soninier-
kolonie", caixa postal 21, Petropoiis.
Informações neste escriptorio.
,V"- • - - (7201 J)

BOM NEGOCIO
LENHAS

Transpassa-se uma estância re-
gularmente installada em bom pon-
to, itendo stock, animaes,. carros,
etc. Dispondo de boa freguesia e
vendendo em boas condições.
Trata-se á rua Senador Euzebio n.
116 (charutaria). das 8 ás 5 horas
da tarde, com Sallcs Lima.

(473 R)

Moveis novos e usados
Compram-se avulsos, guarnições

completas, tapetes, metaes, louças,
ele. Recados por escripto a Pm.
to de Andrade, rua Marechal Fio-
riano n. 138, casa de fumos.

3971 J" 
LEITE A DOMICILIO

Na leiteria "Alba", á rua do Ou-
vidor n. 53, teiephone 3 099. Nor-
te, recebem-se, a principiar do dia
1 de novembro em deante, assigna-
turas para fornecimento diário de
superior leite de Mantiqueira, des-
de o largo do Machado ao largo
dos Leões, até á Praia Vermelha.

(J S817

OURO
Prata, brilhantes, cautelas do

Monte de Soccorro, compram-se e
pagam-se bem,^ na praça Tiradcn-
les, 64, Casa Garcia,

TIJUCA
Aluga-se a familia de tratamen-

to o predio de 2 pavimentos, con-
strucção moderna, em centro de
grande terreno ajardinado e arbo-
rizado, com entrada e garage para
automóvel. O i" pavimento com-
põe-se de 9 peças e a° de 5 dor-
mitorios, quarto para banhos, com
todos os requisitos de hygicne e
conforto'.

Trata-se no mesmo, á rua Ita-
curussá n. 71, das 13 ás 17 ho-
ras. (J 3021

Homoeopatiiicos videntes
A todos que so.frem de qual-

quer moléstia, esta sociedade be-
neíicente fornece, GRATUITA-
MENTE, diaguostico da moléstia.
Só mandar o nome, edade, - resi-
dencia e profissão. Caixa postal
n. t.027, Rio-de Janeiro, Sello
para a resposta. J 5s9i

Moveis a prestações
Por que v. ex. não visita a

Casa Sion, na rua do Cattete, 7,
que entrega os moveis na 1* en-
trada de 20 °|° e os seus preços
são baratissimos. Cattete, 7, tele-
phone 3790 Central. (S 2041

Xarope Peitoral de Deses-
sartz e Alcatrão da

Noruega
¦ FORMULA DE BRITO

Açprovado pela Inspectoria de
Hygieiic e premiado com medalha
de ouro na Exposição Nacional de
1908. Este maravilhoso peitoral
cura radicalmente bronchites, ca-
tarrhos chronicos, coqueluche, as-
t-hma, tosse, tisica pulmonar, dores
de peito, pneumonias, tosse nervo-
sas, constipações, rouquidão, suffo-
cações, doenças de garganta, la-
rynge, defluxo asthmatico, etc.
Vidro, i$Soo. — Depósitos: Dro-
garias Pacheco, rua dos Andradas
n. 451 Carvalho, á rua Primeiro
de Março, 10 e 31; á ruà Sete de
Setembro, 81 e 90, e á rua da As-
«einbléa n. 34, Fabrica: Pharma-
cia Santos Silva, rua Dr. Aristi-
des Lobo n. 229, teiephone 1.400,
Villa.

DENTISTA
/¦iilâ
tf-«»j^sjL-L__M Wk

^¦f8[|[ll[_r'

. CASA MOBILADA
EM BOTAFOGO

Aluga-se uma. esplendida casa
completamente mobilada, para fa-
milia de tratamento, com 6 quar-
tos, 2 salas, banheiro com água
quente e fria, copa, grande quinlal
e demais dependências.

Para vêr e tratar á rua D. Ma-
riana n. 187, a qualquer hora.

(412 R)

Como Uma Gaios
Oo Bajoaaa

• MumOmIm » flfa.lii —j|%W*
HncaPalU—Kmwr«*Qii»l«|Mr *

CêmÍCm»£mmm)wmwibmÍ ¦_
8. tendas soIMde ba upoa, oor»

tua nllo por .ela» 4* anuo. 1curando acabai-»» par nulo w
m.ntoa m» InrltHS a. palía,5

*Vw tnrmi, Iwt. *,tfmg» *m -at*. •

cintai qu» pacata nu m.laa, «ra
ata-ura» • «mslutroa «ua tasam
um embrulho doa pés, usando na-
valhas • tesoura* antüo exparl-
mental "Oau-lt" apenas, uma ve»
a varei* como o callo1. d-ieascari.•toma uma eaiea A* banana." V

 .ara remover
I anlleãdo em dote

di» nem Irrita a

•cora» uma eaaca A» banana.' _
•impltmcut» ¦aravtllioae. "QeU-
Ir I o now maio .paracalloi iam íor, 6 aupllcadc
•e.iir.doi. nunca dia nem _
palia. Kad* rara taxar Pf«ato
aobr»o callo. Nunoa filha.. "Oata-

.«•-It* alo vandldo» aanuaimant-."on» o» velho» remédios } Mia
uma V» «xpartmajit» "GTeta.

Paysandú e adjacências
Compra-se uma boa casa. Qui-

.anda 73, sob. Teleph, 3179 Norte.
(S91)

REPRESENTAÇÕES
Para Rio Grande, Pelotas ou todo o
Estado. Acceita se de casas comnier;
ciaes e estabelecimentos industriae.-^ <i
comiiiiãeãu e consignações, Para in-
forma.'.es com o sr. Antônio Cravo,
na Empresa de Mineração e Tintas"Ancora", á Avenida Rio Branco 17.

SITIO
Compra-se um nos arrabaldes

desta capital, que tenha água, nas-
cente 011 corrente. Propostas em
carta fechada dando preço e de-
mais informações, dirigidas a Bal-
tar á rua do Mercado, 37, loja.

(J 5813

ALUGA-SE
O predio da rua Moraes e Vnlle

Abandona o» Telho» ramedlo» «pala

Íienos 
uma V» «xpartiucnt» "Cf-ta.

tf Para callo», vurufaa a cal.
'^SS-f-adó 

por B. Uwrauea * O},'
Ch.eacoTnUno.i. V. B. ,A. A' »«da
•m toSu u .íííurlw __••-»«•**.
maclia

Vende-se em todas as drogarias e
boticas prineipaes.

Cmnitao & í*.n; Araújo Freitas «
G.", Drogaria Pacheco — Rio de Ja-
ntiro.

Mr. BOMANELLI
Professor estrangeiro, ha 7 an-

nos mora na praça da Republica
n. 84, esquina Senhor dos Passos,
attende a sua numerosa clientela
das 9 ás 11 da manhã e da 1 ho.
ra ás 6 da tarde, dias feriados ate
3 horas, tratando com a mesma
attenção. como sempre. Praça da
Republica 84, sobrado, esquina
Senhor dos Passos. ,125 J
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Quando faço compras,
nào esqueço o ^

III

—laiiw ¦ -•

"A 
ÇiARRAFA GRANDE".

Passos, 106.
EM ¦ Nictheroy, drogai!»

pois 6 o único preparado
com o qual consegui ter
cabello e não ter caspa.

Não acceitem outro em
substituição; exijam ode
OLIVIER que terão re-
sultado seguro.

Pelo correio 5S, Nu° sf><ac'
ceila sellos nem eBtampilhas

VIDRO 3$000
Em todas »s
períum árias»
drogarias

e pharmaclasena
Uruguaytuia 66, e Avenida

Barcelos. (<1 4447)

Eu soffri horrivelmente deste
mal durante muitos anrios, Winan-
do tudo quanto me indicavam, sem
ter um pequeno allivio. Hoje,
acho-me perfeitamente boa, graças
a tira remédio que uma casualida-
de me fez.conhecer. Uni agradeci-
mento indicarei aos que softrein
das conseqüências deste mal, co-
mo sejam: anemia. moK-sUas ner-
vosas, palpitaçõcs do coração, e,c,
como podem recuperar a saude.
Escrever a D. Ameíia C., á cal-
xa, do Correio li. 33S> R'o de ¦>*•
nciro.

¦—' "**$

CAUTELAS
Comptam-se, de casas de penho-

res e db JlVlpnte de Soccorro | na
rua do Hospício 216, hoje Buenos
Aires. J 719

T

Machina de serrar e tupiar
Vende-se uma,

nova; para ver
Grão Pará 30,

completamente
tratar i rua

Engenho Novo.
J 7i-'

Propriedade para renda
A 30 minutos do centro da c!>

dade, vende-se por metade de seu
valor uma avenida com 16 casas,
algumas novas e outras bem re-
construídas com renda de 700$,
mensaes. Trata-se no tabellião
Ri.quete, rua do Rosário, das n
ás 3 horas. R 63

SOGIO

n. 5, todo reformado de novo; as
chaves estão na rua da Lapa n. 71,. ,
com o sr. Lopes. Trata-se na rua1 S. tara & C
Rodrigo Süva n. 26, 1» andar,
com o sr. Souza, preço cominodo.

PHARMACIA

FERRO VELHO
Preeisa-se comprar algumascha,

pas de ferro de um quarlo e oitavo
de espessura e tenha arame de
ferro ou aço dc um oitavo c um
dezers de diâmetro. Informações
por escripto a Rodolplto, rua Con-
sultorio 11. 51, São Christovão,
casa n. 7. M 414

dr; silvixo mattos
Laureado com Grandes I'rc-

mios e medalhas de ouro em
Exposições Universaes, Inter-
nacionaes e Naclonaes.

Extracções de dentes, sem
dor,  s$ooo

Dentaduras de vulcanite,
cada dente a. .... 5$ooo

Obturações, de 5$ a. . . io$ooo
Limpeza de dentes a . . s$ooo
Concertos em dentaduras

quebradas, feitos em
quatro horas, cada con-
certo a. to$ooo
E assim, nesta proporção de

preços razoáveis, são feitos 09 de-
mais trabalhos cirurgico-dentarios,
no consultório electro-dentario da

RUA UltUGUAYANA, 3,

esquina da rua da Carioca e cm
frente ao largo da Carioca; das
7 horas da manhã ás 5 da tarde,
todos os dias,

Xvlcphone—1555—Central
S 6S3

Vende-se uma nos subúrbios,
pequeno capital, com sortimento
e com moradia para familia, fa-
zendo bom negocio. Informações,
Granado St Filhos, rua Uruguaya-
na, 91. . R 628

GOVERNANTE
Uma senhora de 33 annos de

edade, offerece seus serviços pa-
ra dirigir casa de familia, fome-
cendo boas referencias. Resposia
a M. U. K., caixa do Correio
o. 1.888. _ J 635

Precisa-se de um, oara um bem mon.
tado res'atiarnle, com alftum capital,
com commodos mobilados, i° 2° anda-
res c loia fazendo bom negocio, peto
motivo dt ,scua dono tiúo poder admí-
nistral-o só; informações com o sr.

., i° de Março 117.
(270)

MORPHEA!
Curas assombrosas çelo novo e

unico especifico a Spirochetinçt.
Poderoso depurativo das moléstias
da pelle e do sangue, syphilis re-
beldes, dartliros, eezetnas, manchas
e tumores da pelle, feridas e ulce-
rações, houbas, rheumalismos e
cancros. Deposito: Granado & Fi-
lhos, rua -da Uruguayana n. qi-
Rio de Janeiro. Vidro, 5$, Pelo
Correio, S$ooo. R 602

GLYCOLINA
FORMULA DE L. R. DE

BRITTO
Approvada e premiada com meda-

lha de ouro nas exposições
v dc Itygiene

Exccllente preparado da antiga
Pharmacia Raslpail, empregado
com sitccbS*,o, nas empingens, co-
miuhões, frieiras, daijthros, acne,
pannos, aspereza e irritação da
cutis, rugas, suores fétidos e to-
das as moléstias epidérmicas.

Depoaito: Drogaria Pacheco, á
rua dos Andradas, 45; á rua Io
de Março 10 e 31, e á ma Sete
de Setembro, 81 e 99. Fabrica:
Pharmacia Santos Silvai, á rua
Dr. Aristides Lobo 229, telepho-
ne, 1400, Villa.

Jíeurastlienia. dores de cabeça, hysteWa, insomnia,
frau&ia de forças, por excesso de trabalho on do pra-
aser, ta-eòccupacões do negocio ou desgostos, são curadas
com grande exito com os BANHOS de Electricidade es-

tatlcá e os banhos Hydro.Electricos, em curto tempo,

pelo DR. NEVES DA ROCHA.
Estas appücações, Inteiramente ino.fensivas, produ-

zcm sobre o systema nervoso uma acção cfficaz e dura-
dòurti, restitulndo ao doento a calma, o somno e o bem

estar—Gabinete de electricidade medica do DR. Nr-Vü-a
DA ROCHA—90, Avenida Rio Branco—Rio de Janeiro.
Vrcços módicos. Das O d» manhã ás 4 da tarde. (J 58)

CAVALLO
Vende-se rüin, escuro, bonita es-

tampa, 8 palmos de. altura, com
muito calor, bom marchador; na
rua D. Maria n. 18, Aldeia Caiu-
pista. R °13

60MMA STICK-PHAST
Vende-se uma partida dessa

gomma, chegada pelo ultimo va-
por. Pneço de oceasião. Trata-se

<-,<- H_ Duitanda n. 74, com
R 631

na rua da Quitanda
o sr. Campos.

I 3V_C_a__çeat_ic F<exisâ.o
Em frente ao Pavilhão de Re-1 Cozinha de primeira ordem

mim*, sul 931 Succursal Aposeiitós e banheiros com
rnatallàda no esplendido pre- todos os confortos modernos,
dlo novo dê moderna cons- Bom tratamento. Prejoa mo-
truccio-Rua das Larangeiras dicos, bondes a porta.
31»ÍTef; S.436. I Miguel H. Slxel & irmãos

mmmmmmmmfiimmmmmmmmmmmmmmmf-jr.

DINHEIRO
Quem precisar de um sócio

com dez contos de réis para nc-
gocio garantido e lucro Joerto,
queira escrever a Pinto, no escr!-
ptorio (lesta, folha. R625

GHAPEOS

Â HERHIÂ
O* $ue •offrem de hérnia deb»m

rejeitar eomo nefitlo* e perigo-o»
oa bragu-iro» fie mola ordinário» •
lavar o boto Aoparelho haaem
dt A.01_AVÍtáls. l^»eru-t**so,
IatpanEmMTtl • aata Mola.

. K<t»incornparivflapp»relbo,r»'
eoamendido pelos rnaCice* imw
•minentM do Mundo intsiro, é
o unico que procure um trata
manto a-furo de ioda* *» hernii»,
ate mttmo d'aquellat que devido,
ao itffliaho ou • serem tntipi,
foram eoniiderido eomo ineura-
•aisa-iadau.

O «ovo apparalho sem mola
do A OLAVÜfUE (*V«.+),
Ua. laaboaM SalnVlfartm om
Paris, «cabe «Te psssar ainda por
ullimot «perfeiçotmentos que tur
menUm d'uma mineira dacisivs
¦ua tOetcli o suualies qualidadat
euraüvaa, , .

Lava, fleiiwl. imperm-avel t
água a ao suor, absolutamente inal-
teravel, levado dia o noite ena
molMiar, é o unico que procura um
allivio immedfato e deunilivi e»
ração da todos os canoa da harnla.
asm operifio. mm aorTrimeaw 0
samtarquepsrsrotra_allio.

A ipplicsçeo d'esto «pparclno
lacundo cada caa» particular a fn
Sr MORIUsA BAKB02A,
8S, Roa do Ouvidor. RIO DR
'ANORO.

Folheio illuitrado. eonsslbos o
Informação gniti».

ComjftiiWa de Loteriaa -Naolsuas do Brasil
Esíiaccõ*spobUc«V3 sol) a flucailstaçao do flovernü

iedoral ás 2 U2 o &n sabbadoa
ás 3 horas, á

Rua Visconde de Itahorahy N. 45
HOJE HOJE

A'» 3 lioras <la tarde—300 - 30

Por Nifl.OOO, €-1» declino-.

Depois de amanha
3ar-2S'

16:ooo$ooo
l'oi 1$600, cm meios

Terça-feira, 7 do corrente

20:000(000-
Por 19400, cm meios

Moveis a prestações
Querem vv. cex. comprar mo-

veis em melhores condi.S.s.e por
preços baratissimos. pois visitem a
Casa Sion, na rua Senador Luze-
bio ns. H7 e 119, teiephone 5209
Norte. (S 2042

A "Maison Clémentine", aveni-
da Mem de Sá ao A, chapfos
chies a 15$ e 18$ com veos a
20$. .Sedas, fazendas, etc, Tel.
C. 5753. R 400

Compõejse de 20 liervas, e
J-imociro (interior de

preparado
Pernambu-

LENHA
Em metros para fabricas,

em . qualquer quantidade, - a
preços exccpclonnes.

Praia «le S. Cluistovão 44
Iclephoue 2868, Villa

R 56 s

Garrafado do Sertão 
,1 de real-effeilo na cura da syphilis e feridas dc qualquer natureza,
'venda 

nas pli-ínincUs e drowlu: Pacheco, rua dos Andradas, 47 e
ranído, V iè Março, 14 cm S. Paulo, Barroso, Soares & CA, 

+rua
á
Granadoi
Direita n.

FAZENDA

PIANOS AUTOMÁTICOS
— REMINGTON —

Antes de fazer açquisicão dc um
p'auo-aiitomalico, visite V, Ex, a
casa tfreitas, depositaria dos afa
mados c maravilhosos pianos au- c^fj.Vi*-.^*
lomaiicos REMINGTON, o melhorI:/&\3'$^i%^
fabricante norte americano; vendas I 'J^w]&.tL ?)fabi
em pres'.açõe's.

CASA VUEITAS
23, Rua Lins de Fasconcellos

Engenho Novo
M 2.1

PHARMACIA
Vende-se uma, bastante afregue-

zada, 110 centro da cidade, O 1110-
tivo da venda será explicado ao
pretendente; trata-se com o sr,
João Huber, á rua Sete de Setem-
bro 63. Casa Hubcr. (J426)

BOEIROS «ARMCO»
Para esf radas dc ferro e de rodagem

17, Senador Euzebio, 17
Vetulèm-so moveis o preòtaçüc-r; os

condições ao alcance dc to-preços
Íl09. (A 3452)

^_rS2S=3íPi^-=--___^=.

The American Kolling Mill C".
AvWiida Rio Branco 107 e 109.

Caixa postal 19 Rio de Janeiro

CALÇADO
Rua Üritgiinyàm. n. 148 — Calça-

do para liomens, senhoras e crean*
ç«s, Eatà casa ú a mellior serve e
mais barato vende, por isso convém
visitar este estabelecimento.

XAROPE ADSTRINGENTE do
QUINA, CASCAR1LHA e

S1MARUBA

Fovmulii dc R. de Brito, dn
Pharmacia Raspail, appròvn-
da pela Inspectoria de Hy-
giene.
Ri-ecitado .pelos mais abulisailos

médicos contra as affccções do tu-
ho gastrointestinal, iprinciralincnte
contra as diarrliías rebeldes acompa.
nliudas dc eólicas, dysenterius c me.
senterites, diarrliías da dentição e
üas convalescenças das febres (gra-
ves e das moléstias pulmonares, con-
seguindo sempre maravilhosas curas.
Mudo de usar : veja-se uo vidro.

PKi.ÇO, 3$ooo. Deposito — Uro-
garia Taclieco, rua dos Anòrailas 45.
l-'abrica, -pliarinacia Santos Silva, á
rua Dr. Aristides I.olio 2^9. Tel.
1.400. villa. Rio de Janeiro.

Compra-se uma bem montada de
150 a 200 alqueires de terras cm
clima sadio, prefere-se no Estado
de Minas, zona da malta, contendo
boas pastagens para criação de
gado, ficando perto da cidade, na
estação da Estrada, onde se possa
exportar o leite ou vener no mes-
1110 local. Pagamento adeantado.
Cartas nesta redacção a P. Leilão.

J 4731

AGNELLO QÜINTELLA
Avisa a seus clientes que estará

ausente desta capital at éo dia 9
de novembro, R' "00

HOTEL MIRAMAR
E BABYLONIA

I,enic a 10 passos dos banhos de mar
RUA GUSTAVO SAMPAIO, -4,

-.Telcplione 97*\ Sul
Nesta praia ideal agitam-se as mal-

límpidas c puras águas do. Districto
federal I As de Santa,Luzia ou l;ln-
inengo são coiid-innavcis para banhos
no menor exame, pelo seu mínimo
movimento próximo das galerias ue
esgotos do hospital da Misericórdia c
ilo rio das Caboclas. (Documento of-
ficial dc, unia autoridade ao preieuo
tio Districto).

ALUGA-SE
O predio da rua Camerino,42.

Tem grande armazém e sobrado
todo restaurado de novo. As cha-
ves estão por favor no armazém
de molhados, nesta mesma rua,
esquina da ladeira Madre de Deus.
Aluga-se barato. 

1 PRAÇA
Ajudante de guarda-livros, peri-

to, offerece-se para. auxiliar escn-
pta, contabilidade, correspondência
em portuguez ou francez, etc.,
dando optiinas referencias. Cartas
a M. S. A.-iNesta folha.

(4» R)

Cura da Tuberculose
DR. A. DANTAS DE QUEIROZ

Modernos melhodos de tratamen-
to medico e cirúrgico, conforme a
melhor indicação. Cons. Das 8 ás
11 da manhã. Rua Uruguayana, 43.

(B 3280

PÍLULAS
VIRTUOSAS

Curam em poucos dias as moles-
tias do estômago, fígado ou intes-
tino.

Estas pilulas alem de tônicas,
são indicadas nas dyspepsias, pri-
soes dc ventre, moléstias do figa-
do, bexiga, tins, náuseas", flatulen-
cias, máo estar, etc. São um po-
deroso digestivo e regalai izador
das secreções gastro-intestinaes. A'
venda em todas as pharmacias. De-
posito: Diogaria Rodrigues, rua
O. Dias, 59. Vidro i$5oo, pelo
Correio" mais 300 réis. (A 1394

Grande e extraordinária loteria do Natal
Sabbado 23 de Dezembro ás 3 horas da tarde

NOVO PLANO :|4'____-i* _^ __l.OOOtOOO&OOO
Por 561000 em oetogesimos a 700 rs,

Este importante plano, além do prêmio maior, distribua mais

1 de 100:0008, t do Í.O.OO09, 3 de 10:000$,
4 de 5.Ô009. 10 de 3:OOOÜ», 18 do 1:000

e SO üe 180aOOO
Os pedidos de bilhetes do interior derem ser acompn»

nhados do mais 700 rs. para o porte do Correio e dirigidos
aos agentes geraes XABAKETH & O.. RUA DO OUVIDOR
N. 94, CAIXA N. 81T. Teleg. LU9VEL, e na cnsa P. OU..
MARAES, RUA DO ROSÁRIO 71, esquina do beco das Can-
cellas — Caixa do Correio n. 1.273.

Ouro a 1S850 a gramma Mme. VAGUIMAR LANZONÍ
PLATINA n 89000

prata, brilhantes e dentes de deu-
taduras velhas a 500 rs. cada um,
Av. Centra, n, 105. Casa de Cam-
bio, (S 152

participa ás suas amigas e fregue-
zes que mora na rua D. Latira 1
de Araújo n. 71. Attenção; traba-
lhos em costura com perfeiçio.

(a 14»

CALLQS KALOPLASTER
Não existe outro remédio egual |»ra os callos: porque ale hoje I.

o unico que applicado em cima dos callos faz desapparcer as dores em ¦
poucos mimutos e os callos em tres (Kafl. Sim, a maior, vantagem ei —-
Suprimir a dor o nue nenhum ostro fai, pe.lo contrario, causam dores
horríveis, porque são liquido* feitos com ácidos ou pomadas causucas i
para queimar. Só podem causar der: n4o se illudam, nem botem o seu
dírtlieiro fora, com outros, só KALOPLASTER. Por lísoo, pelo Cor-
reio mais $200; era todo* as pliaimacias c drogarias: Araújo íreitas &
C.«. Ourives 88: J. M. Padieco, Andradas 43! P. de Araújo _ Ç', S.
Pedro n. 82. (S «fo)

STEN0UN0111
Hoje o unico tônico receitado pela

classe medica!
Na fraqueza pulmonar, tubere tilosc, anemias, cores , pallidas,

moças e creanças rachiticas, neurasthenias, com dyspepsia, impo-
tencia, fastio, fraqueza geral, garantia das senhoras grávidas pro-
duzindo bons partos e evitando aborto, augincntando o leite, a
sua fania; está na vóz do povo! Estupenda descoberta do sábio suis-
so Gcorge Wartzenl ,.,>,. r-tu - .„, i7r„

Nas boas pharmacias e drogarias. Granado & Filhos, rua uru-

guayaiia, 91. Granado & C, rua i- de Março, 14. Vidro, 5$ooo.

Pilulas Purgativas e
Anti-biliosas de Brito

Approv»tf.is 'e _>remiada9 com
medalha de ouro. Curam: prisão
de ventre, dores dc cabeça, vomi-
tos, doenças do figado, rins e
rheumatismo. Não produzem co-
licas. Preço, i$joo.

Dopositos: Drogaria Pacheco,
rua dos Andradas,- 45; á rua. Sete
de Setembro ns. 81 e 99. babr.i-
ca: Pharmacia Santos Silva, rua
Dr. Aristides Lobo n. 220. Te-
leplionc n. 1,400, Villa.

TaBAGE ORIENTAL
LARGO DO MACHADO, 27 TE-

LEPHONE 55 CENTRAL
Acceitam-se carros em estadia,

vende-se materiae3 pelos mesmos
preços da .praça. 5=33 J-

AMASECGA
Precisa-se de uma com pratica

e de cõr branca, de preferencia ai-
lema. para cuidar de uma criança
recém-nascida. Na rua Andrade
Pertence n. 34. Cattete. (445 S)

Praia do Flamengo 04
PUNSAO FAMILIAR VIENNA

Alugam-se bons quartoi com to*
do conforto, a familiai o cavai
Iheiros. Teleph. 3804, Central.

39(4

v- S^sK^S^iGasa na Avenida Atlântica
TAR DINHEIRO ?

E' o que pôde conseguir fácil-
mente, por aluguel mensal e modi-
co, todos os moveis; rua do Ria-,
chuclo n.,7, Casa Progresso

A!uga-oc, por prazo determina.-
do, boa casa mobilada para fanii-
lia de tratamento. Informações
na rua N. S. de Copacabana nu-
mero 1.057, das 14 ás 17 horas.

*)J^PJ*|*n*^B^MKP*M__ar*B_______a*_-M*S_______r*_KM ¦«¦«Mil ¦ 1 ¦.•_¦>_»--» ¦• ¦ 1 ¦ 1

[Instituto IPolyglotico]
listão fur.ccioraudo os seguintes cursos i!c.-t. instituto :

CURSO NORMAL CURSO DR LÍNGUAS
CURSO ANNEXO CURSO DE VIOLINO
CURSO PRIMÁRIO CURSO DE PIANO
CURSO COMMERCIAT. CURSO DE DACTYLOGRAPHIA ,
CURSO DE TACHYGRAPHIA CURSO DE PRENDAS FEMININAS

O corpo- docente é. escolhido a capricho e merece absoluta confiança.
A disciplina do cstabeicciiiieiilo é irrcnrchciisivcl.
No gênero é o unico estabelecimento da capital.

Avenida U\o Branco — 106 e 108
gfr_»ffllBg-_*«iq*^^^

Doenças da pelle e ve-
nereas—Physiothe-

rapia
Dr. J. J. Vieira Filho, funda-

dor e director do Instituto Dermo-
therapico do Porto (Portugal) —
Tratamento das doenças da pelle
e syphiliticas.Applicação dos agen-
tes iphysico-naturáes (electricida-
de, raio X, radiiim, calor, etc),
no tratamento das moléstias chro-
nicas e nervosas, cons.: rua da
Alfândega n. '95, das 2 ás 4 ho-
ras.

COSTUREIRA
MME. PASSÀRELLI

Previne á sua exma. clien-
tela que reduziu seus preços. As-

1 sembléa 117, 2'* andar, entre Ave-
j nida c largo da Carioca. Tclcp.
I 33, Central. J 74-
I "" " '

O FÍGADO
O figado é um dos órgãos mais importantes da nossa economia,
Um figado desordenado causa a perda do appetite, prisão de

ventre, dores di cabeça, infartação depois de comer, perda de ener-
gia para o trabalho physico e mental, perda de memória, cansaço,
palpitarão do coração, somno desassocegado, urina carregada, tns-
teza, etc.

Em seguida aos symptomas acima mencionados, sobrevem um
estado nervoso que produz graves resultados, como sejam bypocon*
dria, perda de poder sexual, etc. .

As PÍLULAS UNIVERSAES MELHORADAS DE P-BRES-1
TRELLO, contêm em si os agentes medicinaes para combater oi
males acima enumerados.

Estas pilulas são compostas d e vegelacs, e o seu uso não requer
resguardo, nem dc boca nem de tempo, — Caixa, 2$5oo.

Remctte-se pelo Correio, uma caixa por 3$ooo, seis caixas por
i3$ooo e 12 caixas por 26Í000, Não se acceita sellos nem eslam<
pilhas.

Vende-se na A' Garrafa Grande
Rua Uruguayana n. 66 e Avenida Pa sos n. 106

Perestrelio & Filho
Em Nictheroy, Drogaria Barcellos

J 444>

AUTOMÓVEL
Vende-se um Branchi de ,io

H P., com pouco Áiso, próprio
para narticular; ver e tratar na
rua Pedro Américo 70. R 504

CORPINHEIRAS '
Precisa-se |le unu |0U duaJ

boas corpinheiras que saibam tra-
balhar por figurino; na rua Bento
Lisboa 11. 42. R 593

PÍLULAS DE SAFERANA Abreu
Sobrinho

CUBAM
Sezões-Maleltas

Febres palustres
lute» tnitteníes

Ncvralifian
Uullo cuidado cuui as imitações e fulsiflcacões

Oqicos depositários, Bragança Cid & C.-R. do Hospício 9

LÂMINAS GILLETTE
Legitimas lâminas

caixinhas de hickel,
rua da Carioca n.
Acosta.

Gillette, cm
duzia 4$5oo,
28, Irmãos

SALA DE JANTAR
Vende-se uma nova, estylo hol-.

landcz, nove peças, muito cie-
gante. Ver e tratar á rua do l>'o-
sario ;6, 2" andar. R 56S9

181 O .._.A1íK_0 DB JAX-J0T JUI.ES MARY 1-OLHETlM DO "CORKEIO DA MAMIA" 18S

Quando o orçado entrou, um tanto admirado com aquellas idas e vindas,
o seu primeiro olliar dirigiu-se para o revólver que estava em frente dellc.

Pareceu surprelieiiilido.
'Ah! disse elle, já o acharam? Onde eslava?
'Kstá. cerlo que este revólver é o do seu amo?
Ora essa!

João agarrou nelle.
- Voltou-o e tornou a vohal-o para todos os lados e depois collocoii-0

cm cima da mesa.
'Kntão?
Kntão, estou cerlo disso. Demais, o meu anvo deve ter a mesma cer-

teza e interrogue-o. Não i verdade, senhor? Não lia meio d,e haver ongano.,
ConittiJo, existem muitos revólvers do mesmo gênero, com a mesma

cõr do aço, com a mesma córonha c com o mesmo calibre.
Sim-, senhor, não ha duvida. Todos os revólvers se parecem. Mas.

.11 tenho duas provas para affirmar que este nos pertence.
—¦ Duas provas? Quaes são?
li o juiz, bem eomo Píiison, escutava com interesse.

Primeiro, estas nodoas de ferrugem, aqui, veja... Veja o senhor
mesmo, vê que o aço está carcomido. Não pude tirar este defeito. A culpa
íoi do meu amo, que _e esqueceu tlelle sobre a mesa do jardim.

-— -E' exaoiamente o que o senhor disso, sr. Beauíort.
Bem vê, senhor; as minhas primeiras desconfianças não me enga'

vam. Kil-as, pelo eontrarki, certificadas.
E a outra prova? pergmitou Laugier ao creado.
Um dia, desarmando a ebronlia, a chave dç parafuso escapou-me

.irão c 'fiz 110" aço este risco profundo que aqui vè. O sr, Beauíort ralhc
bastante commigo por isso.

