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EXPEDIENTE

No edifício novo do "Correio da

Manha", no largo da Carioca
D. 13, estão Já fnncclonando to-
das as sua» secções, excepto as

offlclnns, que cm brevo esturno
também ali installadns.

São os seguintes os numeros «los

nossos apparelhos telcplionlcos:

nednc.no. . . B698-Central
Gerencia. . . ****" -
Escriptorio. . 5701 -

Oíficlnas. . . 37 •¦ Norte

A serviço desta folha percorre
os Estados do S. Paulo o Paraná
o nosso representante Pedro Ba-

ptlstn da Silva para o qual sollci-
turnos a costumada benevolência
de nossos asslgnan.es o amigos.
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Negligencia e
insensibilidade

Queixam-se -os filhas dos demais

listados de que, nos governos minei-

ros, são odiosamente preferidos para
os cargos públicos os mineiros natos

ou naturalizados, os quo nasceram

tias altcrosas, dc que falava com tão

justo orgulho o saudoso Cesarió

Àlvini, eu ali têm vivido ou têm

feito carreira política. 'E' vagar

logar, ainda em outros Estados, e

surgir logo a invencível candidatura

mineira, Isto, qne se C5t'' dando

agora, deu-se nos dois annos ila pre-
sidencia do niallogrado Affonso

Penha, que nem por ser tão amigo

dos [i atricios escapou á ingratidão e

traição dc alguiis dclles. A prefe-
rencia -mineira 'floresceu ainda mais

naqucllc tempo que hoje, mas cum-

pre reconhecer que, cm geral, as no-

menções mineiras dnqaelle presiden-
te se r-commçndaraim pelo acerto.
Exemplos, para não falar noutros: o
sr. João Ribeiro para o Banco do
Brasil, o sr. Alfredo Pinto para a

policia .lesta capital. E, quanto ao
ministro saído de Minas, 'basta Icm-
brar que o do presidente. Aífouso
Penna foi o sr. David Campista e o
d., sr. Wencesláo Braz é o sr. Calo-

geras, para mostrar a grande diffc-
miça, que vne <le então para hoje,
111 representação de Minas 110 minis-
teriò. O sr. David Campista não
•serviu á politicagem, mias para o
p_iz poucos como elle tèm gerido
aquella pasta, não só no regimen re-
p-.-.blicano como no monarchico. E
por isto mesmo que foi um bom mi-
nistro, que não sacrificava o inter-
cise publico á politicagem, foi que os
politicaii.es mineiros não o quizcraml
porá presidente da Republica, allian-
do-sc aos elementos estranhos ao
Estado que conspiraram contra a
sua candidatura, e contra o presiden-
te da Republica que a queria, com o
que sacrificaram a propria hegemo-
nia dc Minas e levaram o Brasil á
calamidade, que foi o governo maré-
cbalicio.

Mas, se o governo do sr. Wcnces-
lão não se descuida dos mineiros
para nomeações, não se lembra, cn-
tretanto, de que ha mineiros que
estão passando, com suas famílias,
pela. mais duras privações, porque
l.i iiiczes não recebem do Thesouro
Federal pensões e vencimentos, seus
únicos recursos para a propria sub-
sistencia. Desde fevereiro, que a
Eclcgacia Piscai dc Bello Horizonte
não paga os pensionistas e aposenta-
dos residentes no Estado, lA delega-
fia responde aos que a procuram,
para receber o que lhes é devido,
achar-se esgotada a respectiva verba.
Mas, se a verba se esgotou, e o go-
vtrno não quiz assumir a 'responsa-
bilidadc de abrir por si o credito, o
que aliás podia fazer sem incorrer
cm censura, por que não solicitou
cpportiinaiucnte do Congresso auto-
fização para a abertura do credito
necessário? Se o tiv, »ç feito em
março ou mesmo depois, com certeza

Congresso já o teria votado, e não
estariam os pensionistas e aposenta-
dos mineiros curtindo amarguras,
tanto mais cstranliavcl quanto oecupa
a presidência da Republica um minei-
im, ena pasta da Fazenda está,'na ver-
dade, um moleque, que sompre repre-
sentou Minas na Câmara dos Depu-
lados; e. que a .Minas deve toda a sua
carreira política. Felizmente, um
iliustre deputado mineiro, o sr. José
Bonifácio, compadeceu-se da sorte
dos seus patrícios e apresentou na
Câmara um projecto dc autorização
ao governo para abrir o credito de
Coo con! os, destinado ao pagamento
(los pensionistas do montepio, c apo-
sentados que resido;» cm Minas.
Mas a approvação do projecto leva
lempo, c continuam pobres viuvas, e
elefes de famílias, que só dispõem
(li pensões e aposentadorias, a pas-
sar pelas maiores necessidades, a
soffrer ali miséria com a suspensa,
cie fornecimentos e privação de todo
credito. Tudo isto pela impreviden-
cia e deshttehçfto do governo minei-
ri', que, ao ver que era insuffi.cicr.to
a verba consignada no orçament.
para aquelle fim, devia ter logo pro-
v 

[deliciado, abrindo o respectivo cre-
dito ou pedindo autorização para
fazel-o. Queixas sobre queixas têm
chegado ao ministro da Fazenda,
mas este conserva-se inerte, .n.passi-
vel, ante os soffrimentos dessa po-
1'i'e gente, nos hombros de cujos
coniprovincianos subiu até o elevado
cargo de ministro. O que acontece
aos aposentados c ais pensionistas

a-se egualmcnte com os funeciona
nos addi.los que, desde janeiro, estão
íem os seus vencimentos.

íE' a primeira vez, informa-nos
•ma das victimas, em carta que re-
cebemos, que isto se d.i cm Minas.
Para assim acontecer foi preciso
estar na presidência da Republica um
.mineiro, e a frente do Ministério da

Fazenda um antigo representante de
Minas, lemos em carta de iliustre
mineiro, homem pobre graças á hon-
redez com que serviu ao Brasil em
altos cargos públicos que lhe coube
exercer, c que por isso mesmo está
itravessando.corao ella próprio diz, os
pcores .dias de sua vida. Não creiam,
porem, os prejudicados mineiros que
sejam elles os únicos, em tal caso,
perseguidos pela má sorte. De 011-
trÔs Estados nos chegam queixas
.gtiacs, que têm repercutido em ou-
;ras columnas do Correio da Manhã.
i?,' conseqtiencia 'da desordem que
reina cm nossa alta administração, e
de outras prcoccupaçõcs que domi-
nam o presidente e o ministro. Não
ha duvida que é grande a penúria
co Thesouro, resultado principal.ticn-
;e do desastrado governo que foi
jbra, em grande parte, da política
nineira, c por ella sustentado. Mas,

.' primeiro pagamento que todo go-
> êriio deve fazer é o dos vejíc.mçti-
os dos «eus servidores, lista é a

primeira das dividas que lhe cumpre
satisfazer, como em nossas casas
particulares são os empregados em
nosso serviço os primeiros pagos.
Assim, porém, não entende o minis-
tio da Fazenda. Primeiro os gran-
ces credores; sobretudo os estran-
-,-ciros. Os pobres pensionistas, os
posentados e os addidos, que espe-

rem pelas .sobras, se houver. Para
estes todos os rigores do orçamento
e das leis dc contabilidade publica.
Para aquellcs todas as facilidades,
defendidas, com todo o vigor das
convicções enérgicas, pela advocacia
administrativa, advocacia que os pe-
qi-enos credores de ordenados e pen-
sões não podem pagar.

Gil VTOAT

Topicus 4 N-ticias
O TEMPO

Pc sol quente e causticante, pela manhã,
o dia de hontem se tornou sombrio e trlsto.
nho. á tarde, como a ameaçar chuva.

Temperatura nesta capital: mínima. i.",»!
máxima, ..'.o.

-11 — • m>

ciaes, que os nossos governantes vâo
lançar mais impostos para custear
expedições politiqueiras a Matto Grosso
e para tornar alegre e luxuosa a vida
dos senhores da Republica...

ROUPAS brincai — Sorlimento sem igual— Casa Mancl.est-f — Gonçalves Dias s.

Da imperial legação do Japão recebe-
mos as seguintes linhas :

Pedimos a .publicação da seguinte
nota em vosso estimado jornal :"No dia 27 de outubro, em telcgram-
ma de Nova York, noticiou a imprensa
da capital que, segundo conimunicaçõcs
ahi recebidas, o governo japonez, com
o intuito de estimular a colonização no
Brasil, acabara de resolver' dar um sub-
sidio de 80 yen a todo o emigrante que
partisse para qualquer paiz sul-americano,
facto esse que tem dado logar a vários
commentarios cm certos diários cario-
ças. "A legação do Japão declara cate-
goricamente que tal communicação ca-
rece absolutamente de fundamento • .
Peiropolis, 4 de novembro dc 1916'.

Gh.. vAIrtJ — Lindíssimas —• Sò na
Casa Manchester—Rua Gonçalves Dias 5

H'»,?E
Na i° pagadorla do Thesouro Nacional

pagam-se as seguintes folhas; Directòria do
Industria Pastoril, Hospedaria da ilha das
Fores, Directòria Geral de Rstatistica, do
Povoamento do Solo e de Meteorologia e
Astronomia, Serviço de informações c di-
viilKações, dc Protecçáo -aos índios c Gco.
togía e Mirt-ralogico. Inspectoria de Pesca,
Escola Superior dc Agricultura e Directòria
dc Agricultura Pratica.

Pagam-se, na Prefeitura, as folhas de
vcncimen.03 do mez finda da Secretaria
do Conselho e de setembro ultimo, dos
coad.rn-.-ntes do ensino. ....

A carno
•Para, a carne.'íwv.na' posta hojs era

.•onsitmo nesta capital foram afiixa.los petos
marchantes, no entreposto de EU..piora-«M
preços ds- $730 a $800,' devendo--Çf:. cobra,
do ao publico o máximo de -i$_-0./"

Carneiro, -$; porco. i$-oo e vilclla, $900
« i$ooo.

Durante o mez de outubro pernoita-
ram no albergue nocturno do Cacs do
Porto 32.719 pessoas, sendo 30.429 ho-
mens c í.290 mulheres. De entre os
32.719abrigados,20.701 sabiam ler ces-
crever.

A estatística que temos doante de nós
fornece ainda outros dados, que se
prestariam a considerações interessan-
tes. Mas restringiremos os nossos com-
mentarios aos algarismos que acima ei-
támos.

Em uma cidade cuja população è de
pouco mais dc um milhão de habitantes,
e que é a capital de um paiz onde a
escassez dc gente lorna pouco intensa
a concorrência na obtenção dc traba-
lho, ha uma média diária de mais de
mil homens que, para não dormirem ao
rclcnto, têm de ir pedir asylo á hospita-
lidade dc um barracão levantado pela
caridade de uma empresa particular.

Aos mil c tantos homens, ( para o
alvo do nosso argumento as 2.290 mu-
lheres podem ser postas dc lado) que
dormem no albergue do Cács do Porto,
temo9 a accresccntar os que pernoitam
chi outros albergues cm terrenos par-
ticulares, cm barracões abandonados,
nas estações policiacs e 05 que formam
a legião miserável que a altas horas da
noite se alinha em parada macabra
pelas ruas largas, modernas, illumi-
nadas e abandonadas da nossa capital,
dando-lhe o aspecto trágico da necro-
pole de um povo condemnado,

E' difficil calcular com cxactid.ío o
numero total dc infelizes que apodre-
cem nessa camada social submersa na
mais profunda destituição. Mas a jul-
gar pelo que, cm um passeio nocturno. se
pôde ver pela cidade e tomando como
base a estatística' do albergue do Cács
do Porto, que apenas serve um peque-
no sector da arca vastíssima da cidade,
não nos parece exagerado calcular em
cerca de vinte e cinco mil o numero dc
adultos do sexo masculino que dormem
ao relento na nossa capital, on que são
abrigados pela caridade publica.

A grande maioria desses homens —
mesmo quando solteiros — têm respon-
sabilidades dc família. Podemos, portah-
to, considerar cada um desses vinte cin-
co mil indivíduos como um pequeno
núcleo de miséria cm tomo do qual
gravitam cm destituição talvez .ainda
mais angustiosa, pelo menos, mais tres
pessoas. Assim calculando, chegaremos
á conclusão dc que ha 110 Rio do Ja-
neiro cerca dc cem mil indivíduos redu-
zidos ao nível da mair, abjecta miséria.

Não se trata de pobreza, das di.íi-
cuidados que assediam o proletário em
todas n3 terras; trata-se da absoluta
miséria que não permiite mais a garau-
tia do tecto a proteger contra a inlcin-
peric. A gente reduzida a essa posição
já não pôde concorrer com trabalho
útil .para o serviço social. Constituo
apenas o peso morto que onera a vida
econômica da cotnmtinidade.

Nenhuma das grandes capitães curo-
pcas, onde a vida- é intensa; onde a con-
córrencia é implacável, c onde .1 popu-
lação é excessiva, pódc ufanar-se dessa
enorme porcentagem de destituídos que
anilunciam a pujança da nossa- civili-
zação precoce, ücz por cento da popu-
lação da nossa capital vive da mendiei-
dade. O décimo submerso' dç Londres,
não é formado por mendigos, mas sim
por gente qm», na sua grand. maioria,
apenas vive na imniincncia do appcllo
á mendicidade: Entre nós o naufrágio
é geral c completo.

E é sobre este povo sobrecarregado
com esse tremendo fardo de miséria,
assoberbado por esse enorme peso
morto de infelizes, que a destituição re-
dutiu í posição de meros parasitas so-

. A convenção do Partido Republicano
Paraense escolheu o dr. Silva Rosado
para sueceder no governo ao sr. lSncas
Martins.

Nenhuma candidatura attenderia me-
llior aos interesses daquclle listado,
cuja desgraçada situação econômica e
financeira impõe largas tréguas ás suas
constantes lutas políticas. Contra o
¦nome do sr. S-üva Rosado nenhum
grupo pode articular a restricção dc
uma incompatibilidade sequer. Amigo
do sr. Lauro Sodré, intendente de Be-
leni no seu governo; amigo do sr.
Encas Martins, de quem o aoproximou
o mesmo sr. Lauro; rcpt-jlicauo histo-
rico, quer dizer, republicano desde a
propaganda, jamais tendo deixado de
ser republicano, pelo amor-sincero dos
.princípios -imdamcntacs do regimen;
medico de grande nomeada na capital
paraense; actualmente, senador esta-
dual — o nome de s, ex. constituo um
traço de união entre os partidos que
ali se debatem. Embora candidato do
situacionismo, lealmente os adversários
do sr. Enías não terão motivos para
impugnal-o, primeiro, .porque s. cx, não
i um político profissional, não estan-
do, portanto, escravizado a um partido,
e, depois, porque ninguém deve mere-
cer mais ao sr. Lauro, que lhe conhe-
ce de perto o feitio austero.

Entretanto, os telegrammas que an-
nunciam essa escolha, annunciam ao
mesmo tempo que o grupo laurista
apresentará outro candidato, natural-
mente o seu próprio chefe. Custa a
crer que o sr. Lauro Sodré, com toda
a sua tradição dc republicanismo, de
que se faz tanta praça, queira a fina
força collocar-.se numa posição de evi-
dente inferioridade em confronto com
o sr. Enéas Martins, subaltcrnizando
os intuitos que o levaram ao Pará, a
sua obra dc messias itinerante e a sua
bíblia de apóstolo da abnegação c do
¦desinteresse. Mas isso. é o que se vê.
Emquanto o sr. Encas, num gesto que
o .redime dc muitas cu.;>as, abandona a
idéa da reeleição e, na escolha do seu
S^çéessor, apoia um candidato, que, em
logár cie faccioso, è uni elemento de
conciliação e approximação dos grupos
desavindos, no apurar das contas,
mais chegado ao' seu adversário, do
que a s, ex., inconcebíveis ambições
peasoaes trabalham o espirito do sr.
Lauro, tornando-o renitente ma sisania,
atirando-o contra os interesses mais
altos do seu Estado, onde s. cx. ateia
a continuação da luta inglória, para
fazer-se candidato, ou para tirar o fu-
turo governador da sua mala de ca-
bine.

A'Providencia restltua o juízo aos
que o atiram fora desse modo. A's
-horríveis decepções do nosso regimen,
bom será que não se acerescente mais
essa. Depois disso, quem nos pregaria
os Sermões da Montanha?

Além de tudo, o de que precisa o
Pará, é de um homem como o dr. Sil-
va Rosado, que o governe sem 03 sur-
tos perigosos das águias, mas que o
governe de verdade, que lhe rehabilite
as finanças avariadas, que lhe refaça a
economia em bancarota e que, sem
sermões, nem parolas, tenha, senso com-
muni,

mf » mi » m
Quer o senhor tomar uma boa taça

dc CIiainrifiRiic ?Va ao Palacc-TlicUre que n dire-ctoria do CIIAMPACNH OT.UH, teráo maior prarer em o ouscqn.ar.

O sr. Lauro Mitllér, ministro das Re-
lacões Exteriores, partiu hontom para
o Campo dos Affonsos, afiin de assistir
ás manobras militares';
PUNHOS ¦ .!'.anilhes - K<i,.:,:i i ,i ,.- C?'a Manchetter - Gonçalves Dias 5.-—— «a «. <¦ a ii 

I Persistem os boatos de que na As-
semblea do Paraná, c talvez na dc San-

; ta Catharina, o accordo firmado pelos
; srs. Affonso Camargo c Felippc Sch-

midt soffrerá seria opposição.
Não se pódc admittir que tal venha a

acontecer. Como não ignoram os legis-
ladores de um e outro Estado, essa
questão do Contestado deixou ha mui-
to de apresentar um aspecto regional,
para revestir o caracter de eminente-
mente nacional.

Intcfçssandp-se pela realização do
accordo, o sr. Wcnccsláu Braz agiu
menos como brasileiro desejoso de'ver
dirimida a secular pendência, do-que
como representante directo da vontade
nacional.

E só ha quo louvar na attitude dos
srs. Camargo c Schníidt abrindo mão

I dos seus antigos propósitos de intransi-
gencia para acccitarcut a linha üiuitro-
pilo constante do accordo.

Quando já se obteve esse resultado,
não se pódc absolutamente tolerar que
elle soffra o embate de paixões, que
podem ser respeitáveis, mas que ai.cr-
ram do sentimento unanime do pai/.,
Não queiram, os legisladores paranaeu-
ses c catharincnsc discordar dessa una-
nimidade, pondo ainda cm cheque a pa-
lavra e a firma dos srs. Camargo e
Schmidt, que deliberaram, encaminhan-
do a solução do conilicto, em nome dos
seus Estados,

Em circtimstahcias como essa, os
sentimentos de região, tão prejudicial
á união indissolúvel dos Estados, devem
desapparecer, dando logar ao espirito,
mais amplo, dc solidariedade brasi-
leira.

E' o que esperamos que aconteça
quando as Asscmbléas daquellcs Esta-
dos tomarem conhecimento do accordo.
•9EN-r,AI.AS -1 Elegantes e resistentes -asa Manchester _ Gonçalves' Di.i« q.

O dr.-Mario Alves, official de ga-binete do ministro da Agricultura rc-
presentou hontem s, cx. nos embár-
ques do dr. Edwin Morgan, embaixa-
dor dos Estados Unidos que seguiu
para S. Paulo, e do coronel Felippc
Schmidt, qu. regressou para o seu Es-
tado. 1;

AINDA O CAFÉ'
Não julgamos necessário <dar ex-

plicações sobre os motivos que tios
induzem a- voltar á discussão da crise
artificial que as violências inglesas
está creando para o commercio do
café. O aperto das .malhas do bio-

queio, a ponto de ficar considerado
como contrabando- de guerra todo o
caM destinado á Hollanda, não é,

infelizimente, o unico obstáculo qne
o governo britaiinico está . creaudo
ao funecionamento normal dos nc-
gocios relativos á principal das nos-
sa-s fontes de riqueza. Ha dois dias,
narramos nas nossas columnas o que
decorrera em Santos, onde o vice-
cônsul inglez teve a audácia de ir
requisitar das casas commerciaes a
apresentação da respectiva -e.cr.ptur
ração, afim dc poder aquelle agente
britannico verificar se algtunas das
¦firmas saivtistas ainda faziam tfans-
acções coai subdilos allemães.

Os effcitos da lista negra, qne o
governo inglez procura tornar cada
vez mais ampla e mais severa, são,
pelo menos, tão graves como os do
bloqueio e, sob o ponto de vista po-
litico,- são muito mais sérios, porque
o apparelho da excbmmunhão com-
¦nicrcial está .servindo para que se
estabeleça insidiosamente entre nós
um regimen 'de jurisdicção consular,
que nenhum outro paiz independente
tolera.- Tivemos oceasião de chamar
a attenção do governo c do publico
para a questão das aniagens. Mos-
trámos como a lavoura cafeeira está'
sendo explorada por um trust orga-
nizado por iniciativa e sob os an.-
picios da lega.ãõ" brkánnica. Assi-
!_nalámos entre outros o caso de um
tazendeiro brasileiro, que exporta
cerca dc oitocentas mil saccas de
café e que se acha paralysado par
ter o gov.mo inglez prohibido que
se thc vendessem os suecos dc anta-
trem. Os enormts prejuízos que a
lavoura cafeeira es:\ spffrèndo com
essas manobras reflecom-se na bsi-
xa da taxa cambial e concorrem pára
tornar cada vez unais precária a st-
tuação (lo Thesouro federal.

O gesto brutal da Inglaterra prohi-
bindo a entrada do nosao caía na
Hollanda, poz om tão vivo- dcslaque
a .Ilegalidade e a violência do .bio-
queio britannico, que no Brasil hon-
ve um movimento unanime de revo|-
ta conira esta ultimai.affiprita, que
_jra, também, o supremo golpe desíe-
chado" "sobre os interesses veconpm.-
cos -<lo -.Brasil.;'.p'.ab;jíui^^p^e1c2_-

lo allegado c tão pàt.rírè.fjue" apenas
serviu pára aggravara 

'0-féttSí. 
com

uma injuria feita â nossa intelligen-
cia. Ninguém pódc, sem ter primeiro
renunciad,o ao uso da razão, suppôr
que o café, que porventura se enca-
minliasse da Hollanda para os impe-
rios centraes, poderia exercer a mi'
nima influencia sobre a marcha da
guerra. Militarmente, o café tepre-
senta mm papel nuílo. Sob o ponto
de vista econômico, a entrada de
algum café brasileiro, que da Hoilan-
c'a fosse para a Allemanha, apenas
poderia causar um aitgmetito de des-
equilíbrio da balança mercantil cm
detrimento do império germânico. E
o peso dessa importação clandestina
recairia sobre o marco allemão, re-
duzindo-lhe ainda mais o valor já
tão depreciado.

Este aspecto da questão tem extra-
ordinária importância, porque nos
fornecerá, talvez, a chave para de-
cifrarmos o enigma da hostilidade
ir.gleza aos interesses brasileiros. Se
o torniqitetc com que a Grã-Bretanha
vae estrangulando o commercio do
café c a nossa capital industria agri-
cola, não pôde determinar resultado
algum em prejuízo dos impérios cen-
traes, sendo excltísviamentc nocivo
aos interesses do Brasil, í razoável
que se indague qual o -motivo que
leva o governo britannico a tratar 0
nosso paiz como se fora inimigo.

¦Não ignoram os estadistas ingle-
zcs que o Brasil atravessa uma crise
financeira c econômica in.ui.o grave
e que da solução dessas d.fficuldadè.
depende a volta, cm outubro vjndoit-
ro, ao regimen normal do pagamen-
to de juros aos credores èstrangei-
ros, entre os quaes oecupam logar
proeminente os capitalistas briíáimi-
cos. Nestas condições, o que se dc-
\cria esperar do governo inglez
seria o desejo dc tornar tão suaves
quanto possível os effcitos da guerra
¦sobre a nossa vida econômica, afim
dc nos habilitar a cumprir na época
aprazada os cc.r.promissos contrai-
dos pana com 05 credores inglezcs.
Entretanto, temos recebido da In-
glaterra um tratamento que não foi
dispensado a nenhum outro paiz neti-
tro. Não somente recusa o Fo-
rciffn 'Office fazçr concessões ao
Brasil, como procura dar ás suas
próprias regras -uma interpretação
mais severa e menos amigável em
relação aos neutros, sempre que dahi
pôde resultar um novo prejuizo para
o Brasil.

Para explicar esta curiosa attitude
da Inglaterra é preciso procurar uma
razão inteíligcntò e valiosa. Mas
sobre esse ponto não pretendemos
deter-nos hoje c apenas procurare-
mos salientar que o gravíssimo pro-
blcma do café se liga a questões eco-
nemicas c políticas de caracter ainda
mais amplo o ameaçador.

. Mas ha um ponto que convém sa-
lientar por ser elle essencial na ana-
Ivse da quesião do café. Refcrimo-
nos á necessidade de se não dar uma
exclusiva importância á prohibiçãp
da entrada do café na Hollanda, es-
quecendo os outros actos do gover-
nc inglez, que egtialmente se dirigem
contra o commercio do nosso prin-
cipal protlucto. As operações da lista;

negra estão, creando para o contmer-
do do café embaraços talvez ainda
mais 4wlos do que. -deste ultimo
gesto taglez poderão decorrer. Tra-
ta-se, portanto, de uma questão com-
ple-ea que deve ser abordada em
btooõ e que não terá resolução satis-
fatoria se apenas obtivermos uma
reparação parcial dos prejuízos que
estamoa soffrendó. O bloqueio, a
lista-negra e otriM das aniagens,
que é .um. conollario da excommu-
nhãòí conímcrcial, formam um grupo
solidário de factos, que a nossa clian-
ccllaria tem de discutir em conjunto
com a diplomacia britannica.

A urgência • dc uma providencia
enérgica é, felizimentc, reconhecida
agora por todos. A unanimidade da
opinião «.brasileira, deante do perigo
com que a Inglaterra ameaça a la-
voura cafeeira, fere o Estado dc São
Paulo e convpromcttç as finanças na-
cionaes, servirá para mostrar ao go-
vemo britannico que, por intensas
que .sejam» as sympa.hia. brasileiras
pela causa aluada, ha ainda neste
paiz á resolução de não sacrificar os
nossos direitos c os nossos interesses
ao caprioho estrangeiro.

¦ s a» » __¦.

NOTICIAS DA GUERRA

As operações na região de Verdnn

CAMISAS—O que ha de melhor e elegan-
te-rCaia Manchener — Gonçalves Diis 5.

Os incêndios da' Alfândega de Per-
nambneo — quatro em dezeoeis annos,
üm de quatro «m quatro annos — têm
acabado sempre do melhor modo, no
que toca ao3 incendia.iòs, •

Naqnellé Estado,- apontam-se indivi-
duos que, indicados geralmente como
os responsáveis em diversos desses ca-
sos, depois das acções administrativa e
criminal intentadas com o habitua, in-
-ttcecsso, pediram demissão ou aposen-
tarám-se nos seus modestos cargos,
para gozar immensas fortunas'com que
lhes presenteou a Divina Providencia,'fazéndo-os 

grandes proprietários, ban-
queiros, agiotas, do dia para a noite.

Agora mesmo, a acção criminal ini-
ciada sobre o ultimo incêndio, acabou
com a despronuncia do unico funecio-
nario aceusado, o sr. Arthttr Passos.
O juiz federal da secção de Pernam-
bnçodr. Sérgio Souto, que é uma das
raras excepções de magistrado integro

Os francezes avançam sobre Damloop

No Somme — 17». posta âe commanio de artilheria allemã iesmar.teUado pela artilheria jrancem

IVoMosa e uo Somme
Os alleiuíles peuetram em trin-

cheiras in^leziis perto do
Guiucliy

Londres, 5 (A. 11,. — Communicado
do general Ha-ig:"A "chuva .continua em qttasi toda a
linha de frente. Não obstante fizemos
um ráiíf muito bem sticced.do contra as
linhas inimigas a nordeste de Armcn-
tieres.

Os allemães penetraram nas nossas
trincheiras perto dc Guinchy, mas fo-
ram expulsos immediatamcntc por meio
de um contra-ataque.

O inimigo soffrcu hontem elevadas
¦,_.,.,„ ._• _.-_.. pendas em proporção ás suas forças nu-neste :paiz, nao achou base mo processo. ,„,, .,cç50 que se descl.volveu a leste d»
para. a pronuncia do innoccntc, contra1 Guedccoitrt.
quem não havia nas diligencias poli-1 Ene ontrámos no campo cerca dc cem
ciaesie na culpa formada, senão indi-| Illor/Os e 'tomamos trinta c quatro metra-
closjagos, não apurados'. E esse foi' VTtorno de Lesboenfs, na quinta dco ufltco que andou em tratos com a Defeifíaont e em Le Sars, vivo bom-
.nstiça. O resto dos criminosos c;j;'|a fcardeío inimigo; ao.norte do canal de
perdido n3 interminável processo atlnj!' Li Wisíe,"•*_« viiiühahças de Bois
nistrátivo do sr. Calogeras, á espera de'promoção 

pela injustiça que os Offen-
dèii absurdamente. . ,
.- Diga-se depois se não vale a pena
roubar iics-c paraizo de ladrões publi-
cos.^Õra, se valeI Mas que -sr roube
de Verdade. Porque isso de ladrões pe-
queno.'e porcos, que não apagam com
um- Incêndio pelo menos o vestígio das
«uas :-)adroàgens e não se livram defi-
nitivamente da miséria, só na cadeia.
-j/Cavalhciros, mãos á. obra I

r\ «oministiiaçao do Correio da Ma-nhã, assim como todos os seus agentes
t viajantes, icceita assignaturas para> revista portugueza O Rosário, umaias-.mau bem feitas publicações catho-
licas iéditadas em Portugal; Anho (i$non

PERFUMES "—, 
Especialidadeí _ Só naPerfumaria Nunes — L. S. Francisco .5.¦ s ¦>' * li 1-

O Tribunal de Contas ordenou o re-
gistro do credito dc i.2oo:ooo$ooo,
distribuído ao Thesouro Nacional, porconta'da verba 37°, do orçamento do
Ministério da Fazenda. '¦'

— Jlucr o senhor tomar uma boa taça
dc CiiííTí. a^iie ?

-r- Vá an Pahce-Theatre oue n dire-
cteria do .CHAMPAGNIi CLUll, terá
O líiaior prazer cm o obsequiar.

Biz uma dama pratica o do tom :— Quem jirocura o barato i_o.upr_i mal.
Mas na Casa iMuniz não sç dá tal,
Pois se vende barato, vende bom.

Pingos & itepii-ps
JIUSA VADIA

S0%'lt0 MCIlIHVAI.

?onIüi que eu era um príncipe formoso
Amado c amante dc uma e.istc.ifi,
Qne tnc queria para seu esposo,
— l*ac dos sobrinhos de uma sua irmã,

O velho conde oppunba-rc, furioro
Ao casamento — 6 necra acção villã I
il'*er.-;nc encerrar no fundo negro c awn^o
He uma masmorra lobrega e nialsã.

I! eu, na prisão, quasi dc dòr suecumbo :
Com os pt's calçados em botins de cbunibo,
Scüi me queixar soffri -co:;io um herúe I

Peíp_Tto( emfim, e a reflecíir 'me ponho
No quanto se padece, ...e?;no -em sonho»
Qiiandò uc tem um callo e o callo' d<x-..„

Uií. te.ef*ranmia de Londres diz qne
pllenKiea puzeram 'a pique o vapor inglez |
Spcro.

K* um caso dc modelar pernsiencía cs?c.
c a viclima dos allemães que va sfrtv.uifa.,
pelos invento.', do sr. Cândido Costa.

l|!

tíciiitr e em Messtncs, borbàrdeio dn
nossa parte ontra as Unhas adversas.

Ao norte e ao _••• dc Yprcs a artilhe-
ria allemã.tem estado ..viito activa.

Os nossos acroplanos bombardearam
os acantonamentos inimigos.

Perdemos cinco apparelhos.
Os fortes ventos de oeste tèm diffl-

culladq^s operações aéreas."

Os francezes cercam parto da
aldeia do Vaux

¦ Londres, 5 (A. A.) — A artilheria
franceza, depois-dc,ser. iniciado içla in-
fanterla O céfco dá parte da. aldeia de
Vaux, onde os allemães ainda estão es-
tabelecidos, começou o bombardeio sys-
temático das posições tcutns nesse ponto.

Os alllcmãcs só muito fracamente res-
pondem,. emquanto que o fogo dos fran-
cezes n5o cessa, nem diminue.

Espera-se. aqui a todo o momento a
notica da tomada pelos francezes do
resto da aldeia de Vaux,

A acção ila artilheria franceza cm
Douuuniont c Vaux

Londres, 5 (A. A.) — Uma nota of-
ficial publicada cm Paris diz que du-
rante a reconquista dos fortes dc Dou-
aumont o Vaux, a artilheria franceza
fez calar noventa baterias allcniãs, so-
bre um total de 130 baterias dc canhões

: de vários calibres concentrados sobro
Verdun,

Além disso duranle os. combates tra-
vados em torno desses dois fortes a ar-
tilheria franceza anniqtiilou 22 uaíalhões
allemães.

AS TROPAS FltANOKZAS APPRO-
X1MAM-SK DE 1)A»U,0UP

Paris, 5. (A. II.) — A victoria. dc
Vaux dcsenvoh'eu-sc por novos pro-
grossos além da obra. As tropas fran-
cezas realizaram um avanço notável ao
norte c nordeste, retomaram metade da
aldeia o altingiram ns immediações da
aldeia dc Daihloup. fazendo sensíveis
progressos entre Douaumont, E'iang c
Vaux Estão agora senhores de todo o
planalto do forte de Vaux, dominando
assim a planície do Woeyrc, cm dire-
cção a Damloup, Dieppc e Abancourt.

Hontem, as formações francezas cx-
pulsaram das vertentes os allemães que
ali tentavam manter-se,, e ganharam
mais de 300 metros em direcção a leste
c nordeste.

A operação contra a aldeia dc Vaux
foi conduzida com. ;i maior prudência,
do que resultou para os atacantes um
numero insignificante de perdas. Os
francezes, saindo bruscamente do bos-
que. de Fumiii, penetraram na parte
Occidental; pela estrada de Dicppe a
Verdun, ao passo que a nordeste dc
]_'lang, outros elementos entravam
quasi simultaneamente na povoa ção,
juntando-se aos primeiros e ser indo
juntos até á encruzilhada ondo ainda ha
pouco se elevava iimn egreja. Ahi, bar-
ricadaram-se cònvcnichlcméiite contra
nina provável contra-offcnsiva álléinã,
O inimigo conserva ainda a parte leste
da aldeia.

v\s forças francezas avançaram seu-
sivclhicntc na vcrlenie sul da crista dc
Ilaudremont. O inimigo, não reagindo,
parecia acceitar a. superioridade niani-
festa dos adversários e manteve-se na
defensiva.

Enire Ilabillisel c Rancourt, os alie-
mães, depois de intenso bomhardeio
contra as posições francezas a oeste do
bosque dc Saint-Picrrc-Vsas!, lançaram
tropas de assalto, afim de retomarem as

não se tenha destacado por aconteci-
mentos dc importância capital, houve na
frente do Somme varias operações cujos
resultados, todos sommados, constituem
ga'n!io consideravelmente de terreno,
principalmente na região de Transloy.

Pez-sc correr o boato de que estava-
mos a menos de 200 jardas de Transloy.
Esta noticia falsa levou provavelmente
miiila gente a concluir que estávamos
virtualmente dct.dos. Mas na realidade,
salvo o caso de algumas patrulhas quese adeantaram c o facto que não temos
deixado de avançar passo a passo £ que
não estamos, como se disse, tão perto
de Transloy. O estado do temoo é a
única causa da recente suspensão das
grandes operações de offensiva. Temo.
tido, é certo, intcrvallos de tempo bom
e secco mas não têm sido elles bastante
longos para permittir que o solo, criva-
do de buracos causados pelas explosões
dos obuzes e che:o dc -ocas d'agua, ad-
quirisse a firmeza sufficicnte para que
as tropas pudessem continuar na sua
marcha para a frente. Por outro lado,
as tropas .puderam installar redes de
arame farpado deante das suas novas
posições e escavar o terreno, augmentau.
do assim a força da sua situação e tor-
nando mais habitaveis as suas trinche1-
ras.

Os desertores c prisioneiros allemães
que conhecem a linha de batalha dos
dois lados são unanimes em affirmar que
do lado allemão se está em muito pcor
situação.

A nossa artilheria pesada continua
cp.ni suecesso considerável a atacar as
batei .,1.3 allemãs. Os nossos aviadores
tombem uo-envolveram grande activida-
de durante toda a semana finrlt.

As observações metereologicas relaii-
vas ao vallè do Somme mostram queoutubro é o mez do anno cm que mais
chove ; espera-se, portanto, que o temp»
cm breve melhore.

Novos detalhes relativos nos contra-
ataques allemães na noite dc sexta-feira
a leste de Gtieudecourt indicam que et-
les custaram extremamente caro ao im-
migo. Os cftectivos lançados ao ataque
eram approximadamente os dc um bata-
Ihão c hcjri poucos allemães conseguiram
chegar até as posições britannicás, dean
te das quaes, c em campo aberto, se
contou mais de uma centena de cada.
veres."

AS OPERAÇÕES
NÓSBALKANS

Uni grande ducllo dc arii-
lheria ria frente servia

Londres, 5 (A. II.) — Telegrapham
de Salòhicá:"O ultimo comrauni.atlo servio an-
milícia- que tras-ante-hontem, quinta-
feira, esteve empenhado vivo ducllo de
artilheria e fuzilaria cm toda a linha de
frente.

As tropas servias aprisionaram mui-
tos soldados búlgaros e allemães.."

As tropas tio rei Cniistniitino
nbnnilonnm .interina

Londres, 5 (A. H) — O "Ohserv.r"
noticia, em telégraifuha dc Salonic-i. es-
t.ir travado um combate nas proximdi.i-
des do Katcriiia entre as tropas do rei

Varias noticias
A appellaçâo de Lieb*

knecht não íoi ao
ceita

JVoi-íi York, 5 — (A. H.) — Radio-
grapham de Berlim communicando qu<
o Tribunal Militar não accciiou a ap>
pcllação do socialista Licbnc.ht.

O rcl Constnntino não aecedi. &
nm pedido do almirante

Ou Faurnet
Londres, 5 — (A, A ) — Sabe-se

aqui, por despachos de Solonica, que
o rei Constnntino se negou a accedef
ao pedido do almirante Du Pournct,
commandante rm chefe dos navios de
guerra dos aluados, que se acham n;i
Grécia, de consentir no emprego d»
f-Oii-llu grega, com a bandeira france-
za na fiscalização da navegação do.
portos do reino.

O Relchstog adiou os seus
trabalhos

Amsterdam 5 — (A. 11.) — Telr»
gramma recebido dc ücrlim inforn {
que o Rcichstag adiou os seus trai»
lhos para 13 dc fevereiro próximo,

O Vorwacrts" o <â vlngeus do"Deutschkna"
Londres, s — (,A. 1.) — O "Vvor.

wacrts", de Berlim, órgão dos sócia»
listas, diz que não convém exagerar o
exito das viagens do "Dciuschtand",
pois o bt.q/iteio inglez continua, cora
as vantagens u. prinieiro dia, tute»
gral.

Ademais,. occrcsccnta o mesmo jor-
na-1, os navios desse typo que, por veii-
tura, possa agora a Alkm--iha con»
struir, serão, tinia vez terminada a
guerra, meras curiosidades históricas,
sem nenhuma vantagem para a navega»
çao commcrcial.

A GUERRA NAVAL
CINCO NAVIOS AFUNDADOS PR.

LOS BlTIlMA-tlNOS
ALLEMIES

Londres, 5 — (A H.) — O I.loyds
annuncia terem sido mettidos a piqusos vrupores norueguezes 7Vior c Ivanhoâ
c os suecos Práifi e Cuiibill.

.0 Daily Mail noticia também o afuil-
damenlo do vapor inglez Spcro.

Consiantino e as forças nacionalistas
partidárias do sr. Vcnizelos.

Londres, 5 (A. 11.) _ O correspon-
dente da Agencia Rcuter em Athcnas te.
Icghipha:"O governo mandou reforçar as tro-
pai que evacuaram Kaíeriuá c dcu-Ihéã
instrucçõc3' no sentido dc :n iniarc-.i os
niacionalisías, ique se apoleraram da

cidade, a entrcgal-as sob pena d. serem
dali expulsos A força.

Nos meios diplomáticos desta capita!
acredita-se que se. poderá che;,'ir a uma.
solução satisfatória do caso para evitai
derramamento dc sangue.

A retirada das tropas da Thes.-liá foj
adiada até que se estabeleça unia zona
virtualmente neutra."

BRANDÃO ALFAIATE
Av Rio Branco,

Kntão o WcnceMâo e o Xüo tê:
fartado de confraternizar cm Campos...

«;'•••. K' a eterna alüdnça da góiabadaj trincheiras perdidas no dia primeiro do
com o qttcíjo dc Minas.:».

• ;;•
Os tres candidatos .10 prêmio Nobd mais

em endeneia são o rei .Affonso Xfli, o pre*
sidente Wilson c o rei Conslantino.

De=ta vez, pelo menos, foram preferidos
dois candidatos de real presligio,

•t* «!•

A comitiva do presidente excedeu em mui-
to, numericamente, a expectativa geral.

K* que 03 piugentes, sabendo que corria
tido por -conta dc s. cx., não quiseram per-
der vaza para aproveitar emquanto Tlraz
thesonreiro, ' ¦ •'

\

CAPRICHOS DO ACASO
:"A policia continuará a p:r.

¦seguir os cambistas do thca-
.. 

'. -jl/o..."

._.-: "Detido á presença da pVcsi-''dente Weifccslâo está em fçstàs'a cidade de Campos..."
(Dos romaes)

Qui_í a soríc deletéria
Que dc d. Braz a folganç..
Ponlia os camplstas cm dansa
1-| 09 cambistas na miséria.

Cyrano * C. '

corrente. Uma barreira de logo, porém,
dos canhões de 75 e das metralhadoras
iiiipediu-os dc obterem a menor vanta-
gcm. Alguns homens, conseguiram fran-
quear a barreira de fogo, mas, depois
de verem cair quasi todos os compa-
nlieiros. tonam rcpellidos ou capmrados,

O canhão continuou a troar nas fren-
tes da Picardia e Verdun.

1" O que informa o conimiinicnilo
france/. dns 15 horas

Paris, 5. (.-1. //.) —Communicado das
15 horas:" Ao norte do Sonmic, o inimigo não
renovou as suas tentativas de ataque
contra as nossas trincheiras r.o bosque
de Saint-Pierre-Vaas;. O numero de
prisioneiros capturados hontem é dc 60.

Durante a noite, houve ducllos inter-
mitentes de artilheria.

Na margem direita do Mosa, bom-
bardeio bastante vivo nas regiões de
Douaumont, Vaux c Lalnfce. A leste do
forte de Vaux, as nossas tropas alar-
param os seus progressos e oecuparam
durante a noite a aldeia de Dàniloup,
fazendo vários prisioneiros."

O quo informam um correspondeu-
to «Ia Agencia Rente.1

Londres, 5 (A. H.) — Telcgraphá.0
correspondente da Agencia Rcuter ria
frt-ote brkánnica da França em data de
hontem:"Embora • «emana qne boje termina

A imprensa que apoia o azcrcdisiuo
nminnciou homem que, ate quarta-feira
próxima, o general Caetano de Albuquer-
que será destituído da presidência da
Matto Grosso pela "assembléa" de Co-
nimba. Com o mais notável cynismo, uni
desses jornaes desenrolou o plano: qunn-
do o Supremo Tribunal se dér ao jiil-
gamento do "habeas-corpus" impetrado
em favor daquelle presidente, deparará
um facto consiiinmado c lavará as mãos
como Pilatosi

Poi para isso que o sr. Azeredo foi
.intc-hontcm ao Supremo conseguir do
ministro Espirito Santo . o adiamen-
to da decisão do feito c tiistcmên-
te foi por isso que o ministro Espirito
Santo o attendeit. A ausência do mi-
nistro Enéas Galvão foi um simples pre-
texto. Com a presença desse ministro,
apezar do seu voto ser manifestamente
contrario ao general Caetano de Albu-
qucrqtic, este teria conseguido "habeas-

corpiis", por desempate, na peor dar, hy-
polheses. Assim, o que o sr. Azeredo
queria, era mauobrar ainda uma vez:
soecorrer a sua causa periclitante com o
preparo do facto consamniado, deante do
qual os membros da egrégia corte de
justiça lavem as mãos, exculpando-sc dc
qualquer responsabilidade pelo derrama-
mento do sangue innoccntc, mas a dizer
de si para si que o feito está feito o
que r.ão lia mais o que fazer.

Devem ser diabólicas as artimanhas
do viec-presidenie do Senado. Nida
lhes escapa, ao que estamos vendo. Co-
nhecido como é (conhecido até de mais),
a viver para as causas mais ingratas e
inconfessáveis, s. ex. força dc instante
a instante o conceito intimo que tem .1
seu respeito quasi toda a gente, para
nssocial-as aos seus negócios. E' ver
como acabou o sr. Wencesláo enredado
110 arahhol do politiqueiro. E' ver como
no Stiprcino Tribunal as suas manobras
vingam o triuriipho. Lá está-em Corumbá
uma guarda de honra, commandada por
¦tím general do nosso Exercito, á espera
de que a assembléa azeredista alinhave
o processozinho, para fazer as contir.cn-
cias da pragmática ao suecessor do fe-

ncr.il Caetano, ao lado das forças do cx-,
major Gomes, ponteiio da gente que
trama o assalto. Cá está o julgamento
dc um "habeas-corpus á espera de que <t
enfermo que pede o remédio urgente,
estrebuche c morra. Tudo isso só por-
que a voz melliflua do sr. Azeredo é>
irresistível.

Está havendo, porém, um equivoco
(adniittS-sc que seja um equivoco) cm
relação ao caso do "habeas-corpus" e á
annimciada victoria do facto consumina-
do. Convém que se frise este ponto
para que iaso não passe cm julgado do
accordo com as manobras do azcrcdi.mo.
Tomando conhecimento do pedido do"habeas-corpus" ainda pendente dc di-
cisão, o Supremo concedeu a ordem,
pelo que o general Caetano ficou sob
a sua jurisdicção. Ameaçado de sentença
de morte pelo tribunal do sr. Azeredo,
não sabemos como se concilia a júris»
dicção deste com a daquelle, de' modo
que antes daquella decisão, o pacient»
possa ser immolado.

Mas o sr. Azeredo é tão irtesistive.,
que temos os nossos receios bem funda,
ros sobre o suecesso da innòvação jit
ridica...

Banco Nacional. Ultramarino
SEDE EM LISBOA-PÜNDADO EM 18.4
Illo d» .Tnnelro—9. Pnnlo—Snntos

Capital 12.000 contos fortes
SAQUES A' VISTA E A PRAZO

sobre todos os paizf-s i> todas as opera-
ções bancarias nos seus variados ramos
nas melhores condições do mercado.
R. dn Quitanda csnnlim A7f-m(lega

A «enchi. Pracá 11 «lo Junho.
¦ s 1 t si 1

Será empossado hoje, ás 2 borjs da
tarde, no cargo de director do Instl-
utto Nacional dc Musica, o maestro
Abdon 'Milancz.

finíssima roupa branca exclu.sivamente feita a' mao.
Cnsa Nascimento. — 167, Ouvmoa.i

— > mt a m
O ministro da Marinha, por porta-ria dc ante-hontem, nomeou Antônio

Joaquim da Motta Júnior para exercer
o cargo de terceiro pharoleiro do pha-
rol da ilha Raza, demittindo desse 1<H
gar o •* paarol.iio, Ftlia Sarai.» Pt*
nheiro.
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Osr. Calogeras e as
promoções no Mi-

nlsteno da Fazenda
0 sr. Pandiá Calogcras está anarchi-

zando o Ministério da Fazenda, Entrou
o sr. Calogeras para aquelle ramo da
administração como um Messias. Orga-
nizaria os quadros do seu ministério,
das reparti çOcs. <iuc lhe fossem subordi-.
liadas e outros actos semelhantes se-
riam' o attestado dc sua capacidade.

.Infelizmente o tempo se vae 4>assan-
do e, em uma época difficil como a

que atravessamos, o governo sob a

grande responsabilidade de reenectar o
serviço da nossa divida externa, o sr.
Calogcras não tem o mais comesinUo

programina financeiro, a mais banal
idéa sobre o assumpto. Faltam-lhe a

UY BARBOSA
Por motivo de seu aainiversario Jia-

talicio, o preclaro gc. conselheiro Ruy
Barbosa recebeu hontem da sociedade
carioca as mais carinhosas manifesta-

Os trabalhos do Congresso do Rio
Grande do Norte

Na.m, s (A. A.) — O Congresso íe_is-
. lativo do Estado elegeu a seguinte Mesa cf-

ções dc a.ffcct-0 que ainda teve um Ho-. ft,ct(vi. pjra dil..gir os scus frabãlhoa i dr.
mem ipulilico. Joaquim Corria, vice-presidente; dr. Tcrlu-

Ao palacete da tua Ruy Barbosa, yam Fernandes. i° secretario; dr. Taulo
onde reside s, ex., compareceu tudo Marauhüo, s° secretario.
o que o nosso mundo social tem dc Os deputados Bruno Pereira, Galdino Lima
mais selecto-c representativo, para as- e' iXIoysés -Soares, justificaram uma. moçíõ

sociar-se ás justas expansões da fami- dc applauso e solidariedade, respcctivamcii-

lia Ruy Barbosa, _o festejar a data dc tc, ao presidente da Republica, ao governa-

hontem, que, sendo para o illustre ci- ** ^ Estado e ao ministro da Vlaçao,

dadao uma data intima para todos nós ?<fi£g tTtmum apresentou
era uma data nacional, tanto a exis-,^ .^..^ _,,.. tam|)em {oi .-l)rovall_i
tencia de 6. ex. esta ligada a nossa __._ qu_ . Con-re5SO Legislativo se congra-
pátria. ¦ tuiasse com o presidente da Republica c

Todo o elemento official, sem <3is- ccnJ 03' governadores do 1'arani c Santa
tineção de cures políticas; a diploma- CatUarinai pela soluçffio de litígio entro

  cia pelas suas figuras mais conspi- os dois referidos Estados.
competência e os sentimentos de jus- cuas; os leaders da sciencia e das lc- Foi escolhido para leader, o deputado

...*•_ _ _¦_.___.'_ *-.«- ««Ui. • __*__. i * £___«_ flAt* At% nncci .Wrtvsía __f__trf>_._

mm

7yácruSnèd'alèm..J\
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Política dos Estados

tiça, essenciaes a quem administra.
. Além do mais é um inimigo perverso
dos scus subordinados, excepção feita,
apenas, de tres ou quatro seus apani-
guados, que lhe servem de mentores no
gabinete, hoje transformado em núcleo
de diffamação da honra de funeciona-
rios honestos c competentes que, pela
sua capacidade e intelligencia, fazem
frente aquelles cujo merecimento unies
consiste na proteccão incondicional e
escandalosa que lhes dispensam os
mentores do gabinete do sr. Calogeraa.

As nomeações e promoções se reve3-
(cm da maior injustiça, nidade.

O sr.. Josino dc Menezes foi, hi
tempos, 'funecionario publico, 4° escri-
jilurario de uma de nossas repartições
dc Fazenda. Deixou, porém, de sel-o
jicn- ambicionar posição mais «levada.
Protegido pelo sr, Calogeras, com o
intuito exclusivo de agradar ao sr.
Wencesláo Braz, de quem aquclle feli-
zardo cavalheiro i intimo amigo, voltou
o sr. Josino de Menezes á carreira de
Fazenda com um accesso escandaloso
c irritante, na categoria dc 3° escriptu-
iafio,

Promovido a 2", pouco tempo depois
era a i° da Rccebedoria do Districto
Federal, onde se acha calmamente.

O sr. Fabricio de Barros, a" escri-
jilurario da Delegacia do Pará, foi pro-
movido a i° de Manáos, c Ires meses
depois a conferente da Alfândega de
Pernambuco, onde exerce ainda, para
cumulo dos .escândalos, a commissão de
delegado fiscal II!

O sr. Benicio Freire, 30 escriptura-
rio da Alfândega de Santos foi, ha tres
«nozes, promovido a conferente da Al-
íatidega de Pernambuco,, quando o
accesso natural, legal,'seria a sua pro-
«noção a i" escripturario daquella Al-
faiídega. Teve, portanto, o sr. Bewiclo
dois accessos cm um só decreto 1

Accresce quê o sr. Calogeras 6 um
desses homens quo não escolhem pro-
cessos, dignos ou não, para chegar, ao
seu fim. Se deseja promover Z, e X
tem maiores merecimentos o anligui-
dade, tem mais .requisitos, portanto,
aiiegn com -unia facilidade, incompati-
vel com um homem na sua posição, que
existem factos praticados por Z na
carreira de Fasenda que desabonam de
sua honra!II

.Foi o que mais ou menos so deu
com o irmão de um illustre deputado
paulista, Não fosse a attitude assumi-
da por este, indo a Santos e formu-
laudo uma série de perguntas, escriptas
no inspector da Alfândega daquella
-idade que,: respondidas com justiça,
importaram em'iim desmentido formal
ás insinuações malévolas feitas á cor.du-
cia de um funecionario integro, certa-
«tente estaria uni moço digno, 110 inicio
rio sua carreira, inii-iilado pela insen-
salcz « perversidade do sr. Calogcras
c seus mentores.

Graças á energia do illustre deputado
c a intervenção do sr. Wencesláo Braz,
receioso de maiores complicações, é

que foi o digno funecionario promovi-
do. Mas, nem todos os funecionarios de
Fazenda, têm ..a felicidade de possuir
tun irmão na Câmara Federal.

E' preciso que essa série intermina-
.cl de injustiças, de attentados á honra
dos que servem com intelligencia c ho-
tic-stidade ao paiz, cesse quanto antes,
c não sejam de olhos fechados sanecio-
nadas relo sr. Wencesláo Braz que,
parece-nos, deve ter um pouco mais de
responsabilidade que o sr. Pamliá Calo-

geras.

trás entre nós; a fina flor de nossa Moysés Soares
magistratura; a imprensa, o commer-1 • ft O * •¦„ ,

cio, d industria, enifim todas as elas- Reumao de uma convenção politl-

ses conservadoras ali estiveram, om (-a n0 
„ . , .„

testemunho do que lhes merece o emi- \ 
Bef s*< 5 

f' H 
". 