E' vcrSade, disse Beaufort, tinha òsqueckfç) esse facto.
li eu rcçordo-nte, poniue, sendo muito dedicado ao meu amo, fie

tcmrirc nitiilo triste (iiiando o senhor rallia (íoinmigo.
'Bitlão j:i não ha duvida, sr. Beaufort?
Xcnmtma, sr. Laugier.
Este revolver é cffcctivaiij.nte ícu?
Pertencç-mc.
Póíle explicar-me como pôde desapparecef este revólver de sua casa

C senií para o assassinato d-o sr. V-alognes?
Senhor, disse Beaufort com certa impaciência, já lhe disse que tal

explicação não cita na minha mão íõniecer-lh'a. -Sou eu, pelo contrario, que
lhia I"1.'"- ^',0 ^ 'ia 'liitiha competeticia, mas sim da òtia, explicar niystcrios.

liste i íacil de explicar, senirori
Ainda bem. e o senhor presta-me um grande serviço se quizer

dár-mc a chave do tuiynia.
- Kil-á.
limpou-.»:

(.) .cttiior scrvitt-sc do revolver, 'hoitent de manhã; o seu crea-
<io liinpoti-o; depois tomou a çoliocal-ó na panoplia. Antes do senhor sair,
o revólver estava lá; lo^o i|ii.' senhor saiu, o seu creado verificou que ji
lá não eslava, o logo íoi o senhor que o levou.

E' f.m erro.
O senhor levou-o e foi o senhor oue o perdeu na florest.i.

Beaufort encolUtui os hombrbs cóm pouco respeito:
E' moliior 'üíor :á que fui eu quem assassinou esse pobre V.ibgnes.

por fluem tinha sincera aífeiçáo.

Não formulo acctisaçoes, senhor, ma-s «ão o deixarei ignorar por
mais tempo que desde esta manhã achei contra.o senhor indícios graves...
e sou obrigado a prendel-o até que esses indícios sejam -influentemente

explicados.
Beaufort tinha-se levantado dc um pulo:

O senhor... preüde-nic?
Prcndo-o.

A mim? Oh! isso é brincadeira!...
Queira seguir-nos, senhor. ,
Alas emíim, posso saber sobre que repousa tao ridícula aceusaçao..

Se ha apenas indícios vagos, o senhor pôde, esperando que a luz se faça,

deixar-me aqui. Dou-lhe a minha palavra de honra que nao tentarei fugir.

Demais, se o senhor não tiver confiança na minha palavra, o que e possível,
visto que me toma por um assassino, o sr. Pinson pode ficar comungo.

Não. Não conte com isso.

Beaufort calou-se. Olhou para os tres homens que se achavam ali; dc-

pois para o seu creado João, que chorava.
O rosto do sr. Laticier eslava, como sempre, frio e duro A convicção

<lo juiz estava quasi a firma-se. Demais, as provas recolhidas bastavam

para motivar uma prisão.
Pinson, pelo contrario, estava longe de estar caln». Dava pulos na ca-

deira. Contemplava ora o magistrado, ora Gerardo, ora Beaufort. Mas o

sr Laugier não o interrogava c o agente não podia tomar a palavra.
Depois da descoberta daquelle revólver pertencente a Beaufort, -di-ve-

jilós (lizel-o, ficou com as idéas transtornadas. _
Pelo que respeita a Gerando, pallido e uiterdiçto, nao ousava levantar

os olhos para o marido de Márcelliria; ,
O sr. Laugier bem lhe tinha dito ao terminar a conversa que titinam

(ido juntos sobre a fcrid,a de Beaufort e sobre as observações oue essa fe-

rida tinha inspirado ao medico. .
O sr. Laugier tinha falado assim:

Espero uma descoberta mais grave do que a sua.
E essa descoberta acabava de .fazel-a e, apezar da sua amizade por

Beauíort, apezar da certeza moral de que aíjuelle çxcèllcnte homem era m-
capaz de tão horrível crime, não podia deixar de reconhecer que o sr. Lau-

gier tinha direito de ser severo e de se cercar de precauções.
Naturalmente, o rosto do doutor reire.tul aquella impressão,_ porque

Beaufort, que o contemplava, murmurou dolorosamente, pondo as mãos com

tristeza:
 Também o senhor, meu querido Gerardo. disse elle. também o senhor

me ju'-a' criminoso? 'E' possível? Então, que fiz eu para isso?
Gerardo levantou-se e íoi lhe apertar a mão. .

Não, disse elle com voz forte, não ppss.if.ulgat-olcrimii.oso. Revolto*

me contra essV.tlêa. Ha reunidos pelo acaso ,contra o senhor certos façtos

quê ainda não foram explicados. Esses fáçtòs, quando forem esclarecido?,

redundarão em sua honra, meu caro.sr. Beauíort.
E o medico accresccnrou cornmovido:

Por minha parte contribui para a sua desgraça,
Como assim? „-.-¦"'•• • , •, .
Forrmilamrò as observações que recolhi a respeito da sua ferida da

/naneira por que o fiz.

CAVALLOS
Vendem-se tres, de raça árabe,

próprios para reproducção ou para
circos, pois estão amestrados em
alta escola. Trata-se 110 theatro
Republica. 437 J

PHARMACIA
Vende-se uma, próxima ao cen-

tro de esquina, e desembaraçada.
Tratar á rua da Assembléa .14,
drogaria. R ,733

CASA SLOPER
Precisamos para a nossa

filial da Bahia, moças «le boa
apparencin, pnra o bulcão

Damos preferencia ás quo ti*
verem familia lií.

Pura muis informações, dl-
rijçirem-se 11 rua «lo Ouvidor
187 e 189.

Tratamento rápido, radical, racional e seientifice
DAS

Feridas
A SANTOSINA (nômada sec cativa) é o remédio aconselhado

para o tratamento rápido, radical, racional e scientifico de qualquer
ferida nova ou antiga.

A SANTOSINA desfaz as carnes esponjosas, amadurece e.faí
rebentar os bubões vencreos, os panaricios, os unheiros, os anthra*
ses e os tumores de qualquer espécie, »cm ser. preciso rasgal-os .
ferro, impede-os.de..gangrenar c cicatriza-os radicalmente.

Cura as chagas ou ulceras, os golpes c as cortaduras.
Desincha as inchações, taes como ns- ciysipelas, as pernas inchi/

das. restituindo-as ao seu natural.
Cura as empigens com bolhas e vermelhidão, os destroc e a»

sarnas.
A comicháo dcsapparece cm poucas horas com a applicação de.-

ta pomada.
Obra as hcmorrhoides externas, allivia como por encanto o prtt-

rido ou comichão desesperada no ânus e desfaz completamente o» tu-
mores hemorrhoidarios ou mamillos. Cura as queimaduras.

Esta pomada é muito fresca, não exige resguardo e deixa tra-
balhar.

FAZENDA
Compra-se uma, na Baixada

Fluminense, para os lados de Sa-
rapuliy; E. F. do Rio de Ouro;
E. F. Auxiliar ou ramal de Ita-
curussá. Cartas dando as devidas
informações da propriedade e con-
dições de venda, dirijam para o
Hotel Royal a Manoel Souza.

R 633

CACHORRA
Dcsnpparcceit hontem, 3 do cor-

rente, uma Dinamárqueza, com
as orelhas cortadas, cõr cinzenta,
levando unia colleira com as ini-
ciaes A. L. ; pede-sc a quem a
tiver, de a entregar á rua Fon-
seca Tclles n. ii.1, que será gra-
tifiçado, S. Christovão. R 627

MODISTA
Precisa-se, de preferencia fran-

ceza, que tenha perfeito conhe-
cimento de confecções de blusas,
para tomar a direcção dc uma of-
ficina. Resposia á A. Castro, na
redacção deste jornal, indicando
onde pode ser procurada. R 623

Exma. Sra. JüLIA
Com referencia ao annuiicio

que poz neste jornal, peço-lhe que
tenha a bondade de informar-iuc
onde pode ser procurada para o
referido fim. Resposia. em caria
fechada, para a rua Itaoirú n. 20'.
casa III, a Francisco A. (S 692)

Preço da lata 2$soo, pelo Correio, 3$50o.
los nem estampillias.

Não se acceita scl-

Encontra-se 11'A GARRAFA GRAND0
66 JELTJA. XTRXJQ-XJA.-y-A.IVA. QQ

PERESTRELLO & FILHO
o á> _A.veri.icla, Passos 106

E cm Nictheroy, drogaria Bar ellos. J 4-l-tí

Casa espaçosa mobilada CARTAS PERDIDAS
Precisa-se de uma„.perto do cen- I Gratifica-se a quem entregar ã

tro, para uma familia do interior. !<la Passagem n. 233, Botafogo, das
Cartas a J. C. Sanla Rita do Sa- j 8 ás 10 horas da manhã,
pucahy, sul de Minas. 5281 Jl (.j.i

aiLáDE
Para açougues, cervejarias, botequins, armazéns,

lfiilerias fruetas, rrt;idencias. etc., etc.
Fabricante • x*.nuffier. Rua Vasco da Gama 16

SITIO
Vende-se um cm Sacra Familia.

próprio para lirar tocos informa-
ções no Boulevard 28 de Selem-
bro 326, Villa Isabel. 280 .

DENTISTA
Aluga-se um gabinete a dentis-

ta, formado legalmente. E' ua rua
da Carioca, Tratar com o sr. Ca-
tão, na casa Cirio. R ,i-'.l

Bexiga, rins, próstata e ureíhra
A UROFORMINA cura a iimiiliciencia renal, as cystites, py.tites,nephrites, urethritcs, uatarrho ria bexiga, iníhmmação do prütUit.i. Dís*

solve as arcas e os cálculos d»? «ciOo urico e uraios,

Nas boas ptincias-Flua Vde Março 17-Doposito
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PEQUENOS ANNUNCIOS
VENDAS EM LEILÃO

JPENHORES_
LEILÃO DE PENHORES

Em io de novembro de 1916
A. MOTTA Sr IRMÃO

5, Beco do Rosário, s
_as cautelas vencidas, podendo ser
«formadas ou resgatadas ate a
lhora do leilão. 293 J
(_________——>——————————————¦——•«—-

Leilão de penhores
6 DE NOVEMBRO

NA ANTIGA CASA

E. SAMUEL HOPPMANN
U.-TUAVESSA DO ROSARIO-13

JÓIAS
¦Das cautelas vencidas, podendo os

Bi*! Mutuários reformar ou r«.j
suai cauie-u até i hora de principiar
o leilão. _________________

iIpíMdhIaridãbe
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AMANCIA, viuva, com 68 anno,
At edade, quas! císta. ...

ANNA DO AMARAL, viuva, cega
e além disso doente c sem.ninguém
para «ua companhia, recolhida a um

"'ANGELA 
PECORARO, viuva, com

B6 annos dc edade, completamente
CtNNAPaE&LIA 

ROSA, pobre ve-
lliinlu, coin 70 annos de .edade.

CARLOTA, pobre vellunna sem re-
CJELVIRA 

DE CARVALHO, pobre
a-iiffa e «tm amparo da [ami.ia;

ENTREV.- TA, rua Senhor de Mat-

asais, gsasawss?»
"'fRAteicT5 DA CONCEIÇÃO
BARROS, cega de ambo, ollios 1
"'j&AQUIM 

FERREIRA CHAVES,
e.-.trerado sem recursos;

LUIZA, viuva, com oito limos
'"SOARES, 

viuva, velha «tm poder
''MARIA 

EUGENIA, pobrl: velha
Bem o.menor recurso para a fua s_l>-

SANTOS viuva, com 68 anno, oc
«jade, gravemente doente de moléstia»
'"tHKREZA. 

pobre ccgulnha sem
• '.isilio d» ninguém. ^^^^

NEURASTHENIA • FADIGA
PROSTRAÇÃO DE FORÇAS

jE'o mais poderoso tônico empregado
contra as moléstias ou excessos, que

produzem esgotamento nervoso

A LUGA-SE a casa dajua^eueral 
_^g|fe?J 

ci.i.-d, rua Br.

ixCamara 11. 27*. com
mazem o 1 andar

ANEMIA CEREBRAL ••
o» •• PHOSPHATÜRIA

_____________________________-_M-M-MT»rM^rar,*-***»-*«a*1*-*****-*»»****~'

A LUGA.SE uma tala para «scrinto
Ario; -aa Buenos Aires 118. z _ _,.,

A LUGAM.S?. hiagnificas salas para
•ilescriiiiorioa por soíc-oo. mensaes;
no i° andar, do predio rçcentemeuW
construído á rua da Quitanda: =4

hom ar- -Íl-Corrêa Dutra .70, Uttctt, para
(388 J) E familia por commodo preço- a chave

está ua esquina, onde 8, II»ja.

trata-se na loja. (380' J lí

A 
ILUGA-SE um ouarto rara um ou
.dois moços solteiros, com ou sem

.pensão e lu, electrica; na rua da
Alfândega n. 161, i" andar. (i8iE)J

ALUGA-SE 
uma sala de ífèntóera

casa de familia, - rua <J« Uczeti-
de n .74. sob. Q°'E> ¦>

ALUGA-SE 
em avenida.i-ulincta e

socegada, casa nova.coaijduas sa-
Ias. cinco .quartos, optmia. IlítaHaçao

¦._ _•_ _«._ ' \ >*-.*. 1111 ti rins 1 *

A LUGAM-SE duas salas dc
¦avAfrento i»nru escriptorio; na
rua 1° dc Março 20, próximo
á rua do Ouvidor. (J 131)11

UM 
almoço 011 jantar completo

com a sobremesa dentro de um
pão por 600 réis, ua rua do Rosa-
.io 11. 137. (2844 S) J
_l ... ,-.... ¦ - .

ALUGAM-SE 
dois quartos juntos

ou separados, com mobilia .e pen-
são, para familia ou cavalheiros de
tratamento; Senador Dantas, 14.

(48:0 12) S

4 ALUGA-0? na rua do Riachúelo
-Ti-n. 161, ur» quarto mobilado com
¦pensão, n um preço summamente ba-
rato, para dois ou tres rapazes.

(5814 E) J

ALUGA-SE o esplendido 2°
¦Mandar da rua do Ouvidor
n. 24; trntn-su no armazém.

(J 379) E

A 
LUGA-SK com telephone, optima
sala de frenle, casa de família;

na avenida Kio Branco M5. 2°. ,.(433 E) M

ÍÃTõÃ-SE uma boa 6ala dc. fren-
te, com entrada independente, com

ou sem pensão, a casal ou a moços
solteiros; na rua da Misericórdia 14.
3» andar.  (439 E) M

mmmmmÊmWmWmWÊmwm
DOIS CÁLICES DESTE 1
PODEROSO ANTI-rtCIDO 1
EVITAM AS MAIS GRA- m
VES DOENÇAS I

| Guaranesm I
m^^^^^j^B|5io_||
A 

LUGAM-SE, a cavalheiros do
comniercio. bons commodos, com

luz electrica creado para fazer Iim-
peza co nisacadas rara a praça Uuin-
ze dc Novembro; ú rua Clapu n. »•

(139 E) S

ALUGA-SE 
para escriptorio ou para

rapazes de todo o respeito, uma
magnífica sala de irente. coia t"»
sacadas « mais um. confortável quar-
to, ambos com entrada independeu c,
luz electrica « todas a, commodida-
des. Em casa de pequena -família de
tratamento, recentemente mudada para
a rua Primeiro ae Março n. 100, a»
andai. <3°'D J

ALUGAM-SE 
dois quartos Indepen-

dentes, juntos ou separados, luz
electrica, telephone e serventia; na
avenida Rio Branco n. 183. f andar.

(333E) J

ias, ciiit-Ti .hu«*'¦ v?' xi*v*"-.' i^,~v.-"
sanitária, etc. VolttatariMi.p_»3. on-
de so trata.  ;_ / <71 C) «

ALUGA-SE a casa'1 da rna
-í*-Silva n. 25, a familia de
tratamento, com P< salas, 5
quartos e mais commodida-
des. Trata-sò nesta redacção
com o sr. Duarte Felix.

A 
ILUGA-SE . un» casa com- dual
salas, dois ijuattos, cozinha, quin-

tal, jardim, porão, «te,, 5 traveesa
Oliveira ia; Botafogo; as.chaves_eswi'im» * -I ¦.-•-.-*?- ',
tão na armazem Ideal,
Grandeza 292. 

á rua Real
(436 G) M

ALUCA-SE 
em casa do iaui.iha,

uma boa sala de frente para jar-
dim, a dois rapazes, a 120S cada uni,
s6 com pensão; na rua \ndradc Per-
teuce 3=, Cattcte. Teleplione Central
_tOf. (449 O) M

A 
LUGAM-SE maenificos quartos.de
frente bem mobilados com opttma

pensão a senhores de tratamento, es-
tudantes ou a casaes sem filho;£SUO|
1» da Março n. S3. a". (4W ») lv

ALUGA-SE 
uma boa sala dc fren-

te, com • mobilia, luz. "electrica,

para um ou dois moços do', 'comr-.i.er-

cio; na rua D. Luiza «.» Gloria.
(4161 G) 5

ALUGA-SE 
â rua do- Cajtete 176,

telephone 200S. perto aos banhos
de mar, boas salas de frente, lindos

âuarlos 
-na chácara, preços liem re.

uzldos, tudo ralormado.. Com todo
o conforto, sò a família! c cavalheiro
reseitavel; English Hotel," tratamento
de primeira ordem. (4540 O) B

A' 
LUGA-SE por 88$ uma cása^ tem
grande quintal; na rua do tateie

n. =14. t -,&7'5 G) R

ALUGAM-Sli, 
a dois casaes distin-

ctos, uma tica oala de frente c
um esplendido e ár.ojado quarto, sem
mobilia v com ou r sem pensão, .etn
confortável e elegante predio, habita-
do por distineta familia. á travessa
Cruz Lima n. 35. proaimo aos ba-
nhos do VlamoiiBo; tem telephone;

(138 t.) S

Quereis ter uma, bella. CJalaeljeii*» ?
_——-. — USAE ——-—-.-'——

POMADA AMERICANA
elimina a cuspa, dá brilho e evita a queda dos cabellos r .

VENDE-SE EM TODAS AS PERFUMARIAS

ALUCA-SE. 
por 200$ mensaes. o

sobrado -da rua oVluntarios <la
Pátria 27ij uaa.se na casa de for-
ragenj. > (455 OS

ALUGA-SE 
uma sala a empregado!

tio commercio. 4 rua da t-arioca
los

.... Jarioca,
48, 

"2" 
ar.dar. 

(422 M) _

A 
LUGA.SE em casa dc casal decen-
te, sem filhos, uma magnífica

sala de frente, com ou sem mobília,
a outro casal; na praia dc Santa Lu-
zia n. f42. U8» b) J-

ALUCAM-SE 
salas de frente, na .

rua de S. José 11. 52. 2" andar, |
a rapazes. (446 I!) M

ALUCA-SE 
um bom quarto,-cin.cn-

sa dc familia. a moços solteiros;
informa ac á rua Comendador Leo-
narilo 40. prosimo 110 Cacs do Porto.

ÃWIAS SEGGftS E DE LEITE
nrtUEClSA-SE de uma ama secca;
X á rua Conselheiro Barros, 3 —

Jtio Comprido. Ordenado '5$oo°-
(257 A) »

IJ 
RI'CISA-SE de uma pequena para

. amn secca c serviços leves: rua
Pereira Nunes 11. 79- (Ç°j A;_'c

TÍRECISA-SE de uma mocltil.a.
X 'branca: para ama secca e. pe-
íiiienòs serviços dc.casa dc^amlo.
-1'nit.i-se na rua Gonçalves Dum 11.

38, a» and. .(217 A> _i_

Cozinheiros e cozinheiras
"ÃTUGAM-SE 

boas cozinheiras o.
lAiiioeinlias, na estação de Vassou-
ras (roça) gente honesta; Pciliitoj a

Agenor. Portugal. (Enviem sello.-).

Não comprem"sem 
primeiro visitai* a

Drogaria Granado & Filhos
RUA URUGUAYANA N. 91

Pesagem gratuita em balança sen-
sivel a 1 gramma

ALUGA-SE 
o a" andar do predio

n. H4 da rua Primeiro de Março,
com vista para o mar. (717 l'-> i

ALUGA-SE 
em casa de um casal, um

grande quarto com janella « luz
clcctrica, a um rapaz do commercio
ou a um senhor de respeito; na rua
do Riachuclo n. 329. W _) 

')

AOS DOENTES
OURA RADICAL da gono-

rrhéa clironlea on recente,
estreitamento dè uretllrã, em
poucos dias, por procosjsos mo-
dernos, sem dor. Oatantc-so
o tratamento, impotenèla, sy-
nhllis o moléstias d«*í pelle,
appl. 600 o 904. Vaccinas
antigonococclca. Pagamento
nnós a cura. Consultas dia-
rias, das 8 iis 12 ode 2 As
10 da noite. 1. O. B?Sl. Ave-
nida Mem do Sú, 11».

ALUCA-SI! 
um espaçoso quarto de

frente, mobilado cora gosto, a pes.
soa de tratamento; 4 rua lavares
Bastos 30; trata-se próximo 4 fila
Conselheiro Bento Lisboa. (105 t.)b

LUCA-SE" o~üel!o sobrado de
cons-.riicção moderna, com todo

conforto, para grande familia-, na rua
•da Passagem ti, 9.1. Botafogo. 300Ç.

A 
LUGA-SK poi 100$ mcnsaei a A LUGAM.SE.casas, n 120$.^ na rua
boa casa assobradada, situada tij! _________ 22<n(73S _jv_J

parte elevada da tua Dr. Campo, da ê-JJ_'—i**JT*******~~*^~*~-• *n ,2! ode nâ0 "a cncuetí s. Gtirislovão, Andarahy
e Vilia Isabel

rai 11. 1 -1, uuuc não na ciu-uvi-i*., >
pintada c forrada dc novo e com luz:
electrica, As chaves oio armazem dn
esquina e trata-se na rua General Ca.
mara n. 115, sobrado. (139J)

ALUGA-SE 
o predio n. IX da rua

Gcn.-ral Polydoro n. SS. Botafogo:
tem luz clcctrica; ioo$ooo (io.-G)b

ALUCA-SE 
a casa da rua D. Mar-

çiani 67; as chaves no 11. 65.. Bo-
tafogo. (450 O S

ALUGAM-SE 
bons quartos; na rira

da Ouitanda 196. <7'4 L) J

A LUGA-SE por 25$ pequeno quar-
Ato a ressoa que trabalhe fora, a
ladeira Senador Dantas 8. (107 '¦) 1

XWIGAM-SE bons commodos para
_-Jliiioços solteiro,, dc. 35$ e 40S; na
rua de S Pedro 145. Io- 

_°j 
ft»

"ALUGA-SE 
o' sobrado da

X*-run do Lavi-adlo 36, com
quatro qnai-tos, duns snlas.
etc.; trata-so na rna da^Qul-
tunda 68, Io andar. (J406 fc

A LUGA.SE, cm c.-is.- de familia de
J/ítrala-.lii.nto. um excellente quarto,
para pessoas dc tratamento; rua l-er-
reira Vianna 21. (433 G) a

ALUGAM-SE casinhas na
^Avenida da Gloria, rua do
Outteto 123. As chaves na ca-
sa 15. Trata-se com Paulo
Passos & Comp., rua Santa
Lmtla n. 202. O

¦iBníaiiiBiaiiiiHainiiHH

ÍOS 

QUE SOFFRBM DO
ESTÔMAGO DEVEM USAR

1 Gtiaranesia
m.\mm\mm.mmsmmmm
ALUGAM-SE, 

em casa de familia,
uma sala dc frente e quartos,

para casal sem filhos ou rapazes sol-
teiros, todos com jancllas: ua rua de
S. Luiz a.'23 (Kstacio de Sá).

(243 J) J

A 
LUGA-SK a casa da rua lelippe
Camarão 44. contendo duas salas,

dois quartos, cozinha, quintal, entrada
ao lado; as chaves estão no armazém
da esquina. Aluguel, íoiÇooo.

(134 L) S

AI.UGA-SK-a 
casa n. III da ru*

Nogueira da Cama, Cancella; ilua»
salas dois quartos; lem electricidade;
as chaves estjo 110 11. I; traia.se ria
rua SenaAjr Alencar 162. (t.00 I.JJ

ALUCA-SI-I. 
por 95$. casa mode

na. coi.n 4 quartos, fogão a ga

ALUGAM-SE 
com ou sem.;mobília;

dois quartos muito Kajados, com.
frente para o palácio presidencial .c um
«utro menor com muita luz, muito ar.
c bonita vista para casaes ou pessoa»
de tratamento, cm casa dej 4 pequena
familia; na rua do Cattcte 11..132. so
brado. W9 O i

ILTJGA-9K o predio da rua Maior
.Fonseca n. 23; as chaves estão tio

n. ai; trala-sc na rua do R08»"^'^

Af.ÜCA-SE. 
em casa de casal som

fillios de todo socego. um Rrande
c nfcjcíih) commodo, com ovt sem mo.
bilia. p.ira casal ou senhoras serias,
com serventia 110 resto da casa; rua
Frei Caneca 541, oroxinio ao Estacio
dc Sá. ('.to lv) o

IIREClSA-SEí 
para pequena fí.milKi

de" boa coziiilicira que saiba
ensromihar paro liomem e durma .no
aluiíacj. F.xicem-'e boas referenciai.
Ordenado .10$"; travessa dc S- Sa ra-
,r0r, 35 — Haddock Lobo,_ (SS-t » R

1)llliCISA-SiE 
dt uma hoa cozinhei-

ra, para ca«i de famdia; bmilç.
vhrd 28 de Setembro n. 17/ — Vitu;
I sabei. .-'; . .X6" »¦> _

ALUGA-SE 
um quarto, a moços do

conunercio: casa dc família; av.
llenri.|i-.e Valladares 23. (438 L)S

ALUGAM-SK 
aposentos magníficos,

com todo o conforlo; preços mo-
¦dicos; para moços do conunercio;. na
rua Líuz Gama n. 45 antiga do Lspi-
rito Santo Vilia Fernandes. (taolPS

A 
LUGA-SK a espaçosa loja, própria
para qualquer negocio; Senhor dos

Passos 71; trata-se a rua da Lapa
n. 103. (4532 E) U

A 
LUGA.SE um esjilendido quarto,
mobilado, a pessoa de tratamento;

na rua t° de Março 23. a" andar. (E

ALUGA-SE 
a casa n. 9 -da rua

Bento Lisboa n. 7?, tem Ires quar-
tos, duas salas, cozinha caqlilirtal; as
chaves 110 St. ' >'-(\n y> J

ALUGA. 
SK uma sala confortável,

para descanso, cm casa de senliora
so; rua Gloria 102, sob. (iSioGJ t

ALUGA-SE. 
por =23$. o :

rua Visconde Silva Si; <
cila Coni-, Iraiá. 130; trata-se

tircdio á
chaves á

rua v-uii I-. xr«.|t» i jw, ii.im-oc HS j-0,1,r
panhia de Administração Garantida. :;
rua da •Ouitanda 08. (44'9 <-) «

ALUCA-SE 
um magnífico quarto,

mobilado, sem pensão, a moços do
commcrcb ou cavalheiro de trata-
mento; rua Andrade Pertence n 18.

(7<I J) J

ALUCAM-SE 
predios. com bons

cotiiuiodos. intimai grande, luz ele-
ctrica; tratam-se na tua Barão do Bom
Retiro n, 119; 8i?ooo. Ü4° D ¦»

ALUCAM-SE 
oi predios da rua

Conselheiro Jobim ns. . 19., c°m
hons coimnod.,3. jardim e quintal gran-
de; larta-se na rua Barão de Bom
Retiro 11 119-; 91.000. (140 ______

rua
bonALUGA-SE 

ò predio n.. 12 da
Major l'onseca. S. Christovão,.

des dc S Januário, logar saudável:
ioo$ooo. , ('oi LJ o

 ler-
 ., quarlos. fogão a gaz,

electricidade). ele; na rua .Esperança
59; chaves uo u. 5.1. bonde X Ja-
imarlo.  (4U1 

JilK

ALUCA-SE 
um bom predio, para

familia. sito á rua Dr. Silva Pm-
to 44. Vilia Isabel: chaves e uifor-
inações 110 BouK-wrd 28 dc Setembro
342. padaria^ (242 I.IS,

A LUGA-SE a casa, rcecntcniciiie
iAciinstriiida, com altos c baixos, d.i
rua S. Luiz .Gouzaca 404'. ver, na
mesma; tratar. Ouvidor 114,,- das .1
ás 4. UM D K

ALUCAM-SE 
a sala de frente e

quarto, da rua Bella dl b. Joio
11. 100. a duas senhoras de família.

(706 M R

|aDllH!Bl«ilI!
§
1
1

¦IllillliIBWII«S!oll!BI!lllollilia^

ALUCA-SE 
a casa da rua Alice n.

84; ar chaves 110 11.. 112 (Laran-
ieiras). c trata-se rua Constituição 6J.

(712 O I

ALUGA-SE 
o sobrado da rua Vpt-

ratiga n. 102, para pequena fanu-
lia; está pintado c forrado- §3«ovo.

1_IREC19A.SE 
de uma cozinheira,

11a rua Viscoimc de Itauna 105.
-..obrado.. C304 B) R

A LUGA-SE uma boa sala, pa-
-rt-i-a gabinete dc medico ou
advogado, com direito fi nina
sala de espera, decentemente
mobilada; no rua da Consti-
tuiçiio ii. 4; trata-se com o
dr. Semi. (J 353) E

Yjlll-XISA-SE dc uma mocinha_ f»'
JL ra serviços de cozinha de peque-
„a familia. Trata-se na rua iGqnçal-
ves Dias n. 38. 2° and. (218-B)J

ALUCA-SE 
um quarto, na avenida

Mem de Sá 11. 40, sobrado,. não
ha creanças nem outros inquilinos,
casa de pequena familia. Preço mo-
dico. ¦ (5"0 L) R

ALUGA-SE 
um bom quarto, a mo.

ços solteiros, na travessa das Bel-
Ias Artes ti. -.. 1171 "> L

MUTA8VTBINÃ
— Única loção que cvtcrmi-
na a caspa o faz renascer o
cabcllo. Dep. Salão lílins, rua
Ouvidor 120 e nas perfuma-
rins. 3$000, V. (J4813^

ALUGA-SE 
uma esplendida sala dc

frente, -bom mobilada, a casal ou
dois moços dc tratamento; casa dc
familia; rua Senador Dantas 19.

.,...: (731 !'¦) J

ALUGA-SE 
a casinha 2.1 da ave-

nida da rua dc Sant'Anna 11. 122;
aluguel 50$; informações na çasi-
nha 27. (7.10 D J

ALUGA-SE 
cm casa franceza, una

grande sala c quartos, a sa a com
cincS jancllas, para casal de 

^aU 
iien-

to, com bella vista sobre a cidade,, c

bahia, com pensão, luz clcctnca, ha-
nhos quentes,-bella chácara, telephone,
11a rui Costa Bastos 44- *«».», J-- f

AT.UGA-SE 
barato, uni porão, com

sala e quarto c jancllas para-a
rua, tem luz electrica, a rua do lti,i-
chuelo, 373- _.C8-' V J.

ALUCA-SE 
por 150? a loja da nia

do Riachuclo 267, com duas salas
dois quartos e dependências, tem luz
electrica. Aberto das 9 as 12 e ¦das

2 ás__. _!."b '•' '

AT.UGA-SE 
tira bom quarto, com cn-,

.irada independente, cm casa <le
familia; na avenida Passos n. 44, sou.

C-52 *> a

LUGA-SE uma boa casa com tres
quartos, duas salas, etc., a tra-

vessa da Lagoa m iC (rua D. Caro-
ta). As chaves estão ao lado c trata-
se á rua Primeiro dc Março ti. o. ,
sobrado;  __. (2O3 

h) > I

ALÚa\-SE 
uma grande sala de

frente, com mobilia; na avenida
Henrique Valladares 11. 5,,cm frente
á Policia Central. (200 I.) a

A'LUGAM-SE 
esplendidos npnseitos,

com optima pensão, mobilados ou
não. eni caía de familia dc todo res-
.peito e fornecendo pensão a domicilio,
¦farta -b variada; Carvalho dc Sa ¦::,
Teleplione 4119 Central. (G.>

A -LUGA-SE a pessoas de tratamen-
XVlQ, um excellente aposento, em
casa de familia, próximo aos banhos
de mar; na rua Buarquc de Macedo
n. 36. (259 O g

JlfilarioLfiilniiiffl
I Não mande V. S. fazer suas roupas emquanto não §
1 visitar a Alfaiataria Leão da America, rua Ma- m
~= _.'_-! 1 T1l-_! _. il/. IV*-.-1.. A..—n A-A«nl«rt*llí \T G f_3

CREADOS ÓREAOAS Ç5
PRECISA-SE 

de. uma 
'creada 

para.
&i'»o c .erviço de um casal sem

fillios-i rua D. Carlos I "•_'='.-.
Cattete.  C>J

rnit-ECISA-SE de uma crca.la iwra
.1 lavar c engommar; rua do Jl.i 1-
Liso n. 9C ':(6V.5 ?'. 

"

TiliKCISA-SE de uma creada para
1 sc-viços leves de conducla aftati-

.•aüa; na rua Passos Manoel 2; -

Unninjciras. (ú^iClK

HUl-nSA.SE dc uma «rruiiiadciia
.1 c concira; para casa dc pequena
íamilia: á rua Conselheiro 1 arros 11.
¦1 _ Uio Comprido. Ordenado 20?.