^MoVc. 
'

. ., . : 5s _ horas, a Convenção do J/nrtiuo Kcpu-
nome brasileiro, cujos anmversar.os se 

%*J> 
• 

gg, ^^ extraordinária,
nssignalam sempre pelos marcos de m._tc par_ c3collicr . CSLmmta .,„ proxi.
novo;; triumphos, que são os próprios m. ^.^ 

-^eré^ctoi, comparecendo
triuniplios do Brasil. aI;.m j,, fo Jelesadcs dos i-.iuuicipios do Es-

Innumeras famílias foram tambem tado, os principaes chefes politicos e gran-
cumprimentar o annivcrsariante, que ^c numero de eleitores.
ainda, recebeu de iodos os pontos do: Em votação nominal foi escolhido, por
paiz e de diversos do estrangeiro cx-1 unanimidade, o velho republicano c reputado

«ressoes «le esctlpcional apreço, só clinico dr. Silva Rosado, sendo a proclama.

prestadas aos grandes vultos da liuma-.tao do resultado da votaçíio, recebida com , «»«'

AINDA a:'QBÍc}TAO TELE»
; rao^lOAV

HlentiraB qoveiNiKiimentaes—Por-
que foram adiadas as eleições em
Portugal.- J&uspensão de garantias e
a pena de itferte»— Os "naufrágios ^no
Tejo e no Douro. - -Tumultos populares
e militapes.--J|ltais werqonhas r Quanto
»- WI.-J..'. ' ¦¦ ~¦^l¦^^^»>-^^^^^^^^^»^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^m^^^^^^*^*^^^*^^^^

já custou a guerra.

Os leitores desapaixonadas^ .qUe
seguiram com attenção as narrativas
das coisas portttguezas, é os!-, tele-
grammas que <le Porutgal são léxpot-.
tados para o Brasil e para outros
paizes, deveriam ter ficado ..^ísom-
•brados, verdadeiramente aítètutos,

mente. A prova está agora cm todo
o telegramnia que ficou transcripto,
e naqttella anleaça final... contra os
partitfcirios dos allemães! Jã se sabe
qtte os traidores e partidários dos
álKHÍctó- são todos quantos 

'acerca da
guerra' têni a opinião de qne Portu-

mandado para Buenos Aires.;,ç_.dali
exportado para o Rio dc Janeiro;"Lisboa. 

3 (D). — O CohselfeiO^ÜK

Ainda a questão telephonica
O PONTO. DB VISTA DA LIGHT

E O PONTO DB VISTA DO
PUBLICO

iE* considerável o numero de pessoas,
residentes nos subúrbios, que. manifes-
tam interesse pelo bom exitó da pro-
jectada rüforma do .nosso serviço tele^
phonco. Essas pessoas comprehende-
ram, não só a sua conveniência, -—"•
a do próprio desenvolvimento

j vibrantes occlaraações ao dr. Enéas Martins
e aos chefca politicos, a cuja solidariedade e
união foi devida a escolha.

. Por proposta do senador Borborema, pre.
I sidente da Convc_ç3o, a mesa deita, os de-

com a leitura do seguinte despacho gal devia ter-se conservado nctttral,
i_.i.  ._ _!.... _i- 1.1! pois tietihumn ordem de considera-

^úes, nenJmtiia disposição do tratado'ide alliauça angh-lica ooderiam ser
invocadas para o arrastar aos cam-
pos dc batalha., de onde sairá arrui-
nadissimo, .'¦ . bis • qtte arruinado já
csfâi sé não sair tambem... inteira-
mente iicrdido!.;:
..(A, suspensão dé garantias será,

-fíois, mais um recurso de que os de-
(tr-ocraticos c evolucionistas- lançarão
mâ.o; para . sc desfazer ctos adver-

ni.tros reiniiu-se cxtraordiiiariaiiicntc 110 iw-
liicin de Uelím, sob- a presideueia.vdo^dr.
lícriiarJino Machado.

Ksta reunião provocou cráude curioHâadc
por se caber nue nel á seriam tratadoj a»
snhijitos do alta iaiportanciá c otic so rela-
chutavam com graves interesses da paia
ameaçados retos faniJariçs ,dos jUcmâct le,
feio- que tinham interesse em Tlplr. <_ . •'
0'dem publica.¦ Na reunião OHCtuiu-se a rcpcatiwi, ^pre-
Bciiça de subniaritios óllernãés «m aj.itas' por-
tiiRiiczaf, ficando averiguado qttt:'eJla Si
relacionava com tos projectados , tumultos
«j«c deviam rebentar por oceasião-dis ,io.'

leRado« dos municípios cá massa ^citoral^^ctócto^gr^^
que assistia á reunião, foram incorporados,
levar ao governador do Kstado, em sua rc.
sidencia, o resultado da Convenção.

*.* *
O anniversario da eleição do gene-

ral Dantas Barreto
Reciíe, 5 (A. A.) — O Ccnt» Civico .

de Setembro rcalina hoje uma sessão magna
ram, não só a sua conveniência, como commcmora,ira do anniversario da eleição ilo

serviço, necessário e uul a>dÒs oStaí ^nera. Dantas Barre.o para governador do

bitantes.
E' preciso encarar, nesta questão,

não esta ou áquella classe particular-
monte nteressada em fazer desse meio
de transmissão da palavra instrumento
de commercio; nias encarar as neces

Estado dc Pernambuco.
* * « .

Chapa senatorial alagoana
Macmó, 5 (A. A.) — QeJóriial de Ala-

goas, num furo de reportagem', publicou a

- „  joram ..._..
tanto no continente como naa illra»,! íicau-
ao tambem de iberado convocar csur.-mril.na-.
riamente o Congrcsio para- o dia 9 -dó coi.
"•ente, níiin dc tratar de assumptos,-urgentes.

O governo resolveu tambem lahçar iffl-
diídiiitamiriitf mio da faculdade dá- taspíu-
der as garantias constitncionaes, mesma an-
tes da reunião do Congresso, se isso sc tor-
í.-ur iicccjjario."' • • '•{'/'iii

¦Esta (misturada de submarinos ai-
lemães, nos. mares pqrtuguezes^ com
as eleições administrativas c*. £pr-
tugal, e as ameaças dos -partidários

dos allemães, de camlntlhada- com
projectados tumultos que dèícriam
rebentar por oceasião das ^le.içijçs,

ão (Ha&oliea,

O PONTO DE VISTA DA U6HT
E O PONTO

DE VISTA 00 PUBLICO
Sobre esse assumpto recebemos a se-

gunte carta :"Sr. ralactor d'0 Imparcial. — Estou
acompanliando com muito interesse os
seus artigos sobre a renovação do con-
trato dos tclephones.

O Imparcial está estudando com leal-
dade c critério a importante questão e
para defender o interesse do publico
não carece de t tulos dc palmo e meio
sobre o escândalo, .1 negociata e a ím-
moralidade.

O verdadeiro interesse do publico
está cm v.er estudado o problema com
Jiouestidade e intelligencia, apresentadas
as oibjecçõcs, oorrigdas as falhas e la-
cimas do projectò.¦ 'E'uni máo habito dos jomncs que
não podem discutir e analysar certos as-
suinptos firmarem a preliminar do es-
candalo e da ladroeira ipara ilhtdfr o
publico, que não pree -sa ser llludido por
essas insaciáveis honostidades, mas es-
elarecido na d.fcsa dos seus legítimos

dffou ir^ârtÍfdo^JZ 
da Tarde denuentç a apresentação dos 1,0.

daria tudo numa confusão
„.._„,  _. para quem não conhecesse de perto «'«.dos quaes

sidades que são communs a iodos nós, <]>m scn_,orial dos conservadores, com al0 que vae pela política lusjttfjfa, se „™S°ocomo simples moradores^ do£Distnçto^ in(.Ius5o úaÚT, Euclydcs Malta. O Correio duas noticias incluida9 no ""mesmo
'" '""'" """ '"'" '"" d,espaclto 

não abrissem os olinw.-dos
mais ingênuos. Essas noticias são:

I? lj !,

Jornaes de Maceió elogiam o dr.
Fernandes Lima

Maceió, 5 (A. A.). — O 7oniol de Ala-
i/oase O Imparcial, noticiando a -solução ile-

ora em vigor,' ou pela 
' 
preferencia ao

que a Light propoz e está • dependendo
do Conselho Municipal. . .

Em outros termos ; os municipes
acham maior vantagem no pagamento
uniforme ao longo e ao largo dc todo o
Districto, ou desejam .permanecer pa.

nics indicados.

gando o mesmo serviço Com a diffcreu- finitiva do caso de A'agoas, enaltece^ o valor
ça para maior c quo varia entre 175S e ' p__it;co e o prestigio de ituc goza no' listado,
540.000 , ' 

o dr
JÁ vimos que somente os moradores 1

do centro da cidade, pagam anuella pri-
meira quantia. Todos os outros pagam
de 220$ por deante. 'Portanto, só aquel-
les poderiam reclamar o augmento que
vão ter com a nova tabeliã de 200$ para

Fernandes Lima.

* * ÍI

Os recursos eleitoraes em Pernam-
buco

¦R-CirG, 
5, (A. A.) — O governador do

vao ler cum u hv\a iaunni u- «-"w¥ k""» i . * ¦¦-;- ... i

qso e goso do apparelho, sem limita- lutado decidiu cs recursos eleitoraes sobre

ção de paliivras. . 
' - ' % ' :""'~ ,: "

Mas certamente essas pessoas serão
as primeiras cm reconhecer que esta
riam a pugnar por uma iniqüidade
absurda. ... , .

Além disso, eomprehcrwcrao perfei-
tamente que a sonnna de utilidades
que o novo systema lhes vae offerecçr,

o pleito de 10 de julho ultimo

* ••< t.

Os rabellistas se ae^am
Fortaleza, s (A. A.) — Af firma-se aqui

o adiamento das eleições e a dçèla-
ração de estado de sitio, o!i.seja_ a
suspensão das garantias consljitucio-
nacs.

Vamos 'tios explicar tudo isso que
parece muito confuso, e afinal d é
•mtvito menos do qtte um discurso'do
sr.' Tilicopliilo Braga ou uni jor.ça-
mento do sr. Affonso Costa..,;.. ,

Tendo sido designado dia paradas
eleições administrativas om--todo; o

paiz, o partido monarcliico, por se
tratar de cargos que não sã-ò fitrida-
mentalmente politicos mas dc sim-
pies administração, local, resolveu
disputar as itnt.tiicipalidades: I onde
tal lhe fosse possivel. P.or_ scu lado,
os unionistas e os syndjcalistai, todos
em opposição ao governo, ;re'solvc

dcputa.ão cstadoal, sendo dois uo primeiro

.-cintando"sensivelmente o uso do tel* districto, dois no segundo^ um em cada

phone nos pontos mais remotos, com- Um dos quatro restantes. O dr. João Uri-

pensa perfeitamente a importância -a guio, apresenta o dr. Armando Monteiro,
maior a que foram obrgadas • para S°-1 pelo primeiro districto.
zar desse mesmo resultado.

Considerada a questão á luz. desse
critério imparcial, cremos que ninguém
de boa fé noderá conlrarior o parecer
do Conselho. ,

O Conselho o que quer e que todos
os municipes passem a pagar 200$ por
serviço telephonico. Pede ma s 25$ nos
cidadãos domiciliados na primeira zona;
cm compensação, alüvia. o. moradores
de toda» as pútras lies zonas, dim nuin-
do extraorlinariantente o preço da as-
signatura actual.

Em suinma: por 200?, cada ura . uc
nós. more onde»- morar no Districto,
pódc ter, com a nova proposta, o seu
apparelho telcplionico, -usando delia eom
as mesmas vantagens dcq ue se usa
e abusa aclualmcnte. . , ,. .

liste é que é o ponto de vista da Licht,
porque espera assim dar incremetro a
uma ndustria que, tal como está sendo
offerecida, não tem procura coinpcn-
sadora: este é que é egualmente o ponto
de vista do publico, que assa a pagar
um preço razoavelmente uniforme por
um serviço que lhe vae dar muito maior
sonnna dc utilidades, porque fica ao ai-
cance dc toda gente.

(Da Época, de hontem).
— W_1»J

ru .tt-.vro ims moIiI-Stias

— ««_»«¦!
Uebcr. . . todos bebem, mas só

bebo bem quem bebo
CASOATINHA

¦_»¦»»¦

Proíuctores argentinos qnerem
, am imposto sobre o Brasil

Ciiruoi Aires, 5 — (A. A.) — Os
jiroductorcs de frutas 9 madeiras do
delta do rio Paraná enviaram uma rc-
presentação á Câmara Nacional, soli-
citando a creação de um imposto á im-
portação de artigos similares do Uru-
guay (.' do llrasil, desde que estes .pai-
_es não concedam livre entrada dc
eguacs artigos argentinos.

So V. E.n- íôi' visitar os dc-
imsltos do venda do moveis

REDSTAR
t_ríi occusifio de verifieni'.como
são graciosos c pratico., .os.
seus estylos, como 6 perfeito
o seu itenbnmeuto c como snu
boas ns condições de pngn-
•51 nienlo e preço. «' .
GONÇALVES IIIAS 71

liRUGUAlAXA 82

0 carvão nacional
Dentro de alguns dias deve fazer a

experiência official de sua carta pa-
tente provisória, do emprego da turfa
cm estado natural como couibustivcl, o
sr. 'Ií. 'Q. Shaív, cx-eiigcnlieiro da
Sociedade de Propaganda Universal,
em Uom Jardim, Estado de Minas.

Ü* provável que estas experiências
se realizem cm diversos csfabè.leçUneri-
tos officiaes c com a presetvn da com-
missão do Club dc Engenharia; soli a
chefia do almirante José Carlos dc
Carvalho e encarregada dc acompanhar
tudo que sc tem feito nesse sentido,
com o nosso còinbú.tivcl nacional.

DR. KEGO MONTEIRO. Mols. das sc
nhoros c dos olhos. 7 Ae Setembro 81 ,(.1 813)

txp m* <a>0-'gw

«-»o«_«"São Lourenço" z^l°)l
iRio Novo, para joo réis. com valiosos
(brindes. — LOPES SA' & C.

-1 ¦ * 1» ii»

Confraternização en-
tre estudantes chi-
lenos e mexicanos

Bii.iiíi. .•lirci, 5 — (A. A. — A
(Federação Universitária, aproveitando
a partida do sr. Isidro Fabclla, minis-
tro pienipotenciario dos Estados Uni-
dos Mexicanos entre nós. para Santiago
do Chile, encarregou-o de entregar a
•mensagem de confraternização aos es-
tudatites chilenos.

1'KliAS GRÃN1J1.S MR1HCA.
ÇÕKS 1.HYSIOAS. PliliO HS.
PECIALISTA
1JR. ÁLVARO ALVIM — Exame

pelos raios X. Installação especial para
o tratamento dás moléstias do peito,
tuberculose, bíonchitc, einphyscma. De
10 lia ás 4; largo da Carioca, 11, 1*
,ndar. .

DIÁRIO DAS HUNBlttS
Domingo. — O acampamento ama-

nheceu hoje transformado cm çollina
dc Nossa Senhora da Penha: bamleiro-
Ias, festões, folhas de palmeira, coretos,
bandas dc musica, tudo para fazer do
nosso campo um verdadeiro arraial cm
dia de festa.

Amanhã os voluntários cariocas rece- „..„.,  .
berãu os paulistas cm visita dc corte- : fundada nesta capita' por uni grupo <ic
zia. O setimo e o oitavo batalhões vão | senhoras e senhoritas da nossa socie
se dcslacando pela ornamentação capri-
chosa, o nono pela simplicidade gucr-
reira, sobretudo filha da preguiça, vi-
cio provcrbial entre os voluntários.

Esta vida do campo, o calor do sol,
a alimentação pesada, os exercícios, ús
vezesexhaustivos.desénVólvem entre n'"

que os rabellistas apresentarão candidatos n | —- 
j. ta,n,«jcm ás umas, fazando-SC

accordos nas localidades oú.concc-
lhos onde houvesse conveniências
nas pcrmtttas dc votos. .,._' ;

Começou o trabalho de propagan-
da eleitoral, com o melhor exitO; para
as 'opposições, que tinham a. victoria
assegurada nus urnas, porqtte. Portu-.

gal c absolulamejito contrario á gtter-
ra, c partidários da guerra são só-
irncnt.- 03 homens qite estão no go-
^enio. c a^padrillurdc desoccttpíidos
queí 6 governo su&.nta, fiara fú|í;i"
-rerii de povo nos inqiiicnfôs críticos,.
ou para constituirem a famosa DetV
sa Nacional, que por antonoxtjsij.' c
tambem conhecida por Formiga
Branca.

Quando chcRott o ultimo dia para
anresenttt<;ão dos iiotcs dos caijdt-
datos, o governo verificou .tjM iem
todos os concelhos as otjjídsições
diSpitUivam as eleições, eif?;*
grandes probabilidades de êxito!.

iComeça o leitor a comprehender,
não é verdade?

Ora, seria grave cheque para 9 go-
verno a derrota nas urnas, djsçíiisda
tão proclamada união sagrada'. í\': de
Afípriso Costa e Antônio Josá; de
Almeida. Só haveria um recurso,

para se evitar a derrota, tanto niais

que não será fácil hoje haver quem
rliqiouha. do' 

'exercito, 
para fitzilar o

povo, c este saberia t-rpedir. por
ledas as fôrmas a fraude .eleitoral
do «uc os delegados do governo |)re-
tendessem servir-se para desvirtuar
o resultado do pleito. Usse_ recurso
era o adiamento tbs eleiçõc'?, stne
die. Mas adiar a's eleições séth um
ar.ttmento forlc a jtis.tffjcafô,..seria
o mesmo que o governo ¦ confessar
antecipadamente a sua derrota.;. Eii:
tão, aproveilartílo-se o torpedeamen-
to de navios inslezes pelos stilvr-ari-
nos allemães, próximo das.acruire ter-
ritnrhes piirtii"iie;ras, iiiveiílou-se
antieli;'. cstupendissiiha explicação de

qtte as eloicões eram adiadas porque
oj submarinos estavam onerando no.
mar de accordo com os. pvt'l').-!Í,J,,;:i.
dos allemães "•" ' "¦ ¦ y

«ipidá a explicação qtte na yctida-
d.; só poderia ser inventada .!>-io
iiitislre corteiailor-.rór das. niuTti.l.õe'3
p=tniTecidas c autor das inimitáveis

/ '• , '.•¦il: '

vertí.-i

UMA XOVA ASSOCIAÇÃO
AKTISTIOA

A Sociedade de Cultu-
ra Musical "Femina"

No Theatro Municipal realiza, hoje
o seu iprimeiro eu«aio a Sociedade de
Cultura Musical Femiiín recentemente

sarios! .-.;_
. Na nossa clironica anterior, se os
leitores' se recordam, roferimo-nos
ao naufrágio do vapor inglez liivcr
'i'yne, 

4 saida de.Lisboa, c pttzcmos
ení duvida' /qtie aquillo tivesse sido
simples,--accidente de navegação. De-
pois, os telegraminas do Porto refe-
riram-se a' medidas excepciouaes de
vigilância adaptadas pelo governo
para .03 navios, quo demandassem
Lèixôes, e"logo íi .seguir veiu a nar-
rativa de outro singttlarUsimo nan-
fragioi' Hiíra:

''Lisboa, 30. — O vapor Píriii, na ocea-
àião em que transpunha a barra do Porto,
foi envolvido por uma irrandi; vaga, ficando
damnificado. ' .' ,¦ As portas de vários camarotes foram ar-
nnibadas, ficando feridos quatro passageiros
.tun dos quaes morreu momentos depois. O"" ' " u, a.I.eixões para as reparã.ç.cs

desembarcando ali 03 feridos."

.i. 5. portuenses qne vivem no llrasil
deviam ter ficado serianlentc embas-
•bacados lendo aquellas linhas, e na-
turaltiiíiue ra.nj i.-..t..i.n i> hi

— Isto é mentira! Nenhum navio
dé passageiros transpõe actuàlmente
a barra do Douro, pois 05 serviços
cie embarque e .desembarque são
feitos em Lcixões. Mas, quando en-
trem'a barra, são pilotados por ho-
imens que sabem do seu of ficio; c,
se uma grande vaga envolvesse 3
navio, ella só poderia seguir do_ imar

para dentro do rio, e ou c navio fi-
caria encalhado nos b-.ncos de areia
e de pedra da barra ou seria rapi-
damente arrastade para dcntro_ do
Douro. Arribar ;i leixõ.s, depois dc
tal pljenomeno, é que não iria com
certeza! E, depois, as portas dos ca-
marotes arrebentadas, passageiros f c-
ridos e um morto!... Hum! ali
andou mina submarina ou torpedo!

Pois não se enganaram. Necessária-
mente foi isso, c o governo, que ex-
porta mentiras a rodo, quando não
pôde impedir em absoluto qtte as
coisas se saibam, -mandou áquella
historia da grande vaga envolvendo
o navio quando' transpunha a bar-
ra...

O diabo é que, logo a seguir, tres
ou quatro vapores foram torpedea'
dos nas alturas do Algarvc 0..11. etíK
dos a pique, e desde então não foi
possível mentir mais!

E' .claro que todos aqttollcs torne-
dcámcntos estão dentro das normas
dst guerra,' c que desde que jó governo
portuguez, 

' 
apropriando-so dos na-

vios alheios para servir interesses da
Inglaterra, provocou o conflicto com
a Allemanha, do qual resultou a dc-
cíüraçãò dc guerra, tudo quanto está
succedetido nas barras do Tejo e do
Douro são tambenti conseqüências
desse mesmo estado de guerra.

'Mas porque mentiu o governo,
dando circulação a disparates i tclç-
gráphicós que apenas podiam illudir
pacovios? Pela razão simples de que
lhe não conviuha que dentro do paiz
se-soubesse que, apezar das tão apre-
goadas vigilâncias do sr. Leotte do
Rego, . os navios são .mcttidos a pi-
que, em agitas portuçticzas, com a
maior das facilidades I -Ora, o gover-
no quer ií fortiari -mandar soldados
ptira a guerra; 

'elles, 
se foretn. terão

que seguir "or mar, c a espcctattva
de um torpedo ¦¦ afundando . navios
carregados de tropa não c coisa, para
animar ao embarque quem aliás já
tem poucas esperanças de escapar á
morte no frunt .francez ou inglez,

i

dade, á cuja frente se collocou a distin-
cia professora d. Julicla Corrêa.

São os inclliores os intuitos da novel
sociedade e isso já reconheceu p digno
prefeito sr. Azevedo So.dre, cedendo o
Theatro Municipal, para que essa ag-
gremiação artística realize os seus cn-

„,„.-, t-iLluiicia irrcpriniivel jxo repouso 
| ^^..^.^ de CllUl„.a Musical fv;

do acampamento um bosque de
mangueiras, que é um verdadeiro poe-
ma 

"rústico; 
guardaremos liara sempre

i sjmbra das mangueiras. Existe l'«;°'„,/;;„-,,„,-„„,. c3copo promover enlre ns
suas associadas o desenvolvimento da
musica, cm todas as suas manifestações,
fazendo cstúdal-a cm conjunto, c pro

m » _>»—
Beber. . . todos bebem, mus só

bebe bem quem bebe
CASCATIXUA

AS RfflSSAS DE HOJE
Rcram-se hoje as scBtiintçs D.r anna Ae:
¦AlcKandre da Costa Souza ás o horas, na

matrir, de S. loão Baptista: .
foaqutn. rinho RotlrtRiics aa o hora*-, r.a

catlieiiral ile S. Joâu IJii-iii.la. cm Nictbe-
roy;

Manoel dos Reis l;crrcira us 8 noras, na
cjírcja de Santo Ãfforiso;

Álvaro Pereira de Mattos ás o horas, na
tegreja dc S. l;rancif^o dc Paub;" 

Dr. José Máthéus Maia. ãs q horas, n;
hwtriz ilo Meycr;

Kstepbariia Bernardina Preltás Brito. 4
í) horas, na capclla da R-úz da ferra cm
Pctrotwlis;

Carlos Simnnin, ás o 1I2 horas nc altar-
mor dá egreja de S. traticisco de Paula;

Anna Lourenço <la fosia ás o horas, no
nltar lin Nossa S," das Dores da egreja Ae
Sant'Anna; _....,',, ,Dr. Arthur Oro.tn-bo Xavier de Aicvpdo,
is o i|a lioras. na eRrein de S. Francisco
<ie Paula;

Christlano B. d.i Cunbn rmto as o horas,
na esreia da Candelária:

Anionio üi.-.s 1'errcira as o horas, na
c_rre_a*(_c ?¦ joséi ,

Camillo' da Silva Lima. ás o horas, na
èitreia tle Sant'A«na; ,

Láura Ae M.mos Moes ('.'m accao dc gnj-
cas) ás <i lioras. no altnr-mnr. da Sacracln
familia. da egreja da Candelária:

J.si Rodripies 1'erreira CJ ri ha 1 ás 10
lioras na efirtya dc S .raucisco dc Paul.-;

Lúcio Pessoa da Silva, is o tia horas, i"
g^jj.'^ Je Santo Antônio (los Pobres;

Auftusto José C.onics. ás S il-' horas, na
«jerii.-i il.i Cinirudosat"

Tenente Carlos Ac Faria \ cie.:, as 9 ' 1 =
loras na malriz de S. CJiiislovão- .

Eurvdicc de Quciro; Gonçalves Corrêa.
% o íioros na matriz d. b.; Cbristovão;

Sócios fallecidos da Irmandade Ac h. 5=.
M Navegantes da Marinha Nacional, as 10
»ras, na egreja da Candelária: •

a lembrança das festa, que ali temos
íeitD' , „ -'.

Xinguem imaginará o trabalho liomc-
rico dos pobres sargentos para fazerem
a chamada riocturna ou revista, para lc-
vantarem o pessoal pela manhã, e tor-
nutrem os esquadrões. A celebre esnua-
dra (íoirc. que sempre arrotou impor-
tancia, anda não conseguiu formar
completa. .

Todas as manhãs é unia verdadeira
procura de pretextos, para fugir aos
exercícios. E' incrível qiianto possr-.m
render as dores de cabeça, o serviço dc
sentinclla, de patrulha, de plantão, as
peças de armamento que faliam... etc...
O Gilberto Cruz tcrii 'sido prodigioso
ciri habilidades; lioje. porém', não_ teve
outro remédio senão fazer plantão de
verdade. A energia do coirimaridánte dc
sua companhia, o capitão Cnstel'o
Branco, conseguiu arráncal-ó de sua
barraca, onde o nosso heroe passa dias
e noites, roncando, e sonhando voltar
cheio de glorio para sua gloria. —
CÃHORÁl.

rãndc
a sii 111

Notas de iem pae!
Portalilò, leitor aiuioro, ft'

única é esta: ps pleic/les.lfortun.jidw^
das pornite o' srovprno seria irreme-
diavelmente derrotado nas urnas!

Mas o telegramnia, cuja aprecia-
cão estamos fazendo, ainda se riffe-
ré ú resolução que o governo", tomou
tíe suspender as Karantias coiistitu-
cionaes. Depois de votada a pena de

porcionando-lhcs a pratica tia
orchestra c du Canto Chora",
como o conhecimento dos grandes mcs-

lV deveras louvável a creação dc  ....... ,
mais este centro artístico c estamos WJ,.it,, pani __ ter execução no thea-
certos dc oue os que a promoveram (J._ rf. fjlu.m!> faltava o complemcil-
não se entibiárão com,.os "'""f."1'. 

i to das medidas dc força: e esse com-

§. ^ Parà1Tcon:u!;sta^leCtoo..|,.!e,,ie,,to 
ó agora indicado pela sus-

A sociedade realizará mensalmente, | pensão de jrarautias
uni concerto voca
intuito
cutandp

e ihstrümental. com ] _; a propósito: quando critjc.imos
artístico -c beneficente, exc-1 0 proj_cro pelo quttl foi moíftfic.dá
a sua orchestra fcmiiimai que - 

Constituição da repulilica, restabe-
sc compõe, jã, de artistas consagradas e
ile nomes laureados, partituras

de

grandes inusicistas..
A directoria está assim organizada :
Tüliela Corria, presidente; -Dcbòali

Afinando. vice-Vesidente: Bralsibníi
Borniatni. 1" secertana:; IH-nlnz. I en
Brints Shcrrad. tliesourctra: ,Maria La-
valle. procuradora; Lcpni.dia Sérgio,
archivisla; Edntón Rcgazzi, orador..

O maestro recente será o sr.. Lnrili-

glia Laval'e. nome . ssáz conhecido, em
o nosio meio musical. q

Quer n senhor tomar u:r.a boa taçi
dc Cliam agno ?

Vá ao Palacc-Tlicatrc qv.e _ dire-
ctoria do CHAMPAÇNE ÇIOÜ, terá
o maior prazer era o obsequiar.

¦¦¦-j-fi-^''*- -*", - **-ii'-'''J-

NOTICIAS DE PORTUGAL
Usboá, 5 — (A. H.) — Os acade-

micos do Porto abandonaram hiin.t-iu
as aulas por não terem sido attcndidos
pelo governo, ao qual haviam solicita-
do o rcstabe'ecinicnto;dos cursos com-
plemcniarcs dc sciéncias e leiras.

-íiòon, s — (A. A-) — O Jornal do
do Conuncrcio e o Século, ambos des-
ta capital, saúdam o dr. Miguel Cal-
mon por ter sido nomeado para oecupar
a cadeira (los A'tos Estudos Brasilei-
ros. publicando noia. biographicas do
cstadisia brasileiro c elogiando.» sua
administração na pasta da Viação.

Lisboa. 5 — (A. 11.1 — Os herdei-
ros do Ceud. Alves Machado ultima-
ram um ncc";n!o para a partilha amiga-
vel do espolio.

Lisboa. 5 — (A. A.) — Chegam nn-
ticias de que em todo o paiz estão ca-
indo chuvas torrencines, o que tem
agradado bastante uns centros produ-
ctores, na expectativa dc grandes co-
lheitas. .

— Quer n senhor tomar uma boa laiM
l,C-51v'r^"p(.I-.Tl,-a-re o„c _ dire-
ctoria do Cli UIPAONI! ÇT.IUI. lera
o maior prazer em o obscqiu.ir.

d,.. lecettdo-sc em Portüo-al a^ pena
i morte, um quidiim republicano. -• f|ite

se traiu usando dc um pse'ifll3nymo
muito nosso conhecido, cm carta a
altura da craveira mental tle qMínj a
escreveu. asseptiTon nue a pena de
•'orte só teria annlicação..-. na linlià

do combato. 'F.' claro-que todos; os
mais republicano pensam da mesma
fiirtna. c acreditamos eme de muito
boa té. M..s vae ittformal-os' um ou-
tro republicano c dc grande ;nòmea-
da, sobre o oue scia o. theatro. da

guerra a qne se refere agora a Con-

___-S>-^.fíV<J«>R-m^

Os ÍMCCionarios públicos e o
orçamento

A propósito da representação, que
pretende dirigir ao Senado, solicitando
medidas cm prol do imieeionaüstno pu-
hlico, recebeu lionlem o dr. Antônio
Máximo Nogueira Penido, membro da
rltrectona da Associação dos ['.Públicos
Civis, o scg"itite telegramnia: "Fttn-

ccionnrif.5 Alfândega infra firmados
altamente interessados modificações
art. So orçamento Fazenda que lhes
prohibc accesso duranto . largo pe-iodo
seientes do pedido que iies apresentar
Senado allcrandn respectivo artigo sem
prejuízo cofres nacionaes saúdam calo-
rosnmcnte digno collega c apresentam
todo apoio — I\'dro de Souza Carva-
llio, Pedro Pereira Baptista, Mili 011
Barbosa Gonçalves e Adriano Ferreira.

Scgucm-se 2_ assignaturas".

itituiçãó da republica. Fala; pois,
Maoliadò dos Santos, o heroe da Ro-
tinida:

"V. dir-nic-S qne a nona (ío. morto sç
introduziu do novo na nossa l.RÍs'iii;».o so
ivra vigorar vo tlieaíró iln guerra- . Mas
v., oue é nm homem culto, não iéiiora que
ié ins r.ct.is da liava í qne se encontra n
definição do qne soja theatro da guerra c
rt-e 'or rssa ilefir.!-"o é que *ej»b. ¦ c?
direito, como t.ll, loiío ii lern/in-ííl aos vai
... bclllacranles. Ora noizr.r Hn-'bl_5ticida-
de que se tem dado modernamente ml)-.-
rr-ito confundindo até o internacional ci.m
o nrivado, embora muitos iitaenttos'ltittaaiueiii
attc o brita Ac marte a rir a ser apPi.Cnjta
J;-!,t (orca tia IA si o scr.t na fretar, tle m-
liil/in cm r.ttc Poss!re>ii>e«le se venham a on-
amlrar ,-.tlttmaí trocas bortliaiteats, o Caso
;¦ otte ella pAde ser executa Ia ,cm aiiatituer
ipotito dn ttistà território continental^ ul.
tramarino. cm plena braça t-:tbftca de J.tsbva.
etc c tto tncsnto ioce! cri aue funectonou a
faria de d. Miguel, pela letra e sentido da
lei.''

Esta explicação, dc nessoa instts-

peita, confirma plenamente todos os
nossos commentarios, quando disse-
¦mos que -o governo apenas quiz ar-
luar-se com unu lei "tte .lhe permiti-
desfazer-se Jos adversários... legal-

Dalii a mentira!..

* * *

O governo já mancou retirar para
«3s quartéis as tropas aue tinham ido
acampar nas linhas'de Torres...

'Xfáo! Então os-soldados vão ou
não vão para a guerra.'' Então, lá
porque chove, retiram-se dos acam-
pameittbs soldados que precisam exa-
ctátfterite itabituar-.c ás chuvas e aos
frios?

* il: *
Não fazemos referencia demorada

aos recentes acontecimentos do Por-
to, porque o correspondente do Cor-
rch da Manhã enviou noticias des-
envolvidas dessas Decorrências, que
os leitores encontrarão no numero
deste jornal houtem publicado. Está,
porém, verificado que as desordens
foram de grave importância e dc
tristes conseqüências i que o exercito
enfrentou a policia e bateu-se com
ella: que o povo esteve ao lado dos
soldados contra os policiaes, c que a
refrega durou alguns dias.

Esperemos agora informações so-
bre o que se passou em Lisboa, onde
no dia ,.1 do mez findo aquelles
dc'socciipad.05 que fingem de povo e
oue vão contendo os dinheiro, do
Th.souro prepararam uma manifes-
tação a propósito das victorias alcan-
çadas cm África, manifestação que
acibott c:n tumultos, segundo -os tc-
legramnias recebidos.

E' tão grande em Portugal o en-
tli.usiasmó pela guerra qtte. em ha-
vendo manifestações de prazer pelus
effcitos militares, cilas acabam sem-
pre cm grossa pancadaria!

i. * *

E, como nota final, ahi vão estas
considerações do jorna1! repttblicanis-
simo A Ltccta, a propósito das
manobras militares:

"Nunca sc viu tão complicada uandega. O.
r.oldadós reservistas absolutamente indisci-
nlinadÒs quando o rancho n«.a lhes chcKavn a
tempo e horas faziam uma alrazar.ra inítr-
uai. rufando nas marmitas. Dü d\n e dc
noite Füt;ian> dos Ijivannes r-ava as taltertms,
c n.ão havia núnn tivesss mão n'ellc. Os
uífici.ics viain-sc daiiloi ur.ra os metterem
na ordem c só á custa de minto trabáuio
o conseguiam."O material e o eado arranjavam-se por
subscrtpc?o. D'um regimmito vinham as via.
tura?, d'outro os cavollos e muares dc nta-
neixa (tuc, nara se organizarem as forças
oue foram para as manobras de Traioucç.
tudo íicuu desosfíanizaío uor «se pai/

"As órdohs c contra-ordens mititiDlicavam-
«c 05 serviços corri.im todo., á moda de mil
(ii.-!!!!)-.. Pára 05 inc.nn.is e nnrn os icrm-
r.-rntes como Havia muita trona íunta c os
r«_timcntas oa-siv.-_ii como numa fita de nni-
marocraplio. tudo Darccia muito bom. Mas
nara unem nercebía alcuma cosi o duo'tse
via era incompctcticia, de^ürcanir-acão e in-
disciplina. Os officiaes conscientes .iiv.niiii"
a sua profissão scmtiaw-sc vexados: mas o^
.'..1 cotterie Ao Ministério da tv.icrr.i acliavani
tudo muito bem. K assim correram ns cm-
sní com cranile «.fami das (olhas çover-
namctitaeft, Mas os jornaes da oddosícho no-
dendo dizer tudo cschrrcerr.ni o pi-blico
s.jhro a tremenda mistificação 1^ o pulnico
veiu .a-saber a vcnlaôe com tanta eviden-
cia oue as manobras de Trnjouce passaram

interesses.
Isto posto, passo a submetter ao seu

claro entendimento algumas objecções
criteas e remcelios, que um conheci-
mento imperfeito do projectò de contra-
lo me perniitte.

Em primeiro logar, por que n_o se
publica, para orientação do publico, nos
grandes jornaes, o. contrata actual e o
projectò de reforma'?

O contrato deve ser encarado sob os
seguintes'diversos aspectos:

«) 
'ntercss.3 

c garantias immediatas
do publico;
. b) interesses e garantias fu!ur_s do
publica. : _ 

'.

e) interesses e garantias ia rrerci-
tura;

d) vialiilidaüle c iuteresse do contrato
para a Conip.-in'h'a.

Pelo que do contrato conheço, pon-
deraria. para interesse do publico, e.por
que não dizer defesa mesmo da Ligiit,
cuja ítanaiifía está sempre cm jogo, que
as tarifas a pagar pelo serviço .tcleplio-
nico não deveriam estar 

'sujeitas ás flu-
ctuáçües camb acs. A objecção da Com-
panhia a esse alvitre será de que o «eu,
capital, sendo estrangeiro, o pagamen-
to dos juros feitos fora do paiz Ua de
forçosamente ser feito em ouro. Mas
conviria objectar que o capital vence
aqui juros mu'to maiores do que no es-
trangeiro, e assim sendo as differcnças
de cambio devem ser levadas á conta
de um on ii* natural do emprego do ea-
pitai, ouro, cm paizes de meio circulan-
te, papel.

A invariablidade das tarifas trarja
segurança ao publico de não 'haver com
as fluctttações camibiaes fluctuaçõcs
tambem nos seus orçamentos.

Um outro ponto do projectò que me
parece infeliz £• o da creação das aonas
de Campo Grande c Santa Cruz.

No meu modo dc entender, o contrato
devia referir-se a um só e unico serviço
para todo o Distrcto Federal, não sendo
admissíveis as redes locaes, que só po-
deriam contribuir para a complicação c
cncareciiiiento do serviço. Isso benefi-
caria zonas hoje privadas desse mellio-
rainento c que destinadas como estão,
pelo prolongamento das linha, de bon-
des, a um 

'povoamento 
rápido, trariam

não oiihí mas vantagens á empresa. E.
flevo accrcsccntar. o preço deveria, ser
egual, não sendo admissível que a Liglit
que abre mão do systema actual da di-
visão em zonas, fosse util zal-o em re-
lação aos dois referidos centros ruraes.

Quanto ú cobrança por telephnncmas.
e ainda para garantia do publico, sem-
pre desconfiado de que o estão logrando,
julgo necessário csiipular-se um pro-
ce3so claro, insoplYsmavel, de fiscaliza-
ção reciproca, immediata. para a con-
tagem dos telcphoncmus. aíim dc evitar
o regimen dus surprc_a9 1_e existe
actuàlmente nas communicações inter-
urbanas, cm que o interessado jamais
sabe a quantas anda.

Quanto ás garantias 'futuras, sendo -o
barateamento do serviço funeção do nu-
mero dc apparelhos e. depois, do custo
do material (preco. cambio, transportes),
julgo lie necessidade introduzir no con-
trato uma cláusula que autorize a revi-
são das tar fas, de espaço em espaço,
durante o prazo do uovo contrato,, isso
ponutê no caso de em tão dilatado prazo
snreirem melhoramentos jio serviço que
reduzam as desnesas. não caberem os
lucros ã Companhia somente, mas bc-
neficiarem ao publico tambem. .

Quanto is vantagens para a Prcfeitu-
ra, cre'o que esta, assim como abre mão
actua'mente dos impostos que a Com-
panhia teria de pagar-lhe, não deveria
ser onerada com o pagamento do servi-
ço telenhonico nas repartiçües munici-
pães: deveria tcl-o gratuto.

Tem-se dito que. findo o contrato
actual. revertem para a Prefeitura ns
bens da Companhia. Se isso c real. ess;
cláusula deve ser mantida com o addi-
tivo — em perfeito estado de conscr-
vacão.

A prorogação do prazo, por .0 annos,
doHns as earnnt'.is de revisão de 'í>T!f'.is
sendo justa do ponto de vista da valorl-
záoãõ dn capital da eninresa, não. traz
inconveniente algitm para o puWico e
para a Prefeitura, mas lambem não
deve trazer oiihí a esta.

dí nesse caso está a renda dos im-
postos de que estão os cofres mtinici-
pães pr-vados c qne 1111111 prazo tão di-
Í_titr.ló. ccViriíim perfeitamente o valor
das propriedades c do material da Tele-
plionira. .

A subsistir este favor, a reversão de
viria ser pura e simules, sem dreito a
indemniza"?'.) de espécie aleiuna.

E' verdade nue a Telephonica . paga
uma cnniri-l>u'cão annual n Prefeitura;
mas representará'essa contribuição uma
p_rp"lla. ao menos, lios ininostos de que
a ovlmiii o contraio actual ?.,.-,-..

>T:ío ?eria o caso de augmcnta1-a ?
¦São essas. sr. redactor. as observa-

cries fine me suegeriii a leitura dos arti-
gos cm nue tão superiormente tendes
encarado a questão..

C-ui os meus mais vivos protestos.
— TV v. s."

(TTO Imparcial, de hontem).
 at mi»»»

^ pèS. Paulo
ÒS ALGArTsí\'ÍOS DA
DEMOGRAPHIA SA-

NITARIA
S. Paulo, 4 de novembro. — Está

publicada a cstatàstica da demographia

sanitária paulista, relativa í •semana que
decorreu dc 23 a 29 dc outubro. Nesse

documento, apparcntemente insignifican-
tc c que muitos não se dão ao trabalho

dc ler, está ein flagrante exposição a,

photographia de uma cidade, quanto ás

suas condições de salugridade ou de in-

salubridadc. E S. Paulo pôde «onside-

rar-se unia cidade feliz, sob esse ponto-
de vista, pois a estatística da sua dc-

mographia sanitária aceusa sempre uma

natalidade dupla da sua mortalidade.

Os dados da semana de que tratamos,

podem «ervir para tâo lisonjeiro julga-
mento.

Naquelle periodo falleccram 171 pes-
soas — .recisamos ter cm .mira que

S. Paulo c acuialmente, uma cidade de

cerca dc 500 mil almas — mas nasce-

ram 321. Se tal plicnomcno impressio-

na favoravelmente, depondo de modo

eloqüente cm favor das excellente»

condições de salubridadc dc S. Paulo,

ha, por outro lado, no quadro dcinogra-

phico-sanifario paulista, alguma coisa

que impressiona c que está a requerer

a melhor attenção do sr. secretario do

Interior, cujo departamento superinten-

de o serviço sanitário.
Na semana de 23 a 29 de outiíbro,

por exemplo, falleceram 55 pessoas de

moléstias do apparelho digestivo, sobre

o mencionado total dc 171. o que cqtii-

vale a dizer que ura terço da cifra do

obituario representa fallecimeni-os por,
uma causa que deve impressionar c que
resulta, sem duvida, de uma série dc

outras causas que precisam ser comba.'

tidas.
Não a esta a primeira vez que «om*

mentamos a estatística demographico-
sanitária de S. Paulo. Dc quando em

vez voltamos ao assumpto, que consi-

déramos capital, com o intuito dc cha-

mar a attenção do poder competente do

Estado para o numero avultado dos

óbitos por enfermidades do apparelho

digestivo. Para olgííns médicos, esse la-

nicntavel phenomeno deve ser attribuido

exclusivamente á qualidade da água com

que c abastecida a cidade; para a maio-

ria dos clínicos, consultados sobre o

assumpto, a causa mais çffi.cicute deve.

ser procurada na falsificação ou detc-

rioração dos gêneros alimenticios.
Outros 'ha, finalmente, que entendem

que a causa do phcmjincnb tão triste-

mente attestado pela estatistica da de-

mographia sanitária paulista, todas as

semanas, deve ser antes a.tribuida ás

próprias condições climatericas da cida-

do e ao abuso, por indivíduos de certas
classes, de frutas mal sazonadas ou já
em demasiada maturidade. Quer-nos pa-
recer, todavia, que a melhor razão deve
estar com os que att.ibucm os avulta-
dos óbitos por enfermidades do appa-
relho digestivo á falsificação dos gc-
neros alimenticios. E não seria possi-
vel desenvolver S. Paulo uma compa-
nha seria contra o criminoso abuso,
dispondo, como todos sabemos, dc uma
repartição sanitária conveniente e suf-
ficientemente apparelhada para tal fim?

Ou então se não está nisso a causa

principal dos numerosos óbitos, em
conseqüência de enfermidades do ap-

parelho digestivo, deve o governo pau-
lista mandar investigar cscrupulosa-
mente esse lamentável phenomeno da
demographia sanitária. E. S. Paulo

Estaflo sanitário do
Rio de Janeiro

A apparição de alguns casos de
diphreria no bairro da Saude vem des-
pertar a attenção do publico para o
estado sanitário do Rio, embora se
deva reconhecer que, a existência em
uma cidade de um pequeno núcleo in-
Tcecionado por áquella doença esta
muito l°"Se dc representar uma calami-
dade. .

E' maturalissiino mesmo que isso
succejla; não ha razões para 11111
alarma. . ...

Aqui no Rio se tem abrigado algu-
mas das mais graves doenças epldcmi-
cas que se conhecem, e esse facto,
outr'c.rã', verdadeiro, contribuiu para
c-rearmds o preconceito falsissimo das
nossas péssimas condições sanitárias;
quando o que houve foi a explosão em
uma cidade sem hygiene, como era a
capital do paiz naquelle tempo, dc 11111
certo numero de pestes importadas,
que aqui grissaram na fait» de dei esa
sanitária, -defíiciente não só por cau-
sa do nosso atrano, como tambem -por-
que as regras projihilaticas adequadas
a ellas eram então desconhecidas. Poi
o caso da febre àmarella e da peste
bulionica durante muito tempo.

1N0 «lia em que houve .um hygicuista
de idéas avançadas c um homem de
vontade na Directoria Geral dc Saude
Publica, cila. acabaram, c sc outras
persistem, como a varíola, é que- lhe
tolheram os meios com que a,combateu
todo o mundo civilizado,

Com a eliminação das nossas gran-
des epidemias restabeleceu-se a venia-
de dc que o Rio não era uma cidade
menos liabitavel do que qualquer • ou-
tra. A restauração do scu credito de
cidade onde se não morria mais de
peste e de febre amarclla trouxe, po-
rém, o exagero de ser a capital do
Brasil considerada o logar mais saúda-
vel do mundo e com esse exagero,"mesmo nas rodas officiaes da hygic-
me militante,-um certo abandono,: tun
certo esquecimento dc que a obra sa-
«tiraria tuiha aqui outros pontos a rc-
solver; que não bastava acabar com as
pestes importadas, mas era tambem
preciso ,aprarelharmo'-nos para lutar
contra as cndcmlas que existem cm
¦toda parte, ma9-«m .'toda parte são
objecto de uma attenção cuidada e
continua das repartições sanitárias.

Temos, entre outras questões urgon-
tes, a tuberculose e a mortalidade in-
fanril. A. primeira 'tem sido nmplamen-
te discutida; idéa», programnias, esbo-
ços dc campanhas sanitárias não nos
item faltado, vindas de bocas sabidas
ou leigas, mas todas unanimes cm pré-
gar a necessidade indiscutível de cn-
frentar-se-lhe o .oroblema. Mas o que
de facto já se fez, o nosso ai>parc>!ia-
monto existente para combater a tu-.->«¦--.Inçf, é absolutamente nullo. A
Directoria de Saude desde o dia cm
<iuc saiu das mãos do dr. Oswaldo
Cruz, um homem de energia e acção
c um esjiirito creador qtte se refleete
até 00 trabalho dc seus discípulos, li-
mit.víc a preencher as fttncções de re-•partição remunerada .. que incumbe fa-
zer umas tantas coisas que deverá re-
talar ao cabo de um corto prazo ao
Ministério do Interior.

A tuberculose a peste branca,
o minotauro das nações — como a cha-
niaiii, vae inspirando a rethorica ca-
deliciada e dolente dos relatórios an-
nuaes, onde fora melhor encontrar-se
estatísticas e dados que contassem na
substancia, sem assonancias ronianti-
cas, a acção desempenhada pela Dire-
ctoria Geral.

Enquanto o mundo inteiro luta, luta
de facto. com forças cfficiontes. nós
desperdiçamos clouucncin, aue nem
sempre c de boa marca. 0 peior é quena torrente das palavras incontid.-.s vae
muita affirmação que a situação real dos
factos não pôde dar a saneção da verda-
de. E' o calor .dacxpressão desfigtiran-
do a realidade,' nà anciã de produzir•effeito scenico, dramático: o amor da
representação, da-,dissiinulnçã., que nos
leva a dizer coisas que não existem, mas
que poderão repcrcttrtir de modo favo-
ravel na opinião da cidade.

Assim é que de algum tempo a ema
parte vem sendo agitada a questão dos
dispensarios. reputados excellenlcs n»
prophylaxia da tuberculose. O jiresi-na sami-iia. k. ^. i<.« 1 d_n[c d_ Rcnul)|icai cm meil3;U!eul a0

nunca se poupou esforços, e sacnticios, Congresso, affirmoti mesmo a existência
para apurar cada vez mais o preparo
technico de sc.us-departamentos admi-

•:nistrativoSífe, agora" mesmo deu uma
' 
demonstração disso, convidando o dis-

'tirictõ'scierrtista Arthur Nciva para uma
commissão np Estado, dc tres importa--
tes que lhe dim a escolher. — C.

CIMENTOU. .[L
Rna1'elenliuu. 83-1, Central.

Sant» Luzia 202
— PAULO PASSOS & O. —

¦ » m ***

DR A'T!E*!TO DO I.F.GO tOPES —
I.f, Hospital da Miccrirmiia. Vir..s un-
nariu?. oneracSes cm éçral.
PR APRIGIO DO REGO T.OPES -

Do Hospital da Misericórdia; Moléstias oa
Mrtrantn, nnri» c ouvidos.

DR. OCTAVIO DO RF.GOT-OPES -
OcnlLta; tirei, d-i Fáctildírle dc Medicina.
Cbii«ü»orio: rua Sete dc Setembro n. 00.

ÍA 8101I

UMA FESTA 1NTEHESSARTE

ft "MÃTINÉE" DOS
TAS NO PHENIX

No Theatro Phenix, hoje, ás l i|a
k'a tarde, rcaliza-se a matinee' Sos nu-
moristas com excellente .programma,
em nue figuram Fafima Miris Pina
Grfiànn, Ttalo Bertini, Carmen Uytlia,
Edmundo André, tu .parle tlieaír.-l. A
parte musical está garantida por Ju-
lio .Reis Nascimento, Mario Pena forte,
'GiiiuuJrãcs e outrf-s 'bons elementos.

Entre os humoristas da penna e do
ln-i-is cohtam-se Bastos Tigre, Belmiro
Braça. Viriátò Corrêa. Dnmingos Ma-
pairinos. Rnul. Calixto, T-uiz, J. Car-
los. Sto-hi, Rttlieui. Belmiro e Helios:

O5 'hillie.es para esse erande espe-
ctaeulo andam por empenho.

m, 1 Q »l|l II ' II

Sarnol triple — contra os carraiia-
toç, sari-ii c piolho.

Airente. c dcoò-ritarios. Di-w Gircia & C.
Rua General Câmara, sq.js.

1 — n~l * «IT 1 <> 1 ¦•.¦¦ 11

EM FORTALEZA

O enterro do coronel rntilino
Barroso

Fortaleza. 3 — (A. A.) — Foi mui-
to concorrido o enterro do coronel
PanUno Joanuim Barroso, hontem fal.
lecido, tendo sido depositadas sobre o
seu feretro grande numero de coroas
t.c f-ôrp». mMimes,

REGRESSOU HONTEM PARU 0
SEU ESTADO 0 GOVER-

NADOR DE SANTA CATHARINA
A bordo do paquete Itatinga regres-

sou Iiontem para Florianópolis o coro-
nel Felippe Schmidt, governador do
Estado de Santa Catharina.

O embarque de s. cx. realizou-se no
Arsenal de Marinha, ás 11.20 da ma-
nhã. O coronel Felippe Schmidt che-
gou áquella praça de guerra, ás ".5.
cm automóvel do palácio c na compa-
nhia dos srs. Hélio Lobo representan-
do o presidente da Republica, e de seu
ajudante de ordens capitão Godofrcdo
de Oliveira. Em outros automóveis
chegaram na mesma oceasião os srs.
Lauro Müller, ministro das Relações
Exteriores; senador Abdon Baptista e
deputados Eugênio Miiller, Celso Bay-
ma e Lebon Uegis.

No Arsenal foi o governador de
Santa Catharina recebido pe'os srs:
dr. Urbano dos Santos, vice-presidente
da Republica: dr. Souza Dantas, mi-
nistro dc Estado interino das Relações
Exteriores; senadores Azeredo, Riva-
davia Corrêa, Dantas Barreto e Lopes
Gonçalves, deputados Pereira Lobo,
representando o governador de Sergi-
pe: Rodrigues Alves Filho. Costa Rego,
dr. Aristarcho Lopes, representando o
governador de Pernambuco'; dr. Au-
gustó de Lima, Pereira Leite e outros,
tenente Mesquita Braga, representando
o almirante Alexandrino de A'enear;
almirante Gustavo Garnicr, almirante
.ovino Carvalha!, marechal Câmara,
dr. Pedro Lessa, ministro do Supremo
Tribunal; dr. Arruda Câmara, capitão
A. Fonseca, representando o general
Caetano de Faria; dr. Âurelino Leal,
chefe de policia; H. Romagucra, repre-
sentando o dr. Tavares de Lyra; Ma-
noel de Carvalho, representando o dr.
Calogeras; gcn.ral Cabral, coronel
Ponipilio Ferreira, Eliseti Guilherme,
dr Gustavo de Aguilar Pantoja, Juho
Barbosa, Adolpbo Condcr, dr. Gaotti,
tenente Gomes do Couto, coronel Bevi-
Inoítia, Erico Guimarães, pelo coronel
Lvrio de Siqueira; Arthur Watson,
Ubirájara Guimarã-eSi dr. Olegario
Pinto, conde Paulo de Frontin. dr.
Getu'io dos Santos, dr. Affonso Cos-
ta, tenente Manoel Souza Lobo, Carlos
Alberto dn Esnirito Santo, pelo Club
dos Funecionarios Públicos; dr. Lopes
dc Azevedo, commcndador Gregono

'Sc.ibrn. dr. José Boitetix. dr. MuPer
dns Reii. dr. Durval Guimarães, dr.
Miguel Calmon; dr. Nolasco de Almei-
da, Ivo Pagani e senhora c outras pes-
S0fL->.

Feitas as despedidas tnmou o coro-
nel Felippe .Schmidt a lança "Olga1.,

sendo acompanhado até an Itatinga pe-
lns representantes do F.s'ado de Santa
Catharina c diversos amigos.

\ bordo o coronel Felippe Schmidt
offereccú uma laea de ch.imn.igne, sen-
dci-lh. por essa oceasião, feitos votos de
boa viagem.