(256 L)b

*^FRÉLNA5C!MEKT0
(Marca ncgistrnda)

São osmolhores contra Togo e arrombumento
Rua XTrusua.3ra.x1a1 1*43

(Esquino da Uua Tlioophilo Ottoni)

l_HtECtSA.SE dc uma creada para
l .crviçòs leves, rua N. a.--Lapa-

lilÉGOS OIVERSOT"
:A
•Tiin
Crtt
¦Cilll

ALUCA-SE 
a metade dé um com-

modo. por 17Ç, a uma senhora que
trabalho fora; na rua Frei Caneca n.
482 perto da caixa dágua, segunda
c.ibtnha. (_£_ _*j J

ALUCA-SE 
o sobrado da rua Fio-

riano Peixoto 11. 4 com 4 luar-
tos 2 Brandes salas, todo com asca-
das para a rua. cozinha e mais com-
mt/ditladcs; chave e tratar em baixo
110 botequim. (4Jt '',) J

llii?,ll!r,'BifM!!i;»»HI«lll:lil«ll!!»il««.
CHA' DE MINAS §

Ü (Legitimo Chonéo de Couro) gj
a Deposito: Rua dos Ourives F4 B

EBíiailIlíHilIMBIMIflMilfaiBI!"»!"1

LUGA-SE cm casa de fat-.-.lha de
ratainenlo, uma pcrfcila lavailei-
i- ciiRonimndcira, «om perfeição,
roupas ilo honicin. para ser pro-

,.la 11a listrada Real dc Santa
.: 11. 3102, na antiga Praça dc La»-
ira; t-.-los fundos do botequim, das

7 is ir. Dorme no aluguel.
(50t C) I\

t .l.l'C.A.SI-1 uma lavadcua para. la-
.- Vvar.Jcria; tratar na rua Cassiano
.... (¦:, com Agueila M. Corrêa.

(503 O -R

i.iMPREGASE uma moça. de con-
jj ilucta afiançada, dormindo fora j
.iu aluguel, para cozinhar o trivial,
->,. lavar c passar roupa; rua Uento
Lisboa ii. 76. (3537 C) .1

A LUCA-SE. porgo$ unia sala do
--LÍrcnle; mobilada com roupa dc
cama. 'erviço c 'm electrica; av.
Rio Branco 11, 2" and. (743 EJ J

ALUCAM-SE 
duas boas salas dc

frente cm casa de familia. com
ou sem pensão, com 011 som mobilia;
na rua Marechal Floriano Peixotu
11. iC. sobrado. (744 E) R

I A LUCA-SE o 2" andar do .predio
1 _¦»•'_,. rua da. Carioca n. 10. com 4

quartos 
'-* *aJas.Aa_! -Iia.ahf.t:a:- _«(«_»;.

esquetitador ,.e «PF%meí.:r;eWão '.ou

gaz. proorio para tlma~-familia: itran-
de: à família une ajuda'esta presta-
se a mostrar. ' UO, '¦) _.

VENDE-SE 
pequeno lote de terre-

110, á rua André Pinto, em Ka-
mos, depois do 11. 100; trata-se na
ladeira Senador Dantas 8. (708 lvj J

ALUCA-SI-I 
uma boa sala dc írc-ti-

lc. rua Uruguayana 12.1 sob
(268 E) 'a

A LUtíAM.SÉ .quartos e pen-
Asüo confortáveis desdo 4$
por dia, o uma sola cou» pen*
são para casal ou 2tcavnlhei-
ros. 200$ mensaes, luz elo-
ctilcn, teleplione, etc, Pensão
Fmniliiir, Praça José dé Alen*
enr 14, Cattete. (J 40J___i

Chapéosjn Se-
nhoras e Meninas

As nltimas novidades da
estnçao Criações seírnndoo

conceitnado Jornal de
modas

LA FEMME 0H1C"
I Formas em Vcllttdo

sctlm, '
tatral e palha de arroz.
Flores,¦•,-fUw* Fantazias

leites

Leme Copacabana e Leblon
A LUGA-SE o predio 11. 57;

Ada rua Ipanema; tvotn-se _
no n. 65. (J 4920) H «

p visiuil il f-.liiliiii.il 1» lic.iw un niiicnvui fi>« »««

| rcchal Floriano n. Ci. Nesta casa encontrará V. S..
g um bello sortimento dc roupas feitas, em casemiras™ 

pretas, azues c de cores, aos preços de 313*000. 40gO0O j
1 c -iãíOCO, e bem assim um variado, rico e escolhido j1 sortimento em casemiras, artigos modernissimos c |
I dc pura lã, que fazemos por medida u. 45JJ00O, E50$00O ]IcGOíOOO. !I¦I

ALUCA-SE 
a familia <le tratamen-

to, um elegante c confortável pre-
dio novo, situado -num dos melhores
bairros desta capital, pelo módico.alu-
«nel de 270$ (attendendo i oceasião),
tem sala de visitas, de jantar c de cs-
pera, linda varanda ao fado. com mar-
quisc" de vidro o escadaria dc ferro
e mármore, tres grandes quartos, to.
dos com jancllas, quarto de banho
com todos os requisitos; espaçosa co-
zinha com dois fogões e boa despeu-
sa; enorme porão habitavel com com-
tmimcíi.ão interna, grande salão de lu*
iliar e magnífico quarlo independente,
convenientemente forrados e nsio.-illia-
dos; optima installáção clcctrica com
interruptores cm todas as dependeu-
cias, duas entradas com portões de
ít-rro; para tratar c ver com Koilol-
pho Guimarães, largo de S. Fraiici--
co n. aj. >° andar. (4o3 D J

Trabalho esmerado. Execução por figurinos.
Aviamentos superiores....

A LUGVSE boa casa assobradada;
-Acom 4 quarlos 2 boas salas, uorã.o,
urande terreno arborizado c todas as
conimoili-ladcs. por 112$;" as chaves íi
rua Chaves Faria 72, armazém Cancel-
Ia. S. Christovão. (49.11 L) í>

m 
¦ A LUGA.SE o predio da rua I'.spç_,

H 
I Aratiça 11. 6_ com a salas, 4 quartos

ALUCA-SE 
o predio da rua !>r.

.Nascimento Silva 11. 47 (Ipanc-
ma), com jardim ao lado, gratulc ter-
reno murado, electricidade, fogão n
gaz: os chaves estão 110 barracão jun-
to c trata-se na run Marqucza de
Santos 41, chalet XIX, no Cattcte.

(eot .,) J

f Ao Leão da Aisaer-LcEr.!
" RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 64 |

flJpiiÉio^
ALUCÀ-SE 

a casa n. 134 da rua
Visconde Itamaraty: as chaves cs.

tão 110 armazém próximo (cm Vilia
Isabel). (13.1 L) S

= banheira, água quente c porão li.ibita.
s vol; tr.ita-sc na rua Abílio n ío Sao

I Januário. (,032 D t>

ALUCA-SE 
ou vende-se unia boa

casa, com varanda ao lado; na
rua Vinte de Novembro n. 50-

(5403 10 J

AI.UGA1I-SI-; 
as casas I e II da

Vilia Maria, sita á rua Gonçalves
11. 40-A, com duas salas. 2 quartos,
irai coberta, cor-inha. quintal, inslal-
lação electrica. ele; chaves 110 11. IV.
Catumby. 1'rcço 80S c taxa sanitária.

(705 J) J

HADDOCH LOBO E TIJUGA

AI,UCA-SE, 

': 
cm Copacabana. • con-

fortavcl c hygicnica casa. a rua
General Comes Carneiro 13S: as chaves
á rua N S. ilo Copacabana 11. 1040;
tratar, rua Kosario 150. 2" andar:
preço 170$. (274 II) o

ALUCA-SE 
uma boa casinha, na

rua S. Francisco Xaviei 347.. ca-
l:a 5; trata-se na rua Ilail.lock Lo-
bo 37. (7li I\) J

ALUGA-SE 
um bom quarloA cm

casa dc familia, ú rua da Carioca
n. ;;, a" andar. (¦!-' -'¦) '}

ALUGA-SE, 
das 2 il- ás 3 il= <Ja

tarde, a casa pintada c forrailu (le
novo. coni P.az c cleclricidadc, da rua
Viscontld da C-.vc.-i 83. . ,(409 U«

ALUCA-SE o magnífico i" andar
ji—.á praça Onze 11. 154. com 3 sa-
Ias. 8 quartos, cozinha quintal, ba-
iiliclro, electricidade c mais llcpendon.
cias, por 230$; lrata.se na olja.

(¦-,0 1-.) J

ALUGA-SE 
um esplendido commo-

do, mobilado, a um- senhor dis-
lincto ou moça protegida; na avenida
.Mem dc Sá 11. 93, perto da praça
dos Governadores. (4651 W J

ulaiii9s3ai li

A 
ILUGA-SE por 140$, op predio á
rua Guimarães Caipora 11. ,»•>.

'Esti forrado o pintado de novo. Ira-
ta-se â rua Dr. Domingos - Ferreira
11. 292, Copacabana: (483 11) J

ALUGA-SE 
por contraio, para f.v

milia de tratamento, o predio 81
da rua Vinte de Novembro, Ipanema,
mobilado. Informações com o Ciiscao:
11 rua Municipal 34- _____ ") K

ALUGA-SE 
por 100$ .uma '.-,ci^.?.W.

coin duas salas, tres quartos. 8*1.
ciectricidnJc c ;inais depcndciicjas, a
rua Tcrüira Passos n. 38, Copacabana.
Iníoriiiações á avenida Atlântica. 762-

(620 II) It

ALUCA-SE 
o prodio da rua Conde

dc Boinfim 791 com ? quartos c
bom porão; chaves no açougue, e tra-
ta-se -na rua Moura Brito 19,,," ,

(5221 K) J

ALUGAM-SE 
com pensão preços

módicos a familia 011 rapazes. Um-
pos e arejados. quartos r. lladdocK
Lobo. 96. lado da sombra, muito agra-
davel. 110 verão. (138 J) ,K

ALUGAM-SE. 
á rua Francisco

Xaviur 635. boas casas, com .1 e
2 quartos, 2 salas, cozinha, quintal «
installa.ã). por 75$ e 95$. L_______-_15

ALUGA-SE 
barato o predio novo.

eorá 3 quartos, 2 salas, luz, terre-
no, bom logar e quo ¦não. enche.: rua
D. Uoiuana 68 depois do J. Zoo.lo.

U76' L) Jgico.

ALUGArSE 
por preço barato . 1

grande quarto com grande, quin

ALUGA-SE 
por 100$ n casa da tra-

vessa Carvalho Alvim. 33; Uru-
guay, as chaves no mesmo tem 3 fluar-
tos o electricidade. (3.13 J) __

ALUGA-SE 
a rua Iladdock Lobo,

422, bons aposentos com ou .sem
.f_.nonsã.i. Vi-te comida a domicilio.

(310 K) S

,„ _ um
*.*.gi-ande quarto com grande, quintal
para lavar lt. Escobar n. 52. Fcrto da
lt. S. Cliristovão. (31C R) L

ALUCA-SE 
a casa da rua São Luiz

Gonzaga n^ 348. aluguel i2o$ooo,
as chaves estão uo armazém ein frente.

(163 J) L

ALUCA-SE. 
em casa de familia.

uma sala, completamente indepen-
«lente, a uni senhor ou senliora do todo
o respeito-, rua General Silva Telk-s
17. Andarahy; quem i-.ão estiver ues-
tas condições não se np-.-esentc.

(5-7- I,) J
"Ã*U'CAM-8E 

quartos." a 20$, 23S,
^1.30$ c 35$; na rua Bomfim n. ps;
têm muita água e muito terreno, haj
Christovão (4324 I.) J

A 
LUGA-SK a casa ti. 41 da rua
Costa Guimarães. Retiro da Atue.

rica, S. Christovão, bondes de São
Januário-, as chaves estão na venda,
cm frente; aluguel ito$. (3013 DK

ALUCAM-SE 
duas casas com accom.

moilações para familia. eonstrucçao
nova. tem gaz, e luz electrica, aluguel
(i.)$ooo c ioo$ooo. na rua C. Silva
Tcllos ns. 55 e 59. as chaves estão
110 numero 31 da mesma rua c onde se
trata. d97 )) L
„,,l,,.— ¦ . -¦ ¦—... 11 ¦¦¦ ¦ ¦——-

ALUCAM-SE 
casas por 7o$ooo com

dois quartos, e duas salas na ave-
Anida S. Christovão u. 623, ponto
dos bondes de $100. (141 J) L

Presentemente nenhuma
outra Casa apresenta

melhor escolha destes arti

ALUGA-SE 
por cinco mezes, perto

dos banhos dc mar, uma casa int.-
hilada, para pequena familia: na -rua
Coulatt n. Ca CLeihcll (037 II) It

ALUGAM-SE 
bons quartos, sendo

.um grande-, o pessoa dç respeito;
rua Júlio César 05, iunlo íi rua ou-
vi.lnr. (________)__.

LAPÃ^ESANT/T THEREZft

melhor escolha destes arti*! auJucase o magnífico i-rcu, pro-
gos, nem offerece melhores ^l'taspasa.as?mgraiidc0^rreino.ql,"a

vintjíff'^ns ''" ^ víífxiti» n. c?* ii*.ii.i-üf> no im.

do que a popular

Chapelaria Tijii

AlI.UCASIv 
excellente escriptorio;

na rua do Kosario 172. com tcle-
plionc, 70.000. (180 1-.) J

AI.UCA-SM 
uma sala com duas sa-

cadas para 11:11 casal se-.u filhos,
querendo dá-se pensão, cm casa. de
familia italiana; na rua da Carioca
11, C, 2" andar. (492E) It

OKECISA SE dc uma menina nlc
.1 17 iinnos, para todo serviço, e:n
vií.-i dc ipcíiuctKi familia; rua Car*
doso 11, ií. — Jilevcr. (444 ;C) -S

'!>Ui-."ClSA.SE de um aprendiz de
.1 marceneiro, com pratica; na r-..a 1
ua Asscmbléa 11. 41. (428 D) K

rpUECJSA-SE de um motorista pa-.J
-1. r'. unia lancha a íjazplina; na.
vraia do S. Ohristovüo n, ,liO.

(.,..: D) S_- - ,
fpRECISA-SE dc um emprerrado
.L com pratica de serviços domes-
ticos, íjue ícj:i limpo e ncttvo, na rua
Nery l'iuliciro n. 111 — Estacio.

(,-,;o U,l_ It

T)RECISA-SE de um ajudante de
X paletots; na rua Senador Poni-
..cit 11. 186. ¦ (450 

'D) M

T)ltECtSÀ-SE dc uma ajudante dc
.1 chapíos, Ma bon Clcmentiuc; Av.
lM.-:.i ile Sá 11. 20 A. Tcl. C. 5753-

(595 D) K

Boa opportunidade para as pessoas íntclligentcs e
activus. SeV. S. quer vencer difficuldades da vida, ganhar
muito dinheiro cm negócios, ter coragem e audácia, boa
voz olhar magnético o attracnle, vencer c dominar
vossos inimigos, ganhar no jogo, recuperar a sailüejp ser-— ¦ feliz cm amores e cm relaçunsdc

todu a espécie, escreva-me inune-
dialnmenic, pedindo o meu livro

________ _ intitulado TALISMAN DE PE-
DRAS DE CEVAR, onde conhecéreis as virtudes das
maravilhosas Pedras de Cev«r. recebidas da índia.
Escreva pnrá : Sr. Aristóteles Itália - Kua Senhor
dos líassos n. 98, sobrado — Caixa do Correio
«01, Rio.

vossos inimigos, ganha

GR&TIS

120 Rua 7 de Setembro
Telephone, C 4125

Esta casa envia portadores

ALUGY-SE 
a familia ile tratamen. C0I11 «IllOStraS «l09 86US

tó, õ confortável predio..Ia tra-1 Iir_ljjOH At rositleiiclas «lOS
vessa do Torre! .31 tr«. '^fV 

.. .Kxmm. frOgUSZÇS.'Ü—— •— uni suas offlclnus executa
ALUCAM-SI! bons ,qii«to,'_¦«. 

g q„alq„ep onC01Ul»«U U

íi rua Maranguape ri". 9. '«rgp. <** ÇOIll-ertOS O IUO(1ÍÍÍC;»ÇOBS
y.a..,;u -{AS-'\ 

*'> J\ -1-. l*A*>m*_ia

ALUCAM-SE 
duas casas, na rua

do Riachúelo lis. .'.-I c 224-A; as
chaves estão na venda da esquina c
trata-se no largo de S. 1-roíicljco, 36.
Botequim. L4-°

103. uiui» 9.IUI9, grande terreno
de S. Vicente 11. 57: lrata-se 11.1 191
coin os srs. A. Pinto Ò Irmão, te
lèphòne 1014. sul, tem electricidade.
'liondcs á porta, preço 223?ooo.

 (240 II) J

ALUGA-SE 
uma boa sala do fren-

te, cm Copacabana, muito próximo
uos banhos de mar, cm casa (lc um
casal de todo o respeito; na travessa
Domingos Ferreira 11. 2, tem entrada
,r,e'a rua Nossa Senliora de Copaca-
liana 5S5-A; para mais informações,
com A. ISaslos; rua General Caniara
n. 22. i° andar. (250 10 J

¦ ¦«* 0-^»-».-? .M tfti * dli-ljá-ae A calva ilo Correio
Infirv I tnillH 1947 — mo de janeiro «-
jKiivImulo o nome, residência o o sello pim» resposta.—-
OURA ÍIAPIQA K GAIt.INTIOA — «HATIS.

A IiüGAJI-SE as etisas da rua
jtVD. Maria 71 (Aldeia Cam-
pista), trausversal li rua To-
reira Nunes, nova», com dois
quartos, 2 salas, cozinha, ba-
nlicli-o o tanque de lavagem,
todos os commodos illiiinimi-
dos A luz electrica. As chaves
no local. Trata-se na rna Gon-
çalves Dias 31, próximo da cl-
dade, a poucos passos dos
bondes de Aldeia Cnmplsta,
cuja passagem om duas se-
ecões é de 200 rs. Alugueis
•ioO.||_ iio*poOj Ji

ALUGA-SE 
a casa Ar iua OVr.flõ —¦

ile Bacpcndy n. 84; as chaves es.
lão 110 11. 36. uude se tr.-ila. (4.1.23L).'

prcd.r-
ALUCA-SE 

por s.oS. ., ,-¦-¦¦¦ „-
rua General Delgado oi Cilr/.i.lio

11. 5.1, áulica Industrial; lrata-se, na
rua ttodrigo Silva 11. 40. ounve-
saria. U}<><> »>> >

AiLCCA-SE 
em casa dc familia dc

tratamento, unia espaçosa sala, cx-
chislv.-iui.ntc " iciihu.es, .lo commer-
cio. Avenida Comes I-rcire, .131.

ybl2 l) i\

—LJ. Ue fôrmas

ALUGA-SE 
o

Joaquim Silva
bom sobrado da rua

.a 11 56, 01:11 tres
bons 

"quartos, 
duas salas gaz. ele-

ctrici.la.U- c mais dependências,. as
chaves c-ião na mes.-..-.'. rua 11. .-b. <•
trata-so í. rua do Senado ti. 2.11;

POR PREÇOS BARATISSIMOS
ALUC.AM-Sl-; 

os lojas do predio lia
rua do Cattcle ii. 47,' com freute

Saude, Praia Formosa
e Mangue

OUF.CISA-SE dc um moco (lecc.,-
.1 te e afiançado, para -ca.-a <!c fa-
1.1'Jia de tratamento, que sadia ler.
j-ar.-i vender biscoitos finos, ás cisas
de ianiilins, das 11 lis 6 da tarde,
çm uma mala dc mão, dando-se boa
cotnmi-ssão, comendo c ilorinmno Ju-ra-, trata-ic á rua Descmbarg-ador
liidro ii. 28—'Fabrica das Chitas.

(589 
11) R

PHEG1SA-SE 
dc uma empregada

cm casa de pequena familia; rua
Santa Luiza n. 6.. casa fi — São
ChrUtpviio. (706 D) J
'IJRECISA.SE 

de uma creada para
.1 casa ile pequeno fomília; rua de
S. Roberto 19  Estacio dc Sá.

(710 D) J

PRE.CISA-SE 
ile uma menina para

arruniaclcira o mais serviços ls-
ves, á rua Iladdock Lobo n. eofi.
-...brado. (679 |D) J

Casas e commodos, centro

AI.VGAM-SE

SKCÇÃO 1)13 riíOPIÍIEDADES
"SUL AMERICA"

Kua do Ouvidor 80
Os seguinte; predios:
As chaves nos mesmos ou contar-

me indicação nos respectivos carta-
"para 

tratar das S 5s 6 da tarde.
S. CHRISTOVÃO - Rua Geii.-

ral Tose Christino, 44. com magnili-
cs 

"accnmmodações 
para família ue

tratamento, porão . habitavel, luz « -•

clrica, grande quintal, etc. Aluguel
''MATTOSO 

— Rua Campo Alcirc
,-.. s9. com magnífica, acconinioda-
ções para família de tratamento, po-
rão habitavel, lua clcctrica, grande
qtLTbCDA BOA VISTA - T-
vessa da Hoa Vista 20, com 4 luar-
doi. 2 salas, luz electrica, etc.

LARANJEIRAS — Ru» das La-
raniciras 11 4íi. com boas occomroo;
SS-para familia ée tratamento;
quintal, luz clectrlc», etc. Aluga-se
"0.1^?Ã°0'TIIEW.ZA _ Ri» de
Santa Christina. 104, com vboas flc-

cotuniodáçõaí P»ra grande- fanulia de

triiau.ev.tJ. J__rão._a™_.!.:l_....c_1.= "YTÍjGnSIv 
um' bom commodo ã

Arúa Sete dc Setembro 
(ii._-.r., 

.,

-LUCA-SE-uma boa sala. para çs
.criptorio; rua do Uosp.-jo__n_____l8

A I,UGAM-SE dois quartos, próprios
Apara escriptorio ou para qualquer
outro officio, tendo tclcphonc c I112
«lectrica; na rua da Carioca, .sob.

(493 lv) R

AI.ÜG1AM-SE 
bons quarlos a rapa-

zcs ou senhores decentes, tem luz
clcctrica e bom banheiro; na rua da
Lapa 11. «Ji, cem saiihi pc':i praia il
Lapa, perlo dos banhos dc mar.

C 7 l 5 ': f J

A LUGA-SE por 252$ o preilio -da
_"Vrua Hehedicto Hippolyto 11. 212,
jTicotn duas salas, ires .pianos, salt-ta
para engoimundo, deipensa, cozinha
Ioda ladrilhatlá, com fogão a R.iz, ba-
i.l.cira, área, quintal com Ianque para
lavar rouiw. com boa installáção ele-
ctrica, pintada c forrada de novo.

(213 
1> J

A LUGAM-SE. por 172$ cada tini.
—,- -, ¦•-¦ -". " 

|.:, ...„, íVos esoaeòsos jjrt-dios da rua Cou-
lambem ,iw_.n o becco do..,l«o, •-'» 

sc]|_c!ro p,.rciril Sraiico ns. 40. 48 c
.-1 metros dc comprimemo e 11 ais rprlniclro c segundo andares, coin
ilois quartos, banheiro, cotn.cJiiHC.ro ()u,(_o him. „..„«„,.. (I.,a. ._],... o
área, cozinha com p>n e logao, uz l]_l,_n(jtfn_jas, illuitiinados a luz ele-
clcctrica c gaz; trata-se na mesma rua , ;..,_, lnia.r.e na rua Ja Alfândega
ii. 34., olí às t. horas c das sI çm I „ j.-,; ço|ir..a0; as chaves estão no
deante.; 1_1L - i'_____: (8-' 

n
"ALUCAM-SE, 

mobilado-

ALUCA-SI-I 
a casa'da riu Uruguay

n. 150; trata-se nn urinnzeni ua
esquina, com o sr. Joaquim.(4M4 lv) a

|l!!íli;"l,Bi[OE«!Íafli8lliíEIIU«ai5*l
1 CHA' DE MINAS B
_ (Legitimo Chapéo dc Couro) 

—

H Deposito: Rua dos Ourives 54 |j

rJl!ill«MMi:i«i;lllol!l!llliaill'Blll!!ilia«P

ALUCA-SI-I 
pnr 303? o predio ã rua

Salgado Zenha u. £?: chaves no
ann-azem próximo c trata-se na Comp.
<lc Adminisiracão iGuráiiliila, á rua
da Ouitanda 68. tll-'iK) R

ALUGA-SE'por 
1:0$ uma casa. to-

da reformada, na travessa do Cruz
n. 8 (ILidJock Lobo); ns chaves no
ri: 10. (.107.1 lt) J

ALUGA-SE, 
por iço$ mensaes, cs-

pacoso armazém, novo.com chácara,
próprio para qualquer negocia, di-po-
silo ou fabrica, na rua S. Luiz Gon-
zaga n. 132, (i-'4 L) R

ALUGA-SE 
a casa IIII da rua Vis-

conde de Itamoraty 11. 11 com 2
salas, tres quartos, cozinha. W. C.,
ianque de lavar, quintal, c luz eleetri-,
ca; as chaves na nusma rua ti. 17.
onde r.e truta. (166 J) L

ALUCA-SE 
a casa da travessa Der-

by Club n. 2.1 casa II. com dois
quartos, duas. salas. etc. Pintada dc
novo, as chaves ntt casa I. trata-se na
rua Uiicnos Aires 11. 150. Prc<o ...
iijSooo. (112 J) I.

ALUGA 
SE boa casa na Vilia dc

Lourdt-s :'i rt.a Desembargador Isi-
dro 11. 2.1. (24' .0 k

ALUCA-SE 
por i:oS .1 armazém

dn ruu de S, Cliristovãn 513, com
moradia para familia. As chaves esmo
no sobrado e trata-se na Grande Ma-
iiiifactura Pcnnaficl, á rua da Qui-
tand.i MijJ->ã .1 iS_. (5833;T.):J

A LUCA-SE por 120$ a casa asso-
Xidiraiiuda da rua Fclippó Camarão
il. 117, corn doi.* quartos, duas salas
e mais deperidénci.15. Trata-se na rua
de Santa Luiza n. 54. -Maracanã, on-
de estão as chaves. (5824 L) J

A LVGAM-SE bons quartos,
-"^limito baratos, na casa de
commodos da rua do Mattoso
11. 106, bondes dc 100 reis.

(.1 150) L

uma cs-

A LUCA-SE cn Santa Tliercza, un:
ii.casa com tres quartos, duas salas 
luz electrica os mais pertences, por . 

(lo j:|oluens;0,- 
Inforhia-so na rua Mana n. S4- !

(401 1) I

t\ j,L'U.\Ai-r>r., iiioiiiuiuu-, K—.i -• 
j 4 LU.GÁ^r-SK por preço Ii.irato, bons

11 "" -"Iplendida sala c gabinete, com lin-,| _t__._asl,5 (..„„ dois quartos, .luas salas
;. 1 da vista para o nnr, luz clcctrica c 

| (. (l0„ q,.;nl_|. ln.forrar,__(. á rua Cai-
í'-i iiiuis cominodiiU-.dcs, bondes a l,orl-i j ,|„ .„ Marinho n. 7, cícrintorio. Praia

„_,. c peno dos banhos dc n-.ar,.c:n casa j..,,^.. (.,_, _> J
. ,';'" sem creanças c muito nsscio; na rua... ., ...aiiç...- -

Christovão Colombo it I.'. IIUJM cs*
(65S G) It A T.l'CA-Sl-1 n casa da rua da Ame-

Ürica 80. dois quartos, duas Filas.
e quintal ao lado. t6'.l 1' R

ALUCA-SI-I 
iim quarlo.de frente,

a moçoi do commercio; na. rua
do Senado C, sobrado. (431 W M

ALUGA-SE 
uma boa sala de fren-

te a casal 011 senhor cm casa de
todo respeito, a avenida Mem de Sn
11. ro. (130 Jj '•

130Ç; iniornia-se na ..... ...«;  --¦¦.  P 
qn nt., ao

(40';._______ , 4 LUGA-SE uma bonita casa por 1 _ __
; T 

" 
i-i- ÍVi2o$, á rua D. Marciana 5, UC.5I_ , . - . .

ALUCA-SE 
uma sala bem mobila- (, )a-_ ,,_.„_ p,., eleetri- ií;_l)|!mhu [CtaPIfl

,1a. conipletainciile iiidcpenilcntc, a 1 .íj^.,'ctc. (O34 G) R UtllUIliUj. Colilulü
casa! de tiatameulo ou senlior ira» 1 _ __—"¦' '",c""" e Rio Compridomesmas condições Gloriai S2.

(412 V) J

GRAVIDEZ Evi-
Uí-SC

UsilIV
do aa velas antisepticas. São
Inolfcnsivas, coininodas c de et-
feito seguro .Caixa com ""5 ve*
Ias s5ooo. 1'elo Correio mai-s Ooo
réis. Depositário: praça Tiraden-

tos n. C2, pliarmacia Tavares.
(¦304)

ALUGA-SE 
ótimo quarto indepen-

dente, com ou sem mobília. ç:*'.i
dc familia: na rua Marechal Horianc-
„. ii.., sobrado. t-1'8*''.) H

AI.UC-ASE 
em casa de família, um

l.ani quarto mobilado c com pen-
sáo a pessoa ou casal de tratamento:
''¦''-.IL^ia-l'.1---—_'li-,'__,'_^- _______«__

CattetêrTãranjelras,
e

A LUGA-SE o sobrado á rua liam
üblna n. 73, com duas salas, cuco
quartos c os mais pertences. .

A LUCA-SE n casa nova n. 223 da
Ai-ua Real Grandeza, com quatro
quartos, duas salas, etc etc. Ira*
ta-se no 11. 229. Cío.l t'l .'

A LUGA-SIÍ á rua da Passagem 5.1
_-\.r.otafogo, um sobrado, temia
plclididas acco-.uniodaçOc
dl tratamento.

A LUCA-SE uma casa nova com
i_-duas salas e dois quartos grandes,
fogão a gaz ou lenha, Instaliações de
tuxo, por 100$: na rua Dezenove de
fevereiro n. 56. Ilotaíofo. lrata-se
11.1 rua Sete de Setembro n. rifi. das
4 ás 5- (-6-l W S

A LVCJA-SE uma porta para
ii-uni pequeno varejo, em
ponto muito transitado; tra-
ta-sc com o sr. Duarte Telix,
largo da Carioca 13^ E

ALUCA-SE 
sala a pessoa muito dç-

^cute- cnm o se.n pensão avenida.
Pio Branco 11. 25. 1" andar. (370 lt) h

para familia'(471 
G) J

ALUGA-SE 
um quan- bem mobi-

lado, limpo e arejado, ci. casa
dc familia, com ou sem pensão; na
rua Senador Octaviano 11. 320, Águas
l-'ei*eas. UÇj O J

LUGAM-SE quartos independeu-
tc= a moços do comniercio; ua rua

Bento Lisl.oa_u_._5_-  __j -'

ALÚG-V-SE 
a cr.sa de sobrado, com

CKcellentcs commodos, á rua das
Laranjeiras n. 451. ChaVMI"°c,'); 

j.

ALUCA-SI-I 
um grande armazém,

cnm 3 porlas á ma General lo.
lydoro 224; chaves uo mesmo.

(702 l.) b

A LUGA-SE próximo no; banhes de
X_.1u.-1r. esplendida sala dc frente,
mobilada: rua Silveira Martins 149-

(7J-1 l») J

» T l'»r,...-SE o predio da rua Santa
ÍVAlciandrina n. 200 (ladeira do
Martins XI), com quatro quartos,
tres salas, copa, cozinlía, despensa,
instaliações clcctrica e a caz; collo.
cado cni centro de terreno plantado dc
arvores frutíferas, em local cevado
e saudável; aluguel módico; tr.ita-sc
uo n. 181, onde estão os rhaves.

(491 J) R

3
[-119
IIP

A CURA DA SYPHILIS
Adquirida mi hereditária, interna o tf externa em to-

das as nianife-itnVúes: Klieum-Jtistno, líczcmas, Ulccras,
Tumores, Jíscroiulas, Dores musculares e ósseas. Do*
tes de cabeça noeiurnas, Ulccras do Estômago, etc.,
.ee conseííue com-o

I,UlilXYI_
I-odcroso ontisy-
Iihilltico. Klimi-

i.ador das Inviiu-
rezas e micróbios
do Sangue. Cura
syphilis, lauto cx-
terna (pelle, etc.)
como iiiicrna tuos
Pulmões, Coração,
etc.) Pesam prus-
pectos. Ycndc*sc
nas boas pharma-
cias. 1'icço. 5?.
Deposito Ceral :
Avenida G o nt e s
l-reirc, 99. T.
1203 C,

ALUCA-SE 
por juíooq. a casa da

rua Aiaujo Lima n. 129. casa 4.' XVeqm -f salas, 2 quartos, cozinha c
muis dependências; trata-se na cisa 6.

ms mi j-

4 LUCA-SE por Ci$. uma casa.
-t-Lcútti inn.t sala, ttm quarto, coziüíia ,
e eloclricidadc; rua lio...Iim i-ji. S. |
Christovão. .. (f-87 I,) =

ALUCA-SE 
por 200$ a loja . da

preilio ú rua de S. Christovão,
197; chaves no lioulevard dc São
Cliristovâo, 85; trala-se na Comp. de
(Administração Gürantida, Quitanda
n. OSL (4420 L- lt

ALUCA-SE 
por iCo$ o sobrado á

rua .le S. Christovão, 1..17; cl.a-
ves no lioulevard dc S. Christovão,
Sfi; trata-se na Comp. de Administra-
çãu Garantida, á rua da Quitanda, OS,

(4I22 
1.) lt

ALUCA-SE 
por fii$ o predio á rua

Paula Brito 11. 141; lrata-.se na
Comp. dc Administração Garanti.Ia, .1
rua da Quitanda; 68. (4417 I.) lt

ALUGA-SE 
-por 70$ o preilio á rua

Tenente Costa 11, 193! chaves nó
n. 199; trata-se na Comp. de Atlihi-
.nistração Garantida, á rua da Qui-
toii-l» C3 (4418 D K

ALUCA-SE por 100$. o nred.o a-.?o.
AbrailaÜõ da rua Chaves Faria s.
39, Cancella; bons commodos. luz ele-
clrica. jardim e. quinlal. (.C9.1 1.) It

ALUCA-SE 
o predio ti. 07 da rua

Parahyba; cm S. Cliristnyfio com
boas accommodações para familia; ns
chaves uo 11. 69 da n.csma rua. c tra
Ia se na MutUaliiladc Vitalícia, nia
Tlieopliilo Ottoni 11. 21; preço módico.

 (5259.L) M

AI.VGAM-SE òxcelleiites ca-
Xlsns na Vilia líosii, á ruu
ileilii de S. João 250.

(J 187) f<

ALUCAM-SE, 
em casa dc familia,

ttm quarto, sal.t c mais sorveu-
tia; na rua Francisco Eugênio 155. -
casa n. r.^  (3S1 L).-J |

\LUCA-SE 
uma boa casa c-mi dois

quartos, duas rnlas, cozinha, quin-
tal c jardim tig lado; na rua Souza
Tranco, -i2j.

SUBÚRBIOS
LUCA-SE. cm Cascadura. i rua

arhosa n, 75. .wi predon, com
por tiijÇüOo.

im mj S
ALIBi...
todas as comiiiodidadc

ALUCA-SE 
o oxccllcnte e confor.

tavel nredio, para familia dc Ira-
tamemo. com cinco bons quartos, duas
salas, sala .le espera, copa banheiro,
rliuvciro W.-C. e mais depcn Icncllis.
á rua Santo HciiriqiiQ S.i: trata-se
no Si fabrico das Chitas. U"4 WJ

A LÜGA-SE unta casa. com 2 salas.
/li quarlos cozinha c quintal; alu-

guel 70:: na' rua Uruguay 11.__2.10. .

A 3.VC. \-SIi o predio '44 da rua
i-Vliaráo ile Ubá, multo perto da

A LUCA-SE o sobrado da nia do
_-\.Cuttete n. 41; chaves i.a loja.

¦ ¦ -¦ -t— _,JL1».1IU" «II- wu-,  .

A 'LUCAM-SI-I uma sala e quarto, rua Iladdock p^-.^^Xníe, bom
Acm cas ndc pcqftcin família, n tos. duas salas, por..o I abitaic, oom

casal sem fillios; na rua dos Cdque - quinta! c mais .dcpeiidcnclas; as cha
roí _o, Catumbj. -'.D ves estão na loja <!e ferrageii, iiom

c trata-se na avenida Rio_]ir.inc-
A LUGAM-SE bo.-.s casas em Ca-

xi-tuinby; trata-se na rua .Magalhães
,1. ;:. 

(29° 
.1» J

A LUCA-SE :'i rua Dr. Costa Ecr-
i"Vraz 11. 10. casinha n. 10 com 2
quartos. 2 saias, electricidade etc., ps
chaves ostão no n. I.  .'

A f.UGA-SK tuna bonita, casa com
â\porão habitavel esplendida morada
úara o verão., na rua Teixeira Júnior
n. jio. S. Christovão. (301 )) 1.

,4 I.UCA-SI** tuna casa. com ttm bom
jCXannazem c moradia para íamilia.
o outra nova, com.dois quartos, duas
salas, cozinha e quintal, uur 120$ ca-
da uma; para ver e tratar, nu rua
Pereira t'fl Almeida n. 8t. sobrado,
das 7 Inras d.i manhã ás 8 da noite;
próximo à prj*;a da Bandeira.

(132 d j

(5,99 ) 11 ALUCA-SE pnr 140? mensaes e
jt_-taxa. a casa 2 da rua 8 de Dc.
zenibro n. 70. eom duas tsilas, cinco
quartos • mais dependências, prestan-
do-se para duas familias. e,;::i duas
entradas; para informacüpsi a _ mesma
rua 11. 110. o trata-se ú rua 'I heonhi-
lo O-.ioni 11. a; sob. (3210 M) .1

A LUCA-SE cm casa .lc familia ...»
Í_.qüartò com pensão, a um. casal
de tratamenio: na rua Dr. Dias- na
Cruz 237. Meyer, (401.MJA

ALUCA-SE. 
nor 117?. o predii

da láceira de S. Januário, il!

A LUGA.SE uma boa casa pára fa-
XJunilia decente: tem dois grandes
quarlos duas boas talas, área caber-
ta. Ria:-, ie. quintal um vão rcsai.r. te-
\io ladriüiiido, cozinha com fogão a
taz. r.uarto para banho de água que"-
lc c fria. 2 latrinas ilosp»nsa c quar-
to paia creados; chaves 110 armazém
11. 1:7: trata-se tn nraca Tiradentes
66. Cervejaria I;:tcrr..-.cinr.:il. ?»___-
' 

A LUGAM-SE n famílias e cavalbc]-
^A.r.-."q-.-.ar-.os de frente, a .;;.?, c 50,-,.
. mobilados; na praça Maná ti. -w.
a* ar.dar. (>.)

auin 111 m
A LUGA.SE cm casa dc familia de

XSLtodo respeito tini 1 sala, bi-in nioui-
lada para uin casal com ou fora pen.
.--,o'.'i rua CliristOvoü Colombo. 121.
Catte-.c. Dois de Ui.embro.

Ha-
cha-

A Í.UGÁ-SE por 200S. o nredio l ,
lrA.rua liarão de Scrtorlo 28; chaves 

ALUGA-SE confortável casa, . com nia .Btlrão-de ,,ap„,,„e -4^ traio-

Üsete dormitórios, salas de jantar, _a 
i.amo . Je .v j.

e visita-, mais dependências, boin -__J_».?-, """?f_LJÍ' i2 \Of(3,r\CQ^

quintal e bondes ú pena: na rua Cc- 4 j_jjf_,\.s_f a ..... da rua ila Es-; T • "-',-"*"*
neral Polydoro 3"S, BoUttogo. - _(-_.-r-l'a ti. 27, com boas accor.nv.o

(5279 Ij) I i . 5cs 
"

ma, c iraia-íc "¦-.:"j"-i" -,--,--;:¦- 
,11. ,102. com David & l.. t34J _______

ATjUGA-SE o espaçoso e
jUconfortavcl predio da rua
Sniito Henrique 118, próximo
á praça Sáciiz Peiia. Aclia-se
aberto tniliis as maiiliãs.

(K62-) K

J10 13,
... .... ...... .. ... ario. illumi-

nado a luz electrica, tendo dois ma-
tjmficos <!tiartiis. duas espaçosas salas
e Rrande quintal tt dependências; a
chave cf='á uo n, 17 c trata-se na rua
da Alfândega n. b'6, sobrado. (257IOS

A LUGA-SE. por lS.-S o conforta-
«CXvel nredio da rua Tavares Gucr-
ra n. S7. com quatro bons quartos,
duas salas o dependências, nerto dos
banhos 1I2 mar; trnta-sc na Companhia
Eiliíicail.-.i.i ó rua General Gurjão 4,
onde csião as cl.a,-es. (237 L) J

\LUGAM-SE 
2 boas casas. nova».

por (;-$ e 70S. com 2 quartos...,!
sala.s, terraço, lavatorio. cozinha, tt.
C. com chuveiro, bom quintal, etc.',
cada ca«:i tem a entradas índenenden-
tes: i rua Silva Itc-Ro 11. 13. ltiacli-.ie.
Io junto oos bondes linha Cascadura.

(49.10 M) a

ALUGA-SE 
o sobrado da ru.-

rão de Guaratiba 11. 25;. as
vr-s eslão na l"ia. (102

ALUGA-SE 
por 13--$ unia casa com

qilalro auaftos, duas safes c
I crande quintal, c outra por 132S, com
1 tres quartos, duas salas c grande

quintal; na rua do Çaitítc 2..| e .01-

. v crande chácara arborisada.
laves estãn na n.csma e trata-se
,.-1 Visconde -lc Inhaúma 11. SJ.

armazem. ('43 J) J

MOVES?
A I.UGA-SE uma casa com. tres

_-_..u:-.rto-. duas salas cl-.ctnc.ila-.lc;
na rua Conselheiro Jobin 4" Luse-
nho No-.-.í; as chaves na mesma.

TÜÃK.A-.SK, predio novo,
^.construesão ínodernn, com
2 salas, 5 quantos, banheiro,
terraços, dependências, lua
clcçtríça, etc, á rim Alice ilo
1'igiR-ireilo 11. 515. (S 15S)

comprar
na

quiuiai. :í.i i»« *i^ >¦""-"¦ -'i ,
! rra por 122S. c;.m dois qunrtos,_ auas

IA LUGA-SE 02° andr.r do predio
Jitla r-.ta .lo Ouvidor n. 89. pro-
frio pira r<crÍp;orÍns: _ trat.-.ss r.«i i"
andar do referido l>rcdio. t-?.í E)J

(NOME REGISTRADO)

C-io-a a inf!3twma«ão e pmp-

ESin -tociíãs aspnarmar

',.r , 1 ".1 i*ur •---*?: •-;¦" iii",j ¦'""  õ-e>G) J | salas c grande arca e outra por. 8,5
" 

c outra por 61$. te-.-.i çrande quintal;
Bento Lisboa a. *9- Cattete..

(37:2 G) R

\ casa que mais vantagem offercce, em preços c
qualidades _—_^-_,--, y*.__V. F. COSTA

LUCASE. per 22'oÇ, mensaesA'-UxVta>:;

A LUGAM-SE boas casinhas, pro.
.B-orias oara familia regular r. 73?.
S;S e 9"S, assobradadas, mntajlas c
forradas de novo; m rua Frei Caneca, ira».
232rirata.se ..a avenida ^3.% j t Mobiliários de estylo e plinntiiuhi, manipulados, ____i"*""  „__ nw.ltinl.(iu millIl-HMS llll imiZ. Al.

a *-.i;ií.;i, u i..i=.. owí-, .1 ^v.-...-w, -

rua S de dezenib'» r, 81. tendo, no
pavimento superior, 4 bons quartos,
li.-.ra quarto (io banho co.11 banheira
servida por nc.ua oue..te e iria, lava.
lorio c W.-C, c no utícrio*; salas de
-visitas c de jantar, copa. cozinna, aes.
pensa, W.-C. c um quarto; para 111.
formações á mesma rua n. íio. e
trala.se i rua Theoplulo Oltoni n.is,

(3221 M) J
ALUG\:SE uma casa r.a aveni.ia „_ rl!íl uc„t0 _,isüoa n, «9- '-W."'.-, Si 114. __? ii • '. 

MOU11I"! WS "« usu., •« y ,,......-.......,_- ;r _-
A.!a rua General Polydoro ti. a.. (3.712 O K _í —— j ix 

nfi IUClllOrCS llliUleiras d» paiZ. ^LUG VSE uma casa.com 2 quarlos,

rTc clttrieffi' uS-S. 
"a'rua"! 

j TlXOAM-SE m^ifiéo." ãfo- \ A^df dc° Í^Seníe.*& S i A0 ROStO do I11UÍS CXÍgeilte C UO Hlca.lCC do todOS &£& ^gE ..«i fà
Pa.,,çe^L^____(il____1: 

| ^sòlltOS CO... 01,,Seh, mobilia 
| 

cominodos para familia. luz^agua e . ^...jjjj^g cm (.gpas pam mobílias C StOrCS bordados ^J»» g™Jf,- ^if^^rt"T"fü-.\iCTí ...... rrua-io rom vista l o comida sã C variadii. Vreços | 
í^_' 

_________;  l -____¦— -__™_-=. ro_r0 ,,3 1;, Novo. Preço "aSooo.

Aaomar. e jardim da Gloria para 1110,.i(.os, Klia Corréit Butra ¦'.._ 1.UGA-SI-V a cosa -^«^Jí 
Rr.mpHem-se CatalOKOS para O interior I „____?;2'

moco solteiro; 11a ladeira da Clona - 
(J 5TS») G ÍT-rtia dos Coqueiros -n. -«,. ¦<-tada nemetlCIU SL -oioiuo __-•-—••-

tS_^^tt=^ ^^^='-.H_* dos Andradas -27 _^?|-SMSr|
(4.-,6o G) j I looSeo.

(

cf.
ILEGÍVEL* ,1 _., 

'. 
.. 

¦ '
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FILTRO Compra e venda de predios

FIEL
Approvado e recommen-
dado pela Exma. Dire-
ctoria de Saude Publica.

COMPRAM-SE p.-dios mesmo que
precisem de concertos, menos

nos subúrbios, na rua Ur. Rodrigo
dos Santos 76, das 10 ás 12 "c das
17 ás 19 lioras. (5269 M) J

A' venda nas mais impor'
tantes casas de longas o

ferragens, especialmente:
CASA VIANNA — Ouvidor 50

 Tclci.ionc 12O8. •
CASA L.M03ES — Avenida

Rio Branco 120.
AGOSTINHO FERREIRA ia IR-

MAO—1° de Março 10. f. 17
ALBERTO D1C ALMEIDA &
Cl.' — Avenida Rio Branco 99.
J. FERRER & C. — Rua da

Oiiitanda 48. _.'„„
RICARDO AUGUSTO BIATO

Rna dos- Andradas 79.
BARBOSA .& MELLO — Rua

do Hospicio 154.
A. LIMA _' C. — Hua do Oa-

' vidor 72. , ,. .
CASA FIE- — Rua 24 de Maio

n. i6j — Teleph. V. 41;

Para venda a prestações :
J. FGKKEK & C.

Rua da Quitanda 48, Tele-
ulione 1026, X., on na fa-
lírica: — 3. R. NUNES
Rua 24 de Maio 11. 162

CASA FIEL
Telephone, Villa, 41

Hemctle-se para qualquer ponto
do Brasil devidamente embalado,
recebendo a ini|io._ii~ia cm
VALE POSTAL.

Pedidos í J. R. NUNES

GOMPRA-SE, 
até 9 contos, uma ca-

sa-com o coníorto necessário para
pcqbcna família <Ie tratamento, nos
bairros, da Tijuca, Andarahy, \'illa
Isabel " ou su-turbios, até o Mcycr,
do lado esquerdo da Estrada. Exige-
se nue esteja cm perfeitas condições
do hygiene e conservação. Cartas,
com todos os detalhes, a S. Lopes,
rua ¦ Duque Estrada' Meyer n. 38 A—
Eslação do Meyer. (2S1 N) J

CANSAR DOiBEOtO
GRÁTIS O MAGAZINE DO tMhEIRO!

Tendes algum tlcsej'o qúc, apezar I veis do tirando iuteiro. E' o tnç-
de vosso esforço, não conseguis lhõr taüsman de attrair a sorte! Ir,

TERRENOS 
— A' run Barão de

Mesquita, cm ligação, _n.ac.ada-
misadas de 200 a 400 mil réis o me.
tro de frente. A' vista ou a presta-
ções. Tratar, Meira; Uruguayana n.
3. Teleph. 4654, C. (11N) J

PIOIÇ E TERRENOS EM JA-
UnonO CARÉP-IGUA' — Ta-
gaincnto cm prestações:

¦ V-intlem-so nas rnhs Morisc
nlior Marques o Anna Silva
esplendidas casas acabadas de
construir o magníficos lotes
do .terreno próprio, livre o des.
embaraçado, com água enca-
nada, bondo e luz clectrica.
PAGAMENTO EM PRESTA-
«ÇÕES; para informações, rua
do Hospicio 176; para ver ú
Estrada da Freguezía 415.

(M 246) N

AI.Uf.A-8>.lheiro
easa da rua Conse-

Agostinho, 77. Todos os
Santos, com 3 quartos luz clcctrica,
chuveiro, etc., trata.se ua rua São
Braz n. 24. ' ¦ í.l".1 W.M

ALUCA-Sli 
o magnífico predio da

rua Marques I.eão n. 41. Ei No-
vo. As chaves no mesmo. (297 J) M
I—-' ¦ ¦¦-.-. ¦ — ¦¦ ——* —7

ALUGA-SE 
um nunrto com direito a

casa Rua S. Antônio dos Pobres
11. 9 (Encantado.) (287 J) M

ALUCA-SÊ 
por Cn? uni predio novo

assobradado, á rua Vaz da Costa
«. 87 Inhaúma; com- grando quintal,
plantado, local muito sadio; trata-se 11
rua Cencral Câmara 115. (30Ú R) M
,___ ¦-_.—. ¦—¦¦ - — *•

AJ.UGA.Sl. 
por 7S$ooo a adianta-

ilos, 2 quartos, 2 salas, cozinlia, c
quintal, independentes; trata-se ria
mesma á rua Puquo listrada Mcycr,
jj.l. Mcycr. (.127 J) M

ALUCA-SE, 
por SO? mensaes o

predio 11. 1S0 da rua bouza liar-
ros, pintado e forrado de novo, illu,
minado a clcctricidadc com - .boiií

auartos 
n espaçosas salas, cozinlia,

cspciisa. quintal com quartos. o çlm-
veiro \V. C. c bom terreno nos fun-
dos; eslá aberta das o 33 11 horas ,e
das 3 ús 5 da tarde; paia tratar, u
rua l''lacl; 11. 133. estaçaa do Ria-
cliuelo. _____ (a7i M)h

1. 2. 3
_ 1-

desde

\rENDEM-SE dois lotes de
\ terreno, completamente ar-

borizndos, cm um dos loga-
res mais saudáveis de Jaca-
i_pnguá. Cartas ti A. Campos,
nesta redacção. - N

VEXÍDI» 
SE Útil pierlio. quasi novo,

na rvu (lenãval Cariara; proposta
a Teixeira,' rua Pedro Américo So

realizar? Sois infeliz em vossa fa-
milia, ou cm commercio? Prccisacs
descobrir alguma coisa que vos
prcoecupa ? 1'azer voltar para vossa
companhia alguém ijue se tenha se-
parado ? Curar vicio dc bebida,
jogo, sensualismo 011 alguma .1110-
lestia ? Destruir algum. malef icio. ?
Recuperar algum objecto que vos
tenham roubado ? 'Alcançar bom
emprego ou negocio ? Fazer casa-
mento vantajoso ?. ..Revigorar
potência? lAugmcntar a vista ou
memória ? Adivinhar números da
sorte ? Attrair abundância de di-
nheiro ? Empregue o ACCULU-
MAliOR 01)100 MENTAL.

Concede, de. um modo pratico c
em pouco tempo, dons irresistíveis
para a cura de dores e doenças,
desenvolvimento do poder psychico
ou magnético, transmissão do pen-samento em distancia, liypnotismo,
auto-suggestão; inspirar amor, con-
cordia 011 amizade; desfazer in-
flucncias nocivas de inveja, ódio
ou quebranto; preservar de lou-
cura, epilepsia, liysteria ou moles-
tias nervosas; neutralizar os mios
presagios; adivinhar; corrigir vi-
cios; favorecer a sorte 011 qualquernegocio; produzir, cmfim, o bem-
estar ou a felicidade em todos os
sentidos. Dá o dom da fortuna, da
adivinhação, os meios dc por in-
fluencia psycliic» da vontade con-
centrada, se obter facilmente tudo
que se deseja — a rirjueza, as loas
posições, ganhar na loteria, c fi-
car-sc livre das necessidades e per-
seguições. Auxiliará nas difficul-
dades financeiras, nas de ob_ter em-
prego e nos negócios de familia.
Nada lia que perder, c tudo a ga-
nhar, tal como está demonstrado
em cartas das pessoas mais nota-

.um. :r ¦¦¦¦in ¦¦¦ Tj
CHEGOU NOVO CARREGAMENTO DE

(Cattetc). (502 Nj K

VENDE-SE 
tuna casa nova, cstylo

moderno, varanda ao lado; na rua
Minas n. 115. Sampaio; ttata.se> na
mesma. (.1<-7 M J

nma descoberta da influencia,
occulla da própria' vontade para
dar ao magnetismo da vontade o
potencial realizador, tal como; o
auxilio da lupeta cm relação á vis-
ta, ou" «ornai ó «ilionograplto que
fala por causa da voz que nello foi
gravada «ornb,* da saturação aa
vontade no Accunvjlador.

Todo o dinheiro que se gasia com
o Accumulador recupera-se logo,
com grande lucro! Numerosos at-
testados favoráveis estão nos nossos
30 magazines. Sempre deu resultado
e é por nós vendido desde ha quin-
zc annos ! Contra factos não lia
argumentos 1 Dura para sempre,
só com unia* preparação, e fipa des-
dc então com a força cm augnien-
lo, tanta .maior quanto mais tempo
estiver cm' poder 

'daquclle que o
compra e prepara para seu uso.
Não offerece perigo; é de fácil
preparação,; ifiríma por pessoas de
pouca intclligencia, . e pôde ser
usado tambcih por senhoras, senho-
ritas e creartças, a bem da sua
saude ou de!outros interesses.

.Preço, inetuido o dc dois impor-
tantissimos livros das Influencias
Maravilhosas*, com instntcçõcs ade-
quadas a todos os casos c o i° grão
do auxilio espiritual da Federação
Theozopliica Universal da Caljtor-
nia — S__3___N_A WLU RlilS.
Faz-se, pelo j mesmo preço, a rc-
messa cm registrado, pelo correio,
para qualquer parte do Brasil. Os
pedidos dc fora devem ser envia-
dos com a quantia em vale posla*
ou pelo registro VALOR DECI.A.
RiAWO (não registro simples), cn-
dereçados a L.VWR1.N01Í £ C,
RUA DA ASSEMBLÉA 45. CAI--
TAL F'Ba„RAL.

PARA SENHORAS
E SEHHORITAS

maior sortimento
Só na casa

AU MAGAZIH IES MOSES
Kua Gonçalves Dias, 20 A

TELEPHON-3 4.83_

\rENDE-Sl, 
á rua Conde de Ttoin-' fim, tres predios de negocio, bem' rua do llospi;

(5.8 N) Mlocalisados; trata-se
cio, 198.

VEND1..S1, 
pelo leiloeiro Iglcv.ias a

magnífica avenida da rua Pereira
Nunes, 76 no dia 6 de Novembro. Ss
S lioras da tarde. (;8o J) N

V:15Nint.M-SE 
em Entenliírro Nci;

va, por 300$, sendo metade a
vista e o resto em prestações mensaes
de 10 °\°, terrenos com 50 ractros
de íriiitc par 100 de fundos, pr>
prios •para chácaras, par se ncliarcm
situados na fralda da Ssrra e proxi-
mos da cachoeira dc ogaa potável.

C. 19,-8) R

ALUGAM-SE 
predios, com . .

ò 4 n-jartos c iodas nn mais com,
niodidndc, com clcctricidadc, dcsdi
36$ c I2Ó5; honde na porta, c perto'da 

listrada de .'erros nara ver c Ira-
tar, na rua Assis Carneiro 1.19. Pie-
idade. (<JJ, M)R

á"""l.ÜÕÃISl. 
«ma casa com ., qiiiiri

tos duas sala», luz clcctrica. Jardim
c quintal ua rua General llcnio Gancal.
ves 11. 37. Engenho de Uontro, per-
to da Estação.  •

¦_7_.NDEM-SE 
terrenos snpc-

V flores do 11\50, cm Vaz
T.O.M, estrada Marechal Man-
gel, perto flo Mndurelro; a
prestuções o a vista; pre-
ços no alcanço do todos. Trata-
so nos mesmos, rna Professor
líurlatiiaiiui 8. Todos os dias.

(11 SOO) N

\n;Nl)E-3E 
uma ca<a com dws' quartos, duas salas, cozinha, tan-

nue c banheiro, ajardinada, canstrti-
cção moderna, entre as estações dc
w',o'iiisitcccsso _ RanioS, por 3:800$;
trata-se na rua Engenho da redra
n. 164, litinisuc:ca;o. (jòmMK

\7h{NDIi)M-SÍ. 
terrenos em Ipanema' e Copacabana; trata-se com C.

Abel Nunes, rua Vinte dc Xovcm-
bro n. 15. (R 8412)-\

-_-.-_. ..—¦.-. r—*

VENDEXtSE 
no aprazível bairro da1

Uoca do Malto, vários prédios, um
clia'ct co::í dilas salas, dois quartos,
cozinha, terreno, 33 metros por 123
.lc extcnslo, por 3:000$; um barracão
clialcí, feito ua postura, água, esgoto,
latrina, muito material, tcr.-eno 'ii me-
iros de •frente par 137 todo plantado•dc enxertos, por 5:000$, o vários
predios novos, systlicma moderni).
Iara 9, 10, 12, ia, e 22:000$, e va-
rios lotes do terrenos grandes c pc-
quenes, é logar o mais salubre da ea-
pitai, 110 Engenho Novo, em frenlc &
egreja, rua .-Matriz; um grande ter-
rcuo junto á E. de Ecrro, tendo fren-
te para a rua Matriz e frente para a
rua Engenho Novo, que também sc
vende etn lotes; para ver o tratar com
o sr. Neves, ponto final do3 bondes
làns de Vasconcellos n. 529 (bote-
quiiiO. (4S7 N) J

ATENDE-SE, 
par 25$ uma toilclte,' com pedra mármore; 20$; 20 clia-

pas para gramoplionc; 15$, um ro-
manco dc dois «rossoj volumes—"O
Muiuiscripto Materna", áa Kscrich í
18S. 140 fasciculos de "Aventuras do
Sclierloclc Ilolins". e 20?, uma ma-
china de costura, de pé; rua João Ro-
driKiics 11 ((Jloria). (600 N)R

GRANDES UEDUCÇõES nos preços, como sejam: camas para -sol-
«erro, 25$ a ,li$; ditos Kistori, para casados, 4"$ c 45$^; lavatonos :n-
glczcs; 50$; tüi.cttcs.commodas, 100$ c 103$; giiarda-vesttilos, 35$ e 45?;
Kuarda-liwcas, 33$ c 45$; filiarda-pratos, superiores, no> o 120$; guarJa-
vestidos, dc desarmar, 100$ e 110$;mesas elásticas, 50? e 5;?; iiiolmuis
estofadas, 130$, 140$ e iSn$; ditas Siil-Ani(r.'ica, 100$ c uu?;- eadciras
imra sala ou ijuarto, ;.i$ c So$; • ca deiras dc luianç», .15$ e .10?! i'1"',''"-
tbrios; 420$ o 4?o$; diversos modelos, a cicolhcr; «ila de jantar, 3»oí c
400$; colchões de crina, 12$ c 25?; capim. 3$ a io», e lu.lu novo e ile
primeira qualidade, ao — LEÃO UOS MARES.PEÇAM CATALOGO

,f TENDE-SE min casa cam dors
.' quartos, duas salas c quintal^ orbo-

rUado, muita .acua; ¦ na rua 'Coronel
llorgcs Reis,: 442, via Paraná, estação
do Encantado. (597 N) R

AT,UG.\-SE 
uma casa camjicstrc,

com í quartos; á rua Visconde dc
Silva 119; cliaves no iu. (7a)) S

1 \ l.UGA-SE tuna casa, com 4 dc.
_l-.parlamentos, nípia c quintal; íi rua
Silvio 11. 100; trata, sc na mesma, cs-
tação de Olaria. «109 M)ll

; ALUGA-SE.
X—.qutirloa.

por 75$. predio com .2
salas, cozinha, banliei-

ro, 
"deibetísa, 

bom miiiital cercado c
liij clcctrica: E. Haula Cruz 2310.
honda Cascadura. (608 M) R

Ar,UGA'-SU 
o predio 261 da

Imperial (lleycr), forrado
rua

pin-
latiu. 5 peças, cie.; cliaves uo 2fji;
tratar, r-.ia -Sete Setembro 171. 1"'-
turaiia Universal. (CoG M) R

AT,U0.\-S1. 
por 112$ a boa casa da

rua do S. João 11 estação do
3.,.elin. com tres quartos, etc, ;csi:'i
111,011a.

AJ.ÜGA-SE 
ou vende-se .1 casa ila

rua Dr. Manoel Victorino 11. 320,
Piedade;
forma-$ t.

as cliavo* estão no 316;: In-
na mesma. (7«l M) J

TOSSE
Tomo PEITO BAL MA-

KINHO
Kua 1 do Setembro 1S6

"_ri.Xl>EM-SB cm pequenas
•' prestações, ao alcanço dc

todos, magníficos lotes de ter-
renos no íuagiiidco o novo
bairro denominado "Caninos
dos Cárdosos". listes são os
melhores terrenos o quo são
vendidos em prestações. Suo
servidos pelos trens da Tilnlia
Auxiliai', com as estações
"Cavalcanti" o "Engenheiro
Iienl", bondes do Cascadura e
Estrada do lí.çrrò Central pela
estação do Cascadura. Escri-
ptorio, rua dos Cárdosos ÍÍ52,
Cirscailurn. Trospcctos com
plantas na rua da ..Ifandoga
11. i!S, Companhia 1'redial. K

TTENDE-SE um lote de terreno, na
T rua S Braz. cm Todos os San-

tos; trata-se »a lastrada da Penha n.
1133. por Soo$. (622 N) R

Alexandre
Faz com (íue, 03 cabellos

brancos fiquem pretos, não
queima, não mancha a pelle.

A Juvcniu.de Alexandre des-
envolve ó crescinienlo -o ca-
bello c cxlingue a caspa com
tres applieações.,

Vende-se em toilas as per-
fttmarias, pharmacias o droga-
tias. — Preço 3$ooo.

ViEXDE-SE por 3:ooo$, cai Todos
os Santos, unia boa casa com po-

rão habitavel, com quatro comparti-
mentos ein cima c quatro no porão,
cozinha c mais dependências, um bar-
ração nos fundos c bom terreno, lo-
ítar saudável c próximo de bonJe-,
informações conl Costa, r. S. Josc....... ™ i-15) N11. 4, ourives. (R 494.5

VENDlv.SE 
um ttrande sitio cm Ja-

carép.i.uá, que tem dc frente 800
V metros de fundos Coo metros, não

paga arrendamento nem foro tem 2
casas de sapé c água de bica. preço
fi contos, ou vende-se metade; trata-
se no botequim, rua Manoel \ ictori-
no n. 127. com o sr. Albino cm trente
a E. do Engenho dc Dentro.

(21- Jj M

VENDE-SE 
um cbrilet. 2 quartos, 2

salas terreno com 5 metros, por
57. "O; ii'.a nfiia, dez minutos
da esíiiçãi, d,i Rcalcnso; trata-se com
o sr. ll-silio. na Senado 1'cderal. aos
ítimingos e Feriados na rua Dr. Pru.
dente de Sloracs. So. em Quintino
Uoeayiira. <-õ> -N> {

\rENDIOI-SE lotes do terre-
>' nos bem loenlUados a 100$
em prestações, medem 12x50
logar alto, saudável o de mui-
to futuro, estação de S. Ma-
theus, Linha Auxiliar, passa-
gem ida o volta 300 réis, es-
eriptorio em frente A estação.

(S 261) NT

iLATAS mm 11
l xk>ooooooooooooooo888888§8^^! «REr
1
t
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DEPOSITÁRIOS:

i HOLMBERG. BECH & CM
t >

>
>
<

*

1...
li. íoi, Chiado Nova. (71' O) J

102 - RUA GENERAL GAMARA - 102
TEL. 3815 — NORTE

#- RIO DE JANEIRO -
¦_l..._.___,.«.itiiiiiiimuiiiiiiiiiM»**a^

riiNDE-SE um bom piano, franecz,

TRASPASSES

da ave-
VENDEIS!, 

o predio novo.
nida 1'edro lvo li. 37. eom 5 bons

quartos, :r espaçosas talas Eribinete,
cozinha, desoensa, etc. banheiro «le
água 

'quente 
e fria; duas caixas dc

água. c grande quintal mv.radoj^pre-
,ço 24:oüa5ocio, (*»£* -N) j

VENDE-SE 
uma casa. . .

tos, com urna saleta de espera;
com 4 nuar-

os
auartos têm porta para tuna varan-
da que di para o iardim; casa cons-
tr.ii.la ao correr da rua. com 7 jancl-
Ias do lado e 2 do frente; o terreno
mede i.t x ao tem banheiro, luz ele-
ctrica, «az, etc; à rua lliddock l,o-
ba 104. _____ (ot8____-_._

MOVEIS a PRESTAÇÕES
72 - Quitanda - 72

A. PIXTO Sr C. —

av

boa
I.ngo

81 (armazém).
AliUCA-SE.a ,. . ,rua í.licidin I.ngo (.Mcycr); cli.n-46 da

; clia-
(0,-_ M) J

AEUGA-SE 
por 3^8000 11,11a sala e

um quarto a um casal sem ,filhos,
á rua D .Maria ii. 13, J(. d.i Piedade

(6S-1 .M) J I distante 3 minutos

llliilliílliEilíjiàitíilíilEíiirHBIliíífflili!1.;

Casa Timbyra
\ 04 — KUA DA CARIOCA - CA

Junto ao Cinema Ideal
' Grande variedade cm borzesuins para sc-

nlioro, últimos modelos, a
1G$, 189000, 308 e 238000

a titulo de reclame
I Pereira Júnior & Comp.