Uma companhia dc guerra do Uata-
llifm Naval prestou .is contine.tici.is dc-
vidas ao governador do Estado de
Santa Catharina;

O Itatinga levantou ferros ao meto-

de um dispensario em cada delegacia dc
saude "de niodo que o tuberculoso lc>
nha perto dc sua casa uni medico, os
remédios e outros auxílios de urgência";
quando 'todo o mundo sabe que a s:íua-
cão real é muito outra, e as delegacias
de saude estão longe dc corresponder
ás afíirmaeõcs da mensagem presiden-
ciai.

Pela necessidade de dizer qualquer
coisa, a D:rectoria de Saude informou
sophisticamente ao Ministério do lute-
rior, que inspirou a mensagem presiden-
ciai, que fez por sua vez á nação affir-
macões que não correspondem a rea-
lidade.

A nação, porém, acredita em uma
efficaz acção dos governos, quando ê\Ut
nãn oassa de uma' prophylaxia de leiras
dc fôrma. Os taes dispensarios são uma
ficção que os homens de governo dè-
veriam ter escrúpulos em proclamar á
nacio como um aonarelho cm fuiiccão.

Direotamcnte ligada A lula contra a
tuberculose está o combate ao alcòolis-
mo. Na Rússia, escreve o professor
Ãfranio Peixoto "a taxação dn alcnol
deu foleas no erário publico para sol-
ver compromissos onerosos ao: Th-sou-
ro". No Brasil o alcoolismo iú vae de-
vnstandn a nonulacão de modo aprecia-
vel; combatel-o é uma obrigação mie
se impõe á moralidade dos governo?
que se bresain. E' mesmo uma respon-
sabilidade reconhecida do Estado, cm
toda parte, e que fpz a Lord Rosebcry
dizer, falando da Inglaterra: que se
o Estado não se fizesse senhor do com-
merc:o dão bebidas: o commercio das
bebidas f.ir-sc-ia senhor do Estado". ,

O estadista hrasi'-elro jA adquiriu
egual obrigação, como o inelez ou rtual-
quer outro, c na. cidade do Rio ondo
morrem de 'tuberculose mai sde 3.?""
pessoas por anno. uma média de 16 poi
d!a. não se exulica nue se não cneiln
de combater o álcool, um indiscutível
far'or da tuhcrculosc.

Nem se allcsué a difficuld.ide de
tuna campanha contt'u o alcoolismo,
ouaniln a taitaeãn das bebidas «llconh-
cas poderá resolver o problema, c essa
é de exectteãn inooiitesinvelniente fácil.

Mliitis.imo d:fficil corri? recursos, ira-
nlwdos (•¦ a hnsn:ta'izacãn e c.. isola.-
mento dos tuberculosos abertos, medi-
das nn emtanto,. indispensáveis para a
dimioicrin do flneello.

A D:rccloria Geral de Saude n.ío se
deve deixar eternamente cmballar nas
glorias da adminisírnecão oue ncahnii
com as nossas grandes epidemias. _"
nosso credito de cidade saneada mj1
sc podei'., firmar émmianin esliver do
né a verdade de ser "o R:o de Janeiro
a cidade de nia:nr mortandade nelrl ,"'"
K.rcnlnse". como disse o dr. Pbicdo
B-"-liosi. etnoiianlo se souber a enn-iue
Hf-a attingida anui .pela n.in-,.ilid.ad_c
infaniil e oue fez ao mesmo i'luíi''e hy-
.ienióa dizer mie o "Rio era um cc-
mitorio de creanças". /

Ninouem nn-ii-á ter mais a smceleza
1- .abar o estado sanitário de

a ter na historia dos riJiculos nnciíir.;ics o
locar que <U* direito nertriicsa a uma palha-
cada uuc cuftoii muito dinheiro c que não
serviu nem ' nara instruir o exercito nem
para o prestigiar.'1

Depois do que ahi fic_, e que é
ttma dolorosa verconha parn todos
os porrtnruczes, só accrcscçntaremos
o segnihte tópico de uma carta que
recebemos de Lisboa:".. 

guerra iá nos custai cento e
cinco •mil contos... e ainda não foi
disparado nem um tiro!"

Eugcnio SILVínrRA.

üta.

CINHEIR9 sol: jóias e cautela'
do Monte de Soe

íorro. condições especiaes — 45 c 47
ma Luiz dc Camões'. Ci..a Gonthier
.nndada em 1S.7.

-»-^*-!B-*»--*g5> »•> Bw- ¦

Partiu hontem para S. Paulo, o
embaixador americano

O sr. Edwin Morgasi, embaixador
americano, partiu hontem para ;i ca-
pilai paitlistíi, pelo •nocturnb dc luxo.

Ao thcear o automóvel que condu-
zi.i o embaixador ú Central do Brasil
jâ era grande o numero dc pessoas Imc
aguardavam o (stimado diplomata,.

dade cuia ponttlacão é devastada nela !«•
Iir-rculnse e pelas doenças da n.-mi-irs
infância, nas proooreões observa a;
nara a nossa.

..ntoiiio Tiefio Velloso."c_SeTvrêí,s
MATADOURO DE SANTA CIH;3

— Foram abatidos para o consuma
desta capital: 51= tezes, 55 iporços, i.
carneiros e 33 viteílos; solido: de uu-
risch & C, 2 rezes; de Cândido bsp.
de Meilo, 40 rezes e 1 porco; dc A
Vliur Mendes & C. 65 rezes; de U™
í. Filhos, 33 rezes, S porcos e 5 u l'-'
los; de Francisco Vieira Goulart. »
rezes. 24 iporcos e 13 viteílos; de; Jpa*
Pimenta de Abreu, 2 rezes; de um ei-
ra Irmãos & C. 125 rezes e i2.n°r'
fcos; da Coonerntiva dos Rctaltus.asj
12 rezes; de Portinho & C, en rezes;
de Augusto Maria da Motta. 3.1 "'''¦';
e 13 carneiros; dc Basilio Tavares, -
rezes c 3 viteílos; dc Fernandes ;-
Marcondes, 7 porcos; dc F, P. de-Un-
veira & C„ 31 rezes; dc Edgard «¦'¦
Azevedo, 2S rezes; de Aloxa-ndre V1-
jrorito Sobrinho. 3 porcos e de bo..-:
ra S; C, 20 rezes.

Foram rejeitados: iS p!j reze;, 4
porcos. 1 carneiro e 4 viteílos.

RNTBBPOSTO DR S. DIOGO —
Vigoraram cs seguintes preços:

Mi;ze3 S-20 a f"*
Porcos I$i5? a 1\f°°
Carneiros  — a i-"'
Vitelln:-  Sooo 1 >f-

AP.MA/.KXS FRIGORÍFICOS -

Para os Armazéns Friaoriíicos d. wt?
dn Porto, foram abatida:, em Santa
Cruz,'para Oliveira & C. afim dc ='
rem exportadas, 42 rezes, sendo 1 '¦'¦

jeitada..

.... _._¦.-*¦ ,:i.-.,..,:,.,.:...^_
-»¦-.!.__; ¦d
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_ 34-Travessa de S. Francisco-36
Para a loa orpisaii a liar ordem das saas ewsiçõís so atro Os

8 loras faoctioaaaao ali ás 7 ioras ia
-4t-

marcados de um pequeno numero de artigos dos nossos departamentos,
da grande venda de PROPAGANDA durante o mez de novembro e dezembro

l Ei. a ta Se soas iolonsi lü il cÉl sem visitar as nessas onosisôos Peçam ca-taiofirost
SECÇÃO DE

CAMISAS
De Mosselina
Brancas

Gores
Cores
Cores

Brancas
Grando Reclamo

Som punhos, do bom morim com
peito dc mosselina do valor dc 5jjf500

Sem punhos dc cxcellcnlo cretono e
peito; dc pregas dc baptisto do preço
dc 81000 por . ...... . • •
Com panhos da mesma qualidade,
francezas do preço de lOjfOOO. . .r «
Sem punhos, cores boje, -tosa, Lilás,
Õcl etc , . . • . »
Zephyr Inglez som punhos ue
valor de 8$U00 -

3Ç900
5$900

S$500

Com punhos. • • t
5$900

CEROULAS

CAMISARIA
COLLAUNIOS

DUPLOS OU DIREITOS

4$000

PUNHOS 3$poo
4$ooo
5$Soo
6$ooo

2S5Ü0

llrancas cretono snperir 1[4 «luzia
Brancas cretone trançado li_ fazia,
Brancas cretone côz bordado _i4 dnzia
Zcphyr cor 114 dúzia. •
Zephyr cor inglez 1[4 dúzia ,
Zephyr cor 1[4 dúzia ... 1

«..-!»
• • t

> • ?
• ••«•»

* • •

6$9oo
; lo$8oo

ll$5oo
7$9oo
9$8oo
||$9oo

Do optima qualidade muito bem UA Tinia
cntroteladoB ,v - üí "n,a
Iiinlios iiigloZesi 5 íolhas UA nfl2,a
superiores. ; M, •"• ,Portiiguozos, linho finíssimo do I.A |)nv_n
Raiuiro Loão de Lisboa.... "P «¦•¦¦¦

Nacionaes \\\ Dúzia.,
Superiores li4 Dnzia
INGLEZES 1.4 Dnzia.
í'ortugueze_ 1[4 Dúzia

Sosioasorios a mo mm a
Lio sela 400,800, 1*500 0.., 2$S00"a 3S900.4$900 8 7$900

l^Bt/Sf-14.900
flliSSliS,.. 16S000

a gss.fr-. r?°. 2$5oo
Pyjais a m.6HBoo, 8S« e u$5oo
B01ÉS a 11900,2$890,41500 9 6$9oo

Lebro om oores o pretose$8üo, u$eoo e

Lençóes cretone" para Cama
SOLTEIRO CASAL

2$9oo 4f 000
IDEM

Coin bainha ponto ajour
SOLTEIRO CASAL

3j9oo
MORINS

i\ conhecida marc
Fresictoate Peça . S$900
Folia SSf^iíSSSÇJS1: 4S900
Pnnnlar com 10 jardas srm prepa- Kd-QAAropuiar ra d0 vaIor imo j ^ o^ouu

cm Peça grande pura uso lAc.QAft
das familias- Peça IVq.OVU

Perealò Prancais fina cam-
braia próprio para Liti_rer*to ÍO&QAQ

fflorins FINISSIMOCALE^13$90D
ALQODÃOSIvíHO

e algodões
a. conhecida marca

Horio

Preço do peça
Enfestàdo e desenfestado

A começar de 3$900

FRONHAS
De superier cretone petos

preços já reduzidos de
TAMANHOS

05X45 50XOO 00X110 7OX70

1Í5ÕÒ ljsõb «$-00 SgÕOO

COU BAINHA POSTO AJOUR
Cretone Schirting

laDlâDDOS 39¥oo 'riéfoo

Çom bainha larja ajour
bordado em alto relevo
so ac 3o 7oacro~3$8oo 4$Boo

liuho bainha laçada o ajour

.0X70
394:00

50 XSO
4$5uO

TOX70
58800

Toalhas para peza
Todas de ponto ajour adamas

cado branco

TnmanliAQ ,'50x25° 150-x3°° iãox3r,°íamannos loT85o lf$i-0 ~-9
Preços inferiores ao custo

ATOLHADOS
BRANCOS

Adamnsendo largura 1,30 va-lor do 38 ni_.ro i . . . ¦ . i$79oAdamnscado largura, 1,60 doAvalor de 395oo, metro . . . 2$19oAd-imascndo encorpado,- largu-rademotrol.-Odo <_$, por. «3$5oo

ROUPA DE MEZ A
TOALHAS DE JkUOMO BHA1G0 FAMillA

CxJ.ude Reclame Tamanhos
ituox_,oo í.íjoxa.i-a i.,. 0x3,00
4$_0» 5$SOO 0$9OO

GUÁRDAHÀPOS MfesMO PANNO
60 X 60 il- Dúzia. • . , 3<*»900
401X 50 i|2 Dúzia, . • - 8$400

Adamascado Francez
Largura l[Go do valor do5.000metro. . . . 
Idem, idem ponlo a jour mes-ma largura do valor de 8.,metro ......

EM GORES
Nacional xadrez com Ii40 lar-

gnra metro. .. . . .
Adama**cndo padroungem lindan largura 1,50, metro. . .
Adamascado, typo I\GLEZ, su-

perlor, largura do 1,5o do va-lor dc 5$5co, metro .

483oo

59900

lJflOo
3§3oo

3$SO0

OS INVENTOS NACIONAES

apio 11 Mi fc
niinv.tos. í-c ;••

I jior mil, ain-ra' ' em -1

neck gara a extinção oas sanvas
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O extinetor de stavas 'âo. sr. Zoámo Wcrntxk
¦CòuCorme o Correio da Manhã noti-

jri'j',1, o parecer da Sociedade Nacional
•!u Agricultura, acerca das experiências
r«a!i/.r.-Ju3 com o extinetor Z. Wcrneçk,
•:!iegou a concltisâcs mais do rjuc satis-
(Tutorias, lixiste agora, na verdade, c
«!c;.uis ile experiências otíiciacs com-
l>lcliísi:no3, um apparelho capaa de,
• :u rápidos momentos, matar as formi-
•;;,'• c extinguir os íormiguciros, «mesmo
•).! mais profunilos; O parecer, que foi
lido pelo dr. Pacheco i^cão, dircctor
•Io Jardim liotanico, na ultima sessão
iliii-uclln sociedade, . o seguinte:

Conclusões formuladas pela commis-
.<èj especial de estudos das sátiras so-
hre o apparelho do sr. Zosiltw Wer-
iteeki

¦ár. «presidente —i «Cumiprin'do as de-
terminações do de.ipacUo dado por v.cx.

1-- de setembro oo corrente anno,»;m
a commissão de estudos «das sauvas,
vem apresentar a v. cx. as conclusões
«iuc julgou formular, de accordo_ com
as observações c pesquixas experimen-
;.'.c:«, exigiJas cm assumpto dc tanto
interesse c relevância.

«As primeiras demonstrações foram
realizadas cm terras da fazenda «do
3'i'sto Zootechnico «Vedem!, cm Pinlici-
fi, com a assistência dos srs. drs.
i!V..ilin«> Cavalcanti^ dircctor do Posto
ii «professor da liscola «Superior dc
iVyrieultüra; «Ângelo Moreira da Costa
0.i:r..i. professor de cntomologia agri-
t-ola da mesma 'liscola, ambos designa-
¦loa pelo sr. ministro da Agricultura,
Industria o Commcrcio, e dos srs, dr.
.loT.o .!c Carvalho Lflrges Júnior, coro-
nel llannibal Portas «Ir. l.ima Mindcl-
li ç Pacheco l.cão, representantes da
Üocicdade «Nacional de Agricultura.

Os rcsultaUos obtidos foram inteira-
mente satisfatórios, conforme o pare-
ner relatado pelo dr. 1'an.lino Cavai-
«anti c com o concurso dos conheci-
nucntps de capccialização do dr. Costa
.'.imã, que, Ju accordo com a commis-
üão, acòntpanbou as ultimas í>hases da
experiência afim de verificar o rcsul-
i.i.ln real, concludcnlc c definitivo na
«(«nheação «Ui apparelho formicida.

A coniiminicação do dr. «Paulino Ca-
valcanii foi .--prrsentada ;i Sociedade
uacioual de Agricultura cm 9 dc sc-
tçnibi'0, dois mezes após a demonstra-
«;ãç« pratica e, está redigida nos se-
btimtcs termos:"O sr, major Zozimo da Silva Wer-
JiccK, realizou n«.-ste Posto, em o «mez
<lc j-.diio do corrente anno, varias ex-
1 leriencias com o apparelho de seu in-
M--.no, para a extiucção da formiga
cauva.

As experiências foram realizadas com
íi assistência do abaixo assignado c do
dr. Ângelo Moreira da Cosia Mina,•irofessor de lúitomologia da liscola
Buperior de Agricultura.

Quanto h cfficacia c «prestabilidade
•J-i itpparulho, conclui o seguinte:

a) Resultados satisfatórios, segundo
KC verificou pela extineção do cerca de
«i'.;.>.rcm.._ formigueiros, «lue desde mui-
ío damnificavam o Parque deste esta-
télcciméntp.

Ij) -Econômico, pois o custo dc cada
formigueiro, nttingiu no máximo a
íoo réis, quantia essa que pódc ser rc-
tlu.-.ida a menor, desde ipie o enxofre,
substancia empregada, seja adquirida
cm porção,

.) Inofensivo, não só rara os opera-

lhas 'executados nos campos de Pinho!-
TO, criicndeu completal-os, lcva«:ido-os
ao veredictiiíii dos laboratórios.

Assim, os gazes gerados no fornüho
do apparelho l>cla combustão dos agen-
tes chimicos cmjiregados, foram sub-
meitidos a uma rigorosa, <*ua!j'Se qua-
lificativà e quantitativa.

A' «ompetenciai do sr. «dr. Mario
Saraiva c á do nosso consocio dr. wiiz
Faria, que com o mais vivo interesse c
solicitude acceitaram_ a árdua incuiti-
bencia, deve a commissão «a interpreta-
ção seientifica da Gi.iCÃCíA ixcoxtiístií
do tttil apparelho.

A commissão não pode deixar de tran-
«rever o relatório do sr. dr. 'Mario
Saraiva á vista da importância dos re-
sultadõs obtidos."«Havendo sido dado cumprimento a
incumbência que, cm nome da Socieda-
de Nacional dc Agricultura c com auto-
rização do sr. ministro, commctteu
v. cx. a este Laboratório, venho com-
r.iuuicar-lho que a analysc, realizada nos
gazes produzidos «pelo estinetor de for-
migas da invenção do sr. 'major 2.
Wcrnccl. deu os resultados segum-

•.ftrbjcnio (Na) t ?D?.S vols»!-*
Oxygcnio (o'_) . . •• S4.+
Vapor de água (II-)* .+
Oxvdo de carbono

as «ni cerca de dois
diluição fór levada ¦* _
se «chega ao mesmo «resultado
minutos mais 'ou menos.

Convém notar que sua acçao tóxica
se mantém mesmo quando os insectos
respiraram «por pouco tempo a« atmos-
«phera deletéria c delia ainda são reli-
«rados com vida. Apenas, naturalmcii-
te, é mais demorada a morte.

«Parece, consequentemente, que a for-
te acção tóxica que os gazes do aflpa-
rclho \Vci«ncck exercem sobre as for-
migas. tem como «c-ii» principal a pre-
sença do «exisulfarcto de carbono, a
qual ii cfficazmentc cooperada pe.os
mais gazes tóxicos que o acompanham,
«particularmente o oxido de carbono, o
sulfurcto de carbono c o auidrido sul-
furoso.

Kogo a. v. ex. que nada mais veja
nas referencias que faço aos trabalhos
que esto Laboratório iniciou sobre a
acção tóxica do oxisulfürcto dc cai-bò-
no, do que nina commun|caçfio prévia,
|bascada cm poucas experiências, que
deverão ser continuadas, mas que, a«pc-
zar disso, lhe não aprcsoalailas
urgência do momento.. ¦

üReiterò a v. cx. 03 protestos dc
c!'cvada consideração «e subida estima

•cm <|uc o tenho, (a) Mario Saraiva —
Chefe do Laboratório.

A «presença do oxisulfürcto de car-
liono entre os produetos da combustão
do -enxofre c do carvão vegetal no rc-
ferido apparelho, o ainda a sua acção
aji-mente mortífera para a ea\iva,v,sitg;
Kerc, nos domínios da loxicologia, o
proscRuiracnto tios estudos deste inter-
cssaiité corpo tíhimico,

No laboratório de Phytopathologia
do Jardim Botânico, a cargo do sr.
dr. Kugenio Rangel, foram semeados
cm 'diversos meios dc culturas os re-
ridu.09 do curioso jardim de cogume-
los. sem que, no entretanto, vivessem
arparocldo (juàcsqúcr fôrmas vegetati-
«\-as o;t frutíferas que se possam ligar
ao cyclo evolutivo do liosites gon ,«7.v-
lophora, «(Müllcr), fungo cultivado pe>i
Alta se.vdcns.¦Deste modo, pensa o «professar Ei-.se-
nio ;Uatfgel. «poder àffirmar que no ma-
«tcrial recebido o cogumelo não mani-¦festott condições de vitalidade.-Km conclusão: O apparelho apresen-
tado «pelo sr. Zozimo Wcrnecl; desti-
oiado á extiucção das formigas saúvas
preenche com scgurançni 03 fins visa-
do.; pelo íc-j inventor."

Charutos "LINA"
FRACOS É AiROMATICOS

l'A!.RICA___()i:VID01-"

'(CO)
Anidridai

(CO--)
Auidrido

(SOa) ......
Sulfurcto dc carbono•CS?) . . .
lOxysülfurcto

bono (OSo)

carbônico

s-jlíurosii

dc car-
• *__•'

-0,3

0-1,-í

C,I-

1:00o o

Deusida.lc ã 23" C. (compara-
da A do ar atmòsphcnco to-
mada com tmidade). t.oa

A policia perde «mã licença de
automóvel?

líYo sr. T.eon «Rpãssòiiliéres, 10 dele-
gado auxiliar, foi apresentada uma
queixa a prcr;.osjto de uma irrcgulari-
d;.dc, segundo diz o queixoso, oceorri-
da r.a delegacia do 5" «districto poli-
ciai.

Unia licença de automóvel havia sido
apprehciv.lida por üm commissarió de
-serviço aquclla delegacia, lia j-juátr.o•Jius, e, sendo reclamada, verificóu-se
que sc havia extraviado.

(J «Ir. l.coit iRoüssoüliércs mandou
que sc .procedesse a uma sysfdicaiiciii;
a propósito desse facto.

(O automóvel cm_ nitéstffir-, «cuja li-
cença foi apprcheiídida c de proprieda-
de da garage J_el_ich.

Bebam só Café Ideal

ana-

do como para as plantaçües
1) Portátil• conduzido

bastante ley
francamente,

¦*c. podendo
por üm

homem.
i') Picsten na acção, pois em dezoi;o

minutos i-óde extinguir um formiguei-
10 .li- grandes proporções.

í) i'.«rça propulsora bem desenvolvi-
«):!, pois cni uni r;.io de uo metros,
!'«'i verificada a acção dos gazes c con--
«quente extineção ías formigas.'ncção completa, n.";o só das

larvas, carpideiras, mas tam-
«leta damnijicacão dos eogit-

ohtcirus,
liem co-l
meles.

lEis as informaçOes que terdio a_ dar
a commUsão da «Socicíiado Kacíoníi
<lc Agriailtura. (A.), ilanocl Pãuliui
t"i.';'.i'*'.:ii',^ direcjjr do Posto (Zoòlc
clinico de Pinheiro . c professor d
Agricultura Geral e Especial",

A commissão, não obstau-te o r-.-tor c
,'¦» segurança que presidiram aos traba-

Para recolher esses gazes foi usado o
artificio de fazcl-os passar por •mi-tu-J

lio de ferro de cerca -de 5 cçntimctros
de diâmetro a que sc soldara, u distau-
cia dc 2111,50 do. apparelho fornecida,
uma derivação de l,5C-ms. de lume pca
qual se retiraram os 50 litros ue ga-
que constituíram a amostra analy;.-ula.

jisse volume gazoso foi aspirado ç.'.-
quanto fttnccionava o apparciho Ut«-
neck como se estivara sendo, usado na
.xlincção da um firmiguciro. ii*--/ilí-
senta, pois, uma amostra media.

Como v. cx. poderá ver pela
lyc são cinco os g.izes tóxicos <tuc C.-.-C
apparelho injecta 1105 formigueiros: •-

Oxydo de carbono, auidrido carbomio,
anidrido sulíuroso, sulfurcto de «irtio*
no s"oxysulfurcto de carbono. A' acçao
desses gazes ''o.vifO* alia-se o podei
asphyxianle donitrogonip.

Julgou este Laboratório que ser.a_dc
interesse pesquizar a causa d^not*.vcl
cfficacia do apparelho \\ernec«.. y-
dentre os gazes lo-rico* enumerado, fl*
zermos abstração do anuindo çarhom-
co, mais asphyxiante que realmente to-
rico, restam-nos quatro gazes: o oxido
dc carbono, o anidrido sulíuroso, o sul*
fureto dc carbono c o oxisulfürcto çic
carliono. As experiências que se msii-
tuirain deixaram transparecer que
formigas resistem muno mais ao oxido
de carbono do que os animaes supçno
res Ouasi que outro tanto se poderia
dizer do anidrido sulfuroso, supportado
cm «latfi* dc pureza por eses insc-
ctos durante uin lapso dc tempo que
varia entre dois c dois c meio nuuu-

È' bem conhecida a acção «perniciosa
oue o sulfurcto de carbono exerce so
«bre os animaes e particularmente so-
bre os insectos. Todavia, nas c;.-pe-
ricucias a «i'«ie 'acima álludi, sj ao ...bo
de dois minufos morriam as formigas
que haviam sido transportadas para
uma almosphcra dc ar saturado dc va-
pores desse sulfureí-o. Como os gazes
do apparelho Wcrnecl: sc achem longe
de ter a'.tin_ido_ semelhante saturação,
passei-se a estudar a acção do o.\i;ul-
farelo dc carbano.

Esse saz é fulminante para as for-
migas. Puro, mata-as, por assim dizer,
no momento cm que lhes checa _ao
contacto. Diluído cm ar atmosphcrico
na razão dc 5 volumes para mil, mata-

í incoü-tcstavel !... Nenhum C3u.bc-
lccimcnlo do moveis sotòepuja o real
valor da casa ].1«_\X1)1{0 MA1U

TIXS & (.!., é à. melhor e a «pie mais
vantagens ofíe-.ece — líua do Ouvidor
ns. çm «e 95 e nos antigos armazéns á
rua dos Ourives 30 a 43.

pu r.uus
«À morte do morqnc- ilo Ttretouil

Paris, 5 — (A. II.) — 1-Uecçu o
aiarqtiez de Sretçuil.

-- o-.icr o sci-iór tomar uma boa taça

— Vá ao ralace-Tlicatre q'"«*.,n dire-
ctdrla do CHAMr.UlN 15 C1.UB, lera
a i::_;r prazer cm ú cliscquiar.

.VO _-.\'...-\T.-_>0

Um ferimento mysteríoso
fitando hontem saia dç uma b.-«

bcaria á rua Clarimundo, dc -Mcl.o, 1.0
Kncantado, «Mario Teixeira dc Curva-
lho residente á rua ba n. 197, íoi fe-
rido inesperadamente por um tiro. «.\
«havia saido da casa, quando ouviu
unia detonação c se sentiu lcrido ua'
costas. , .'Ninguém chegou a saber quem feri-
ra Carvalho. Seu ferimento, cntreta_-|
;o, r.ão linha importância. A Assistcn-
cia íoi chamada c, depois de prestar
ligeiros curativos, removett-o para 1 a
sua resklenc.a.

A policia do ao" distrielo fui infor-
mada dc.s.t Occorrencia peia própria
victima c abriu inquérito.

Odio implacável
'ASSASSINOU A EX-

AMANTE E DEIXOU.
GRAVEMENTE

FERIDO O RIVAL
Desenrolou-se liontem, ú tarde, na

rua D. Joaquina, unia rápida scena de
sangue, que teve origem num ciúme
incoutido. Tomado de um odio «mortal,
um indivíduo, vendo-se desprezado pela
amante, que o preferiu a outro, ma-
tou-a com um tiro certeiro c feriu gra-
vcmenlc o rival.