AI.UOA.SU. 
por 50$. uma casa. nn-1 A T.UGAM-SK as boas casas da rua

vá, com 2 qual tos. 2 salas, cozi-| XS-D. lt

( --il-Jj-iU

iSiiíiãiiiriaçj
m*â f _=ívi / i

Ék\W
Ja \ ~m+f P

m\ -*J ¦

VEXl  
 ,

confortáveis predios, situados na
rua Joaquim Silva,' todos com bas-
tuute terreno e um grande terreno,
em Todos os Santos, frcguçiia do
Etigiénlio Novo; iratar com o dr.
Tolrntino dc Campos run flicoplulo
Ottoni 11. 8.1. i" andar, das 12 as
17 horas. Xclcpli; Norte 4.15"

(ut N) J
Tf.KXDM-Slí uma enorme chácara,
t com predio novo, cstylo, ino.dçrnoi

dois nuartiis._duas sal;^ tofcrüiii,'^ttc,
lítTíê^ntiiiií, nuTínr'fruta, 71300$, tres
minutos ila estação o-cinco dc cxcel-
lentes banhos de mar; ver a qual-
iiiler hora, na mesma, com o próprio,
i riia-AiiuelIca Motta n. 29, estação
dc Olaria. (Va'c o dobro).

(5-2" A) J

r'.ia. união afilia, electricidade, W.
O. e (,'rahde terreno, á rua I.lofa I.obo
40. 1'cnlu (circular); trata se 110 42.

(-42 
ãl) .1

AI.UÕA-Sl. 
ou vcndc-se 11111 novo o

espaçoso predio; acua e luz, ele-
ctrica. cm lodo elle grande jardim e
terreno òom 5.,  tudo arborizado,
limito barato pela urgência dn retirada,
na rua MajTalbãcs Couto 11, 44 pro-
nimo á estação Jr, Jleycr. (.í.iij J) M

Af.UlIA.SK 
o nreiiio da rua

Krancicço Xavier, 8.1(i, rom s.quar-
São
tar-

103, porão habitavel,'.varanda dois \V.
C. cuni la/. electrica. cm ponto de
liarada de bonde. (452 M) M

Ar,UGA-SIi 
uma n.zinha nova oor

í.iS. na rua S. Anna. 32. fundos,
110 Mcycr. trata-se nn armarinho Azc-
rèdo, em frente a estação, (iror: J) M

0111:111a 113. 2\\ ü 31, cliaves no
_, onilc se trata iUs 9 11-' ás 10 i|j

<.lS0 lt) M

. A I.UüA-Si. no raraizo dos sub-
xJLurbios, exeellente « sjlubcrrihia si-
tuagão, Villa Savana. Petropoíis dos
pobres, casas dc 110$ a preço dc cri-
sc; 65$ e ;o$; rua Viscoiido dc Ni-
ciluroy Ço, Mangiteiivi, entrada do
|ia'acctc llianea; e.xi„c-sc, iit.réiii, ca-
r.intida oecupação, 110 iirininm seis
mezes; condi ,-u imprescindível.

(305 M) R

¦%7"HXDH..I-SB cm pequenas
y. prestações de 8$' »üt, 10$,

etc., inensHes, niagnlíicos lo-
tes do terrenos 11a magnífica
localidade denominada SapO,
servida pelos trens da Linha
Auxiliar. O eseriptorio é em
frente do estação de Sapé.
Ainda existem alguns lotes na
1'raea das Pérolas, muitos nas
1'üiis Opalas, Tufquezas e Sa-
phiras. Os prospectos com
plantas sSo distrümidos 110 es-
eriptorio da rua da Alfândega
n. 28, Companhia 1'redial. N

\ri.)XDK-S15 n esplendida cisa da
V rua Pi 61'erro ti. 37 (Inhaúma),

cuni dois quartos grandes, ,iluas sa-
Ias,' -cozinha; despensa, \V . C. c litnn
terreno toilo fechado a zinco, cou-
stntcção moderna. Preço liaraiissi-
mn; trata-se com o dr. Sotlré, aveni-
dn 'Kio Manco 11. 137, =u andar, das
ia ás i.| hora-. (4.lS 1.) J

A I.UüA-Slí tuna casa com 2 quír-
X—tos. 2 salas, cozmlia c quintal no
llcco dos ..«pinheiros 11. 100. Piedade.

(421 M) M

\T._TGA-SI. 
uma casa íi rua 24 de

.faro. 47, Villa llmílin. Aluguel
Si$ooo; ticta-se ira iiicsiiu rua 15. S.
1'iancisco Xavier. (407 51)

OS INVISÍVEIS
&.: r».-. ii.-.

rã, livre dc niialt|ticr retribuição, o.s rocios
VIEM l'K.,0 CORREIO, cm cana fechada
syinptomrrs ou manifestações da ntõleslia',—
sposm, que rcccberfio x.t\ volta do Correio.
{jlVlilS — Caixa do Correio, H-j,

A todos
05 que sol-

í r c iu d o
<1 ii a I f| u c r
niok-siia cs-
tri sooieda-
de nivi.v

dc enrar-sc. KX-
— núme, moraria,

" rello para u re-
Cartas aos 1NVI-

'armaeia fVW

ha Visconde de Rio Vrono, )i

Montada eom o» npihito» mai» moileHli», üiipõc 'it

grande sloclt de lodo* 0.1 pradncUm çhhnicoi
e pliarmaceuticoe, rendidos pelo» preços da Casa Uatrh

PREÇO FIXO
OsSnrs. Medicou c o publico inconlrar/ló itmT.aloratorio

modelo, piva o aviamento
dc reccituarto com d máxima brevidade e «wnijitfto

Allende-se a qualquer liar» da noiíe
mmm.M

,.:¦"•' CASA MATRIZ:
Saa Primeiro de Março, 14, 16 e i&

RIO DE JANEIRO ..,

VENDA DIVERSAS
Vl-XDK-S.. 

por .1$, cm . ,
jilíiípacia 011 drogar;.!, um ,íras-

qualquer
1111 -fras

co 
'dc 

À.NTIGAf,, do" dr.' Machado,
o melhor remédio da actualidade pa-
ra curar a syphilis c o riicamatisino.

rnRA9PASSA-SE «ma boa quitan-
X da no Mcycr, fazendo bom nc-

goclo c para melhor informar, íi vis-
ta faz íé| ua rui Carolina Meyer 71.

(505 P) K

TRASPASSA-SE 
um stmerior bo;

tequlnt, cuni tudo le^ulisadoi é
o unico 110 logar; negocio de o.cu-
íiâo; informa-se na rua do «liac.nic-
lo 11. igri 11, com Mjrqíts. (100 P) J

PERDERAM-SE 
cinco apebees de

um como de réis cada uma, ile
ns. J3.947 _ 33-931, unilormisadas,
de j'uros de 5°1. <"> anuo... pcrtenceii-
tes ao menor Armando, I1H10 Ua li-
nada Judith de Magalhães lioday e de
Armando Augusto de üodoy. — Kio
de Janeiro, 19 de outubro de 1910—
Armando Augusto de Codoy. C.Jl

ALUCA-SE, 
quero dizei

Villaça fez contrato com iu,!is.
triaco. fabricantes das ãfamádas "!' .
ncllas dct pwlra , cm Minas tlcrae.;
os (|.iaC3 já eslão expostos á \ehO:. ú iv..
l''m Caneca n. 126. Queni dcsconhti.
cer .inaellas pancllat, convém i!:;r .-.• 1
pasreio ao Bazar Villaça, não sú n--,-,
vcl-as. como rcccbciciu cxplica,üi'i.
Pelo lado econômico, são duradouras
c resistem mais que o próprio ferro.
Us aceoipcs ncllas oreparaJos fazem
os delicias dos gastronomos, que as
devoram com sofrcgiidão. Aos da íal-
ta dc appetite se cn! rena rão R.ist >).«.:-
mente ás "golozcimas" preparadas ua.
afauiada3 panellas de pedra. Convi.
dam-se ás cxmas. chefes dc caras vi-
rem examinar as panellas de pedra .ii
industria mineira, e usadaa ali tlestiü
a formação da antijra- Província, até
hojo — listado da Republica onde ns
donas das casas só usam expressa,
mente is "Panellas de pedra", isí,
rua lfrci Caneca, inG, Bazar Villa.;...
O que icndc louças e trens de cozi-
nha.por menos ao0!0 que as outras
easas. (l \)i S

BOM 
VIGÍA — Vcndc-se um ca.

chorro de raça; rua S. Luii
Uonzaga n. 007, com o encarregado,

(tu S)M

ÍMCYCLETTUS 
— Conccrlani.fi

> com i>crfeição e a preços ítioili-
cos, ú rua do Cattete 11. 100.

(i-3 S) J

CIAMISAS 
para homens, bons c foi-

) gadas, a 2*500, 3$5oo, 4S. 5?ooo,
e C$000. Só na. Fabrica Confiam,. d„
Brasil. 87, rua da Carioca, S7. (à)

ÃÚTAS de fiança — Bons lindo".
res c boas condições; iiraça Ti-

radentes 73, sobrado, com Ródriçues.
(|I7 S) 1;

COMPRAM-SE 
moveis usados; p_.

gain^se bem; ru» Visconde üc
Itauna n. 1571 praça 11 deajunho.

(4Z3 S) I!

/^OM-ETEfRA — P.-ecisa-:-c ; dn
%J uma Que tralwllie com ncrfeiefui
em collctes de senhora; rua dc Sã.-,
José 11, 100, 1° andar. (tu Si S

CORTINAS, 

'; 
tapetei, pintura* a

oleo, moveis e <fe e.criptorin.
compra c tombem encaixou para mu.
dança, J. J. Marlinsi ruã ua Aliai-
dega 11; 124. (3630 S) S

GOI.I.ARTNHOS 
de linho pelos an-

ligos preços; direitos, 3 por -$:
Santos Diimont, 3 por í$;od. Só im
Fabrica Coniiança do Brasil; S". run
da Carioca, 87. (S)

DIVERSOS
A PrROVElTEM

_X> 50 Sinçcr,
I-iquidaiu-sc

feitio gabinete, de
mão c de pe, a 15$, 20$, 40$, 80$
até 200$; trocam-se novas por vc
lhas; motores elcctricos de i|l, i|-,
1, 2 o ia IIP. Conccrtam.se ere-
formam-se machinas n |ireça baralrísi-
mo; praça da Republica 195-

TUASÍPASSA-SE 
or» accclta-íe um

sócio para um armazém de sec-  
cos o molhados cm Botafogo bem ..._..„.« „
afrcsuczaddj informanse no Xobrcga I jTt..RTi5ES DE VISITAS —..Cen-
Pcrèrra i Conin,», rua do Acre ;-'. \\J to 2«. Ourives 11. 60 _ Pape-

(5-.'3 P) J I loria. Oscar N. Soares. (2423 S) S

DO
Çoffas de Saude
'1'ONICO RECENI-RADOI- DO ORO.ANfSMO 15 R„GUI,ADOK 1

VKNTRIi
Curam doenças do estômago, fií.ulo, intestinos dores rheiinialò!do3,

nervosismo, enxaquecas, ncvialgins hcniorrhoidcs,' fraqueza ceral e dos
órgãos da geração e manchas da pelle. Depositários: Drogarias: Pu-
checo, rua Jos Andradas 11. 45. — Rio; Barucl Sc C, rua Direita 11; 1
S. Paulo. (A ri8a)

KlONSUf-TAS espiritas — Mine.
v^ Marie I.ouise lê também as li-
nhas das mãos e só acceita gratifi-cação depois da pessoa conseguir a
que deseja — Maltoso 33, (4331 S) S

COMPRArSE qualquer quantidadedc jóias velhas, com ou sem pcdias dc qualquer valor c cautelas d.i
Monte de Soccorro; paga-se bem;
rui ma Gonçalves Dias n. 37. Joallie-
ria Valcntim, Teleph, 994, Central.

(4137 S) n

CO«.S'.RUCÇ_ES, 
pequenos rc;n-

ro3 o pinturas dc prcJios; prc.
ços módicos, com o construetor «Oi-
ciinlski; Uruguayana u. 8. Teleph .•
3330, Cent. (t40i)S) !{

yj 15$ o 2o$;
a s$ e 0$; Mm

\fÈNDI.-SÍ3 
um guarda louça .e um' huffct çrcdaiice e_ma's inove:s, mi

rua João Caetano. 26. __i°_:__L!

\rflíNDl!;SI, 
mn automóvel Bcrliçt,

7 logares, pintajo de novo, traba-
Ihaiido na praça, com taxi, baratiisi-
mo; rua 1'treira Xuucs 108, casa do
íair.ilra. (3-'J O) -

Tf ÍÍ-ND1.-SH assoalho usado, para
V [dèsíc.upar logar; rua Tavares 138

estação lio Hncautado. iíi_—

iáiío Plcyer, cm
jicrfcito csiaüo; ua listrada Rciil
Saula Cruz lli A-I3;>, • "o-'«a-
;o^ (5li/3 "). R

ijtTENDji-Si. um Vam piatio iia ecle-
V.frgautor i,r_r_HfíÍRltu; nunca tcT

vc bicho, por preço mcuico. Rua frei
Cancica 11. 404. 

' 
. (•I16 M' °

V.F.Nllli-SU 
um piam

perfeito estado: ua

ÍTrKNDI,rS15 um csiilcudido primo
\ Plcyel, completamente novo e ba-

rato; na rua da Alfândega n. sor,
sobrado. 1'òn O) _

VTJRXDlííili CnniÇiua .le 1 Àtóto
.' :í.om?s a Soo nis o vidro; na run

Tosú dos lieis, 3i). llngculio de 1'cn-
tro. '(.3.« O) i.

mRASPASSA-SE uma boa. e bem
Ã. situada pensão, na Avenida líio
Branco; pata informações', com o sr.
Álvaro, 110 largo da Carioca 11. 4.

(-77 P) J"

MHMM DIS PULMÕES 1
Cura rápida com o

PEITORAL MA.M1_.HQ
Rua 7 do Setembro, 180

ACHADOS E PERDIDOS
(WMl'F.U.0 

s C."i ma Luiz dc
J Camões il. 36. Pcrdcu-se a cau-

(elo. n. GS.rig desfa casa; as provi-, - - ,
dci|cirts estilo- dadas. - : (390 0) .T S'a Caixa postal

A 
RIFA que corria no dia 4 dc

! de novembro, ficará transferida
pana depois do pagamento do inain-
douro dc Santa Çifiá". (737 S) J

A CCEITA-SE roupa para lavar e
|í_) cngommtr com/ licrícieito,. cm
casa dc família; rua Silveira Mar-
lins 11. 140. (451 S) S

A FINAI
i'\ nia,

INAUOIÍ de piano, boa liarnip-
pequenos reparos, mata os

liielios se os tiver; tudo 10$, (*ha-
mados 110 Café Guarany, teléphon.
4191, Central. (491 S) R

A ' RUA Asseinhlca, 79, 2a, desde
l_»J ro$, s-rio, enérgico, rnctliodico
e pratico prof. prepara liara concur-
so para edmissão. Xão é curso.

(3-1.. S) S

:!(_.
(^URAS 

fluidicas magnéticas
J tancia, gralis; cartas Psycholo, " . (SS14 S) H

VEND15M.-SI. 
cães de pura raça.

côrcs lindas, Colis, l!os-tcrricr.
rua Visconde

(.173 O) b
franrez c dioaiuarquczi
llainaraty ti. 10S.

AOS RHEUMATICOS
O sr. F. R. r.arrcto, conceituada negociante i rua dos Coqttç.ros,

estava mlrcvado na cama dcslc dezembro, com terrível rheiiiiiatisnío.
A conselho dc seu medico, lisdil o aEanindd Rob dc Súmula bal-
falo, dc Alfredo de Carvalho, Com tres frascos apenas ja (0111.1,1
conta do st_ negocio. Ií, como este caso, conta o líob dc Siiinma
milhares. A' vciltla nas hoas pharmacias e drogarias. uc_m-
sito. Primeiro de Março 11. 10. Alfredo dc Carvalho & C,

(ilIAPÉOS últimos modelos a 12?,'
tlnic-se c re-brma*„i_-

me. lios, ú rira da Cit>
rioca n. 10. (S7S3 S) /

CIAMISAS 
e cerottVis sob mcdidi;

) rua da Carioca n. 52. (3150 S) Ü

COLCHAS 
— I.ençóos, ntoatliados,

guardanapos, cretones, mòrins, ai-
godues, toalhas jura rosto e pau*
HÓ3 píir.i mesa, encontram-se a pre-'
cos muito baratos, na Fabrica Co::-
íiança do Brasil; 87, rua da Cario-
«7. (S)l

CARTAS 
de lianças ,para casas

mais 1
•para

barato que noutras parte..'
Eseriptorio mais antigo; á rua dou
Ourives 11. 115, i° ondar. (C93 S) S

piIOCADEIRA — Vcndc-se liara-
\J to uma do autor Cyphèrs iparn
140 ovos; na rua Dcsníbargador Izi'.
dro n. 81 — Fabrica das Chitas,

(236 S) S

pATALOGOS de sellos do Hrasil,
\J com todos os erros e variedades,
preço i$ooo; Hospicio 30 — J, Cos-
ta & Fillios. (3731 S) S

(.AMIXHAO 
— Vende-sc com 2

J animaes c os orreios; Retiro Gua-
nabara 11. 41 — Laranjeiras. I

670 S) J,

C 
.URSOS PROPEDÊUTICO — Rua

,'J da Quitanda n. 20. Preparato-
rios, exames vestibulares c cscoli
Normal Taxa fixa 30$ mensaes. JUj'
tricula gratuita do sexo feminino,
mediante a jóia exclusivamente An-
Ias vespertinas; (]{)

COLLETES 
de senhora, sob me.

dida ,12$, completo. Mme. Marie
I.cmos, rua da Assemblí,, 11. 35, 1».
andar, abaixo da Avenida Rio llran-
co. (124 S)J

DINHEIRO 
—

liypotbccas, cauções dc
lv. :prcsta-se sul»'

da divida publica, miiiiicipãcs c pro-
missorias; Rosário 172, sala 4, das .1
ás 3 lioras. (30Ú S) J

X> rapa;

CACHORRA 
.branca,

prétí

TT1.NDI.-SI5 um
V com 7 metros..

a construir; a doía
ç,.o Frontin; preço
21 dc abril 11. 5«.

lote dc terreno,
le frente, prompto

minutos da esla-
dc oceasião; rua

(õliü N) .1

VKNDIJ-SMainda 
"

U.LO

mXDKM-S1C era prcit.içõcs casas
terrenos, ir.) Realengo, iia l'.s-

trada Real dc Santa Cruz; irata-se
co::i o sr. Marques, na listrada Kcal
dc Santa Cruz 11. 165I ninis uiiorma-
ções á rira da Alfândega n. --S, t-oni;
panhia 1'red-ai. -^

um predio novo, que
foi habitado, com 2

boas salas c 2 bons nunrtos, cozinha,
bhiihorro c reservada dentro dc casa,
uma boa varanda ao lodo. illumiiuida
á luz clcctrica, bom quintal lodo 11111-
rado. graiül c porão de ferro cm rua
calçada a parcllclil)ioedo3 perto da
estação dc Todos os Santos: bondo ,u
porta; trata-se ira rua .Tose Bonifácio
Si. arniazcm, com o proprietário.

\riíXl)K-SlC cm leilão sabbado, 4 do
V corrente, ás 5 lioras da. tarde o so-

elidido

\riCN151-.-SlC 
urna chie casa, assobra-

dada, com porão liàbitavel u twlos
requisitos da hygiene; terreno com ar-
vores frutífera*, jardim, duas entra-
das garaic: pre^o de oceasião; 11a rua
Vaz de folcdo 11. 147. cinco minutos
da ostação do K. .Novo; trata-sc ua
mesma. (-l-tl6 r')J
-./¦liXDK-SK

> cm Tpancii
um terreno dc 10x50,

paiíciiia na rua. Nascimento
Silva proxiiiio á rna V, Amoeib;
trata-sc a rua 20 da Novembro 214.

(23 M R

VJi.\J)ií-»M 
o confortável predio da

rua 
"Visconde 

dc Tocantins 11. 3*
estação dc Todos os Santos: trata-sc
no mesmo. (40 •__] >i

A LUGA-SK a casa 111 d.i rua Im-
X_in-ri..l 11. 271 iMevcr). com 2 nuar-
tos diias talas, luz clcctrica c grande
iiuiiital. As chaves estão na cisa 1 c
lr.ila-'.e íi rua S. L'cdro 11. 207. uos
dias méis Alugiiol r.-^J.j,) M

AI.UCÀ-SK 
<> prcdr.i n. Sú dn r;.ia

llarhoui ,in Si'va. .cnaçiiq uri Krri
.•huclo, tendo magiiiiicas nceoiiiiiioiia-
ções para famiti..; a< cliavcs acliani-.se
m> 11. ,» da mesma rua. c trata-se 1.1
Mitttialidndc Vitalícia, rua íliçoiiljil;
Ottoni o. 211 prer.0 11.0.'icn. i;.'.s«.M.'j

A I.Ul.A-Slí. .1 um casal, boa cas:-
iV-nlia, com todas as coiiimpdidrides ;
rua ÇhriSiovão Penha 33 Piedade,

1.107 M)

A T.UGA.S1. o ;irc.!in da rua Souto
XJkCiirvatlio n.~ 45, cc.11 grandes ac-
comuiodações p:.r;i Mitttiírosã íantiün,
c porão habitavel; _.s .ilmves na ítíes-
ma rua n, ...8. ariiiazciu; tiroico _?oo$í
fiara iratíir, riia .;_>nt«r.il Cumaru tSi.
com o 

"_r. Custodio llarrcàj tr:ii pai:
o. clcctrici-láclc;# fi.a ci.tfc J.risciilio
Novo e Sampaio. (j.-o M)K

"\7lONl)i:>l-SIO «íi "Villa Vtivn-
V nn." i„'..l!-üti.s lotes de tev-

puiíos em í-cquclías íifcsthoõcs I
ilo 5$ cm tlcantc. Os srs. i»io-1
tciidciitcs iiodc.i.o tointu' os
trens tlii Ijlnlia Auxiliar «lo |
lli» d'Oui'o o prociirni.' ein J
íronto í» estação «la Paviiin» o
eseriptorio da Companliia 1'rc-
«1t.il. Prospectos o plantas são
ilistiiliuiilos mt rua da Alfan-
«leS:i n. 28. K

\ri;.\'t'>lvS!. a pequena casa. ri rua
.' Souza Siqueira ;3, na riedailc;

iiifdrata.se e truia-se ,a rua llucnos
_\ires li. 1.3, cou, 1'igneircdo cV .¦•

1721 >) J

lido
J.copoldo
(Praça n), pc
das.

predio <la rua São
,7. Cidade Xova.

leiloeiro Klviro Cal-
(410 M) N

VI.XDl.rS.H rua Voluntários c
a.liacciida'. -I bons prelion para

famir.i do. tr.Maurcmo: iníorma-S! o
trata-se á í. Biiênõs Aires. io3.

i.c;3 N) M

^fEXDK.SlC 
uma bicyclclta, quasi

' nova, corri todos os pertences, c
licença; Preço dc oceasião: rua Sete
de Setembro n. 33. loia. ((46.1 O) .1

ff riíNTDÍ..I:S.l? óculos.
V netas, etc,, etc, o

iilcr.;

piticc-ncií, Iu-
apróiü|Uaitt-sç

concerto! errai rapiilcz; rna. da As-
sembléa a. ;Ii. casa Rocha. -,(3QQ0)... J

VMNDM-Sl: 
al.-ool 3<i gr., garantidos

a $560 o 42 cr., desinfectado ,a
OS00 n:i Casa da Figa. R. Misericórdia
11. 45; telephone. 50S3. central (ferra-
gense 'i'itas. (244 M) O

Constipaçao
Tomo

PEITOKAli MARINHO
Kua 7 «lo Setembro, 186

i A I.UCA-Sl.. por 125?
Xlpre.li. COÜ14 quano",
rio á rua llonorio iS.
Santos.

o mo:lcr;io
3 «alas. cte.

Totlói. o-
(301 M) J I

FERIDAS f .
tliirtitros, cezemas, sardas,
pnnnos, comicliüds, etc., des-
ar.parccciu ivapidamciiie usan-
do Poinnda I.uziiana. Caixa
1,000. Deposito: JMiarmacia
Tavares. Praça Tiradentes
n. 62 (Largo do Kocio.

A 4030

DOENÇAS DO CORAÇÃO E ASTHMA
S' íiroraç.'c.4. brohcliité asüimalici, cli:_ilo 110 pe:to, palpita-

tacr.es cansaço, pes inchados, bydropsbs, falia ile nr, vem-
gcn5,' abatimento ciagcrado das veias' c artc.-ias, ¦ nrtçno-s.cro-
--, ahcür!sma5, dores c agulluihs dó lado .esquerdo, tlilataçao
da aorta, ncvralgiãs, cardíacas, oyphili.s e. rhemnaU-mo no co-
ração, curam-íc com a receita do s.vhio americano dr. Kiug s
r.iiincr. nu o Cardiògcitol. Milharei dc cur?,s íiji Hrasil, Dc-
nosiliifíos: Drogaria Unhado & l;iMros, rua ¦líriigltayana n, 91.

__ \ i.lro oçono. l'e!o Correio. Svíoo, (k 0.'.'.) ü

VI.NDü-Sl. 
mrra meia mobília nle

peroba clara, coat uauco uso, para
íala de visitas, com estofo de velludo
encarnado. 4 culUnuias. 1 caleira d'
balanço, 1
tc; para ver o trata:
Ncry í-o.

com mnllias"tas, 
altura 50 níilimelros, pou-

co leprosa, dá pelo nome deTctea;
gratifita-se n quem der nolicr.as, nr.
rua da AUouilcga 11, iijS, loja.

1.O09 Q) S

IAS & MOYSICS:
___ biira Alvarenga, i..
cautela n'. (1IÍ.S02 desta iia:
JJ"í)_ra"A!varenga, í|. Pcrdcu-se .n

rua liar
_eu-se i
(2SS(1)J

È SAMÜEt HOFKMASN — 13,
travessa do Rosário, rordea-sc

cautela n. Di.9^9, desta c:is.i. ^

caderneta stipille
;nic.., soli

22S.750, da 3" série. (462 Q)"J
IJIÍRDKU-SB 

.. . .. ,
. mentor du Calva hconomicn, sol.

rnERpKU-Sl. uma, pidsira com tur-
itiuliitas o billliãntcs. Urãliflcn-
quem entregar iro 1'alals Roytil.

(7..id 13) J

AUTOS BENZ — O unico oleo
â\. tiara sua liibriíicação, é o Ritby
IC. Únicos depositários J. M. Sam-
paio & C"; rua do Hospicio 112.

(4417 S) R

APEXSAO 
"Progresso",

cliuelo ifil, fornece jiç
pazes do comerciòj a' 

"

d.v.ido-se aos domingos
muço c jantar.

rua Ria-
1.5S0 o ra-

So$ ineiisãcs'.
feriados ai-

5-15S) J

eticher pntíátnatieos,
compra-se uma usada, que (urre-

cione bem; trata-se com o.sr.
ra, rua do Catlete 11. 86,

¦pOMBA 
para

. . Viei
botequim.

(410 SJ R

I>ICVCI.ETAS 
011 tricyçlcs — Não

3 mandem concertar, pintar ou rc-
montar, sem primeiro ver os preços
de casa Brasil, rua do Cattetc 105,
Teleph. 173-1, Central. (2310 S;ll

pensão par- família e ri
rapazes do commercio. Comida,

farta e variada, pratos variadissinios,
empadas, pasteis, camarões, etc.;
preços de 35$ para cima; não se faa
t|tic_tít_i de -distancia nem dc horário;

rnn do Senado 206, loja. (137 S) S

DINIlEt.RO 
sob n.ypot1ici__—Em-

presta o dr. Tolontino <le Cam*
pos, á rua Tlieophilo Ottoni n. 8.,,
i° andar, das ia ás 17 horas. Tel.,
Xorte 4350. ti..S S) J-r -——¦'¦¦¦ ¦¦"*¦ 1

boa pensão a domicilio,
por preco módico, i Avenida

Henrique Vallailares 11. 30, sobrado.
(331 S) S

T\A'.SE
\J pi

DENTISTA' 
—• Traspassa-se miiconsultório em boas condições;

nu Sete de Setembro ». 203.
(267 S) a

4 commnas. 1 caleira
niésinlía dc centro e tape-

na rira 1). Anna
(|3S O) K

avenida da rua Im-
pcrial 11. 2,-1, Mcycr.. rende 400$:

-¦ á rua llueuos Aires, 19S. .das
iS. (?-J ^) ¦'

T71l,N'tÍK-Slí

Gonorrhéa
2» mos dk tuh;mpho... milhares de ouius

/ííli-eeiiôBálníeira. Cura iufullivel em « dias 1 só vidro eiiva
v"lÍib_as-.us:p!iarmaeias do..Brasil _>ep.: Drogaria Pacheco, Andradas
11. 43. Vidro 33000.

\7HXDE-SE a casa completa-
¦ mente reformada si r. Tel-

xeiia do Cnvvalhb -_i 1'ieilti-
de, listrada Iteiil de Sta. Oni}.,
bonde dc Cascadura, á vista.

pagamento podo ser parte
em prestações. Hospicio 176,
loja; para' tratar eom o pro.
«rietario. Uel. 3990, N.(M 210) N

~iTiI,.\DKM-SE 
prcJios e construem-

V ^ por preços commodòsj com
Construcon Abel Nunes, rira Vinte
dc Novém , ti. 13. (R 8413) >.

\7*IÍ.N'l)lv.SIC 
cm Villa Isabel para

renda 011 moradia, unia casa por
jiújoS. tem dois quartos, duas salas,
não lem quintal, mas tem entrada in-
.icpci.tlc-.te, co::) iiri.i; não precisa de
obra; trata-sc directamente ror.i -Mar-
tinr. á rua Corrtia dc Oliveira (i.
Villa Isabel. lj-f'9 N) R

VÍÍXDH-SKcoal.a_la " por 6.?oo$i nma

5 da
clia-
M)J

. 1.1,'f.A.SE a boa casa. 11. 1
-nn Tenente Costa (Meyer)

rs na^vemlalda;;e_itiina.

\I,tJOA.SU 
o pr.'òio da rua Castro

Alves 11. 5". ileicr. cem 2 saias,
leia cor.uiha com 10-

c ga;:. c irrais depen-
tratar, no mesmo

(4S4 M) R

.{ quartos _a
fões ile lenha
delícias; paia ver

* ..UCA.Sl. a casa da rua I._if.Au,
/Itr.if.o Pinto n. 13. (374 R) M

Weycr
lí:s

Í.U0AM-S1.. >(tra*Jtl_. nr_'.!:o c clia-
..:. Mic.icl Pcniandcs 11. 4S,

< xccUctites accKiimoda-
nilia; ?s cliavcs ai liam sc

,:•« casi ::. :•¦' da mesma ri..-., o trata
ít üri Xlutualidado Vitalícia r.ia Hico-
liliilj Ottoni n. íi; preço mouico.

NICTHEROY
ALUGAM-SE. 

c
faniilí'1. «nia

cm casa d!* pequena
ô íjúarlo fie

:ri_«:ii.'. cm casa assobradada, com todo
o conEortoí completainciUc indepcit-
denic, eo;n todos us requisitos de hy-
pienc, a t*nt senhor dc tratamento ott
dn comiuercto; na nr_i.i de i.lr,.rvi!ii.
rua Alexandre Moura O3. (ôio Tif;

casa
:v.o-

i'cr'.:o, de solida construcção, com duas
sala; grandes, tres quartos ttraiides,
cozinha, lanirra, tainiuc, chuveiro, va-
rârida ao lado, sendo a frente e um
lado a cimento brusco çom paredes
dobradas c madeira dc lei c dc ltiga,
uni pequeno terraço cimentado c co-
berto nos fundos, terreno da Ircnie
j-,ar,i jardim. O terreno e cercado |.or
«111 lado e fundos a muro; outro ta-
do, zirreo c arame, frente muro c
gradll, fica do lado alto. O vendedor
pasta a transmissão c cscnpf.tra. .nc-
rjocio livre c desembaraçado, a quatro
•'••.:;,'itns da estação Ramos; trata-sc
na iiadarrn Central, cru frente a mes-
ma estação; vende-s; outra por 3:000?,
com duas salas, dois miartos, cozinha,
tanque, Iniriua, banheiro e chuveiro,
Irz electrica e Jo systema moiler.

I 110 muro c graail na írente, bòm te;.,
rcuo, locar alin, cercado a tela, a
ci-.-.o minutos da estação dc Kamos;
trata-'c na Padaria Central. O, ven-
dcuor paga a transmissão c çscriptura.(630 NJ I-

ITKNDICMJSIC :c>.cclle:;!e..i 
.Jircdios

. iia rua S. I.ourcnço ríictheroy,
ttm grande terreno em Jcara.it;
tratar com o dr. Tolontino de Cem-
pos, ma T_ieo]>hí!o Ottoni n. 8., t°
aridar, tci. ..,.550 Norte. (136 X) .1

jtTEXDI,-SE á 
"r::a 

1'. Anna, per-
V lo da praia de Ri)tafogo| um solido

•r.rcilio para Rrande família; na rua do
Jfospicio. 198. 1_.í5___2-___

X/JEXHI^SE 110 melhor pontoV do «Uyer, uni niagnifico
terreno eóli.. frente para as
ruas Mni.iiilião e Fábio Luz.
medindo _0\110, com hondes
de Hora do Slatto e 1'iédatlò
ú porta. O lerreno fica nos
fundos do predio 613. da rua
Dr. Dias da Cruz. Vende-se
tiimbem em lotes; para ver o
tratar á r. Dr. lènbip l,uz 36,
o pnra liiforinárScs na rua do
Hospício 170. (SI 216).V

"_7i;i\'DI,M-S.. bons dormltorics dc
! >' peroba c cindia, rcposiclros. biu-
fets; Ccncral Ciunara 190. _(|Ql 

'» J

"f•rí.XDH-SI. um cavallo dc bom an-
dar, alto e de boa estampa, fogo-

so: na rua I.eitc I.eal, •I2.'_<1_L._'.__

^ÍjrÍ.SDlíiSIJ um bonito Jilriiio,. fran-
cer, ile meio armário, particular,

baráiissiiito: na avenida Passos 3". lo-
j.i dè clcctricidadcr _7___\ '___ _

TTiiXDÍtSiO um litidissiino k piano.
|V inteiramente nnvò por 950?;,-tem
banco; rua lüifrasia Correi;26..largo
Mnchádo. ("7_ 

'") i

Acaba de sair á luz e já se acha á
venda a nova edição de 1916

~__ = de ___=: :

O CozMeiio Ppr
OU_r-_-_77—-:

Manual completissimo da arte de cozinhar
e fazer doces

".ri.NDKM-Sl. maieriaes de .icmo-
V lições, portas, janellas. ripas, as-

soalbos c vigamentos. 1 guinclio ,'ile
ferro quasi novo por 130S; 1 caisuo
para nia.itiincntos, dc c.r.lro. systenia
moderno por 80$. uma escada üc pc-
róbii dc caracol, com S nictros, por
1505; uma carroça para aterro, quasi
nova. por 200?; na rua A 11. Su cm
frente ri estação da Penha, (240 Ojj

i'(ll,ACA. TUJi-
suas especialid.i-

T^UNDÍ-SI, definitivan:
» preço tle-oceasião o

íort-tvel prrdio ^á
Dará fiimilia *:e
tratar no m-Süio,
_j2:ooü$»i.io.

aciitc e por
novo e con-

r;.a dó Mattoso 07;
tratamento. Ver' e
com o j.r«)pr!et;irÍo.

(jjjqNj .1

TTKNDI.-S1. mn botequim, cnm
. contrato, fazendo . bom iicjrncio;

tem uma crr.uilc livcr.iila, an lano. o
motivo i!a venda so rara. ao nreten-

inlori-u-Si! a rua Cámerino M.
(233 O) bdente;

~i7;i,N'DI,-SIv tinia graúná (pássaro
V nreto). » que bn dc boa; rua IJ.

Maria 17. Piedade; preço ,-'\S°o"-
í ;o«- SJ) '*

ilgaa Snlíatada Maravílbosa
25 ANNÕS DE INTEIRO SUCCESScTO medicamento de mais confiança e de -.goro effeito,

em todas as DOENÇAS M TOSTA
A've:,'tla em todas u boas Pharmaoías o DrosariasDn'ffi..T mim & c. RIO OE JA»

para
rua de rr:

(;oo 0>

M) ]

t LUGA-SIv. 160$...
,"\iS da rna .•raiicí.eo

nredio novo, n;
..lailòel. tr.

I íiil-hucló; 6 quarto... 2 solna. ele
l-ricidadc; Uata-se Vi.tjjJItirjl!.^-

MOLÉSTIAS BA UBETHRA
Cm'., rapi-.la com n,

ixji.c<;.\o MAlVÍNHO
llua 7 do Sotombro, 18»

¦_71'..\D1Í-SI. 
por .1:000. a casa i-3

.' da rua Itaqualy, Cascadura, e:n
rentro dc lerreno, tendo trr.s quartos,
dui3 fala; c m:r;s commoilidailcs. Ira;
Ia-se na mesma, da; 9 da inranlri^ ãtt
â;j 5 da .arde. !..r-3 _*; I-

\Ti:N'Di:.SM barato um predio novo,
V porto, da estação do l.iachucCo, na

rua li. Clara de llarroí n. 4:, tendo
t|t.atro salas, seis esplendidos íiãart'03
c mais tres <Htofl nara empresados des-
pensa, copa, cozinlia, banheira com
njí-M qu.nte e fria t.e. tanque, Rraii;
•le terreno etc, ' - papaniento poderá
ser uma irarte cm prestações. Traia,
sc na .tisana. 1,55-' .') S

trriNDKM-SI. r:i.
V d.--, p:.r.i rc:;.!;'.

Nictheroy. c um i:r
Mcm de Sá cs-iui

cmiicas nropricüa-
;i r;:,i H. LourcnÇO,
inde terreno á rua
ta da rua d.', In-

...,. ,*; r. tratar eom o
dr. Tol-mtino de Campos rua Tbeo-
philo Olioci 11. iSj. Tclcrihonc No:
4.130. (350

^r^_^'Di•.lI-Sl^, 
a, 500$ooo bons lotes

dl* terreiiò, á T. l.r.urir.da. cm Ka-
mos, teni sfiiíã c luz clcctrica na T.
s"io iúvcl5dos e promptos a edÍi'ío<.r,
livres c desembaraíados, passa-so im-
mcdiaíanicntè a escríptura. nara iratar,
rua l''r.!;:iudC3 Vare!'..'.. ;iõ. H. l'ie-
dade. (1S0 .1) N
¦trivXb

v va",
r;:i

J) N

4 I.UCA-Slí a
XXV._sü da 1'.,

/soa j> Ti

TSrEXDKM-SB duas casas, baratas,
V 0,1 aliiRam-se a 6<.$; uma tem duas

5alas, dois quarlos, cozinha, água,
quintal, isri tola pintada da novo.,|-TrUXÜlí-blv. por i:íOo?. mira
Púdc-=c ver a qualquer hora, quatro. 1 » nha, com terrena us 11x50. todo
minutos di estação Quintino llocayu-1 arboriiado: pura ver c trairr cara. o
Va;"na rua dc Cascadura n. i.i. t sr. I.oms:. rua i-omrt Serp.1.91. lie-

•*?4 N) J dado. ali! as 11 irJ.'.,s. (-04 -N) K

IvXDli-SK
por 50S e

rc:i:5 c_:ii i_..;«.i m
£0 e Joo de í«nc
caídos ..ii eámniis?.*
gamentb 1Í...0 presr

"Engenheiro Xei-
100?, lotea d. ter-
tros de írciüc por
.5, assim esmo os
,. por falta de pa-

TTKNMMvSE um
V passeio; tratn-'.

r,'c_piíldo n. rO-
"fTlíNDÈ-SE um bom prano, peifei-

. tu, não tem bichb, por preco 1110-
dico; na rua de Sant.Anita, i-o-,

(434 O) J

TTENDlv-SU um bom piano Plcyel,
V ?'8 e .1 cordas, preco barato: na

rua Sete de Setembro 11. 213, ^oja-(¦135 O) J

TriiNDE-SE irm bom r.iruio P.evcl,
V-eítylo moderno, perfeito; «rn dito

Eiítrr. ainda novo; um d.to do cc-
lebre Ranisclij um dito Plcyel, 4 bis,
o mcllior formato, pnr preços moui-
cos. An piano ds Ouro._ acreditada
ca«a de confiança do Guimarães; na
rua Jo Kiachttclo a. 4=3. ."brado,fui O) J

Verdadeira encyclopédi,i culrnara, onde lia receitas para todos 03 ^o1
tos. todas o-r pàladares. Além das receitas cstraiiRciras, como FRANU1'
_..; iPoirruciíZA; i.nci,i:/.a, ai,i,l:.ma, ciuneza,
CA ll!;SS.\ e ile todos os paizes da terra, com as
des, ha lambem ¦ ii .-..'Ciulia vcrdadci rauicnte brasileiro.

Cuizados miiiolros. quitutes ba hiauos, gênero paulista, iguarias do
norte, manjares do sul, principalmente do Rio Grande. Tudo quanto se
-IMZcr.l .

Muquécas,. carurús, angus, feijoadas & baluaiu com, leite de «oco;
zorüS, sarapateís, canjiiuuinlia, etc.

OBHA DIVIDIDA l.»I CIXCO PARTES A SABER :
PRIMEIRA PAUTE. _ Cozinlia estrangeira — Collceçiio comiilcta. e

variada cie centenas dc receitas das mais afatnadas c saborosas iguarias
:'.-.9 cozinhas: Porlugucza, Italiana, Eranccza, Inijlcza, «Mlcniã, Russa, lur-
ca e Polaca, precedida dc um vocabulário dos termos frauccics mais cm-
pregados na cozinlia, nos restaurantes e uos banquetes. , ,

SEGUXDA PAUTB. — Cozinha brasileira — Centenas de vanádissi-
más receitas para se preparar cam perfeição qualquer prato da cozinha bra-
sileira, lanto dc comidas" da trivial como dc iguarias f'nas c dc preparo
pouco cmlicciJo, llíspecialidade da arte culinária fluminense, cearense,
mineira, paulista, nortista e do sal do Hrasil. Não cxislc nenhum outro
livro qa. :r.itc ião doscnvolvidamenfc e com tanta cxactid.í.) da Cozinha
llrasilcira corua O Cozinheiro Popular — Todas as receitas são verdadeiras,
garantidas, experimentadas.'frl.KOKlRA 1'AK'iMi. —Marural do Pastelciro — Eormulario coãi-
plcto para sc yreparar qualquer espécie dc massa, pasteis, iiasteliitibos,
empadas, empadões, tortas, croquetes "vol-au-veiit", dariolas, nugás, pan-
qucc.1'3, poços dc amor, etc, etc,

: QUAKTA PARTE. — .Manual do Copeiro — Arte de bem servir c
p-jr a" jn.sa, tanto cm c«"sa. de família como em banquetesi á irancçza nu

,t amcíicaiia, seguida de uma collccçüo de "menus" a curopéa e á bra-
sileira, cm francos e nortuguez, dc íúrma 0. facilitar os "maitres d'ho-
tel'' a organizarem qualquer banquete ; arte de trinchar 03 assados, drstii-
buição dos vinhos, nas díífercntes partes Jo banquete, cte., etc.

<„Ul.N"i'A P.lKTE. — Inteiramente nova — Accrcscida a esta edição.
O TilVfiO DOS DOCI.S

Conlciido wnunicras receitas dc Pães dc lú, pães leves. p,i'.(0".n-,
pudins, iielits, galeaux, ujclinhas, bimtutelos, bolos, lmichg inayounaiscs,
tíalcttès, torlas» tortínbas, babá., manjares, dores de frutas, cremos, gelcas,
marnielodas, bolinhos, mães bentas; bons bocados, fatias da China, bolo
branco, trouxas dc ovos, fios Je ovos, tabefes, baba .lc moças, qtttijatlinhas.
Bolo dos Alliados, bolos de amor, Vaes não vens, doce dc queijo, compor
t,-.s dc melão, dc cajus, cidras, laranjas, Sfianaz, morangos, peccgoS; cio,
ameixas, cie; biscoitos dc vinte qualidades; pudins de vinte quandáUes;
cremes dc vinte qualidades; doces dc frutas de todas as qualidade^ uvas,
peras, abóbora, limão, ligas, maraiclos, etc, etc, etc.

DACTVLOGRAPHO 
— Copias _

$500 a folha. Autos, razões, etcj
Chamados ú rua dos Aranios 109.-
Einygdio. (Cfii S) I

1

DA'.SE 
o um casal sem filhos/

unia chácara para tomai- conta,lendo casa de graça; trata-se na rua
MarqUez dc Pombal a. 9. (592 a) I.

DENTISTA 
-

de chicote,
D. 85, sob.

• Vcndc-se um motor
á nu dos Andrada»

(7.1CS) ,f

JSIKIIEIRO — Dá-sa «oi, hypo-«ob
tbecas ds predios, com toda" ..

brevidade; á rua Archias Cordcini
11. idr, portas de aço, com 1'rcitr.f,
das S ás 11. (5|oi SJ M

1?SCRI;.PTqRI0S-A!l;'i3r.4.se llioii*,
i_í escriptorios com divisões novas;
rua do Rosário 11, 148, entre i\vc:ii-
da e lloriçalves Dias. (397 S) J

ijiscuiETüRAgaoJj iricsnio melnodo do jirofcssnr
mercantil ipei.i

nicíino - ¦ *
Tavares da Costa, o jiròfcWr Mariu
1'irc.., da Escola de Apcrfeiçoamcn-
to, lecciona 11 rua Dr. Maia 1-aecrihí
n. f>5, Vlstacio de Sá. Aulas diurnas
e nocttiniasi Preços módico-.

(619 S) B

Íj!SC'BIP.f,OUlÒS
J-JKiim-sc; rua Hospicio n.

commerciac«,
uS.

alu-
(_)'

GOVERNANTA
Precisa-se de uma senhora que ío»

me conta da direcção <le .'.ma ca.st'
dc família do tratamento, oue se
aulia veraneando no Estado do Kio.

Achando-sc a dona da casa em tra-
(.«incuto e necossitando, n conselhos
médicos, de todo o repouso, fleccitaj
uma cm condições nãu sá ;nra ...
1-oa direcção da cásã", como também,
para cuicíar c dispensar todo o ca-
i-Jnho a dua3 filbitiliai.

A pretendente não seri remunera-
da, tendo para compensação, trata-
mento e^íial ao dc pessoa, da fami-
Üa c poder contar com 'liabitaçãc*
para o tempo quo desejar, como it
cslivcisc em sua própria casa'.

ExiseiiiTsc as melhores referencia",
par,i citar mudanças. Quem preten-
der, queira escrever para Oai.;a I*os.
t.l 11. .-.q.i, com as iniciaes A. M.«
A. — Kio. (S roo)

AI.I.IXIIAS de raças -_ Vendem-
se por motivo de mudança: —

Wyaiidõtte prateado, Orpington ama-
rollo c IMymotilh Rock carijó; ir^
rua Dcscmbar.caddr Izldro 11. Si —
F-brica dns Chitas. (as-.c)J

G

XTESDE-SI. o predio da riia Oòn-
V çnlvcs r.l Catumby; tr.ita-s; A rua

Ritcncs Aires 19?, das ia ás '%.'¦'"¦

TTENDUM-
V 1,

(1979 X) Ií

casas, ":.!i Kicthc-
rui Dr. M.ir.h .113. i-So c

iS-í, uma, moradia d. faraüía; ou.ra,
de nesocio edifiçadas eni teneno pro
rrio: tem ro metros de 

"frente 
oor t-

•''.c fumioã";* trata -sei na rua Nilo Pc-
canba n. ífr.: iiiffirmaçües ni ruaV
conde Xnha.tn:a it. ;o. ,3- ^»í

"%7i:N'DE;Sr, uai
T co:n viuros li\  _

rciia Santos; uai bom guarda coniida
com tela dc arame, do mesmo cstylo:
¦unia solida mesa --'asiicT com cinco
taboas, do raesmo fabricante; um bom

ío | sruarda-vestidoa de cancüa. cravado,
or íoS; um boai lavatorio r".S: na

'- I rua Chile n. o, i" andar. Vende-se
1! ' por motivo dc mudança. (7.14 O) J

11.AXDI. sala .ndependei-te, 5 |a-
ncllas, jardim, luz, , alug.iíc «

sc-ihor Eój ou moços sírioj. Não d
casa iissooradada, de pequena fanu-;
lia; travessa do Arauj'o n. (ir—Mr.
toso. (=3j S) Jj

Um g'rosso volume encadernado, d é '
500 paginas, contendo as cinco

partes reunidas. .......... v 5$000

TTYPOTÍIECAS — Fazem-se . dei
XX prédios, na cidade a subúrbios;
cm 5 dia-3 — M. Vieira, rua da|

1 Quitanda u. 50, i" andar. (3050 S) S

HYPOTIIECAS 
de prédios ri ju-

ros c condições que sc tratarem
com o sr. Moraes; fazem-se á -"..._,
da Assembliid a. 117, 1" andar, fun-
dos. (3270 S) 3

AVISO
A Livraria Quaresma Sll..ffid.s ;?l.;...
despesas cõm o Cor
(í$ooo em dinheiro,
COM O V.-U.OK DlíCf.AllADO
R1.SMA, rua de S. José ns.

or. com a r.r.v
...... possível c livra Je

bastando, tão somente, enviar a sv.
não sc acceitani sellos), r:n CARTA

dirigida a PI.DKO DA—RIU UC JANEIRO.

na importância
RECIÍTRADA
SILVA QOA-

HYPOTIIECAS 
— l_zem-so da

prédios no centro e npssunitr-i
bios, com brevidade; iia rua da Quii
tanüu n. ;3,' aíiaiaiaria, com l?reiU.Sj
ile 1 ás 4 horas. (5100 S) 1<\

cidade e subi
eu pcfiuenaí

.ias a juros módicos, ha capita.'
lista. Informa, Por favor, o sr. Pi-
ineiita, itta do Ro:ario N7. sobrado,

(369 S) j

T.TYPOTHECAS r.a
XX rrrbios, grandes

...:. ¦ -'¦•''¦ms^k

^vSs»SmSKpíSS^_':-- ¦*""
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CORREIO DA MANHÃ — Safrbatól|üe *fovèiiibro de 1ÔI6

H na rua
«tos Santos n. 76, daa

1; ási9 hfjj!fi_
commissão, Ur. Rodrigo

10 ás 12 e
(52C0 S)Jdas

IMPOTÊNCIA 
— Cura-sc com as

garrafas de catuába, remédio ve-
¦ lineontra.se na rua de SantoKCtaí.

Christo n. 99. (5698 S) R

AMINAS Gitlcrte
liem. Duzia

S, Francisco de Faula n.IiAíèm."r)uz*íá"l$5t;i>*. travessa de
— Afiam-se

ivcs
28.

LÊNCÓES 
para baiího minto gran-

;dcs, a 2$Soo, 3$300 e 4$ooo. Só
na Fabrica Conliança do Brasil j 87,

1
Miguel Braga, especialista cm ex-

tracção de callos e unhas encravada»,
«em dôr, etc., r. Ouvidor 165, «ob.
T. N. 1505. Aos domingos atten.
de chamados a domicilio. Teleph.
Norte 2659.

(S)da Carioca, 87.

•JJI(oniiV'Ít>ciÍÍi'<)ade_e garantia; J)fYTOTIlÊCAS flcstle 8J.

G. Dart;
leileria.

rua do Quitanda n. 63,
(5819 S) J

$400, $500,
Só na

'•'abrica "Confiança 
do Brasil;

Ua Carioca, 87.
MKIAS 

muito boas,
$600. $7.no c ?9oo_o par.

SENm
HORA tle tratamento com dois

cura quarto com pensão, em casa de
familia honesta, cm Jacarepagua.
Quem estiver nas condições, queira
escrever a Maria José, travessa Tc-
uente Costa n„ 6 —- Todos os San-
to» (38a S) J

87 rua
(S)

llisc^uiná* quasi nova; na Avenida
Hio Branco n. no, 6" andar, sala o,

(466 S) J

T1TC!l»IrODISTA — Confecciona vestidos
ile seda, H e costumes de casi-

mira c linlio. com gosto, a preço
módico. Acceita lutas, attende a cha-
mado-s; rua dos Andradas n. 71.

\747 oJ J

MOVEIS 
usados — Compram-se,

mobiliários completos, avulsos,
pianos, objcclos de arte, atitigiutla-
de., etc.; ru-i Senador Dantas 11, 45,
1errcn_K. Itiliciro. (136 S) S

MME.
THOMPSON — Ucconci-

ILiçiícs cm 8 dias, responso»,
casamentos difficeis. etc. Encarrega-
re ile trabalhos para 09 Estados,
Pagamento 110 fim. Consultas gra-
tis. Máxima reserva e seriedade; 73,
rua Maurity—'Mangue. Ao lado da
antiga €011111.™ do Gaz. (4U9 S) S
".TMIC. (liara Couderc — Manicura,
iu. pedicura, masi-agista diplomada;
rua S. Clemente n. 105. Tel. 1279,
Sul. Vae a domicilio. Só às «enho-
ras'. <2644 S) R

SITIOmas plantações;
— Vende-se um com algu

bom terreno para
ventura; o motivo se dirá ao pre-
tendente; eom o sr. Custodio Maia.
Campo Grande -.- Cattiçu'.

: (616 S) R

TVnrifira - DR, J. MACHA.
ivcuiiBia DO, premiado com nu-
merosas medalhas rde buro. Extracções
de dente9, sem dòr, 4$Xt>i>; dentadu-
ras de vulcanite, cada dente, 4$soo;
obttiraçõcs dc 5$ n 8$; •¦ limpeza de
dentes a 4$; concertos de dentaduras

auebradas, 
g$c-oo. Trabalhos . garanti-

os e pagamentos cm prestações., Das
7 ás 5 da tarde, na rua Uruguayana

liÉfe ii Üi ^m^m^klmmmbmi^^mmimBmsam
GAFE

II

sobrado. (470 í

DENTISTA 
a 2$ooo mensae9 para

obturoçio a granito,, platina,
curativo» desde o primeiro dia. Tra-
balho* de chapa; coroas, pivot, etc,
por preços mínimos e trabalhos ga*
rantidos, na Auxiliadora Medica, na
rua dos Andradas 11. 85, sobrado,
esquina da rua General Câmara, to-
lephone, Norte 3157. O381 S) J

QOCIO —• Precisa-se com 4 a 6
kj contos. ,Garante-se retirada men-
«ul 300$ a 400$, sendo o próprio, o
caixa; ca»» feita; a mercadoria è
vendida só a dinheiro .tendo uma
marca registrada;. dá grandes lucros.
Negocio'sério. e lirripo; trata-se. Ave-
nida Salvador de Sa 162. (431 S) M

rsTODlSTA — Faz vestidos pelos
lU. figurinos! faz chapéos e refor-
ma com perfeição;, rua Urugttay n.
jto — Andarahy. Preço» baratos.(54 S) R

ISTO DISTA — Confecção primoro-
lU sa dc vestidos e costumes, sys-
tema Parisiense, de 20$ a 30$; tra*
vessa Crui; Lima n. 26 — Flamengo.

(380- S) J

wrME. CICI, cartomante diz, tudo
cnm clareza, que se deseja sa-

ber, realiza qualquer trauallio por
mais iHfíicil qiic seja amigavelmente-,
na sei nova residência, :i rua lava;
lidos ii. 30, «ob. (S76o S) J

TITMH. KOSA que morou na 1
XIX do Lavrndio 143. mera na rua
•Io Kiacliiiclo 11. 72. sob. (375 SJ K

XT ATI' H All.ilS.WJ HS. oasamçntos,
_i_S invctilarios, pnlenles de iiivcn-
çõos, jusiiticaçõcs, cobranças c todo
e qualquer negocio; trala-sc na rua
Magalhães ile Castro n. 19; cartas
¦neste jornal, para Coelho. (393 i>) 1

IMPOTÊNCIA
Esterilidade,

Neurasthenlr,,
ICspcruiiitorrhCn.

Cura certa, radical c rápida
Clinica electro-niedica, espe-
ciai do
Br. Caetano Jovine

das Faculdades de Medicina
de Nanoles e Rio de Janeiro.
Das 9 ás 11 e das 2 ás 5.
Largo da Carioca n. 10

sob-ado

DENTISTA
It. Baldas Von . PlancUcustetn

Esp. em obturações a ouro, pia.
tina, esmalte e extracçúcs com.
•'tamente cem dòr;' colloca den-
tes com ou sem chapas, a preço»
reduzidos. Garante, todo . ,e qual-
quer trabalho e acceita pagainen-
tos parcellados. Das 8 da manhã,
ás 6 da noite. Aos domingos só
até ás .1 horas. Rua Marechal Fio.
riano -Peixoto n. 41 (sobrado;,
próximo á rua Uruguayana. *-.;

Tratamento pelo Dr. Neves
da Rocha, com exito seguro,
dos zumbidos dos ouvidos,
pela massagem vibratoiia,
pelas correntes continuas e
pelas correntes de alta fre-
quencia. Os zumbidos dimi-
nuem logo na primeira ap-
plicaçâo e acabam desappa-
rece ndo completamente.
Consultas dc primeira cias-
se da i ás 4 horas da tarde;
consultas de segunda classe
das 10 ás 12 da manhã. —
Avenida Bio Branco 90

J so

UMA 
senhora viuva, de edade. dan-

do referencia» suas, procura a
casa de uma familia caridosa, mui-
to dc bem, que a queira acceitar;
podendo a mesma prestar cm algum
serviço leve, entende de costura c ai-
guns doces, porém, vê-se completo-
mente desvalitta e «em morada. Car-
ta cor favor nosta redacção, com as
letras A. F. (506 S) J

PARTEIRAS

PARTEIRA- Mme.
Fran cisca

Rei», diplo-
mada pela
F. de M

de Boston, faz apparecer a menstrua-
ção por processo seientifico e sem
dor; trabalhos garantidos e preços
ao alcance de todos, sem o menor
perigo para a saúde; trata dc doca-
ças do utero; rua General Câmara
n. 110. Tel. n. 3.368, Norte, próximo
da avenida Central. Consultas gra-
ti». (S 450

Ser Bella Creme de Bel
leza "Oriental"
unico sem ri
vai, para man-

ter a epiderme em perfeito esta-
do dc hygiene e belleza e pelas
suas qualidads emolientes e rc-
frigerantes c embranquece e as-
setina, a cutis, dando-lhe a trans,-
parencia da juventude. Não é
gorduroso, c o melhor para ma»-
sagens e faz adherir o pó de ar-
roz, tornando-o completamente in
visível, 3?ooo; pelo Correio, réis
38500. Vende-sc nas perfumarias
e pharmacias. Deposito: Perfil-
tnaria Lopes, Uruguayana, 44,
Rio. Mediante um sello de 100
réis, enviamos o catalogo de Con-
selhos dc Belleza. A 7891

m PRQDQBTOItBS DS

PARTEIRA

sob.
pensão pnr Go? mensaes.

Forncccso a domicilio. (-1.14 S) M

¦VTA avenida Mem tle *á n. 41,
1^1 Dá-se pei

(iPEKARIÁS 
— Precisa-se dc duas

* moças nuc saibam trabalhar. cm
caixinhas de papelão,
comportamento; rua
linrro lt. 21.

mas de bom
General Cana-

(636 S) J

O 
ESPIRITISMO NA INF AN-
CIA, 1 vo!.. i$tioo; venda nas

livrarias Alves c Garnier. CtnS SI lt

DR.

ÜMA 
moça rccen-clicgada • de Por-

tugal. séria, pede a senhora de
bom coração ou cavalheiro, a grande
fineza de uni empréstimo para oca-
bar dc pagar a passagem, devido a
não poder demorar a passagem; o
quem ui'o abonou; paga cm presta-
çÕC3 que sc combinar. Carta no cs-
criptono deste jornal, paia S. II.

(410 S) R

Mme. Maria
Josenlia, di-
plomada pela

Faculdade de Medicina dç Máilrld,
trata de todas os doenças das senlio-
ra*s e faz onparecer o incommodo, por
processo seientifico c sem dor nem
o menor perigo para n saudc. Ira-
balho» garantidos e preços ao «lcan-
ce dc todos, Avenida Gome» rrcire
n. 77, telcplionc n. 364=, Central, con-
sultas grátis. Em frente ao tlicatro
Republica; 0?" °)

PARTEIRA -f^myrI
—Com longa pratica, traia de moles-
tias de senhoras c suspensão, por um
processo rápido e garantido, Acccita
paiturieiitcs em sua residência, a rua
Camerino 11. ias. Tel. 442S, Norte.

( J 5784)

TTM ex-negociante desta praça, dan-
U do ns melhores informações de
sua coiiilucta e fiador, nfievcce.se
par», fazer cobranças de alugueis de
casas, contas 110 Thesouro c Prcfei-
tura, Carta, nesta redacção, a C. A.

(2231 S) A

ÚLTIMOS 
raio» do. Sói

annunciada para' 6 do
— Rifa
corrente,

de um quadro, fica novamente trans-
ferida para o dia .1 do corrente.

(681 S) S

O 
DF
aos

ERNESTO GARCEZ nyisa
fcu.í amigos políticos c clien-

te», que muilnii or seu escriptorio para
o largo .le S. Francisco de Paula n.
44; iclepli. 374. Norte. (3982 S) J

O melhor remédio contra lombrigas,
òxyurhii e solitárias é o

AMBROSIL
Vidro 1S500 — Dcp. Andradas, 43

c S. José, 51.

OURO. 
praj-a,

metaes finos,

Corrimentos
Curam-sn em 3 dias com

InjecçãoMarinho
Ilun 7 do Setembro, 186

«PARTOS J|?S&
ÁNDKADA cura corrimentos hcir.or
rhafíias e suspensões; dc moiio sim
pies evita a gravidez 1103 casns tndi-
cados, fazendo apparecer o incrimino-
do sem provocar licniurrhagia, tendo
como enfermeira mine. ..lOSMPHINA
GAIXlNDO, partoira do Hospital
Clinico de Barcelona: consultas dia.
rias; grátis aos pobres. Acccita clien-
tes cm pensão.' Consultório c resi-
delicia: rua do Lavradio- n. !m, so.
brado. , (0S24 S) J

m __ darthros, empin-
gens. eezemas;
frieirás, sarms,
brotoejas, ele,
desa pparecem

fácil c completamente com o
DKRMtCURA. (Não é pomada).
Vende-se em Iodas as drogaria»
do Kio e Nicllicroy. Deposito ge-
ral: Pliannacia Acre, rua Acre,
n. 3S. Tel. Norte, 3:65. Preço
2$000.

COLORINA, Tintura ideal
garantida, para

rc-stituii' ao cabello a sua côr, ori-
ginal preta 011 castanha. — Pre-
ço to?ooo, pelo Correio, «liais 2$.
Deposito geral ma 7 de Selem-
bro n. 127. R- KANITZ.

Para alcançar bom preço é indlspen-
savel perfeito beneficio-»

que só se consegue com a macfriraa
"&MARAL"

A machina "AMARAL" já está com seu credito
consagrado por cerca de 700 machinas installadas em
todo o paiz onde se produz café.

Simplicidade, economia de custo, de força, de eus-
teio, de espaço e de instaUação.

Separação e catação tão perfeitas como nenhuma
outra o consegue.

Antes dò apparecimento da machina " AMARAL"
as installações custavam dezenas de contos de réis,
de modo que só eram accessiveis aos lavradores de
vastos recursos. Dois grandes, inapreciaveis benefícios
ella, veio, pois prestar á nossa lavoura de café: - bara>
tear aa instalações e aperfeiçoar o beneficio. As
imitações que têm apparecido só conseguem firmar-lhe
cada vez mais o seu inabalável credito. Fabricamos os
typo 1 para 200 arrobas, e o typo 2 para 400.

Catalogosí^rcços e informações com os fobricantes:

Companhia Industrial "MARTINS BARROS"
Escriptorios

Rua da Boa Vista 46
Caixa n. 6

A Gasa Lucas ao publico
Cremos dc no«so dever , prevenir

os consumidores aue cm virtude do
c.-iito alcançado ""li nossa

iiiii
ca Jfíy^». ^
Pu m 7il\ m &

1

ten; apjiaréçldo i vcml.i -por preçosmais vantajosos numerosas imitações
que, embora tenham uni brilho pare-cido, sua intensidade apparcnte desap*
parece rapidamente, sciulo o scu con-
sumo eíjtial ao clc qualquer outtw Iáih«
pada de filamento de metal.