-oram protagonistas dessa scena o
ex-soldado da lírigada Policial c hoje
estivador José. «índio, ¦ o assassino, c
.loaquina Monteiro de Souza c o solda-
«do n. 70, da 3* companhia do 3" ba-
talhão da Prigada Policial, José Gon-
çalvcs Sobrinho, as victimas,

Josá índio, vivia antigamente cm
companhia dc Joaquina, que havia elie-
gado do Pernambuco e que mal
conhecia quando acceitou suas pre-pos-
tas. Moravam na d-avclla. Nos primei-
roa mezes, o ménagc mantinha-se em
calma, mas dentro cni pouco começou
José Índio, que era conhecido pelo
vulgo de "Soldadinho" a mostrar para
quanto valia. Joaquina passou..1 levar
uma vid.i verdadeiramente infernal.
liram contínuos os mãos tratos que lltc'
infligia seu amasio, indivíduo de má
iiidoíe. ,

Assim, não sc passava um so dia em
que a infeliz mulher não fosse esbor-
doada por José índio, sob qualquer
«pretexto c quasi sempre por ciúmes. ¦

Para complemento de tudo isto, José
índio resolveu não trabalhar, porque
assim a vida lhe parecia descançada,
c casando-se aos mãos tratos, havia um
viver de necessidades, de miséria.

•Aquillo era impossível continuar as-
sim por muito tenípo. tli de facto nao
continuou. Cansada cm extremo . dc
tanto soffrcr, de tanto scr martyriza-
da, Joaquina «um dia abandonou o
"Soldadinho" e foi viver em companhia
do soldado da 'Brigada Policial José
Gonçalves Sobrinho, na casa n. 58 da
rua l3ona Joaquina, cm Inhaúma. _"«Soldadinho" ficou furioso com isto,
mas conteve-se por um, momento.
Chegou mesmo a demonstrar que a nova
vida dc sua ex-amante não o contraria-
va nem lhe causava a menor impres-
são. E tudo assim passou, o a própria
Joaquina não chegeu a prcoccupar-sc.
cem o que lhe pudesse vir a acontecer.

Mas a verdade _ que 110 intimo "Sol-
dadinlio" não 60 conformara coni o
desprezo que Joaquina lhe votava. Não
se conformava em absoluto^ c niachino-t
uni plano que havia de pôr em prati-
ca mais tarde, logo que uma oceasião
lhe «parecesse propicia.

«Assim, esperou, c como essa oceasião
nunca lhct arvparcccsse, tomou r.ma rc-
solução. Koi ter hontem á tarde á casa
de Joaquina, onde a encontrou, liste-
ve a palestrar, fingindo que esquecera
tudo.einhora nutrisse no intimo um seu-
limento «de feroz vingança. Nessa ipa-
lcr.tra soube que Joaquina e seu anian-
te iam sair, dentro c:n pouco. Então,
ainda fingindo dc bem intencionado,
despediu-sc, mas íoi esperar a passa-
gem dos dois uni pouco adcahtc,

Para tanto, ficou cm certa altura da
rua Dona Joaquina, próximo.de v.ui
terreno baldio e onde não era visto. "

Esperou alguma coisa.
Mais tini pouco, <• apparcciam cs

dois, que Vinham sorridentes, despre-
oecupados do perigo que corriam, da-
dos mais alguns passos.

José índio, o "Soldadinho", foi-lhes
ao encontro. Ainda á sua vista não dc-
monstravam os dois a menor surpresa.
E esse facto foi vantajoso para o as-
sassino, que, sacando dc um revólver,
desfechou um tiro na boca de José
Gonçalves, que caiu gravemente ferido,
c, sem que Joaquina tivesse tempo de
sair ila situação de -surpresa cm <pje foi
colhida, "Soldadinho" apontou-lhe .am-
bem o revólver, c, disparando-o, a bala
foi attingir a infeliz mulher no peito,
do lado esquerdo.

A morte dc Joaquina foi instantânea.
Praticado o crime o sanguinário in-

dividuo poz-se cm fuga.
A policia do 19° districto, foi infor-

mada do facto c compareceu ao local,
tomando as necessárias providencias.
Assim, o cadáver dc Joaquina foi man-
dado para o necrotério policial e o sol-
dado ferido foi medicado na Assistcn-
cia e removido para a Santa Casa.

Na delegacia foi aberto inquérito
para se apurar bem o facto. O dr. Sá
Uzorio, respectivo delegado, esteve
hontem até á noite avançada empenhar
do nesse inquérito c ouviu nada mc-
aos de oito testemunhas do facto.

Foram logo iniciadas /liversas, düi-
gencias para_ a captura do criniinos'0, de
quem a policia tem alguma pis-.a que
parece segura.

As tres pessoas, envolvidas nessa

coisas nn .um:

UMA GRANDE" NOVIDADE
ARTÍSTICA

Será aberta, hoje, ao pW.íco a cx-
posição de arte da rua S. José 122,
em frente a Galeria Cruzeiro, ua qual,
como já «noticiámos, figura um cxcel-
lente trabalho do conhecido artisíá
tittigu&yo J. Pellicen, denominado A
Cidade moderna no século XX.

A obra de arte a ser exposta é,
como 'bem diz o titulo, uma cidade
moderna, cm miniatura, occupanrlo uma
ala de 25 metros quadrados por 3 l|2
de altura, possuindo bcllos trabalhos de
pintura, esculptura c architectura, com
unia 'installação clcctrica tambem mi-
gnon, de tudo existindo, como noí mais
adeantada capital curopcai,

¦Do produeto total das entradas, quecustarão «a insignificante quantia dc
300 réis, terá a Liga Brasileira contra
a -Uborculosc 16 "I".

•A exposição permanecerá aberta, to-
dos 03 dias, das.10 lioras da manhã ás
10 da moite, até o fim dc dezembro
proxümo.

O VICIO DA l-MBRIAGVm

Sob á acção do álcool,
lançou fogo ás vestes

Empregado da Repartição Geral dos
Correios, Augusto Torres de Alvarenga,
habitualmente sc entregava ao vicio da
embriaguez.

.lá conhecido na rua Erancisco Eugc-
nio, em Sáo Christovão, no predio nu-
mero ifiH, não havia contra elle a mc-
nor animosidade, por que, mesmo domi-
nado pelo «lcool, não importunava
quem quer que fosse.

Ante-hontem, á noite, cm lamentável
estado, entroti elle na modesta residen-
cia, cm que tinha, a um canto do com-
modo tuna garrafa dc kerozene.

Lançou mão do explosivo, delle em-
bebeu as vestes e cm seguida lançou-
lhes um phosphoro. acceso.

«Aos desesperados gritos que despren-
deu, acudiram os moradores, consc-
guindo abafar as chammas.

Gravemente ijueimado, foi levado
para a enfermaria do Posto Central dc
Assistência o dahi mandado internar no
hospital da Santa Casa dc Misericórdia,
onde veitt a íallccer hontem á tarde.

UMDE-OJOUR
¦**<_^<_^«'<-^_ys_»—

Por motivo do demolição do predio, inicia Hoje uma grande
XjiQ.u-Lca.a.Qão final

do todo o seu variadissimo stock
12 — Rua Gonçalves Dias —12

NO ESTADO DO RIO

A cidade de Campos reiubila cem a
inauguração dos melhoramentos

nella introduzidos

IXS-ltUCÇAO M1MTAR

Um exercício de evoluções do
Tiro n. 6

Healh-a-sc hoje mais ttnt exercício de
evoluções doj associados inscriptos nes*
ta patriótica sociedade. O a" tenente
mais antigo, pede o co-npareeinic.no dc
todos os atiradores, afim de iniciarem
os cursos dc nomenclatura do fuzil
"Ma-.tscr" c llicoria de tiro, pois no pro-
xinio domingo haverá exercício dc tiro.

O sr. Antônio Dias da Costa Macha:-
do, dircctor de tiro, está dando as_ ul-
limas providencias para que domingo
próximo haja esse «exercicio. .

O sr. Henrique iSchubach. off-.ciji!«
mais cníigo, pec o conipareeimento d«
todos os officiaes inferiores que desc-1
jarem continuar na conipanhia de Ruer-
ra a comparecerem hoje na sede desta
sociedade para resolverem assumptos re-
lativos á nova companhia de -guerra.

A directoria pede, por nosso i-terme-
dio, o conipareeimento dc todos os so-
dos antigos que desejarem continuar
nesta sociedade; pois no próximo mez
será feita a'renovação de matricula, c
os associados amigos que não compa-
rceprein até o dia co'_ do corrente, sc-
rão desligados da sociedade.

Faciiade Livre de Direito
Será chamado hoje, fi do corrente,

í.s 2 horas, á prova escripta da :* ca-
deira do 1" anno (Philosophia do Di-
reito), o alumno Francisco Xavier
Vieira, «ie accordo com a resolução do
Conselho Superior do Ensino,

Continuam abertas ;:a secretaria da
Faculdade as inscripções ;\".m cs cx--
:uc3 d.; 'irimc.ra éjg.-a

scena brutal são pardas."Soldadinho" ú um indivíduo do mui-
tos mão. precedentes. Quando era sol-
dado da Prig-ida Policial foi expulso
dessa corporação militar por haver pra-
licado actos que desbonravam a farda,
lí' um indivíduo bastante conhecido nas
rodas da malandragem c o dr. Sá Ozo-
rio espera a todo o instante poder ca-
jitüral-o.

WA___.n>IAXS IDEAL
A melhor caneta com tinta conhecidí

cm todo o inundo. Papelaria licleilio,
rua do Ouvidor, esquina da rua do
Carmo.

mhmmm^m mm «
ÜM -PORTO ALEGRE

A comiuciuoraçiío do 13 do
novembro

Porlo Alegre, 5 — (A. A.) — Co-
meçaram 05 p.oparativos p-ir.-. as íes*
ias íommemorativas do 13 dc aovon-
bro.

«*-»-*>****¦

Charutos "Pró-Patria"
.P.VPRIOT«ICOS li iDW.ICIOsOS

«I-ABRICA "OUVIDOll"

SINISTRO M.AIIIT-IMO

Vão npparccciitlo ns victimns do
uaufrasio do "Conneraarn."

o "Rctrievcr"

Londres. 3 — (A. H.) '•- Te.cgfa-
pham de Bclfort.''Causou aqui dolorosa impr.-ssno a
noticia da collisão havida ante-hontem
entre 03 vapores ''Coiniemara" c "He-

trièvcr.. .
O numero de victimas conhecido ale

agora é dc noventa c.duas."

— Oucr o seaiior tomar uma boa taça
ie Champágnc ,.

 Vá ao 1 .hcc-Thi-atre que «a d'.:e:
ctoria do ClIAMPAGNl* Çl.Cii, tera
o maior p.-,-«?.cr cm o oliseqiiiar. 

Os voluntários e os escoteiros
nos Estados

Porlo Alegre, 5 fA. A.) — Grande
parte do voluntariado dc manobras det-
filou pelas principaes ruas des:a ca-
pitai, marchando com garoo.
! Recife. 5 (A. A.) - As patru.lias
dos «escoteiros pernambucanos «.'.c.u.p..-

r.vn na ilha do Pina, onde realizaram ú.-
vorsos exercícios.

Bellas estampas
¦Rcprodttcçõ

Queria conseguir uma nova
raça de gallinaceos e ioi

parar no xadrez
Dedicado á avicultiura, desejoso dc

conseguir um cruzamento original, o
creoulo Albino '1'ortiinato de Jesus pen-
sou cm ter no gallinhciro duas lindas
Orpingthon, com um volumoso . pato
acreditando que da mistura sahissei: nm
-predileto entre faisão c gallinha d'An-
Sclla- *,- * ,

«Com essa ulea enraizada no cérebro,
íoi elle a uma chácara da rua dc São
Christovão, c, sem pedir licença ao
•espectivo dono, com toda a sem cen-
nonia, carregou o terno dos seus so-
ahos.

Um rondante scismòii com o _ caso e
segurou o iFórtunãto, que, desafonuna-
damente, foi Icvaiio á presença do com-
missario de serviço no 13" districto
policial.

«IÍ assim perdett-sc, sem mais nem
'menos, uma bella oceasião de admirar
o esforço do "dedicado avicultor".

Uma "canoa" proveitosa
¦Durante a madrugada de hontem, a

i-ioücia do ifi" districto .«prendeu os se-
Í'itin-.cs ladrões, que pcrambiilavam pc a
zona, procurando 

"trabalhar" com toda
a limpeza: Antônio Pinho, vulgo '.Mu-

latinho") Uernardino dc -Mello, João
Tose Pereira, Adhcmatl dc Almeida,
Francisco Villar. Jocelim José dc AI-
meida, vulgo "-Papagaio", c Paschoal
Osório Pereira. __________

XO THEATRO KKCREIO ,

Uma interessante fés-
ta escolar

-Revestiu-se dc grande brilhantismo o
festival realizado hontem. no theatro
Kecrcio, ás 2 i|a horas da tarde, cm
beneficio da Caixa li^colar 1-abio
¦Luz".'(.) 

espectaculo constou da comedia ."A
íínda funccioharia", cm que Çrcmilda
dc Oliveira, Alexandre Azevedo, Per-
reira e Serra receberam copioscs ap-
plausos c do um acto variado, sendo
iariibcm executados por um Orpneon. oe
70 alumnos da- escola.* do S» districto
coros escolares c o ll.mno Nacional,
«ue poz remate á magnífica ma/i/ic*.
l-'s!iveram presentes, o secretario (lo

prefeito, dr. Costa Leite, o dr_. Afranio
1-eixoio dircctor de Instrucção Publi-
oa, inspectores escolares c muitas pro-
fessoras cãtliedraticas. .

Cr.ia banda dc musica do F.xcrci.o,
durante os intcrvcllos.tocou varios nu-
meros do seu escolhido rcpertar:#.

na Pape
; artísticas. Grande varie-
ria llotc-lho, tua do Ouvi-

P.-.:a 5.
rua rias
horas.

dor, cs.ji'.ir.a da rua do Carmo.

Uma menor que enlouquece
Foi hontem accommettida de um ata-

cue d«- loucura a menor Juracy da^bil-
va de côr parda, u r.nr.os ue edade c
fiilia 

"de 
Maria da Silva.

Essa menor cia empregada cm.casa
,1c d. 'Eniilia Vasccrob, residente a r.ia
Itioirtt' «n. 6;. ..',-.

¦Esse f.-.ctv^ caiison funda impressão.
A menor foi levada para a delegacia

do 0° districto e dali conduzida
carro «forte, para a Pi'
afim dc scr suhmeltida a
IliJaJ»

num
veta Centra!,
exame dc sa-

OEX.AS do estômago, intes.
tino, íigado c nervosas. Exa-
mc. pelos raios X. DR. RE*
NATO DE SOUZA LOPES

José, 39. «'as 2 ás 4 (menos ás
feiras). «-ra.is aos pobres

tao

sejo de piiMicar, ha 1 pequena eslação, afim de visitar ã tTsi.na pagina dedicada a na de «bania Cruz, antes de desembar*a lll,,clr*,l1,l_ In-l^o -,= Car c„_ Can*p03i

O SR. NILO APRESENTA SEU!
PxU«J AO PRESIDENTE

DA REPUBLICA
Campos, 3 -; (Do nosso correspoti*dente especial) — O dr Nilo Pcçanhaapresentou na estação sea pae coronelSebastião rc-itnlia, ao dr. WencesláoHraz que o abraçou commovldo. Suacx. recebeu ainda as boas-vindas dos

juizes Custodio Silveira c Neves Fi-Uio, deputados estaduaes Tuddc 1'ortu-
sal; Silva Leal, Nilo Alvarenga, Uo-
çaytiva Cunha c representantes daimprensa' local. O especial seguiu
para a Usina onde chegou ás S.40. -

A USINA DE SANTA CRUU
Campos, 5 — (Da nosso còrrépon»dente especial) — A Usina Santa Cnu,de propriedade do «Sr. Vicente No-

gucira está installada, ha quinze niitllt*tos.de Campos. Seu proprietário que 4
capitalista abastado c chefe político lo*.cal recebeu condignamente os drs.«Wcnceslau e Nüo e sua comitiva, os
quaes «visitaram dcmofádàíurnle a
Usina;
A INAUGURAÇÃO DOS BONDES

ELECTRICO»
Campos, s —• (Do nosso correspóiié

dente especial) — tDentre os imiitos
melhoramentos que o presidente da
Republica inaugura, -figura a tracção
clcctrica da |.'o-mpanhia Brasileira
1'rannvay T-nz c Força, de qtte são pre-sidente Vivaldi Leite «Ribeiro e dirc-
ctores os engenheiros «Ricardo Villcla.'
c Avelino Silva.

O dr. Nilo, em conversa com ns Jor-nalistas, declarou ser o município do
Campos, sem receio de contestação, a
mais prospero do Brasil.

tA's nove horas da manhã a comitiva
seguiu cm lancha tomada «na Usina.
Santa Cruz, com destino á Usina São
João. —

Campos, s — (Do nosso correspon-
dente especial) — A Conipanhia 'Iram-
way Electriea Luz c ÍForça conta inati-
gttrar no correr do anno vindouro
4.000 cavallos dc força, dos S.000 rc-
tados na sua tisina. Assim inaugura
dois motores a oleo dc 500 cavallos e
dois dc 250, no total de 1.500, K11-
traiu cm funeção oito carros motores
com a lotação para quarenta passagei*
ros cada uin, dois 'dc carga c seis rc-
boques.

ilJe regresso da Usina Santa Cruz, "o
sr. Wencesláo, acompanhado do sr.
Nilo 'Peçanha presidiu á inauguração
desses «melhoramentos.

O povo enche as ruas da cidade; no-
laiulo-sc extremo júbilo. 0_ serviço de
vigilância á comitiva é feito pelo in-
speclor de Segurança dahi, _ muitos
agcnlcsi chefe dc policia de Kiclhcroy
c Força Publica. . ¦

.*¦»*¦ *¦•—
Comprei e

comprarei
Moveis a prestações jC"*_*

na CA^A MAHT1NS Q t
RUA DA CAIUOC.. W "

 ¦¦»<¦»**¦
Hip! Uip! Ilurrali!

Tivemos jã ensejo
poucos mezes, «unia
cidade dc. Campos, illustrando todas as
copiosas informações,, que então vtilga-
rizámos, com interessantes "clichês"
referentes exclusivamente á prospera c
progressista cidade fluminense.

tfcssc facto, dc um lado c, por outro
lado, o conhecimento que a genorali-
datle dos brasileiros tem desse impor-
tante centro da actividade fluminense,
além Via sua expressão igcograjphíca,
dispensa-nos Ua publicidade de noticias
informativas do progresso, da grande-
za c singular florescência dc Campos,
que liontem festejou, com alncridadc, a
inauguração de mais unia série de mc-
lhoramenlos urbanos, que vão, sem du-
vida, concorrer para lhe dar um lison-
jeiro destaque não só entre as cidades
fluminenses, como tambem entre as do
interior do sul da Republica. _

Essa inauguração foi assistida pelo
presidente da Republica, presidente do
vizinho Estado, ministros c outras.pes-
soas gradas de representação política.

Os melhoramentos lionlcin solennc-
menle inaugurados cm Campos são,
como se sabe, o resultado do produeto
do augmento do imposto dc 2 i|s 60-
bre a cirportação do município, augmen-
to levado a effcito pelo governo ílu-
minense a «pedido do9 usinciros, com
a applicação determinada aos progres-
sos materiacs da bella cidade. .

0 inicio da arrecadação dessa sobre-
laxa verificou-se quando presidia o Es-
lado do Uio o sr. Oliveira Botelho.
\ primeira applicação da verba arre:
cadada no primeiro anno cm mie fo;
feita a doação, verba que attmgiu a
importância superior de 3oo:ooo$ooo,
foi na encampação da companhia . cs-
trangeira, que explorava os 6crviços
dc abastecimento dágua, cm tampos.

Outras applioaçõc9 cgualmciV.c. nc-
cessarias se verificaram na administra-
ção estadual do sr. Oliveira Botelho,
até que assumiu o poder o sr. Nilo
Peçanha, que, observando os frutos ua-
dos pelo exemplo dos usinciros cam-
pistas, entendeu por bem estender a
arrecadação da sobre-taxa dc 2 .i|* i
aos demais municípios fluminenses,
pre-determinando o emprego que teriam
as verbas arrecadadas.

Os usinciros canspislas, com os mc-
llioramcntoü inaugurados liontem, vi-
ram. poÍ3, mais uma vez, o resultado
da sua generosa c patriótica contribui-
cão com espontaneidade ofíerecida.

Eis o que informam ps tclcgrammas
do nos"so enviado especial.

Campos, 5 —• (Do nosso correspon-
dente especial) — Chegamos a C4m-
pos ás 8 e ií da manhã. A estação cs-
tava repleta de povo senhoras c senho-
rita* e bandas de musica que tocaram
o Ilynmo Nacional. «A cidade apre-
senta um aspecto extraordinário c fes-
tivo, as ruas embandeiradas c_ milha-
res 

'dc 
pessoas victoriam a comitiva. .

O presidente da Republica ahi foi
saudado pelo prefeito dc Campes dr.
Luiz Sobral. O orador declara_ que o
povo de Campos recebe respeitoso e
estadista da Uopubiica c que enorme e
o seu cntliusiasmo c inaudita a -sua

alegria porque é a primeira vez, den-
tro do periodo republicano que recebe

alto representante da nação. Diz
solo da-

r .
dos

as 12
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OS INDÍGENAS DO AMAZONAS

Prclecçfio a bordo di* um vapor
Recife, 

'3 
(A. A.) — A bordo do va-

por aüctv.ão "Ca? Vilano", o Bi3po
Amando Bahlcau realizou uma confe-
rer.cia sobre a lida c os coKt-.tr.cs dos
indig-enas do Amazonas.

m * m » •
EM l-KRXAMIiUCO

Os cangaceiros lutam com a policia
Recife, 5 — (A. A.V—- Xo logar

denominado Riacho do Navio, r.o mu-
uicipio da Floresta, houve forlc tiro-
teio er.íre uma iorça veiaute e V-.-.;s
CinsiCciros

ainda nue ao iptzar s. cx. o
quella cidade fluminense e estender as
3U.-3 vistas para o verde alegre
sen caiina.iaes c a vastidão do seu
horizonte, terá a certeza que as usinas
ali disseminadas representam o sus-
tentáculo da Republica e concorrem cx-
Iraordinariãiricntc, para o -seu engran-
decimento. Terminou o orador por cs-
tender as suas saudações aos membros
da comitiva e ao dr. Nilo Peçanha.

O dr. Wencesláo agradeceu abra-
cando o orador. Ss. cxs. receberam no
trem as saudações, dos membros da
Associação Commercial, orando o sr.
Feliciano Vieira qne deu as boas viu-
das ao presidente, cm nome das cias-
ses laboriosas. Representaram o com-
mercio: José Albino Luiz, Constancio
Peçànlia, Benedicto Grani, .eliciano
Vieira. Tambem ali o cumprimentar
ram os cônsules dc Portugal e Ilespa-
nha srs. Eüstaclno Carvallial e José
Morgado Senra.

A VIAGEM FOI FEITA SEM

NOVIDADES
Carii.M, t — (Oo ¦"¦'¦¦<- eórrcspon-

dente especial) -. A viagem presiden-
ci-«l correu sem incidente. O especial
deixou Maruhy ás 10 hora3 da noite
conduzindo o dr. Wencesláo Braz,
men-bros de suas casas civil c militar,
dr. Kilo Peçanha e officiaes dc ga.n-
neto, dr. Nelson de Castro, chefe de
policia, dr. Macedo Torres, deputados
federaes Raul Veiga e Ramiro _Braga,
prefeito Octavio Carneiro, . ministros
•José Bi-r-crra c Carlos Maximiliano, se-
naior Ecrnardo Monteiro, dcpulaao
Veríssimo de Mello c os representai:-
tes de jornaes dahi.

O csnccial parou cm algumas c?!a-
ções tendo o povo victoriado os seus
.passageiros. .

Em Dores de Máêabã' houve ligeira
parada, sendo o dr. Wencesláo Braz
Saudado iv-io povo já sua pfssagem.
A comitiva mudou de trem em Gurinr,

HANSEATICA t

OS AUTOMÓVEIS

Mais nma victima
A nacional Nair da Conceição, ad

atravessar liontem a rua da Constitui;
ção, onde reside, na casa n. 19, íoi
atropelada por uni auto, cujo r.iotons-
ta se evadin, valendo-se para escapar a
scr descoberto o tradicional recurso
da fumaça. ......

Nair foi soecornda pela Assistência,
tendo sciencia do facto a policia do.
4" districto.

MOVEIS
MAGAT.II.-ES MACHADO & O.—»

Rn» dos Andradas 19 o SI. Os
maiores armazéns desta capital.n Temos so6 medida pelos ti!-

limos figurinos de casemira
dc côr, azul ou preto. Teci-
cidos lüglezes Old-língland.-
2_ — URUGUAYANA — 22

POLICIA DE COSTUMES

Ordem de mudança ás casas
suspeitas •

O dr. Albuquerque Mello, delegã«3*
do 5'' districto, depois de conferenciar
com o sr. Osório de Almeida Júnior,
2" delegado auxiliar, a quem o chefe
da policia transmittira ordens espe-
ciaes sobre policia de costumes, man-
dou intimar as donas das casas suspei- (
tas a-.ls ruas Senador üantas e Pas-
seio a mudarem-se dali no mais çuito,
pra .'.o. ... ..

A primeira daquéllas autoridades dii
que fará cumprir que «itiafav-er. modo.
essa sua ordem.

\
'^:

ILEGÍVEL*
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Os sports
«CAMPEONATO DE"FOOTBALL"

D BANGiFeO SÃO
ÇHRISTOVAM DERRO-

TAM O FLAMENGO
E O ANDARAHY

No bello campo do «Flamengo, foi
levado a effeito hontím, o encontro de
retorno <lo Campeonato de . "football",
etltrc o club local, o «Flamengo, e o
Bangu'.• A assistência era .regular c a. tarde
fresca, muito concorria para o exito
jja prova, que, aliás, no seu- lado te-
clinico, correspondeu á excellencia <lo
ambiente. **

Se bem que o Bangn* "houvesse ven-
cido o scu adversário, na- luta do pri-
«neiro turno, a espectativa era, agora,
favorável ao «Flamengo, não só atten-
dendo ao seu estado de treino como'
tambcm d circumstancia de jogar elle,
?gora, no seu 4>roiprio campo, o que
não suecedera ao ser elle derrotado 'pelo
seu competidor.- • •¦¦¦«

«Assim mesmo, o Bangu' logrou que-
brar o prognostico da "maioria e repe-
tiu, de modo brilhante, o resultado da
prova que piccedera á de hontem. .

Depois de uma refrega ardorosa, em
que ambos 'os antagouistas evidencia-
íàin a disposição decidida em que
estavam de vender cato qualquer van-
fagem ao adversário,- o Bangu' venceu
O .'Flamengo pela pequena e honrosa
differença de ."goal" a o.. .
viÕ jogo desenvolvido pelos dois

"teaiiis", sc nâo foi perfeito quanto ao
conjunto de passes, que algo deixou a
desejar — grande foi o-abuso dos
'.'Wckcs" altos sem dcslmo .calculado —
tfoi-o, iporém. quanto ao interesse can-
sido ii assistência, qauntq.á emoção
cm que a trouxe de principio ao fun
da lula. . .' 1'iga-se; cm bem da verdade, que a
belíú viçtoria do Bangu' teve comp
'principal' factor o seu "goal-kccper ,
Amcrieo,- que se liouve dc forma ex-
ttaordinaria, som temer confronto coin
os mais reputados.jogadores dc. sua 110-
sição no Rio. Os ataques flamengos
encontraram em Américo Pastor, uma
barreira intransponível, «obre -a qual
não lhes era dado passar embora ven-
«idn qualquer 

' resistência anterior.
O Bangu' mereceu a bella viclora

nuc levantou, e demonstrou :i sacicda-
de nue disp5e ainda de- um conjunto
poderoso, capaz de enfrentar com ga-
íbírdia 03 demais adversários dc cair.-
oe.on.-tt o. collocando-se como caiidmaio
a «ma posição de destaque no final do
baAna0c'çao da "equipe" quç veste as
suas córes é enérgica,.sabendo tirar lo-
doftO partido do jogo pesado que esta
apta a desenvolver. ..

D Flamengo.' não obstante ler sido
sobrepujado; fez-se, outrosim, credor
dos nossos encomios. Nao_ sc deixou
abater um só instante e poz cm pro-
vá sempre, uma norma dc acçuo cal-
jua, iiilclligcnte, cujo suecesso cia es-
neiado a todo o .momento.,

Não o quiz, entretanto, o Destino,
que collocou no "goal" do Bangu'_c
lia." suas cercanias jogadores que tino
cochilavam e que correspondiam a3 111-
vestidas com protnptos contra-ataques.

O recurso característico do denoda-
«lo "team" flamengo, dc Nery passar a
"íoiward" — o sexto atacante da li-
nha — não surtiu effeito deante do
brio c da vigilância contrários,, após
ter sido adquirido o ponto de viçtoria
dos visitantes, ,

A experiência do Botafogo servira oc
lição ao Bangu' I... -.-.  ',

Na primeira parte da prova,. nenhum
dos disputantes 

" conseguiu abrir o
"SCOTC".

m segunda, o Bangu' marcou o «niço
'•góiil" da tarde, de um "penally-ltick 

,
ócriisibiiado por um dos "íuil-batks
locac-, A bola, aliás já andara quasi a
transpor» o derradeiro posto íiamcil-
S°Fssc "penalty." foi '.atido por Ta-
tricl;, r- tle modo. cxccllctilc. llydarncs
não tisv-ó tempo nem de observar o
curso da- esphcra. ,

Dahi por deante, a conleiida assti-
mju magníficas proporções, acompa-
nliamlo-a o publico com notável inte-
rW0 

juiz foi o sr. Cíarlos Villaça. pa-
trírio nosso, que nâo possuo cai-las 011
diplomas'! Podemos classificar a sua
nctiiação como de primeira ordem; sa-

"tisfazendo aos mais exigentes »^'<>»:'-
dos. Apraz-nos consignar çslc ucto,
afim do que aquelles que =*J^-f "'-.^
condi-ões de nos vir dar regras, sobre
í?gr:s que conhecemos perfeitamente
baseados no prestigio de canudos,ou™ 

ouc hajam obtido no. estratnte.ro,
possiiii capacitar-se de que 11.10 necçs-
S deLs e de que, antes * acçiio
dos nossos juizes é que lhes pude ser-
ri'ir. tle ensinamento- ,

O sr. Carlos Villaça fcz;sc* credor,
«lortanto. dos maiores eiicotiuos.-P Os "leams" que disputaram a jm-
norianle partida foram estes :
WZengo : -.Hydaruí-.; Anton.coJ
Ncrv: MiMon. S.idney e,Gallo; Ar ai-
ilo. 

'Üiimcrcindo. Réirf, Ricmer c Eaulo.
•Bangu' : - Américo;-,h,miIio f Ul-

Tc-t- li. Antônio. Sterlmg.e üodoj ,
Leão', Frcnch, Patrick, Benedicto c Au-
tenor. v .

O nrovinicnto da prova 101 :
Saida Flamengo • •
Mtriíi-lempo  . • •
Saida Bangu'. . . . • ¦;¦';'•. ,-
!>*- .'Vgoal'-' Bangu' — 1'alnck
(pcii.l

Ffna! : Uangu' 1 X o. ...„••
•O Bangu' fez O "eorners e o

ntengo nenhum. _
Nus ="s "tcams . venceu o Flamengo

pcv 3X1. , .,.'—Agora, a título de subsidio para que
kis nossos " sportillen" viriam o que
iri-prcscnln, não poucas vezes, as maiu-
fe'st-acõc3 de crrio parle do publico con-
ttrli as decisões do juiz, relataremos esla
scena que tanibirni nos foi conlaíla.

A tuna injusta manifcstaçiro dc um
i espectador das ecraes. oliscrvíi uni scu

conipanlieiro mais ponderado: ,
_ •• Porque chamas systtniaticamenlc

O juiz de ladrão sempre nuc elle apua
contra os teus sy.nipalhicos? línlciides
o que é um •íoffsidç"?; '

'Responde o outro, dando tle «honiuros,:
-• " Ma. a falar a verdade, não cn-

itcíido... Mas. que queres? Ii' o cos-
tfimè; li' o cosluiiic... .

¦'3\ii oulro encontro, levado a eficilo
no' campo de S. Chrislovão, ciitriv-este
club 1: o Andarahy, venceu o S. Chns-
itovãi' por 1X0 uns primeiros tcams ,
c o Ar.darahy; por 3 x -• no* segundos;

tuenses, Tieve-9e'uma opportunidade de
apreciar uma bellissima phase do jogo:
assim é que Luiz, recebeíido a bola de
Vavá, conseguiu com um fortíssimo"kick", a .'«.judas do "goal", vasar o
posto de Tonisinho, .pela 5* vez; foi
importantíssimo o feito do . excellente"¦forward" do norte de S. 1'aúlo.

«Dalii cm deante o domínio perten-
ceu completamente aos Portuenses,
tendo ainda Murillo, marcado mais um"goal", «no que foi imitado pouco de-
pois por Sebastião B-, que, com uma'bem calculada cabeçada, vasou pela 6*
vez o posto derradeiro do "team" Or-
landino. garantindo assim a victona
para o scu "team" «pelo elevado "score"
de 6x2; •¦

íi m *
o fqotbaljl em ms as

Um club qno so funda
Fundou-se cm Guarany, Estado de

Minas Geraes, um club de "football",
adqptando o nome de BcnCTides Pinma
Football Club, sendo seu presidente o,
sr. Miguel Demathci e secretario o co-
ronel José Pereira Machado.

*fc $ H*.iiesiltados nas outras
divisões

2» dIvísao
Boqueirão- x Villa Isabel

Jío campo do America; realizaram-se
os encontros dos primeiros -c segundos"teams" do Boqueirão, e Villa Isabel.
O resultado do jogo dos primeiros e
segundos "fcams" foi -o seguinte:

Boqueirão — 2.
Villa Isabel — 2.,
A luta entre os primeiros "tcams" ter-

minou:
Boqueirão — I.¦ Villa. Isabel — 6.

Guanabara x Carioca
O campo do Fluminense foi o local

escolhido para esse encontro. O Gua-
nabara entregou os pontos do "niatch"
de segundos "teams". c, no.jopto entre
os primeiros "tcams", o resultado foi
este: : •

iGuanabnra — 0.
Carioca — 4.

3" DIVISÃO
Pare Royal x Rivcr

¦Realizou-se esla pugna no ¦ c-mipo, do
Andarahy,. terminando co:-.i o seguinte
resultado geral:" ¦ •' •' •

Primeiros "teams"l. ....
ParcRoyal:'— 4.' - v ¦
River — 1.
Segundos ".tcams":
Pare 'Royal — '.
Rivcr — 1.

. Vasco da Gama x S. C, Brasil-
-Os jogos dos 'primeiros* e segundos"teams" dos clubs acima não sc reali-

zára-m-, tendo o S.- -C-'Brasil, vencido
"walk-ovcr".. ....

3.5=
4-32

,4.44

4Õ7
S---1
Fiar

CAMPUOXATO IXK.VXTII,

O Fluminense »'• o cíininciío
Com o encontro dc lionlcm. realizado 1

com ¦« Flamengo, cm que o Fluminense \
empatou com o mesmo, cm ninhos os
"li-rius", por 1X1 uos ¦primeiros, c|
0X0 nos segundos, ficou-garantido ao
Fluminense o titulo dc, campeão mfaii-
íil, na classe de primeiros c
"liauis'".

.Os jogadores campeões .sao
gttinti-s *.

i" "leam*': ,
Albi-rto Kaiiios — Jod Roxo — ÍJÇ-

Rosadas — Oscar Leilão — Júlio

TÜRF
A CORRIDA DE HONTEM

Dardanellos levanta o "Grande
Prado Fluminense"

¦Foi uma bella festa sportira a re-
união de liontem no prado, do Iiama-
raty A concorrência foi boa, a anima-
ção bastante, passando pela _^uúas
apostas a soiiuna total, de- roo-;665$ooo.

As principaes provas disputadas, o
Clássico Criadores e *o Grande Prêmio
Prado Fluminense, foram levantados
iresneçtivamejite por Hygea e uarua
"CA° 

viçtoria da filha de~Ziniph«nèt foi
brilhaiile. Dada a saida, com. grande
favor para Hurrahl, que abriu- Mgo
luz de dois corpos sobre o lote restan-
te, scRiiiiam-se-llic os demais parelllei-
ros. vindo Hygéa atrás, correndo de
alcance. Alé o meio da recta uc che-
gada, Hiwrahl ainda dominava o pa-
rco quando Cuayamul,-cm ¦ soberba
avançada, com elle emparelhava, che
•rjatYdo depoÍ3 a. destacar cor Jiyrc, na
frente I Mas, entre o distanciado c o
vencedor, surge líyséa por fora e, em
magniíicos galões, -logra .att-iiigii* pn-
meiro a mela, com dois. corpos de van-
tagem sobre' Guayamu'. Pilotou a dc-
fensora da- jaòucta ouro o scu jockey
.habitual, F. Barroso.

Dardanellos- venceu o Grande Prêmio
com esforço. O "traiu", da carreira foi
feilo por Flor do Campo c Mont 'Rouge.
Só na entrada da recta üardaiiclVbs
conseguiu asscnhore.ar-se da vaugtiar-
da, que manteve, ciiinregaivdo-se um
¦lauto, apezar da atropelada, final, mui
lo severa; dc Salpicai c Pirque. O fi
lho dc Peai-1 Rivcr teve a direcção de
Domingos Ferreira." . 

' '
Domingos Ferreira foi .0. lieróe da

tarde de liontem. Venceu cinco vezes!
Além de Dardanellos; conduziu ao ven-
cedor Gragoalá, Miljcstic, llelios c
Atlas. Foi, como ,sc deve imaginar,
calorosamente festejado nelo publico.¦As demais viclorias cojilierani a M.
Micliacls com Gitidd Spaiio, e Gibbons
cem Gragoalá, 110 4" parco.

Gragoalá fez, assim, tim bctto
doiiblrt. revclando-se cm magníficas
condições dc preparo.

Passemos á dcscripçãò das earrei-
ras:

1" parco — FEUPPP, CALDAS -
T.430 metros — Prciíiiós.: 1:300$ f
3iiu?ooo.

GRAGOATA', 111, c. 4
n. S. Paulo, por 1'halc-
von c Yetoce, do sr. Lin-
neu P. Machado, D. Fer-
rcir.i, 52 kilos ".' . .' . . 1'

Dvn.-imilc, Alexandre Fcrnandcz. . 2'
Dicliidiirn, J, Biar, 47  3'Triiur.plio. A, Va/, .47 , ,. . . . 4'Húcrta. Grblións, 40 ...... s°lceberg, J. Uaplista, 42 '.'•.'', . 6r

Ganho por um corpo; terceiro a
egual distancia.

Riítciòs: Gragoalá, i4$$oo; dupla
('«), 73$!)Oo;'leiiiDo. oS 4J.í,' ¦ • •
'Movimento do apostas: 3-l.l.|6$oòó.

=" parco — DR. PAULA MACIIA
DO — 1.430 meiros — 1'icmios:
I oOO? C .lonSiiOO.

íi MAJESTIC, 111. zaino, 4
a. Franca, por Saiht Just
e Kitoosioii II, do sr. M.
Ml Tosie. D. Ferreira, 52kilos 1"

Miss Flòrencc, Giblirins, 47 . .Espanador, T'. Barroso, 51 . .I.adv Periclcs. Ti. Ròdrigucz, 49I S*'.-ilia. A. Fernandez, so . .
I Mliss, R. Cruz. 52 ..'....Guerreiro, Znbala, 32 ... .Ganho por 2 corpo?

corpo.,
-U.ileios: Mnjcstic,

(ia): 56S100.
Tempo, 93 4I3.
Movimento dc apostas; S:i-?íooo,

terceiro a meio

40*f.|00; dupla

bias Machado, M. Micliaels,
7-s AiM.Hilos . ; .;.,.- ».-,<• i*
Lord Canninij, F. Barroso, 54 . . . .'¦•Mogy .Giiassu, x>. Vaz, 52 ... . 30¦Paranát W. ;01iveira, 49 4'• Ganho por meio corpo;, terceiro aegual distancia.

Raeios: Guido Spano, iã$ooo; dupla
(23),-3i$6oo.

Tempo: 102 2I5".
Movimento do parco: is:i87$oooo.

*
6* pareô — Clássico Criadores —

1.600 metros — Prêmios: 4:ooo$ooo eSoofooo.
HYGÉA, f al.,3 a„o. Paulo, por Zimpanet ePronnse, do sr. A. Fonte-

,*nelle, F. Barroso, 51 kilos 1*•oiiayamu, .fc. Rodriguez. 53 ... . 20Porto Alegre, A. Fcmandeí,. 51.. 3"Hurrahl, D. Ferreira, 51 .... . 4*Hortencia, D. Vaz, 49 . .:,*. . .. S"Hebe, Torterolli, si ... . . 6"Ganho por 2 corpos; terceiro egualdistancia.
Rateios: Hygéa, 5-4900; dupla (i;),

5I$200, '
Tempo.' 107-215".
Movimento de apostas: i7:So9$ooo.

„7° Parco.— GRANDE PRÊMIO —
PRADO FLUMINENSE - ^"o mc.tros — Prêmios: 6:000$ e i:2oo$ooo.

DARDAN8O0S, .11.,¦c-, 3 a., Argentina, nor' Pearl- Rivcr e Grcnadirie, do• sr; A. Bumachar, D. Fcr-
5 , • •"«•?., 55, kilos . . . „...,'i»Salpicou, Michaels, 56 ..... . 2»
fiS Pa ^T'roso' S4 . . .¦ . . 3-Castilia,,A. Vaz^ 45 . . '-. 

.. ... 4-,Araueania, A. Fcrnadez. S4 . . . 5*Tonto, Zabala, 54 ....... . 6»Mont Rouge, E. Rodriguez, «.. . . 7*-Flor do Camoo, VV, Oliveira, 49 . 8"Ganho por corpo c meio; terceiro norpescoço.-
Rateios: Dardanellos, i6$ooo; dupla

(12), 2S$000. ¦! .
Tempo: 115 t|s".
Movimento de anostas: 17:8735000.
8» parco - BARÃO DA VISTA ALE-««»—¦ 1.600 metros. — Prêmios:t :500c e 3oo$ooo.

ATLAS, m., c., 5 a.,Inglaterra por Sturgeon etõeal, do sr. A. C. C.¦ Monteiro, D. Ferreira, 52
;;..,•¦; , kilos ......... 1*Insígnia, J Eseobar, 4S 2°Flamengo, A. Vaz, 47 3«Laggard, J. Augusto, 52 4»Ganho por 2 corpos ;tcrcciro a corpoe meio. ,

Rateios: Atlas, 255900;-dupla (13),
Tempo: 103 2I5".
Movimc11to.de apostas: I3:is8$ooo.

TItATAMENTO DO ESTOSIAOO
VISAM)» O FIGADO. URINAS

E INTESTINOS COM O

TRINOZ
ERNESTO SOUZA

Extracto fluido dns tres no.
zes : Noz do Kola, Noz Vomlca
o Noz Moscada, contendo ainda
n MEMSSA. o ANIZ e o OEU-
VAO—Dl/SPEl-SIA. ANEMIA,
DEBIJilDAIiE NERVOSA. Más
dluestõcs, mao hálito, peso do
estômago, dores do cabeça,

o falta do appetitc.
fiRAXADO&C..rdo Marco. 14

As irregnlaridades na Alfan-
dega do Recife

Recife, 5 (A. A.) — Continuam na
Alfândega os interrogatórios e demis-
soes dc empregados, em virtude dos fa-
ctos ultimamente oceorridos naquella
repartição. ..

liontem foi ouvido nn segredo, o ser-
vente das Capalazias, José Gomes Fer-
rcira,

, O inspector Patilino Jucá conferen-
ciou com o procurador da Republica.

Doenças antigas do estômago, figado,
intestinos e liciuorrhoidcs, ouram-se
com as Gotlas de Saúde; vendem-se
na drogaria Pacheco, rua dos Andra-
das, 45- . 

'_¦_¦_____  
._,

QUASI MORRE '¦

Atirou-se ao mar e ia
morrendo afogado

O sr. Cícero llrandão, morador no
Hotel dos listadas, solteiro, de 23 an-
nos, atirou-se liontem ao mar, na praia
do Santa Luzia, escapando dc morrer
afogado só porque lint benemérito ba-
'Ohist.i o. trouxe para terra, arriscando-
sc a morrer para salvar o inexperto na-
dádõr.• O sr. Brandão foi levado para a As-
sistencia o- dali, depois, de medicado,
para síia residência.

Sociaes HO CAMPO DOS AF-
:}, FONSOS

A flDA EK VIDROS
«IlDitaiiSii

BhSm Rcamiiij

DB

Erneslo Sousa
ÍBRONCHITE

-...,_ lio,'iukn,
I Taberculoie pilntur.
, GRANDE TÔNICO
I abre o appeiüe e oroau a

toro* mnstuim*.

scxiindos

sc-

vero
iffzcdji Rocha — Joaquim 1 ravesado —
José Xogucira — C. Augusto Niçmcyer |
Soares — Francisco Paes de Figuei-1
ido — Nilo Murtinho — Paulo (.ueiliol
Ncito — Edgard Soulcllo — Augusto
Leite Villcla.'2" " team" „, .

Oscar Sania Maria Pereira — F,dp.ir;l
SôtitcUo — Carlos Portella — Renato I

43

C"

3° parco — RAPIIAl-Ü, DT- BARROS— 1.600 metros — Prêmios: irfsóofooo
C 300!,*üOO.

-IlKTiIO?, ni'. nll, 5 a.,
França, por\Vitil;f:elds Pride
e lilue Marlc, do dr. Lima
Uocha, D, Ferreira; 53 ki-
los ., i»

Aragon; Mi Ferreira, 52 .... , 2"
Velhinha; Zabala, <o 3»
Miss Linda, A. Vaz,
Alida, D. V.-.z, 5t .
Patrono, K. llarroso. 51 .
Voltairc; lí. Rodriguez, 53 ... . 7?llcvisur, J; Salgado, 53 ;: S°

Ganho por pescoço; do 2" ao 3", egual
differença.

Rateios: llelios, i9?.too; dupla (13),
Jfrcire — Moacyr Alvi-s dc Brito — |r,0!?°0- , „
(Pedro Bandeira de Goiívèa - Reynal- icmpo: 104.1 )5 -
do Alves de Brito — Diluas dc Moraes Movimento de apostas: i2:.|i3$ooo.

^ilflSílilimi^trM^^lo^i 4" parco - BARÃO DE PIRACICA-
Tc-"u'i'.i de Freitas — A. Marcondts BA — 1.600 metros — Prêmios: 1:300$
hSÍt.úz _ Augusto Leite Villcla — lc .;"c?ooo.
Francisco Leite Villela — Luiz Britto GRAGOATA', m„ c, 4
lAliicriiaz. » a-, S. Pau'.o, por 1'halerou

Depois do descanso regulamentar ç. Vclocc, do sr. Linncu P.
«iniràram novamente os ailvcrstlrios era, Machado, Gibbons, 4.? kilos i*1
campo, iniciiindo-se o 2" mçio-tempo; Cangussú, D. Ferreira, 55.-.- . . . 2"
nesse nicio-iempo a stípcnoridailc que |.stilctc, D. Vaz, ag
¦nsrecia pertencer ao 'team Qrlaiidi-
«10 desappareccu conipletamentc, e o
rr.-n capiífincndo por Luiz. com unes-
tidas calculadas c combinação perfeita;
conseguiu sobrepujar o antagonista;
itanto assim qne. ás 6 horas, Uevila-
cqúa, recebendo um bc'in passe- do
líxcéllonte 

"cenlcr-forufard-" Luiz. mar-
en o 3" "goal" para o scu "team".

¦ Reposta a boln no centro :1o campo
.«ts Portuenses continuaram a investida

eom dcuodo, e coube ainda a Bcvila-
entra marcar o 4° "goal" portuense,
£ein resultado.

ffassando • bota aos r<s dos Por-

bamaritano; JI líscobar, 51 . . . 40Ganho por pescoço; terceiro .1 quatrocorpos.
RíUeios: Gragòat;», 106Ç000; tÍ!'.r>!.i

(33), ioo$7oo.
Tempo: 104 2I5".
Movimento dc apostas: r2:74o$ooo.

5° pareô — I«R. JOSÉ' CALMON' —
i.Con metros — Premiu:: 1 :ooo$too e
3:o*fnoo,

GUIDO STANÒ, m.,
zaino, 4 .-.., Argentina., nor
Old Man e Glüe, do sr, To-

MANADO * C1* dt flarco. H

Um como ha muitos
Ao dr. Ozorio dc Almeida, 2" delega-

do auxiliar, apresentou-se bontem, An-
tonio Gonçalves, de iS annos de cdade,
empregado numa carpinlaria da rua
Bomfim n. 40.

Anionio queria apenas do dr. Ozo-
rio de Almeida fjuu essa autoridade, o
mandasse internar no Hospicio Nacio-
nal, pois que sc achava, çlle mesmo, sof-
fvendo das faculdades inentaes.

O 2" delegado mandou esse pobre ra-
paz a exame de sanidade. O exame
deu resultados negativos, c o rapaz foi
mandado para casa, com pezar seu, ao
envés de ir para o Hospicio como era
seu desejo...

DATAS INTIMAS ' , '_'.
Festeja boje a sua data naralicia-*-'»vencranda sra. d. Maria Blattcr, pro-gcn tora de Alfredo Silva, nosso es<í-mado companheiro de -trabalho. ij-5¦o joven Antônio Delcomte ;_--'.— o sr. Alberto Brandão guvarda-'livros nesta praça e cavalheiro muitoestimado, pelas suas qualidades pes-soaes , _,.

t» «
CONFERÊNCIAS '__ (Realizar-se-á hoje, ás 4 horas da tarde,mo salão de conferências da Kscola Poljr.ttchnica, a 5 conferência da série orgarü-zada pelo- Directorio . Acadêmico, dissertan-

* °.fiT\- Bct'm Paes Leme, professor dareferida íscola, sobre a."Geologia do Brai.*sil".
Encerra a série das conferências, que sio-sempre publicas, no dia 14, o dr. Paulode iTOnttn que escolheu para Ihema «a"Hulha branca no Brasil".

O » «s
FESTAS. - •

A Real e Bcncraetita Sociedade Portu-
goeza de- Benoiicencia. A rua de SantoAmaro .esteve liontem cin íesta, para com-•momorar 3 passagem do anniversario na-talião do com. José Antônio da Silva,secretario daquclla importante associaçüohospitalar. . .-

A's 10 horas da ¦ manha, realizon-se-na'cdpeíla do hospital, «uma missa cm acçãode graças, que .foi celebrada 1 pblo padreCastanheiro, cantando, a seuhorita Mercê-'des Malaguti de Souza, o "Ave Maria",de,Araujo Vianiia e "Salularis", de Ru-bim, acompanhada «pelo macstrrr Paganini.Este aeto esteve extraordinariamente can-corrido, uotando-se entre ris presentes,alem do anniversarhnte, • os s-rs.: AlmeidaCarvalhacs. cerra. Ferreira Kcal, eom. Ma-noel Rodrigues Fontes «e José Rainho daSilva tarnciio,. membro» da *directoria;-
as famílias Almeida Carvalhacs, SantiagoSilva. dr. Orlando Rodrigues, com. Thia-
go Rezende, José Raínlio, - com. Beraiar-
dmo Prista, Souza Laurinda. Manoel Fer-
reira Siinas, Ferreira Real, liarão de Pet-
xoto Serra, módicos' do hospital; internos,
enfermos c muitas outras .pessoas.' ¦ ¦¦•
¦ O com. Joaú A.-, da Sdva. terminado'
esse aeto, recebeu muitos cumprimentos c*saudaçSes dos seus amigos e famílias pre.sente». r

A'a n horas foi servido no refeitório-um «banquete, .fornecido- pela- Confeitaria
Paschoal, tioíle tomaram parte todas os
pessoas que compareceram ã missa,- d
qual correu entre as mai» effusivas dc-'nionstraçõca de alegria.

Ao ^cliampagne" falou o sr. Almeida
Carvalliaes, presidente da direetoria, gwt!bnndoii o scu collega com. José A. Sil-
va. a.Eirmando os seus sentimentos de sb-
lidoriedadc, confiança e amisade, fazendo
entrega de uma mensagem de felicitações,
em nome da direetoria ila sociedade; c
ctuitiiiumido. afiirmmi cgiialiuchte como.
amigo particular, os seus «entimentos pc-Ias provas ,receb'utas do mespio,, de lca'
omigo que é, tendo grande prazer cm -po-
der al'irmar publicamente, a admiração,
que lhe merecem os seu» .dote» intel-
lcctfiucs, a bondade do scu coração e as
sua» bcllas qualidades pessoaes

O com. Silva agradeceu, pronunciandoum discurso, que foi muito a»p*audlidò ;i
pondo em relevo as qualidades do sr, Al-
incida Carvalhacs. presidente da socieda-
dc, cim o qual tem a maior honra dc tra-
balhar no lado dos sciia ' compainheiros,
pela lealdade cto scu iproccdimeiito, com-
os seus, collegas. , jReferindo-so depois, nos laços dc amí-
sade partiicular, declara ter* o maior or-
gullio em merecer os sons rentimciitos ca-
rinhosos. que cm todas as circuinistancias
lhe tem sempre manifestado, 'mantendo-
iiialtcrave!, unia amisade rá íiuc correspon.
de com a maior dedicação e com d mais
pri\5unilo sentimcnlo dtt I recoríhecimento.

Termina, por brindar o. sr, Almeida Car-
valliacs c sua esposa.
.Continuando coin a palavra, brinda a
scnliorita Mercedes Malaguti dc Souza,
filha do nosso companheiro Souza Laurin.
do, que com a belleza fie sua voz, tanto
realce dera 00 aeto realizado, agradeceu-
do o nosso companheiro. Saudou ainda o
com. Luiz de Malafaj-a, dedicado auxiliai-
da directorio, fazendo votos pelo scu re
stahelecimento.

O brinde final, foi levantado pelo com.
Francisco Ferreira Leal, em honra de ma-
dame com. José Sitra.

E assim terminou esta festa Intima, que(oi uma agnríioatJva demonstração do
alto apreço e consideração que todo» os
presente» dispensaram ao oruriversarrante.

« » •» '.
VIAJANTES

Dc Santa Catharina. onde ú agricultor,
chegou hontem. a cata canital. pelo Itapema,
o sr. João Luiz dc Andrade Junior. í.

Si í. í!
MISSAS

Rcza-sc lioje, ás 9 i|s horas, jia matriz
dc S. Christovão, a missa dc «eis iiiczea
por alma do engenheiro naval Carlos de
Faria. • .. m

...';'¦'
Rcza-se hoje, ús 9 lioras, no 'allar-mór da'

matriz de >b. Christovão, n missa do i"
anniversario do fallcciiiicnto de d. F.urydií-
ce de Queiroz Gonçalves Corrêa, que -man-
da rezar sou esposo, sr..Luiz Corrêa,:fun-
ccionario da Caixa Iicoiiomica.