Por isso, quem desejar uma lanipa-
da de i|a "watt", deve comprar só-
mente em casa dc toda garantia ou
constatando ante os apparelhos a eco-
nomia real da lâmpada que llie ofíc-
recaiu. — Avenida Passos. 36 e 3S —
LUCAS & C

Offlcirias

SYPHILIS suas conse-
¦rpicncia-s. Cura
radical, injecções

compíctnmcnte
 INDOLORES,

de sua preparaçílo. Appl. 6n6 e 914!
Asscmblca n. SI, das 12 ás iS lio-
ras. Serviço do I)r. PEDRO MA3A-
LHAES. Teleplione 1009, C.

musPartos. Mo-
lestias das

Tratamento
3cs atorlos c
suas' cousc-

qiiencjas, dos
corrimcnloji

ilas eólicas utero-ovarianas c das retiras
rremilarcs e nroloiiiiídiis. Assemlilua,-. tias ia Ss ií>. Serviço do ür. Pedro
Magalhães, Tclc;). 1009, Ccnt. fl<3-t9-

Casamentos trnta-se
com bre-
vida de,
111 c S ni'á

sem certidões, civil, 23$, e reli-
gioso, 20S, cm c.\ lioras na forma
da lei, invcnlarios e justificações,
etc. com Bruno Sclicgue, á rua
Visconde do Rio Branco, .12, so
brado. Todos os dias, domingo*,
e feriados; Allcndcm-sc a chama-
dos a qualquer liora. Telephone
n. 4.542, Ccnlral. —N. B. Os
noivos que tratarem de seus pa-
pcis nesta cas? não '.'rão o in-
cominodo de ir á policia; não se
confundant — 32. (S 123-

Roa lope||éira 1
Endereço

telegraplíico"PiiOSREDl"
Telephone n. 1180

DENTADURAS
COMPRA-SE

quilquer trabalho velho dl
hora

OURO E PLATINA
R. Assembléa, 16, loja di

louca. (J 5435)

OURO
a i$Soo, platina a 9S500, brilhan-
lcs, -prata, dentes usados, cm qual-
quer quantidade c ao-, melhores
preços da praça; na rua Uru-
guayana 77, loja dc ourives.

(S 439)

D. Joaquina Augusta
Leite Martins

Albino Martins conimii
nica ás pessoas de suas rsílr-ções e amizade o falirei,
mento íe sua querida cs

,-,,<¦« P0*"' JO AQUI.VA AU-GUSTA LEITE MARTINS, cujofuneral ce realiza hoje, ás n Jio-ras da nianliã, saindo o cortejo"
da ladeira Pedro Antônio'n. ' 11;
para, o cemitério de S. Francisco.
Xavier. Pede a Iodos o favor dco acompanharem nàqiicliè tristis-
sinio aclo. R 604-

KALt.ECIMEXTO
Carmen da Rocha

Santos
¦redro Pinto dos S.intot,

Ameli.t da Rocha Santos e'I.ibania Alves da Rocha
participara ás pessoas Ais
sua amizade o falléciiúcntãtle sua extremosa filha c sr.'iri-nha CARMEN, e ás . convidam

para acompanhar o enterro, quesairá Jioje, ás 13 lioras, da ru;iCoiirle dc Bomfiui n. 40, para ocemitério ile S. Francisco Xavier.
(Xão ha convites por caria.)

_______¦ s ess

í

t

ATTENÇÃO
Vende-sc uma ¦¦ Brande 

' fagcntla,
perto da cidade, servida; Jior mui
e terra, tem' cxplóratfrp'; 'trála-se
á praça Tiradcntes 11. 62, 2", com
o sr. Pereira. r J 65!»

COBRADOR
Precisa-se de um que apresente

uma fiança de tim conto de réis
em dinheiro ou apólices. Envie
caria a Caixa do Correio n._ 426,
nesta cidade, S 697

PHARMACIA

UTERINA-lt
modi» quo cura FLORES
HIlANCAS e o Corrlmento
das senho.-as.

Vende-se nns principaes
pharmacias e na Drogaria
Araujo Freitas 4 C.

CAPAS PARA
•MOBÍLIAS

9 peças 60$ e 7 $000
63, RÜA DA CARIOCA, 63

Telephone 5971, Contrai
- Vcndc-se uma no suburbio, uni-
ca do logar á meia hora dc bonde
do centro, é dc futuro; «norma-
sc na Drogaria Granado & Filhos,
rua Uruguayana, oi. R 5682

GASA GUIOMAR

ÚLTIMOS
clirislollcs c mais

._, cm obra, mesmo
tisados, compra-se na joallieria Ando-
rinlins, rua Uruguayana 164.

¦ (4156 S) S
•pBRFUMÀRiÀS "AUREUS" -
X Aüratlavei-s e pcrsfslentcs. Sçc-
cão tle varejo; 4, rira Luiz de Ca.
íiiõcs, 4 — Largo de S. Francisco.

. (732 S) J

PENSÃO 
— Procitra-sc uma senho-

ra, de meia .edade, muito seria,
educada, econômica e- dc boa. fami-
lia. com pr-nxa de pçnsáo, para «r
Rcrchte de uma. na cidade, perto da
Av. Central e da rua do.Ouvidor
(Só ile refeições). Conforme a com-
bi 11.TC.Í1, qic sc fizer, a gerente po-
dera perceber 2 terços dos lucros.
Tcnt.*c urgência, porque _ a dona da
cn^\ cnm outras occniixujõcs, não pu-
do cuiilir da pensão. Cartas piira
11. de Uma, nesta redacção, dando
nome e endereço do quem desejar e
estiver mis condições, para ser pro-
curada c se tirar informações.

(596 S) R

T)ROCUliA-SE caiai tle tratamento
X que tlc-eie morar cm tlintiiicta c
siiulavel rcsiilcncia tle pequena fa-
niilia. na Tijuca. liavcndo i\o'* bons
niiirtos á disposição, sem mobília, In.
formes na Charutaria Paris, largo da
Carioca, com o 'Sr. Santos.

(674 S) S

ALUGA-SE 
um craniie quarto, bem

ventilado, para moços do com-
mercio ou casal scai filhos; rua das
Marrecas n. 18, sobrado (frente, Uo
Passeio Tublico). (;6.t h) J

ALUGA-SE 
uma sala de frente, na

rua Marechal Floriano Peixoto
(om frente ti Light). (712 D J

AIjUGAM-SE 
um quarto e um ga-

bineU', mobilados, a nessoas de
tratamento, solíciro ou casal, com pen-
são; avenida Mem de Sá iu, sob. ¦'

(;í3 IO J

LÜ«5ÃM-SE nma- exccllcuto saía-
e dois quartoí;;.rlia. Hospício .r=.o.'

Mme. Márglieritn Solonnl Dn-
liniiiol, parteira. diplomada pela
Real Maternidade dc Fircnze (Ita-
lia). Acceila chamados á qualquer
hora. Tel. 3129, Villa. Rua S.
Miguel 11. So, esquina da rua S.
Raphacl (Tijuca). .138 J

Annel de noivado...
Sj-mbolo da Felicidade I Com um

pequeníssimo retrato cm esmalte, que
duro ETERNAMENTE, rcpucsenta
a constância do omor proracttulo.
Trabalho primoroso da Fotcr-Brasil;
Rua 7 de Setembro 115, que reme:-
te catalogo a quem o requisitar.

CR t^cl

GIMAURIA —•Cura
resfria-
.dos. m

constipaçõe.i com febre, bronchitcs e j jãj
aslhma. Preço iÇooo. Ucpositn: Pilar-.' '
macia Rodrigues, rua Marechal Fio-
riauo n. 99.  (.1751 S) R

Moléstias das Senhoras
—Dr, Octavio tle Andrade, com pra-
tica dos hospllaês da Europa, evita
;á gravidez a.por indicação scicntUica,
sem prejudicar o organismo. Ilemor-
rhagias, su-spensão. cíc. Residência e
cons.: rua Sete de Setembro n. 1S6,
sobrado, das 9 5s 11 c de 1 ás 4.
Telephone 1591, Central. Consultas
grátis. (J 357)

'¦Wtt4-:

pt'c - 
' ¦;¦'« ' "
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. PIANO
Vende-sc um bom piano, Plcycl,
bis, á rua Corrêa Dutra 11. 1.1

(460 .1)

Mme. Olympia
K. Assouiblóu, 30, sobrado.

(S 458)

:° andar, praça (jonçalvcs Dias
(737 E)

A LUGa-SE uma sala tle frente.
A iitrfcocnilcnte. bem mobilada, com

pensão, a dois r.mizos dcccpti-s; lo-
ear fresco c soccg-ido: clçclricijjaile c
telephone; preço no3: rua viscontle
de Paranaguá 15. Lana. (75" '*) J

Professores e pfessoras

DOENÇAS D3
f i GESTIVO E 00 SYSTEMA HER-

1

A LUGA-SE um bom. quarto, com
Aon sem pensão, a 11111 ' casal sem
filhos ou rapazes do coiumercio; ua
rua da Alfândega 11. 120, 2° andar.

(700 10

TTENDE-SE um niano Floyèí, 4
V bis. novo. peça esnccutl; trata-se.

favor com o sr. Alfredo; avenida

I INGLEZ
em seis mezes, iú$
dc S. Francisco 36 c
5-*, i° andar. Vae a
preços módicos.

pratino, Mr.
Pctcr garan-
te ensinar

mensaes. Largo
rua dã; Carioca

, domicilio, por
(R309)

'l).\li.\ CASAES c cavalliciros, cs-
.* cellentcs aposentos, bem mobila*
do?, cem todas «s installações cou-
fartarei»; mesa de primeira ordem.
Casa cm situação magnífica j rua d.is
Laranjeiras 3.1ÍÍ. Tel. Cent. 5G81.

(5.1.11 S) R

1>!-:N5\0 — Fornccc-ie dc primei
,L ra orlem c com rigoroso a-sseio.
á mesa 60$; o domicilio dc 7n$ooo
para cima; ria Riachuclo n. 15S.

(5=29 S) M

110
Pasmos 11. ' (7C1 O) R

MÉDICOS

1)liNS.\0 
variada ile casa de fami-

lin; gêneros dc 1" qualidade,
iciiili.íc o máximo escrúpulo 110'pre-
faro da comida; cozinlia dirigida
pela própria' 'l.nia: rua Felippe Ca-
iii.-.r.".,' 11, n.S — Maracanã. (ioS)J

T>EXSAO
X brasilei
pelos preço

¦HlNSAii „
a. ce;tn a temi

dc família
se a domicilio.
: 70$ htens-aes.
Larga 11. 71.

(1S9 S) J

Pequena afamília, -nc-
i pensionistas; fnrtic-

— Kin casa
a, fornece-se

: tle fioS
3 ei o; nta

da Carioca 52.
(2.18 S)

DR. ALVINO AGUIAR
MOf.nSTIAS INTERNAS

ESTÔMAGO — FIGADO —
INTESTINOS — RINS — PUL-
MOES, etc. Consultório: rua Ro-
dri.1,0 Silva ti. 5- Teleph. 2-371,
Cent; Das 2 ás 4 lioras. Kejiilcn-
cia: travessa Torres 11. 17. Tel,
.l.alij. Central. (J 859-')

Pelo
dr.
r.uiz
tle

í.ima
de Modi-

operador

TNCIt.EZ, FUA.VCEZ E TORTU-
X GUEZ, pelos professores: Rodger" rua da Al-

(253 S) .1
Ilenri; preço moilico;

íandega 199. .sobrado.

Ólivc
1JROFESSOUa casa do
Normal c oulros instituto:
tios á rua lioiu Pastor 64

Sá _ Voe

chama-
(93 S) J

1JROF. 
pnrfeigueza, séria, carinho-

sa o enérgica, chegada d.t Euro-
pa. cnsin.i porliiRiicz, arillunctica,
geogr.. ele, córte c coslura; rua da
Asscmbléa 79 2". Vae a tWcibo^

PROFESSORA 
suissa, que fala ai-

lemão c francez, procura collo-
cação cm casa dc familia tle trata-
mento, para cuidar de creança? o'i
como dama de companhia
para "Professora suissa
plorio desta folha.

_.OP. RENATO
DESOUZA 10-

2S$O00 ~ iTrtima creação da
maifa;;..— Botas cm bc.iqrro-setirn
preto-; com biqueira c tálilb'' de
Vènjií.-<j fivelinlia ao lado. Dilas

i |nWfl^çSmo.. ptodejo,! .pprijni, , eni
^'Èanjípvfrif* amaréilo. 

"Qualtjucr .líçs-
I tó''ríriigos custa'TS.'35?Cf)0, ruas
|1 cctftraes-,

PES, dOOOnte na Fa» i :"Re..iettean-se catalogo» illustra-
«.hr.rZflmn.nl I dos.fjra.tis a q»«u os pedir, ro-
cuidada. Exames pe- ã^^ toda „ clareza ll0 c,i-
lOS ralOS X, dO eStO» ¦ aíreÇoAstado c logar.
mago, Intestinos, co- I ¦¦•' . ,.,
ração, pulmões, eto. —
Cura da asthma. —
Rua S. José 39, de 2
às4, (menos ás quartas-
feirasy.Grátis aos po»\sé__È
bres ás 12 horas, (aso?

1CSO0O — Modcinissimos sa-l
patos do pellica envérnizadaV
amarrando no peito do pé çomunia, fita; laços frizados, salto
alto'.—'in-ligo- finíssimo. '.i"'.-.

:;''ri
lSÇOOft »-. "Chies" sapatos
em pellica .Slvcrnizada, com pala
e fivela, salto á Luiz XV — iii-
•tinia,creação (Ia snoda.. , ..

Veterinário — E. Cardoso Ju-

to Paste - especialista nas moléstias
dos cães. Consultas c chamadas, rua
o. Hospicio ii.|. Tel, 195S, Norte.

Cariai
uo i-scri-

(6117 S) K

l)i-:\s
.1 rál

a domicilio, a família c
oltciro; á rua Machado
üi — Esáciò de S.í.

( 40.1 S) M

7>KN'.-A0 _ Dá-se
.1 a ilmiiiçil'
Tratamento d
riailo; tua i»

-">

PENSÃO.1 melhor
iiccc a dou

mesa o (íoS;
avulso, i$5ofi

ordem, farto c va*
Março 2,1, 2" autl.

(-13.1.1 S) S

MONTEIRO — E' o
10 çencro c t tambcm* for-
ctlio; Rosário 105. i0.

(319 S) 1;

Consultas grátis
Bittencourt, ila Faculdade
cina da 1'ahia, medico c
espec alisl.l cm

moléstias dos Olhos,
ouvMos, garganta,

nariz e doenças ner-
vosas.

Todos os dias, tljs 3 ás 6 horas
cia tarde. Kua Rodrigo Silva ,'n. 2ft.
i" r.'i'.lar (entre Asscmbléa e Sete ile
Setembro). Consultório perfeitamente

apparõlliáoo com todo o material pro-
ciso part os cNamcs c os ti-aliimcnlos
constantes dessas especialidades.

(+2S3 S) J

"DROKKSSOKA estrangeira—
X Ensina Francez, Insira ç
Allemão. iPrécos moiliios o
viic em casa «los nliiiiinos; nn
run 13 dc Maio 37, sobrado.

(J 2-14) S

Cachorrinhos Sabonete Dicl:,
pára lavar cães

de luxo. Destruidor da sarna, car-
rapatos c piilgas. vcndc-sc nas ruas
Hospicio t m," Gonçalves Dias .^S,
Ouvidor d.;. 7 dc Selcmbro ns. 3
e 151, Canele 91, 1'." José dc- Alcn-
car... 11: 3. :•:.-.- ('3-35 S) A

CARLOS 6RAEEE1G.
V 

" :>•¦* __.& 
'¦'-•'-, ...

22$000 — Bellissimas botas
de abotoar c de atacar ao lado,
cm casemira cinza, "bcije",(Com
biqueira de verniz, artigo "der-
"jiier-cri".-

TEM) CORREIO
ÍLVIS SÇOOO

Telephone, 4.424, Norte

AVENIDA PASSOS, 120

Doenças Cura garantida
de e rápida «io

garganta ozehva.
narjZ (fetidez do nariz)

OUVidOS processo inteira-
boca mento novo.
DR. EURICO OE LEMOS

professor livre dessa especialidade
na Faculdade de Medicina do Kio
de Jai.eiro. Consultório, rui da
Asscmbléa, 63, sobrado, das 12 ás
6 da tarde. R 629

<IBXi>mt imiwi 111 ¦iiiiiuiBu.
Olga Kopal Malcher

Serzedello }
O-tlr. Malcher. Scrz-iielli),

seus filhos e mais parente»da finada OI.CA KOPAt,
MALCHER SERZEDELI..Q,- na impossibilidade de agra-tleccr pessoalmente' a todos ofbon» amigos que os ¦distinguiram,

ja durante a enfermidade dasaudosa cxtincla, já conipareeen-i.do ao enterro c á missa, ou man-ditado cartas, cartões e telegr'an«.mas de pczaincs. fazcni-n'o poreste meio, liypotliècando a todosa sua eterna gratidão.«Rio de Janeiro, 3 de novembro
de ioi6L . J jjfig

Irmandade de N. S. dos
Navegantes da Ma-

rinha Nacional
A Mesa Adminislraliv.\

desta Irmandade, de accor.
do com o art. 60 do sen
compromisso, faz celebrar
no dia 6 do corrente, ás 10
no altar-inór dn matriz da

Candelária, 11111 officio fimehre so-
leniie em suifragio das almas do» '
irmãos fallecidos, c para esse aeto
convida todos os irmãos c cxmas.
famílias, irmãs pensionislas, tilu-lares, e bem assim todos que quei-ram comparecer ao meatiia;

Júlio Teixeira de Ma-
galhães

Alcina Teixeira de Ma-
galhães c filhos agradecem
penhorados a todos que se
dignaram acompanhar o*
restos mortae3 de seu in-

diloso marido e pae, 1ULIO TEI-
XEIRA DE MAüALilAFS, e de
novo convidam para assistir â
missa -de sétimo dia que mandam
celebrar na cá-pella d-e Nr. S. do
Bomsucccsso de Inhaúma, se-
Runda-feira, 6 do corrente, ás t>
lioras. Por mais este acio dc re.
ligião se confessam eternamente
ratos. s ríod

t
horas,

i

Cabellos
jimtactas,

"OARA cavalheiro ou casal dístiticip
JL oluga-sc grande sala, bem moíii-
latia. (-••)in 4 janella-s, c bella vista
para jardim c mar, um verdadiro
sanatório. Preço módico, rua do Cíit-
tetc ti. 1, sob. Í'ensão 1 ír.lim Glo-
ria. (.129 S) J

TJENSAO
.1 dc cá3
Cattele ií;

— Forncce-sc bem feil.t.
1 do família; na vv.n do
2S7 sob. (130 S) .1

pelle e

â
lioral

3$dòo1)é-de^irmani-FC cha-
::ilioiia, cm a.|

vslcma aineiicoiiò. Mme. Ra'-
Maurity ;j-'Mangue.

(707 S) J

Pede-se ás c-iinas.
senhoi-as e senimri-

os vossos cabcllos caídos
ihaiidite íazer qualquer trabalho'.na

offieina parlieular, a qual se acha na
rua d-. Rezende it.i. Blinde Silva
Manoel - ANTÔNIO PUPAK, ca-
licllcireiro.

CATARATA...

Creme de Amêndoas --
f) legitimo eslá registrado sob o n.
111.011, c.traz impresso o.rliomc -flp
úibricinlc pharhlaceiitico Santos Sil-

' 
hidisiiensavcl na toilcllc das damas

elegantes. Kinlic-lkva o rosto, liran-
do-Hie as ruga» c tis inanehas.-.Fiite
s$oòo. Vende-sc no deposito.,-Droga-
ria Pacheco; á rua dus Amlrailas 45.

(s 37S)

Pensão Mineira
13, AVEXUDA CEXXRAIi, 1S

— SOHRADO —¦
Coiupletiimente reformada,

dispõe de 40 quartos clesaii-
temente mobilados liara ftimi-
lins e eavallieiròs de triitauicn-
to. llaiilios rtios c quentes.

Uoa coüinlia, bom trntanien-
to; frango e peixe todos os
'dias; almoço ou juntar 1$500

-Diiuias de -19, 51? e 6Í|1000.
(S -453)

APOSENTO MOBILADO
AÍüfírl-Ee a casal ou a senhora

só, com ou sem pensão, con for-
tavcl c li.vgienico em logar sau-
tliivel e socegadoj trala-sc. La-
vradio 1S1. R 57oa

Sobrado ou aposento
para casal sem lilhos, prec-sa-sc
alugar no principio das seguintes
ruas: Senado, Lavradio, Rio Uran-
co, Gomei-, Freire. Carlas a E. 'i..,
ncsla folha. M 441

COUPON DE B0AS-FE8TAS
(Valido até 20 de Dezembro

de 1916)
Dcr.t.icando-se c<lc coupon c

cnvíamlo-o «á PERSF.VERAN.
ÇA INTERNACIONAL, 171
Avenida Rio Branca, Rio de
Janeiro, a componha dio de í,ui*
nbentos reis cm scllos do Cor-
rcio ou cstampilluis federaes,
com scu nome c endereço bem
Icnivelnicnte '¦ escripto, recebe-
reis, pela volta do correio,
uma inscripsãp. cm scu nome,
que o fará participar ás van.
tajrcns do Grupo Cooperativo
11i.-cdi.-il "Excclsior" da 3» sé-
rie, s«m maia nenhuma con-
tribuicão a pagar.

&

f

Prata, brilhantes, cautelas do
Monte de Soccorro, conipram-sc
o. paga-se bem. na rua Sele dc
Setembro 11. 11:, Joalheria Dia-
maniina. 5280 J

/-.ABELLOS

"IIKXS.U) — Fomecc-se farta c va-
JL riada, á mesa í>o$, domicilio 70$*í avulaoí 11S500; rua da Carioca ri.
8, 2" andar. (435 S) S
•OEXSAÒ ,ic
X iiccç.s6 a
c variada: rua
Estacio.

casa de família, for-
domicílio, com *tsse:o
Nery 1'inhciro ;;i —

(«33 S) s
¦piiXSAÒ — Fornece-se n domlci.
.L Jio a (ío$ mensaes, Cozinlia í
lirasiicira. Viria e variada. Rigoroso
asicio; i-.:a Mareeliál Floriano ii. 71.

(434 S) S

/MI AUTO

.. UWKYO _.

uli independe
lobiladó ou nã

áluga-se á ri
(449 Si

;:;.'; o um,
mercio eu

Moléstias das senhoras,
syphilis Tci-.t?m mi-

tcncõiirt, parteiro, cura os tumores
dos seios e do ventre, as moléstias
ilas vias urinarias c gcmtacs da mu-
lher as metritc3, os corrimentos ute-
rinos e vaginaes e regulariza a nieus-
truaçáo por processo scu. Appliea o
606 c 014. com ou sem ntjcçcao e
cita sem dòr, trata o diabetes,
hérnia (qiicbradlira) sem operacaq,
Consultório perlcilamente apparclha-
do; rua Rodrigo Silva, 11. fC, esqui-
na da ma da Asscmblca, das 11 as
2 lia iardii. Teleplione 2511; rcsidcii-
cia á rua Senador Luzcbio 31=., Lon
sultas grátis. (3<J>>7) 3

RS CARMO NETTO e GON-
ÇALVES DO COUTO. Advoga-

dou — Caroca 43. sobrado; das. 3
¦\. 5. Teleplione -i-iS--, Norte, Scnc.

ic^a. Contratos módicos—

RUÍNS e despculca-
do3 "O Macioi" aniacia impe-

de 11 caipa e a qtíéda , c perfuma.
Frodúctò t-áratitido. Pote 2;.:, rua
Marechal Floriano 11. no e Luiz tle
Camões 4, largo de S. Francisco.

(-1.1.1 SI T

D'
pres

Adeaiitam custas

moça íéria, *casa de familia; avenida
floniís Freire 11. 27. (.uu SJ M

/M.1ART0 — Aluga-se mobilado c
\l com exccTIerite pensão, a moço
di-tineto' c dc rc-sp.cito. cm casa dc
f.iml.ia <!t: trtit-amcnto; á rua Gcncwl
Câmara 11, n3. (jU; S) J
T> Rt.OOIOS
-»> nica!. compram-se. Kclojoarin
IViciia; Avcn. Comes Freire 11.

*.422.rSl! R
TmV\ C im*Tl.'0 fl.i*-n!j jí.1/»*; 4
X\ rel^iaTi-çín coi"
Ç M : * •... ft;' 5 T(lc án. i.!i A. inrillicria.

1) iultorio
311, .k i i.i -1-

Grátis aos pobres
(13 S) J

PEDRO ARAUJO _ Con
rua bcic tíc. Setembro

(371C S) lt

nr.ra o dia*jnosti
co e tratamento
1,-i's doencar do cs-
loiuago, intestinos,

BS&SSSSgSSH f -i"»10* pulmões,
coração, rins. ossos, etc-, gel/1
DR! RENATO DE SOUZA

fiV-o.t. Kua S

cur;i-se era'D dias cora

Bun. '
IJ! UUU IUÍI

dè Sefcisuibro, ISO

Cura da
ca t a r a t a

por processo operilorio sc-
puro, qufilqiior gum soja a
cdíicle d ri doente, polo Or. Nc-
vestia Rocha, oculista cnm
longa priilica de sua espe-
ciaíidado no pni? e nns lios-
pi Ia es de Berlini, Vionna,
Paris e Londres; medico
dc diversos lirispitaes desta
cidade. Avenida liio B.Piinòoí
90, dás 12 ás 4 horas. Ilo-
norafios moderados. Dispõe
de aposentos para hospp-
diir doentes que queiram
estar sob sua completa dj-
rucção. A Í350

piCC^«:UB»»«lil«'J^i»|^-'

.-;»-, uri _

mmimm^_i*'*iw**

GRANDE FiBRiCA DE LUTAS
\ MAIort I>A CAPITAL

Prciiiiiidíi nn Exnosiçiío Nacional de 1008 com o
GKANDB PRÊMIO

F&u'ricaçãó:s'; a mais,-.pirfelta, pelo systema .10VIM,
Grande variedade

luvas pelle de cão, para gi: car-

ricaçáo: a mais .
dc pellica, suede pelle de cão, etc,
res cm pcllic»3 c sucdcsl

Depositários deus afatnad
r°" 

Ultfnias';* novidades em luvas de seda c fio, cm leques, a ultima
creação para o verão próximo. UOHKLI.NOS., grande in.iviil.iile cm
letilic» cstylo, b.-.liiis de sela e couro as mais lindas,
da, fio.rc 

'algodão, 
...viricdr-dc- infinita cm cotes c preços scu

•pelidores. ^ 
„.....,.„ .... « ,,„ „„ti;„ _ sucje

de
com-

Tem sempre Rrande "stock'!
oi 'Sr.i. 'atacadistas, com desconto;

luvas pcllic para

Electricidade
I [orça c luz,
| ma do. li.
I trai 5533- -
tete.

Mr. Edmond _ (i popular
cartônvmtc br.i.

«ilèiro e grande 
"médium" clarivi-

iSc. contimia a dor consuHa^parn
acccoi.erta de (iiialriiter .-csnseici "¦

obrado:
x mo llad-.loclc
itea irmã a celebre" distingudo cc-in .:las imprensas ura

certo d-s

do Mattoso 217. sourauo, (pro- Lobo): suecessor -,d,a
"M.i-.iair.c /.ií::-
referneias hon-

pelas illuslr.nl.
sireira estr

prcdlções.

LO-
l'K8. Preços módicos.
josé, dns 2
".larlris-feirr.s)

(niciíos
A

DENTISTAS

rtiilos a pre-'•"i Uruiruayaii*!
Tamuem compra.

Üi'53 S) II
¦pKI.OOIO
SV :¦: c

c despertai! irc%
¦ncer-l.-i .-i ?5i», .-.:

nr bom.
,'crt.i
IMS-l

: Augusto
Cs-St Si J

Ç!"l 1 f1^ _„ Comprám-se, vendem^c
£> e ¦ -irrí se. sellos p;ira cure*
CÇõca; ll.í.nicio 30, J. Costa & Fi-
6os- (J730 S) S

R

_ Dr.s. PEDRO
PAES c C. DE I;I-

premiado com meda-
Cruz de Honra, na

Milano. - Kl» Ma-
n; 209. lí-xtríiç "

dentes s.c-.n dor,'síooni deii'
,',-; vulcanite, oitlii dcnle
turacõf» de 5$
iien-.es sJu.x.;
ras quebradas,
los par
material ... - ...  

Co.

MME. JQSEPH1NA
Continua a

IR ni"rar na
IR ii»; «3 A1-

íandega
(.1 403)

Tisnanf ilis

Dentistas
GUEIREDO,
lha tle ouro
Exposição de
rci-::.:l Florlair

va, :
envea

tn rcswnte
pe soltado c
.-spoíta; icn-.cltc
idos.

pnra ven-
eóifrimen-

e iliiíii-.ilil.l
da vida. pe-
a J. I*. Sil

Cascádisra. corr

— Installações
c concertos *lc

Attchde qualquer cli-i-
Teixeira • Telcph. Cen-
- l». Américo, Sii—C.ir-

(248 SJ M

Gasa em S. Glirisiovão
iA!uga-se, a familia de alto tra-

lamento; 11 exccllente casa á rua
Bella de S. João u. 23, muito pro-
xinia ao Campo; Irata-se á rua
Vasco da tl.im.i 160'.

A. COMES * C. .
TRAYESS \ S. FKAKCISCO DE PAULA n 38

Teleplione n. 2.13.), Central - RIO DF. JANEIRO.

lil [íEUM.a.NN 1 ALUGA-SE
O predio da rua General Pedra

11. 40, com grande armazem e so-
br.-.tin, está restaurado de novo c

rua i aberto para ser examinado e para
Idar ihformavõcs. Alugue! haralo.

)brc5cnp.a.tlo
pari todos
(-'59 S) S

ssagens. etc.
Fhysí

ln-

yUUlílUU ArOTbrnst, Docente da
Faculdade. Doenças do
c intestino, ncurastlienia;
lisi-.-.o, obesidade, diàoetc,
7 ás 11 da manha-. Rua
Dantas, 4-r

0:11.15'o
artliri-

te. De
Senador

CS 1135

*DÁMINHÂQ SAURER
Vcndc-sc dois automóveis de

cinco toneladas; ua praia dc São
Christovão 1:. 140.

Ouro a ,§850 a gramma
VL.Vl"l>«.\ SSOOO a osioo
Trata 30 a 60 réis a granimá,

brilhantes; cautelas do Monte Sú-
ccorrò c dc casas de penhores,
compram-se, á rua do Hospício
216, hoje Buenos Aires, iinrc.i
casa .r.re melhor paga. J 7lS

ÀÒS ClXESMTOÒlírM'.HlSTÀS
O proprietário das !fi'.."'S offi-

ciaes portuguezas Manobras e
grande parada dc ¦ MontSlvó c da
Divisão naval portuguesa em exer-
cicio de guerra, avisa os interessa-
dos de que recebe propostas para-
alugueis nos cinemas do Rio c ar-
redores, ou proposi.-ts.para. a com-
pra do exclusivo dc. exploração dos
referidos films, cm 'lodo o Brasil.
Cartas á Câmara Portuguc-za do
Coiumercio, 3" , andar do, "Jornal

do Commercio", .1 A;;is Çáiiiil-
lo. 4S3 J

-Vcndc-sc ura rico -piano N_e.'.i-
inaiin, Ifíiasi novo, de grande for-
mato. Para ver e tratar, por ti.-
vor, na Casa Dicdericlic, a
Sete de Setembro 11. 14-j

PARA SER AMADO
Conseguir o casamento quo dc-
B.cja, íittrair gympaüiiaà.-' linsta
•possuir o "Segredo dc Vctvv.s",
c .seguir suas instrucções. O
libmem ou a mulher que nos-
sttir cate poderoso ,i.-»eírretlo",
obtém o omor dc quem que-.,
realiza o casamento que desc-
ja e atirae «ynipathias, Pedir
á redacção do "Itroiúl E-sníc-
rico", rua Tur-y it. 1 — São
Paulo, mandando m? cm car-
t:i registradai com valor decla-
rado. (.1 52S0)

1
Matta virgem

Precisa-se para tirar lenha, via
marítima, dentro da Bahia,. ,pro-
posia a M. Hitlcucourt, rua Theo-
doro da Silva n. 34. Kio. -

U69 si

l Iffi-BIE BE
i-T-.wnFS s\t,dos k:.i TODAS AS SECÇ

HIP5Ç?

CAMARAi
Moeiuio sempre §§

SKCCÕKS A PREÇOS

mfmwmf

S, Domingos, Nictheroy
Mii"-a rc uma casa nova com to

rto de duas
na rua Passo

na Casa
tio o conforto» *p
praias dc banhos; na
daPalria 731 trjlri-sc
'Guiuiíirães, Rosário 71 • 5126)

EN60MMABEIHAS
Com a "Radiólina" (Esmalte

das cngomaiadciriis), podercis ob-
ter um lindo lustro, pelo preço mi;
niuio de 200 réis. Caixa
n. 70i.

e -suas complicações. Cura ríiilical por
processos -seffiiros c rápidos. Dr.
JOÃO ABKEU. Das S ás ii c daí
15 ás 1S horas; Ca, rua dc S. l*e
dro, Ú4.

Postal
(307 R)

TTEXTERKiaTO BOAVEHTUBA «
Diretor, Dr. OswuMo Boavcntuvi

Cursos de preparatórios o cursos primário c
inlòrmediãrip

\TJLAS DIURNAS E KOCTURXAS _
Corpo docc4 

"èLj^ 
^^vA. tt
José Másírangioli c Oswaldo Boa-

João
Álvaro

il: L-rs.Aguiar, Artliur Tliirç c
liraiií Horta, da 12- "-<¦<> 

_r-
ventura, conhecidos P»;.^^,^. 2,

Rio de Janeiro

:a:'.-.-se rapiilamcnlc, s
ir iniecções, com o

OPIATI^A
ilepcaito: PIIAMACIA RUAS

Una do Espirito Santo. ri.' 20
1'i-i'Ximo

Comes
ao llicatro (larlús

S CG'

Só este mez

Michel Ibrahim Farah
Viuva Ibialiim Farali,

Abdelmar Farah, Constan.
''no Farah, d.d. Saidi eMalake Farah, e toda afamília Farali, convidam .-»todos os parentes e amigos paraassistir á missa que será rezadaamanhã, domingo, s do corrcnle,as ,9 horas, na egreja de S. Ni-eolao, ,í rua da Alfândega n. 332,em descanso da alma do scu ido.

Í!"uT?r f'l'!?,', jr?úli e P*'»'<-ntc, MI-CHtt, ibrahim FARAH, ant.*-cipando seus agradeciinciitos a lo.dos que comparecerem a esse lict»,
Mm____^___^_______________^_____________________\__É____l

Hildebrando Jannes

Augusto 

Jànriés, esposa"
e filhos, Oscar Jannes e
familia, José Eeinardino
Chaves c senhora, agrade-
cem penhorados, as pes-soas nue se dignaram acompanhar

os reslos mortaes de seu presadofilho, irmão, e cunhado I1ILDE-HRAXDO JAMNES c dc novoconvidam os seus parentes e anii-
gos para assistir á missa tle seli-mo dia, que terá logar, hoje, 4 -do
corrente, ás o 1I2 horas, na egre-
ja de Santa Rita, flesde já si: con-fessam eternamente agradecidos.

(304 IO

Alice V. Sianies de
Castro

Álvaro Sianies dc Castre
e filhos, Mathilde de Car-valho, dr. Luiz de Carvalho,
Luiza, Antônio c Carlos Va-
rcll.i, e Marcirlina dc Castro,

agradecem profundamente penho-
rados aos parentes e amigos que
acompanharam ú uliiuia morada os
restos morlnes de sua sempre ido-
latrada esposa, mãe, irmã, cunhada
cr nora, ALICE V. SIANIES DB
CASTRO, _ de novo 05 convidam
para assistir á missa de 7" dia que
pnr sua alma, fazirni celebrar hoje,
sabhado, 4 do corrente, ás 10 lio-
ras, 110 altar-nidr da igreja de

S. Francisco dc Paula, confessai^
i1ú-sü mais uma vez agradecidos
por-fcsüe aeto religioso. (R4S2
hr:$r}izS2iw^!2i<dBymmt&^'^
Julia Fiuza Guimarães

José Fiuza Guimarães c
filho agradecem, pcnliora- .
dos, ás pessoas que acor.i-
panliaram os restos mòrfíiós
de sua esposa c mãe, JULIA

FIUZA GUIMARÃES, e de novo
as convidam para assistir á missa
dc í.clinio dia, que por sua alma
mandam rezar hoje, sabhado, 1.
do corienle, ás 9 1I2 lioras. na
egreja de S. Francisco dc Paula,
Antecipadamente se confessam
agradecidos; (M414)

Arthur Orozimbo Xa-
vier de Azevedo

(ENGENHEÍRCO
Alberto Leopoldo Xayiet

do Azevedo e familia man-
dam rezar lioje, salibado, 4
do corrente, ás S horas,, na
egreja matriz dc S. Fran-

cisco Xavier, a missa de 7" dia
da seu fallcciiucnlo, :e convidam
-nara esse ,-iclo de religião as pes-
soas dc sua amizade <; seus an-
ligos companheiro». (R 474
mma&&3m^3em&m9eímBm

COROAS K PA I/MAS 1)10
-FíjÒRES XATlilíAES

Prenara-se qualquer tucommenda
Casa Arte Floral

Rua da AsaemWca 113, Tclcpli. Cen*
irai 1S.17

t

<!•

V iolões a
líaiiiloliiis a 20$

A Guitarra de Prata
37 lt a Ci.rinc 1,517

Rio dc Janeiro

MME. V1EITAS ain- -~—~ . _ . „,.
da mora na rua Maré- POIHada 03 R. L, (13 Dl 110

110
pari-

todo
dc 1

e pagamentos
«iiltas da» 7 da

duras
•ííoon; oli*
iiiiípcra <*c

concertos dc deníadvt-
lojooo. 1'rccoi liara-
o? iUmais traballl.i-;
qualidade .garantuloa

er.i prest-içi
manhã ás s da iard«.

Ifloõórrháas S^l
j íáijii-at. «««w-»» Ci,,. radical-

d::;s? !mente curado cm _ poucos
Procuraè iníormaçocs com
Beijo, qm: gratuitamente ;
recè, não conhecendo -
nliiim negativo; ma
Ottoni, 167.

TERRENO PARA HORTA
.Mura-se um em Santa Cruz-,"ogar dos Cajueiros, boa terra

iiitóltiuer plantação e fr.eil de
adquirir o estrume, per ser perto
do matadouro, c breve lira bonde
em frente para conduzir eom fa-
cilidade ao mercado os proditeloa
colhidos. Tratais.; na rua Or.
Felippe Cardoso n. 30. K (.21

„ , PROFESSOR DE DANSA
as cite-•aso nc- Precisa-se urgente para um

Theophilo curso. Trata-se, 11a praia da Re-
(R 42 I publica n. So, sobrado^ 4?-' 1

o

chal Floriano
n. 117, sob.

Feixoto
O 3-"l)

A' PRAÇA
Tlclmiro RoilHgtics «Sr C.

çonnnunicnui tino miuliivnin o
scu escriptorio ila rua 1° <lp
Março 11. G», pata a mesma
rim ii. a.'í, sobrado. ^J.6*38);

13, SENADOR EUZEBIO, 13

Apprc

le
peiic. Laia ií
garia Pacllcco
n. 4.

neda-

dar-
sarnas,
pannos,
ias da

HYPN 0-MABIiETISMO!
(AXTI-HERPETIÇA)

,-ada e premiada com
lha de cum

Infallivcl nas empigens
thrcs, espinhas, friciras,
lepra, cemichões, eczcínas,

i ias c todas .'.s nio.í- ,';oo. Dcpos.to: Dro-' 
rua dos Andradas i

l0 de Setembro Si.
1199 J I

lt.-.Pe quizerdes adquirir rap
ííiente estes poderes.; Joniae
Curso do professor kAUlk.
rua Mariz e Barros, St. Pelo
intthodo dc ensino, com
.-.penas, já pi-deis influenciar
minar c curar qualquer pessoa. I-,

.mcrica «

Major Turiano Soares
Louzada
Francisca da Silva Lou-

zada; suas filhas c netos,
Tiajano Louzada e se.
nhora, J..110 > Lopes Lou-

,_„_->, zada, senhora e filhos,
t-'^JlK^S«í^^^'?^""v'-:^,íl'''fff3 agradecem ás pessoas que comoa-
B TVÍ \ TG^TIC W-Teceram ao aclo de cnlerraincnto

Ia mii
Uu Javh, Havana e IJm pae. sogro

convidam
'*'||f?!
'" : g' Deposito; nua Rodrigo 511:3 j|»»so,- 'Z B'va'n.'43-f'. Ú"' '

do. í ití^i-S;SrKt^^2^^

: avu, c d^í novo '*>*
aos demais parente? e
ssisíircin á .iii-.sa que,
1 iii.sriio finado man-

dam rezar bo;-.-, sahbadd, 4 do
corrente, sétimo dia do seu fajlc-

o priine-.ro
Sul!

11a J

Onde vende movei:
ções c cm boa; condi'.
ços baratos; entrega
cão sem findor. T
Norte.

a presta-
por pre-

na i* presta-
KpKonc 4H3' 

(S 1231

UMW05D
BOÍEOOi

rude

Compra-se -por preco módico
uma machina do uiííinò modelo;
offcrtas á caixa do Correio,. 007.
Kio. 3"o I

V
cio. para rui
bom negocio,
dos donos esl
ma-se na rua
landa

por

,uiüe-sc um
equim que

motivo
lusentè.
Pedro i

faz
de tun
Infor-

61, qui-
481 J

SITIO
cimento; as g M2

I de S. José.Por 111
|.religião re co-.tféss
1 i^ãSS3SW''"r:?rí!T'í'

horas, na igreja

'7^7__<_____________9

i

Aluga-se para criação, cerenes c
liahitaç.ão de familia, com grande
terreno c gràiide casa, por ioo?
mensaes, esii alicría a casa e
procurar Xaiivid.ide, á r'ia Had-
dock 10:10 n. 61, 110 Realengo,
5 minutos dislante da cstacãtW
Tr.Ta se na nir Rodrigo Silva
11. 2:1. 1" andar, com o sr. Sou-ra,

daí II ás i horas.

. . .-..'.. .-'.' -

PHARMACIA-
Vende-se uma- pequena pharma»

cia no bairro de S. Chiistovlru,
fazendo regular negocio, aluguel
liiuáo barato c pela insignificailta
quffr.iia de 2:3002. Ver e tratar »
rua S. l,uiz Gonzaga 11. 17.

M 241
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CORREIO DA MANHÃ — iSabbado, 4 de Novembro dc 1916

^.^ &->v oral %s# rSí^-j
Companhia CinematOflrapbjMjfrasileira

UOJO - PonnUimo dia - HOJE
Não fora a inclemcncia do tempo, ho.nt.pm, c maior

seria o suecesso deste programma que, assim
mesmo, já attrahiu para os nossos salões dois pares
de milhares de espectadores.

Os submersiveis Brasileiros
Exclusividade para o ODEON d, COMPANHIA

C1NENL\T00UAPI11CA liflAi-lLElHA

Trabalho completo, inédito e <Ie grande
nitidez

TÍTULOS LOS SEUS QUADROS
Vistas da Base — O Mocanguê — O commandan.e da fio-

«lha - Os ccmmr.i-.dantcs e immcdiatos dos submarinos — As
c li-inas da Ba™ - Revista de uniformes - O rancho das pra-
?' _ o, officiacs da Base — Alumnos de submtrsiveis — O
S,an7' de football d" mnrinlieiros A ílotilha encostada ao
cies — Preparando para largar — Arreando os toldos _ Em-
toque .1 7oV:oa - A chegada do commandante-d. flot.lha -
rnr.rlíilo nara a immcrsão -- Dcrlise sereno a flor dágua —
Nave„ândoPa toda mareha â flor d'agua - O -Fi'• prom pio
n_ra mergulhar — O arr ar da bandeira — A immersao — A
Emersio - O "F 3" pr.para-.e para mergulhar - A immersaoEm 

Na"°egando° immer3so 
'com o perircopio ú vista - W» °

,í. nm lorncdo in-.m-.so — A eraersao — O ' r 5 . «e prepar.1
.ara evo-uço..' - Ó arreiar do mastro _ Navegando immerso
com b.nl" ra no periscopio - A immersao - Nova mmersjo -
Lançando 2 torpedos — Recolhendo os torpedos de ensaio —
f'Si° «talica lo "F 1" - Poisando no fundo e largando
bSS"o-?,.o- cor" - D í escalar fala-se ao telcplione - AfW
da do eseminandro — Regresso á Base — A guarmeuo do F
5» ,ue conSóS o prêmio "Independência", em -çucur.o de
lançamento de torpedos.

Completam o programmii
A Mulher dos Sonhos «Il°romance de

De Pés e Mãos -Um film original
Fina jóia de arto que vno oncantnr todos pela sua feitura

"exquise".

Depois de amanhã - Segunda-feis»»
üm romance de fortes emoções o dc assumpto

paMtanto

SnppresJo
da PATHE Amplo

Arejado
Conto''-

tavel

THEATRO CARLOS_GOMES
—0'cinema da9_cnchonte9-j-^ .

HOJE- EIS Dtt OBRA PR1J.A
Uma grande e bella actriz:

Virgínia Pearson

Onde estão meus Mos ?
Grande drama extraindo do romance psychologioo

de LUÍS WBBBR,
t> feliz e iríppirado ttctnr dn Vav.__a.lo >.u*

•s*

I "4 ^i^ M» ^^^^._______ÕÍ__i^BI I

..'3í*^B .jH _______ ^Kt "

drf :'... "'O''.ví.:ií.::j^^B __________________! ______m______-^V_.

^-¦;'^______*________| '<-^'-,'--^_________l ____________H ________¦ ______B^^____. -____¦ PIS I

TH _______fw4___>". "^l __».''¦¦¦¦¦ B.-.--im i^___ayrw^;.t>' :v^p^wjb wp,- n

^*i2*i4^.j?*!l__B BP."---'--

\$®$?'-'%$*JHmmmK 
r'';V'-*'':.V" • •

'.Y''- fllH ¦j____-_v,_^-í^^^*lã_____j ________L^.!rlS?^''^*^-'<'*V:» ^H^ '-'-!____

n_BT_SB9Í______grV£ --_n___________a____SWH_HSS_______Í||_.

COMPANHIA DO jtjjggjjg BE USiOAiSglp"''^
HOJE 2- SESSÕES-2 HOJE

A'S 7 3.4 eO 3.4 DA NOITE

FORMIDÁVEL E ESTRONDOSISSIMO EXITO
A popularissima revista em dois actos o ito quadros, de Luiz

d'Aquino„ P«reira Coelho e Alberto Barbosa, musica
de Thoniaz Del-Negro e Alves Coelho

EPALAIS

O papel de 31' por

João Silva
Os papeis de «Franceza»,

«Sandália» n «Apache»
por

BERT S SAROU
Os «guines.), «Semente

de Amor", -Fado Cnmaro-
te» o "Sys.emalioa»,

papeis desempenhados por
ELISA SANTOS

TOMA PASTE TODA A COMPANHIA

Scenarios deslumbrautissimos
2 estonteantes apotheoses

Vivam os aluados!—O Estoril Futuro
_A.iMt*a'___L__-_,ã — lua.po-tiesi £;«--> ___acs.tln*âfe

O papel de "17" por
CARLOS LEAL

•TlioppiiUo Calculndo»
«Soi iludo<le 'lanços",

•e Multo obriga<lo» por

Henrique Alves
•Mnr-iUM.'.. despedida» por
NIEDINA DE SOUZA

O «Arco de Santo André por
JAYME SILVA

Io I

Hoje -- Somente A manha
Eis num só piopnimma exclusiva-

mente no i INEP LAÍS:
Duas incontestáveis celebridades mundiaes 1

Duas figuras lheatraes laureadas pelo nosso
publico yi

O 3- film da Serie Triumphal do "CINE P ALAIS'» 
jg""Üípectaculi dcdicaiio ás «lamas cariocas:

jVlem da vida...
^lem^ajnorje^"Romance 

dc violenta paixão amorosa;
O actos, crcácào duPasquitli-lMim

O ^11
Segunda-feira- 2 grandiosos cspectaculos 2-0 3 S
Sempre novidades" — O 3B — Orandos surpwngI

no desempenho de

HYPOGRISIA
Drama »!e profundo realismo, analyse o
exposição «loa leitos da alta sociedade —
Uma li'ção-Um torrcctivo-Um exemplo
—6 actos da

Pox Film Corporation
No 3- acto 20 modelos gracloios p,ts«eiam

ostentando rio»» toilettes «lo ultimo fitrurino
num «mngasilini do uma grande costureira

Casino Theatro Phenix
A'a 4 horas da tarde
MATINÉE ..LANCHE

Arlistino concerto da eminente
víol;'i.ií5tn

EMILIA FRASSINESI
(Irmã de Falitim Miris)

Dedfcddc. ós Kxinais. Fainillas
i* pr.rtc

li» __ MAX BKUC1I — Concerto
1" Tempo — Alleçro moderato.
2° — Tempo Adagio.
3» Tempo — Alles:ro marziale.

s — WIEUXTEMPS — Ballade
et Polonaíse.

2* parte
i» — HACH — Chaconne (violino

solo).
a» — PAGANIN1 — Le Streglie.
Ao piano o maestro E. Andolfi.
Preços: — Camarote* de i* c iii-

záã. 20$oõo; camaroícít dc 2», io$;
puliroiias e varandas, s?0"0 5 geraea,
ijÇuoo,

A" NOITE -- DUAS SESSÕES
DE FÁTIMA M1RÍS

Segunda-feira, 6 — "Matinée dou
Humoristas",
AMAXHV- ULTSMA MAITIM4E.

FÁTIMA MIlíIS (J T59)

n_ij___-__»i^ini_aB_«n»««»"™,",J

Cinemã-Theatro S. José Eniprelogrpe?õchoal
N'nci.iii:il, fiinilíitla em-1 de Julho de 1011—Di-

trciiicn do acior Eduardo Vieira — Maestro
da orcliostra, José Nunes

Companhia
rec.íio

file NnVPmliro de 19IO • HOJE
A's 7, b' 3.. e 10 li'.ÍIOJK

A. ^t 'á2 ±> -B .A.

\^___r1H __________r» •**

Onde eslao meus fl lios ? - Um romanco,
aliás bem feito c bem urdido, com um em do que
vae despertor emoção - Seu thema ha muito quo
prSoccupaaBociedido- Podo a muluor eyijar
n maternidade ? Li is Weber, neste romance dc
iSISeis; mostra-nos a sociedade quo
r corre t FA1SEUSES D.ANGE8 c médicos espe-
ciaíistas, commettondo um crime nue, quasi sempre,
vem redundar sobre cila própria
A pesar do assnmpto, este film .. do ™o™l|**J0
nlisoluín «intuito á decência o quanto «o theiru.

._^^ — _|___n__É____

SOLT A.\ \

^V^ o?
SOLTA

Incontestnvclmento este è o melhor
programnia da semana 

KS&" D03MCX-KTGI-0
WÍ MATiNE'E INFANTIL
Alem do programma do dia, II films cômicos

dedicados aos nossos amistunhos.
AS CREANÇAS ENTRADA GRÁTIS

Na SEGÜNDA-FFIRA, no assistir ánova
crcaçiio da iulgunmte Vonus si uva

_Tt -ES 13 E A.
Oi c$pec'.iic'iil'os boinetjãm pela exhilúQílo doíllmsclne-

i .iintp'B.i:iii!hlçpji lini ensaios : D.V CA' O VK'... II 751

Suppressão m
da Espera

> Amplo - Arejado
Confortável

SEGUNDA-FEIRA - L^iL??l™i^SEGHTKi;E,RA
FGX-FILM-CORPORATION ~— FATHÉ FRÉRES

Çastello

CINEMA AVENIDA'
0 CINEMA DA MODA - 0 CINEMA DA ELITE
rrf-Tr.-fF! A"TB E I-UXO HOJE

M 
"condensados 

num proBrntrima novo o sen-
P sncioiiil, cm que so apresenta »m<.,í9/_a'uí. «
35 to cinòcioiiante, ornais suRRCstivo c o;
5 Es estuuon.lo piioto-drama projectado nos
i - éerans-dos cinemas desta capital M

0 itata. I"
on i CASA ASSOHBRi\ü\

Insimoiávél trabalho da DLUXO posado
pelos Es celebres artistas «'««r'«il»^-
Hnii obra como ra-amente n|>parpoo com
tildas as! condições para triumpliar c de.xar
impercciyel recordação^
DANPO BsTHri!.KM\0

0 PHftKTASlíA DO ÇASTELLO t
eiitrc^a-o ao iuisameutò do illustrc publico
q5ofeo«mÍidÍ«ir« como verdadeiro cg t,
ü", hiconfundlvel -Capolavoro. Os tyabi-

|"*rV fó': '.__j________p^^^^^^^.

''¦Hf í^BsÊte,'';':" ¦•'<
•'^^^____________t^_wSI ______IPi______B__!**'^

JÜASJELIBMMDBSl^
fc belleza mas-11K Franceza a

sem...cila sei uai si pis .ella
0 traÊlco li i artistanil 1 mtm
ü artista fld P mm

ecran ii.|
.eiierai. M

toe
m coireleasi?el

BE»»-? •* ' *^"
& * 
ti - 

>. <¦

_________B_s__r_____.

Í|^^H______Í''^_____I .Hllii

Theatro Recreio
CompaiUii. Alexandre

Azova lo -- 1'oíiriieo
Cremllda de Oliveira

HOJE -* HOJE
As 7 3x4 e 9 3i4

2 Sessões — 2 Sessões
A popa sacr i do Eduardo

Garrido

HELENA
LC **r*»v

¦VÍÍvi.ÍaM FAJrtrsüal
FOX — expõe

Dois films admiráveis l |g
....^.^..^r MAllIE LOÜISID DEltVALi

PATHE' — apresenta

mòs dn IVI.UXOsãoos únicos que amadam
o sobrepujam os demais americanos

F0X-expõc HK PATHE' 
-apresenta

LOTAS DE AMOR ASDUASFIDALGAS
!„„„'„ ira„iM rin riicíti vida do 88 Uma interpreloçãíi dupla maravilhosa, 

OMartyrdo
Calvário

Pcr5onr.!;-it5: — Tcsti', ALEXAN-
]>1!E AZEVEDO i 'Pilatos, JOÃO
BAUIIOSA; Judas, FERREIRA DE
SOUZA; C.iifaz, Luiz Soares; A Vir-
«rei», ADEI.A11DE COUTINHO;
Magtòena, .1UU1TII DE MI-I-LO;
Saraaritaha, H. Lazzaro; Verônica,
liulítli KodTÍgiies.
30 — ARTISTAS — NUMEROSA

COMPARSARIA

1 0 publico jusli li-
cará ns palavras
còní quo h apre-
scnlnii um cine-
ma dn Ayo.nidn, [r!
quando exaltou jO",1 bella se- Sp
rcia do olhos Jf.

verdes" VR
numa das suas y*inlei-jprctayries. nfi

AO Si
CINE PALAIS S

SEGUNDA-FEI- jC
ÍIA cahcrá a glo- ãh"¦i,! de pôr snh os B-'
olhos do publico 3J
a mesma grande *n
e encantadora arr ífl
tisla, incarnando tp

Scenas magestosas o empolgantes da rude vida do 
|| 

Uma ^^^^^ de nicnç,0
mar, rrallsmo o fidelidade rio assumplo, §§ ESCnFFIER, violento na acç,lo, elef '

Hst^ o^o«iç«o^"^aTfioicnto, parajostificaro«voxpopu!i.'
Esoectaculos cinematograpMcos,somente no PATHE

•*-..: -. /..-  . - ,.,-,^_..-_»-_r. 11 - 1 r 1 -fia —iT-1 •-1 tfrr-ffrtü.i-r-,-t.flfi.1c'r-Vf^ ã_______i

I

O "Martyr do Calvário" vau |J» „ —¦ ¦—— „ „ ,
Ti scena com o nirsmo «leslnni- Si Empolgante cincdrama extraído do romance po-
imimcn-o ooiíio que foi npre- Jjã laço dn Ivan Sohieff
HCiirnilo ao "Tlicntro «Ia Xn-iE '*_E3"V_A_ I-ESTIIMCI&A."
tillMV.il". ' p?'

Dcsliiiiilinuito mlse-en-sçciiq
oliscqiiiosamcnte feita 11 o r
João Barbosa. Preços «lo ***>-
tu mo.

S Cinco actos — Ambrbsio Film— Sério Extra

rJT QUINTA-FEIRA, 9
Quanto pode o colação de uma

mulherAniaíiliã — Domingo "matinée" á;
2 líoras — fíèiicfflcio da Caixa Bcnè* íh ,. , .¦¦¦¦— , — ¦¦¦ — — —_ -mj,
(icento Dr. Fábio da Luz. do 8° Dis- J*| x..'m lllni de um po«ler <le cmuçuo raras _,C
li-icHi. A coiiic.li.i LINDA /-UNC- .•-. «._•"_.'«•« íittill-ritlo ?m!
CIONARIA c litíltiante .nteniwdio. Jf^ 

>t>!t-M au»'»»"' jr»

.'. .' ' ... :-__.. ' rnnnTiriA '
ürit-ÜX. 

" 
|'COÍ.1-gOllÍ5t,11

DE OLIVEIRA.
CREMILDA

(H T4o)

_f_53P_2

HOJS . Paigcg Theatre ¦ H0JE_ íüi num phehix __S__s____B_»R

ULTIMO- __s'kí-ü'í'á;gui.ós dk

A RAINHA DO TRANSFOR-
MISMO

— HOJE — SABBADO, 4 —
— A'S 8 e 9 3l4 DA NOITE —
PROGRAMMA

ATTRAHENTISSIMO
wnr » màisr sucessso t eatral da actualidads

H g iftw«8aw»WMW««*9wae®ae«9«»»»M9«wai , a-t™.hentissimo

Dma ,ltaScíSS*:-T-?,,o,ac,ro-1 CHAMPAGNE CLUB ocisua -_G.ai.-via
1 1" - .:.. .1.. ,r...,n,i„ viii.ii. H ¦ -.¦„_-'i-._.»____«o»«'oat.aea«ee«eeeee IrTÍ-íVí? \1)0
Uma phase üa aciuaiiuaiu:. ua_i'u.u.,u..

pfja, um film doctinientario dc grande valor

A Divisão Naval Portugueza
cm nue se vê um punhado do bravos da heróica terra
Sitariá a apreslar-so para defesa do sagrado sym-

bolo da pátria
RiíÉVÉMlS^TK ¦— 'Üm film nacional, em que

tormim parto "3 primeiros dansarinos do mundo
Duque o Onby _-¦_«-_,

u EHTRE A ftSTE E O ASV.0R ,:
^jaIx__i__xíxx_a^i3:2XX2-a__rxi^^

Incomparavel desempenho de Berlim, Pina I
Gioana c Ctprandi

"Scenorloscoderrcps cr.^Íolnniotilc novos para esta peça
Luxuosa o ileslumi r.into moritiigem.

Hcgente dc orcliettra F.. M0GAMt.no.

ai^^nvi^ íris
B'ifi'p'résir-:jr'Criiz -Uinjo? _11u:v ,u} Garioeu ns,-40õ at

pioje:.- üm" iiivejayel suecesso l -hoje
KOLLEAÜX, o hércules, vence não somente pcltl
sua 1'orçá mas também pela sua sympalhia— Elle con-
quisloii o publico do ÍRIS 1

CRUEL ENIGMA

M_Ki_*__awm^.ai^3^

AMANHÃ
Mnliníe o soirío rUian-iãgnc Club| ^SffiSSg
nTiiiUins á 'Ven.a rin Avenida Rio nrançò n. 13S -

Telcpl" Ò 573 - CASA LOPES .'KllNANDKS & C.-Pre.os
rio costume.

_M||| Ij__íiii ¦ii-jjjijjj_i__-___r... ¦«¦-.¦aaim-jna

COM NOVIDADES ABSOLUTA-
MENTE INÉDITAS

AmrJahã — DOMINGO - ULTIMA
MATINÉE

Geislia-cspelho quebrado-
Paris concert

ScBiinda-lcim — MATINÉE DOS
HUMORISTAS. Quinta-Içirar . —
Festival de FÁTIMA MIRIS, com
um programma dlieio do novidades,

Próximamnitc —- Estría da Compa-
iianhia Portuguesa ADELItJA.AURA
ÀBRANCHES. lK 7.0P)

PrniiKi pensa
ROLLEAUX, o
luijaiiça de .eus

KJ..-A em ,. iiartos. da fabríci l":rvcr—il
baio qúcri-.lo arti-sítt» -ipr-.i-.Tr-ro.-. em totTa
«liculos de o-;-., c.iin.i.) caio marlelio. na.

ia. irciticiu.las — li' estupendo.

IO FORÇADO N, 103
Mello dmiiia de AQUILA-FILMS — .1 partes.

Romance dc vingança dc '« traído ;i:c .-.-.siif;:i o ini.ime traidor.

UM ROUBO INESPLIGAVEL
iiAl MOHT -

1 ]j.ir..r.__ir.Mi: I
Romance de inysicr o da íal.r
i-ou-oü ? Eis nue o mnocer

SEGUNDA-FEIRA -
BINI, no admirável ir.ili.

da fabrica '.'Uiivertal."
A he

— Qiiem
reveia,..

MARIA JACO

3 IM
111

— A C8RSÁRIA e o lindo drama
VONTADE DE AÇO.

HO J - - Prodigioso Prograiiiinà Novo - HOJE
F.ispee-íieulos Ciiio-TheatruOH «lc r.irte Intensidade
0 mais colossal suecesso da cincmatògraphiti policial!

Apresentação sulcnrie do esperado o sensacional
drama poücirilninericano da nova serie «GALLO DE
OURO') edição Palhé Erercs:

O MOVIMENTADOS ACTOS O
Uma hora do unciadade

Uma hora «lo omoçSo !...
I Suecesso egu.il iios"Segredos da I.!tdif..elegrnplii;.i; ei

aos "Mvsterios do New York" [f
No mesmo programma—a predominridora fabrica

nKawH^^i^.vx^nr-—-^. —-- ---:-  — „ americana Eox-Film Corporation, apresenta o inlensi-
^^srE»/tía?^-8;S__ií_!^^ | vo drama de aventuras e amor ardente
_ll____3k-t —--•** •¦¦¦-¦¦ ¦ ______ __ _. _______ mw -*¦*> IT! \ I I"-* I? IT_*Í- ü.

THEATRO REPUBLICA KM PRESA
OliveÍPii & C.

A !„
íitóaTHa - Dia chie, dsdicado ás Exmus. famiüas de Copacsfeana - 

^J^3

lÉlíi HEI*. DOS OUTROS ^sSoSò-cSi^r
R •_* _i a I.si Mi t r_ ______ Iki -U i l__-i I ;t 3-i __£_____/ S^^r *^iS____r ^t____F ^HS_7 •* • «..,-,-- w » w /^v nn! /^ v_T T celebres c in-

0 EMÍLIO GHIOríIs exquecivcis
i,.^,r™ „¦--_ H Ir,ig protagünistas (lo .„ £_. _f:>»l â -'Rfl-ÔR-T "
L J L» I » 1 I ã ia 8 grandioso íiha » ' *!""^.,. ¦ .-.-,-„,„.,,..Sfca»»* -í_s-SH a ¦ ." ¦ * *¦ " a ouira maravilha da l""»\-riim

O idolo <io povo cnrioc.i __ _l.Jir. «_™,4****^S^3S\3

Md_^Íi_^^rfia_SÍ^l^^^^s^ffiiS

GRANDE DE COMPANHIA ITALIANA DE'OPERETAS

r.AHAMBA-SCOGNAMIGLIO
CAV.1'' ENRICO VALLE l vis*

Direcção -uiilcal ..
MAESTRO GIUSTI

"^»31
RECITA E ,\_RI A

iRÜO (na riladcirii cd'<
octos, do 'Maestro I-O.M-

tsitln
li %lsTf'.'¦¦¦ ia I Mi\ rir? iílraiPíiPiftfníoipíi

UIHklBnlVUilnl ü
SlSTUIBUICAO 

'^Mlni.; STEFI CSIIiLÂGi l.i.iia. KEU-V 
^;AR;

(iPANTi T:na ENRICO VALLE; rnacípcss. Asa-tasn Aae c Jtóra
ríuid.,¦ Míssil Matchese dl Roabaix. Gu.iiclmo Ca-ieilvi rui, lia leu

VlSftómo -film- ».:• -,-. n(i5,cn.Sc»ie" de CARAMIIA.

: 
' 

Maúri
Onerador

arlo, WAI.TEK
1 DouilJabaissc,
Cincmatògraüco,

3^.— Os Srs. nssignatites fim prtferenr'n aoa ft'S ::ares, a-c HOJE .-,0 MEIO-DIA
. .,..- _ ijhMIMCO — "Matir-e"' á^ _'i|i — AMOR DÉ MASCARA. "Soiríe" ás S :,:.t — A

•i'r -l'"Ò GAROTO DE PARIS 
",\ 

uuvissima opereto dc evito colossal — O REI DA RECLAME.
BILHETES A VENDA das 1) ás 

-6 
horas no Jornal do Rrr.sil e ilcpc.s r.o iV.-.,:ro.""____t___3aa_r_a_____a_ 

Paixão Dominante
5 vigorosas partos

Arlo, enscenação, emotividade, lances dramáticos |o penetrante assumplo 1... |
Como extra na mátinép U

O empolgante drama da selecta fabrica &
D'LUXO W.
O ROUBO DE UM TESTAMENTO |

Sngõnda-foira — A acclamada Deusa da Belleza I
Mlle. ROBINNE no grande e luxuoso drama social

Choque Mortal
Film grandioso dc Pathé Fréres em 4 parte;. B'

mais o monumental drama da formidável e artística ,
fabrica «FOX FILM», interpretado pela formosíssima
actriz VIRGÍNIA PEARSON

H"S-POC^ISIA
6 longos e luxuosos actos T 7451

ilegível MUTILADO