*
Tendo passado honlcm o ip" aniiivcrsario1

da morte do inavcclnl Carlos Mrchado
lUtcncourt, sua ía:ni'ia manda celebrar,
tuna -missa lioje, ás o lioras, na matriz de
S. João Uaplista da Lagoa. . !

Si *
FALLECIMENTOS

Falleceu, cm Carbaccna, onde gozava de
geral estimai a ícnhorila Aracy dc Almei-
da Brandão, filha do general dr. Antônio
Carlos Brandão.

í*.
Falleceu 110 dia 31 de outubro cm An-

gra «los Reis a professora d. Ulisa Kahello
do Vasconcelos, •filha do finado professor
Thomaz Rabello dc Vasconcellos.¦ Seu cnterramcnto,( nuiito concorrido veri-•ficou-sc 110 ccmilcrio do Carmo daquclla
cidade.

, Por tclegranima particular, tivemos a no-'
licia de ler fallccido, cm ¦KòrliVeza", o co*
roncl Paulino Barroso, capitalista rcsiden-
tc no listado do Ceará.

O extineto era sogro do dr. Eduardo
Studart, deputado federal, o pae dos dra.
Euclidcs Barroso, director geral dos Tele-
graphos. e Hcrmuiio Barroso, 1» viec-presi-'
dente datiuclle , Kslailo e chefe politico. ,

Tendo exercido elevados cargos dc res-¦ponsahilidade politica, 110 rcgiilien passado';:o coronel llarroso deixou numerosa familia
c morreu estimado c respeitado por suas
altas qualidades pessoaes.

9
No Hospital da Misericórdia, falleceu

liontem o sr. Augusto Torres Alvarenga,
anianticnse da Direetoria Geral dos Cor-
rcios, cm exercício na 4' sccção, devcntlõ.
realizar-se hoje o enterro 110 cemitério de'
S. João Uaplista.

O arando sairá daquelle hospital, á 1 ho-
ra da larde.

s!t - • •««
Ivin sua residência, 11 rua da Matriz do

Engenho Novo 11. 8, falleceu liontem, ás 3lioras da tarde, o 1" tenente 'Lopes da
Silva, cujo enterro terá logar hoje, á tarde.

Enterrou-se hontem, ás, 5 lioras, no cerni-
terio da Ordem de S. Francisco de Paula
o sr. Antônio Isidoro dc Castro.
———— * —--*-jr~jTi*—-^a*-i

r«"iii,,ii mv | Biscoutos
Manteiga piirii n:ita(

ovôsifrcscos ; Leal Sadios

/Espinhas 110 rosto e manchas da
pelle, devidas á má digeslão e fenncii-
tações intes-íiiiiics, curam-se com as''Coitas de Saúde"; vendem-se na dro-
garia Pacheco, rua dos Andradas, .4^:

FUMAR -'^j
Charutos "OUVIDOR"'

. '-.' SABER GOZAR.

UM COHUAIUtU DAS AHAHIAS

O devedor pede protecçlo á
policia

Theodomiro Martins, proprietário de
um «hotel á rua .Santa Qirolina 21, -na
Tijuca, deve nma velha conta -na pa-
daria Aragão; á rua Conde de Bom-
fim.

O dono da padaria., nao vendo outro
meio para obrigar o Martins a pagar a
divida, clllregotl-ii .1 um cobrador de
comas perdidas c esle, no c-:crcicio
mais ou menos legitimo de seu man-
dato, escreveu-lhe a seguinte carta,
em cstylu positivo c concludente:"Ric 4 dc .novembro de 1916. —
Saudações. Amigo e senhor Theodomi-
ro Marlius: Tenho a honra de parti-
ctpar-llic que, no prazo dc cinco dias;
o senhor tenha a bondade dc vir pagar
a quaírtiá que deve na -padaria Aragão,
cuja quantia é 1C0 mil, e poucos réis,
que do contrario o riur.KO eslá sujeito
a qualquer "sepção"! -em qualquer lo-
^-ar que seja encontrada a sua pessoa.
¦Sem nifiis., subacrevo-me cetu estima,
tle v. s. — Manoel Arcino Gomes, ex-
nuiriulieiro da Armada brasileira.",

O 'devedor, apavorado com a intima-
iiva, correu ao. 17" dislriclo, cuja poli-
cia -procura o Manoel Arcino, para eu-
EÍUiil-0 a ser ii-.njs ?-.;aso:io c-.u seu
modo dc tobfar,

BEBEDEIRA ENCRENCADA

Deu para lazer desordem e íoi
acabar no xadrez

O prelo Manoel Henrique Alves, de-
pois de. uma noite dc rassala pagodeira,amanheceu hontem numa destas bebe-
fleiras de, caixão á cova. Mas aiíi-.I;i
não satisfeito com a carga de cachaça
quo tinha na pinha, foi -para o bole-
iHiirii dn rua Visconde de Itauna 301,e quiz beber mais. Como não lhe des-
sem mais bebida, o Manoel espalhou-
se. quebrando louças, mesas, cadeiras,
clc, até que, para poder dominal-o
partiram-lhe a cabeça.

A escorrer cm sangue, foi o páod'agi:a. preso o, depois dc um banho
de arnici á alterada cabeça, foi reco-
lhido ao xadrez do 14? dislriclo.

ULTIMA HORA
ULTIMA HORA ;

Manoel Hèrmiâa Bon-
Ihosn

Tendo fallecido liontcmi p.o
*w!i* meio dia, sua esposa, filbus, ir-

5 mães. cunhados e mais parentes
<*ft çoiividani tolos 05 amigos c mais

parentes para acompanhar o cn^
tcrramciito, hoje, ás 3 boias iln tar-
dc, ssindp o corpo da casa n. Cx, dn

I run Pinheiro Guimarães, para o cem:-
terio de -pão João Báptista, a p;':. polo

| que deíle já sc confessam ngradecidoss
í.-.-H.

.0 FESTIVAL EM HO-
MENÁGEM AO GO-

VERNADOR ELEITO
. AMAZONAS

'. Ò' festival de aviação, promovido
pelo Aero Club Brasileiro, ' em home-
nagem ao dr. Pedro de Alcântara Ba-
cellar, governador eleito do Amazonas,
realizou-se hontem, no aerodromo do
Campo dos Affonsos, e correu muito
animado, favorecido pelo bello tempo
que fez.

- Cerca de 8 lioras, chegou ao Aero-
dromo o dr. Alcântara Bacellar, acom-
pamhado pelo commcndador Gregorio
Garcia Sèabra, presidente do Aero
Club, coronel Simas Ferreira, deputado
Agapito Pereira, drs. Raphacl Macha-
do, Clcantho Jeqtiiriçá c Bclcm de Fi'-
gueiredo, sendo recebido pelos sr». ge-
neral Bento Ribeiro, Domingos da Sil-
va e tenente Bento Ribeiro Filho. , ,- Touco tempo depois, foi dado. inicio
ao prograninia; que constou de vops,
sendo o primeiro executado pelo avia-
dor Darioli, que, num Morane-Saulnier
de 100 II. P., "decollou" após uma ra-
pida "rotilage", chegado um pouco a
cerca de mil metros. Dahi, depois de
voes de fantasia, tomou o rumo dos
acampamentos do Exercito cm mano-
bras, effectuaiido um "raid ' de meia
hora, que terminou com '*vol plane c
numa bella "aterrisage".

Depois.dos vôos. o dr. Alcântara Ba-
cellar, acompanhado pela direetoria do
Acro c pelos presentes, percorreu, cm
visita 03 "hangars", c as officinas do'.lierodromo, guardando "*fi:>tiiiia impres-
são do que viu. ,

. ; No salão da Ii-scola de Aviação, foi,
em seguida, servido um "lunch . Nes-
sa oceasião, o cominendadôr Scabra
brindou o dr. Alcântara Bacellar, o lis-
tado do Amazonas c a sua representa-
ção - federal.

O homenageado («apondeu a esta
saudação com pablvris dc animação
aos propugnadores «Ia aviação nacional
ali presentes, e fazendo votos pelo pras-
peridade do club, agradeceu, cm nome
cio scu Eslado, as gentilizas que tinha
recebido. ...

Além destes ainda houve outros
brindes. ' .

A festa terminou ás 10 horas, sendo
o- dr. Alcântara Bacellar acompanhado
pelos dircctorcs do Club.

CONTRA A XfôURASTHKiNIA

Charutos "INDIANOS"
FABRICA "OUVIDOR"
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O CRIME DE ITAPIRU
APPARECE UMA

NOVA VERSÃO
Foi noticiado ha dias o facto oceor-

rido na. rtia Itapirti', num botequim
onde os indivíduos Irincu Alves Viei-
ra, encadernador, pardo, Antenor San-
tos preto, empregado 110 Banco dos
Funecionarios Públicos e morador a
travessa Vista Akgr-e «n. 6, c" outros
indivíduos, embriagados, cicpois tle
uma farra, provocaram c aggrediram o
operário Luiz I.eonidio, residente a
rua ll.ipiru' n. 152, e depois, indo cs-
peral-o mais adeanle, dcixàram-<n'o
gravemente ferido a faca, na cavidade
¦abdominal.

Irineu Alves Vieira foi preso pela
policia do 9° districto como autor de
tal ferimento c, sendo interrogado na
delegacia, onde foi lavrado -o auto de
flagrante, confessou o seu crime, pe-
a-ante algumas «testemunhas do, crime 1
pessoas que assistiram ao inquérito.
Tombem foi iprcso como cúmplice o
companheiro de Irineu, o prelo Ante-
nor Santos.

«listando agora quasi a concluir-se o
processo, que deve ser cm breve re-
mcttido ao juizo competente, chegou a
policia do u" districto uma denuncia,
que, quando mais não seja, merece at-
tenção.

Essa denuncia ,foi levada ás- atuori-
dados do 9° districto por Joaquim José
Ccroiieira. Manoel de Oliveira, Ale-
x-audre -Rosa e Joscpha Martins. Se-
giuido elles, foi autor dos ferimentos
cm Luiz Lconidio o companheiro d«
Ir.incu, Antenor Santos, conhecido por''João Cândido". .¦ Ha, de facto, indícios conlra Ante-
nor 'Santos.

Hoje, o dr. Sylvcctre Machado, de-
legado do 9° districto policial, cm. in-
querito que será anncxado aos outros
autos, ouvirá; ar. «pessoas acima e mais
onitias que estão -sendo pa-ocuradas c
que conhecem o facto.'• Talvez, também hoje possa ser ouvi
do Lconidio pelo escrivão Hyginb, 11;¦hospital.

Doenças nervosas c impotência —
.curam-se com as "Goltas de Saúde";vendem-se na drogaria Pacheco; Tua
dos Andradas, 43.

mm m ttm m m»
COBRANÇA A' PAO

Não pagaram, mas leva-
iram surra de tirar couro e

cabello
Com os títulos acima, nos referimos,

cm nossa edição de 3 do corrente, a uma
cobrança de |alúgiieis feita par José de
Silva Cardoso, a scu .'ex-inquilino Da-
niel Barros, residente á rua Vidal de
Negrciros n. G3, aeciisando-se aquelle
senhorio de haver espancado a Daniel
c ás hcspanliolas Maria Alberti c Fran
cisca Carvalhacs, auxiliado por capaii-
gas.

Podemos, entretanto, affirmar que cs-
sas aceusações não tem fundamento ai-
gum. Pelo S" districto policial fui feite
inquérito a respeito, ficando apurado

iC.oin os depoimentos de testemunhas ido
líêiis, a improccdcncia das allegaçõc.-
feilas pelos queixosos acima, c que. a
contrario do -ue foi propalado, Mauóe!
Alves, armado de navalha, investiu con
tra José da Silva Cardoso, tentando fe
ril-o, 110 que foi obsládò pelo negociante
Raul Alexandrino de Souza, morador 1
rija Vidal de rvegreiros n, S6, que, au-
xiliado por Alexandre dc Faria, desar
hioti-o.

Acudiram Alves, Francisca Carv.i
Umes. e Maria Alberti, moradoras nu
casa n. C.i da rua Vidal -dc Negrciros':
aquella, .armada de vassoura, espancou ;
Alexandre Faria, c a.ultima, com un¦bloco de pedra na mao, tentou arremes
sal-o conlra Cardoso.

Pelo que acima ficou exposto, vê-s-
que não passa de uma invcrdadi
o <_\]fi articularam os queixosos, pois 1

..respectivo inquérito foi iniciado a 2S d
cutubro rtido c as suppostas victima!
subníeuidas ao exame de corpo de -de-
lido, cujos resultados furam negativos

1NGLEZAS
As loüitltiins raspinirns só naCASA LONDON

Cuico deposito 110 Ilio. Tcmn-
sob ínoilltlu

50$000, 6G$000e 70$00f
Aviaihentòs do l'~ qunliiliulcCuidado com os imitadores; A11 ousa cnsa é
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Tres garotos mysteríosamenfe
toados

A policia do 4o districto prendeulionleiif os menores Antônio de Quei-
roz, de 15 annos: Dominpfos da Silva,
de 14; e Jorje Baplista da Silva, de
15. lisses tres garotos qne, de súcia.
andam sempre a vadiar1 pelas ruas do
4" districto, iiprèscnlam a originalidade
de screin iodos tres tatuados; tendo as
iniciacs C. C. C. no braço direilo, ao
lado de outras figuras, tacs como cora-
ções sangrentos e atravessados por fie-
xas e até, num delles, as armas da Rc-
publica.

Interrogados sobre a significação dá-
qtiellas iniciaes, os ires pe.r.icnos de-
clararam que attraidos uni dia para uni
corredor da rua do Lavradiò, dois lio-
mens os martáram á força, tendo um
ileücF roubado 5S000 a Anionio.

Perguntando Antônio, aos dois mys-
leribsos indivíduos para que serviam
aquellás marcas, uin dos dois respon-
deu:

— P.' para tpic vocês se lembrem dc
nós...

<«s Ires vão ser recolhidos ao AsyJo
dc Menores,

A GUERRA
Os italianos repellem todos os

ataques do inimigo
Roma, 5 — (A. ÍI.) — O ultimo

communicado do gcncralissímo Cador-
na diz què foram repellidos pelas tro-
pas italianas todos os ataques idos aus-
triacos á posição do Observatório cm
Cimabocche, soffrendo o adversário
peídas sangrentas.

Os italianos reforçaram, e ampliaram
as suas novas posições na frente Giulia
e fizeram aoo prisioneiros.

Eleva-se ao total de 40.363 o total
dos prisioneiros feitos pelos 'italianos
11a frente Giulia desde 6 de agosto até
esta data. „

O "Gaulois" e o ultimo
empréstimo francez
Paris, s — (A. II.) — O Gaulois

escreve a propósito do recente empres-
tinio: • '

"Na próxima quinta-feira, o minis-
tro das -Finanças,sr. Ribot, f;irà na tri-
bima da Câmara umal impressionante
declaração, á qual iprcdizcmos o mais
vivo suecesso. Teremos visto na mes-
ma semana tres brilhantes viclorias: a
de Doiiaumont, a de Vatuç e a da
economia franceza, ciijos recursos incx-
gótavcis permiltirão aos nossos herói-
cos soldados proseguir • nos • seus sue-
cessos até ao dia do inevitável e defi-
nitivo triumpho"

A artilheria italiana
em acção

Roma, 5 — (A. A.),— A,artilheria
italiana cktá bombardeando insistente-
mente e coin grande violência as posi-
t-ões dos austríacos cin Comem- e Dore-
berg. ;,',.-_. ;

Segundo communicaçoes aqui recebi-
das, os estragos causados pelas granadas
italianas são extraordinários, esperan-
do-se a cada instante que-essas posiçffes
caiam em poder dos- italianos.

*
A Polonlia vae- construir

(uma monarchia here-
ditaria .

Londres, ¦ 5 — (A. II.) — Segundo
noticias tclegraphicas ,de Amsterdam,-
comiuunicaiido despachos recebidos de
Berlim, cm Varsovia c Liiblin foi hoje
publicado um manifesto, atiiilinciando
que os imperadores Guilheiinc II o
Francisco José I convierahi estabelecer
a Polônia, como Estado, independente,
sob a fôrma de uma monarchia hereli
taria.

O governo constitucional pdlaco dç-
terininará mais tarde quaes as frontei-
ras do novo Estado.

Concurso de declamaçio em
Buenos Aires

Buenos Aires, 5 —- (A. Al) — Rça-
lizotl-sc hoje, na sede do Conselho Na-
cional das Mulheres, o concurso dc dç-
ciámação, para a disputa tio prêmio
dado pelo coronel Abel Botelho, minis-
tro iplenipotenciario do governo portu-
truez entre nós, denominado "João dc
Deus''.

Antes do inicio do interessante tor-
•leio, o representante diplomático da
Republica porlugucza, fez anua bella
conferência sobre a acção , da mulher
na educação, conferência essa que foi
niuilo- applaudida e cheia dc bcüas con-
cepções.

¦rn m o»*»

NOTICIAS DE PORTUGAL
Lisboa, 5 — (A- it-)" —;' N? slt!l

sessão de hoje, o Congresso du b.cono-
inia Nacional reconhece» a urgência da
rlijulanientaçâò da cultura da belerra-
b:r'e da canna sacafiiia na inctrònólc e
do fa-brico de assucar.

Lisboa, 5 — (A. A.) — Dizem ai-
guns jornaes desta capilal oue nos cir-
culos militares daqui se affirma que o
governo fez partir 30.000 soldados para
os campos dc batalha na França.

Essas tropas, segundo se' diz, bata-
'liarão ao lado dos inglezes.no Soritme.

Lisboa, 5 — (A. A.).— 1;V .esperada
-nm grande interesse a reunião do
Congresso.

Dois comediograpiios feridos
num desastre de automóvel
Buenos Aires. 5 — (A. A.1 — O

automóvel guiado pelo conhecido com-
mediographo e engenheiro Ricardo Hi-
iken, t|iic levava em sua companhia o
sr. Júlio Sanchcz ('.ardei, outro com-
•iiediograplio dc egual valor, foi de cn-
-outro com outro automóvel; .cuspindo
ao solo os respectivos passageiros.

Tanto o sr. Tarde! como o eiige-
nheiro Hickcn ficaram feridos, com ai-
sumia gravidade.

Motivou o accidcnlc uma manobra
¦na feita do primeiro automóvel.

HO PARLAMENTO
HESPANHOL

UMA SESSÃO' AGITA-
DISSIMA

Madrid, ? — G-V H.) — A sessão
Ia Câmara dos Deputados^ esteve
ijriUulissima. Durante, a , discussão
Io orçamento; ventilòti-se a questão
Ia saida ilo sr. Ur/.aiz, da pasta (Us
r-'iiianç.'is. Esle declároü-se suspeito
inr.i tralar do assumpto, accresccn-
'iiihIo no entanto que Imliani qticri-
'o-'íorçal-o .r prevaricar. A'proposi-

-> recordou a plirasc .de Gaiiibettii:'Siihniertcr-sc1 011 ilemlttir-se" — de-
rlitraiiilp que preferira abandonar o
overno. O presidente do conselho,

¦onde de Rpmanoncs, intima o ora-
'or a que dipa quando c como os
«eus collegas de sabiuete procuraram-ihrifíal-o a faltar ào cumprimento
'os seus devores. O actual ministro
'as Finanças, sr. Allia; protesta euer-
ocamente! contra a injuria lançada
mlire -o gabinete, c o sr. LTrzaiz tenta
'ofender-si: dizendo que mini-a tive-

-a intenção de ofícnder os miiiiuros
ítm nunca havia duvidado da sua
¦onradez. O conde de Roíiianoiics
¦eda que lia falta! dc losica. pois o-.rador acetisára o gabinete c agora"1 

procura deíetiilel-o. Em noriie da"¦rimara, 
usa da palavra o sr. San-

mez Guerra, que levanta a oftciisa
* classifica o sr. Urzaiz de caso pa--''.olocrico, concluindo por affirniar
ine elle-está iiriposstbi!ita«dò de vol-
*ar a ser mityslro da «Coroa. O sr.
Urzaiz queixa-se dc aue as suas pa-'arras foram mal interpretadas c
-ctracta-se. «Em vista disso, o presi-
lente da 'Câmara; sr. Viilanueva; tle-
-lara-sc satis feilo, com as explicações
dadas, com o que não concordam
vários deputados. Nesta altura, o cs-
candalo assume taes proporções que
o presidente resolve interromper a
¦«essão. Eram 22 lioras.

Constou que o sr. Vill.inítcva ia
deniiuir-se do cargo dc oresidenfe da
Câmara, inas nos corredores foi des-•11cr.tii.lo esse boato.

"vwnftmtmt-mfjg*»^»^^

O chancellèr ufugüayò
desiste de um processo

Montcvidco, 5 — (A. A.l — Acrccü-
Ia-se que c dr. Balthazar. B.ru-.ii. triinis-
tro das 'Relações Kxteriores. desislirá
de intentar a acçfio criminal, projecta-
dn contra os responsáveis pela publica-
ção do Diário Nitrvo, do ¦ Dcparlamcn-
to tle Salta, ci-.i cujas coiumnas fnram
feitas publicações julgadas calumniosns
c offensivas a 0. ex.

AINDA AS FESTAS EM CAMPOS
A IXAVOUBAÇAO DOS MEIHO-

BAMUNTOS DA. CIDADE
Campos, s — (Do nosso correspon-

dente especial) —- De regresso da Usi-
na S. J0S0 da firma Üma e Maga-
lhães os presidentes inauguraram os
melhoramentos introduzidos pelo actual
prefeito e o governo do Estado, que
constam do serviço de esgoto e dc abas-
tecimento d'agua, com o asseiitamen-
to de novas bombas electricas para
fornecimento dc sete milhões de litros;
arborização do parqu Nilo Peçanha,
avenida Alberto Torres; escola ao ar
livre; o busto do dr. Nilo Peçanha;"praças Rio Branco e Prudente de Mo-
raes; avenidas 15 de Novembro e 7
de Setembro. A exposição foi inaugu-
rada uo theatro S. Salvador que
apresentava bclla ornamentação clectri-
ca (concorreram a esse certamen, entre
outras) as casas Bcmvindo A. & C. Leão
Ouro & C, Leopoldino C. & C. Malvino
Freitas; estação geral de experimenta-
ção; Usinas: Gcncimado, Santa Cruz,
Cupim, Pureza, Poço Gordo, Barcellos,
Santo Antônio do Outeiro, SiniSo,
Cambahyba, Sapucaia Tasy, e Quissa-
man, Fabrica de cerâmica de Luiz
Rosa & Cia., Francisco Caetano Silva,
Fabrica Caconda, Luiz Limonge & C.,
Guilherme Ferreira Dias!; Padaria
Guillon, açougue Federal, David Silva
Kodrigues, viuva Roberto Alvarenga,
Manhãcs & Cia., e João Balli, com
produetos dc suecos não fermentados,
vinhos finos, produetos- jpharmaccúti*-
cos e muitas outras industrias.

A PRISÃO DB UM LADRÃO
Campos, 5 — (Do nosso correspon-

te especial) — Os agentes de policia
que acompanham a comitiva prenderam
aqui o ladrão Betello Giovanotte, que
para ahi segue. ....

A VIAGEM PARA A USINA
S. JOÃO . v .

iCa"pos, 5 (Do nosso correspondente
especial) — Terminada a visita á usina
dc Santa Cruz, os presidentes e suas
comitivas tomaram o pequeno vapor"-Parahyba", com destino á usina de
S. ,João.Km caminho, devido á impericia do
mislr-e do vapor, encalhou elle no logar
ü'eiio|MÍiV.ido "Ponta Moiubiça". onde
permaneceu durante duas lioças^ çom
grande susto para- todos.
. Afinal, o chefe de -policia do F.stado,
dr. Macedo Torres, depois dc'iiiiiume-
ros apitos de soccorro, tomou uma ça-¦nóa, e, de uni itelephoiic • da usina
União, pediu o auxilio dos srs. Mo-
rcira Machado & C. listes enviaram a
lancha "Julia", que transportou 05 'cx-
cursionistas pára a usina S.João.

Ahi foi offerccido lauto almoço,
O proprietário do estabelecimento,

sr, João Alves Magalhães fsaudou os
srs. Wcncesláo Braz c Nilo Peçanha.

lím nome dos dois presidcnlcs, rcá-
tioiideu, agradecendo, o ministro da
Agricultura, dr. José Bezerra.

A' 'ínesa sentaram-se os membros das
casas civil e militar do presidente da
-Republica, ministros, deputados, sim-.
dor Bernardo 'Monteiro c representantes
da imprensa.

A lancha "Julia" partiu á tarde da
usina.

O REGRESSO A* CAMPOS
Ca*"-^s, 5 (Do nosso correspondente

especial) — A comitiva presidencial rc-
gressou da usina -S. João, ás 4 horas
da tarde, cm uma lancha.

Os Idois ipresidcníes (desembarcaram
110 cães da Avenida v.3 de Novembro,
onde estacionava grande massa. popular.

Em bondes especiacs, os srs. Wcii-
ccsláo Braz e Nilo Peçanha, ministros;
representantes da imprensa c demais
membros da comitiva seguiram .1 inaugu-
rar as obras do saneamento dá cidade.

Os -bondes desceram pela Avenida 15
de Novembro; em meio da qual se er-
guia 11111 obelisco de estylo romano, cm
ciijas faces se lê a seguinte inscripção
— 5 de novembro dc íqid. — Inaugura-
ção das obras executadas na segunda
presidência do dr. Nilo 1'ccanha. sendo
secretario geral o dr. José Mattoso da
Maia Forte, — Campos transforma sua
cidade com os lucros do seu solo. —
O governo do Eslado mandou construir
as obras de transformação da cidadã
pela coníniissão de sancamcniio. chefiada
pelo engenheiro Jorge Lossio.

A lei n. 1.037, de n de novembro
de i.oii, mandou arrecadar a laxa so-
bre assucar, offérecidâ uelos usinciros,
nara custear as obras fie saneamento c
'.. ."'.u.T-.amentos da cidade.
INAUGURAÇÃO DAS OBRAS DE

SANEAMENTO
Campos, 5 (Do nosso correspondente

especial) — A's 5 lkiras da tarde, o dr.
Weiicesláo Braz inaugurou tolas as
obras de saneamento d:i cidade, iu.ln on
reservatório dágua, locai onde mais sc
demorou.

F.1-,1 seguida, inaugurou a rede de cs-
gritos,'-a escola so ar livre Xilo Peça-
nhii. ,Após esses aclos, o presidente da Rc-
publica rcçòlheu-se a aposentos parti-
ciliares, afim da descansar para o ban-
oueie, ouc será servido, ás 7 iU horas
dá noite, 110 J.yceu, onde se acha, jun-
tamente'. com Ioda a comitiva;

O regresso para o Rio 'eslá marcado
i...'-, ..-nn hora da madrugada.
UM DISCURSO 1.0 VRTJSIDEXTE

DA ASHOOW.ÃO COM-
MERCTAL

Coirns, 5 (Do nosso correspondente
especial) — Foi este o discurso pronun-
ciado 110 almoço da usina S. João, pelo
prés'de'nte da Associação Commercial,dono danuclle estabelecimento."A honrosa visita que acaba dc ser
íeila ao nosso estabelecimento vem
trazer momentos de •indcfiiiivcl saíis-
facão para os homens que labutain nes-
Ia casa.

Não vos recebemos ao som de liar-
móniosas bandas, contrastando com o
espourar de foguetes.'Preferimos ipie siniaés de perto a
musica Üas nossas officinas, que bom
se casa ao attriclo das nossas niaelii-
nas. principaes factores do . progresso.Pelo que--tcreis .oceasião dc obscr-
var nu nossa usina, fácil será avaliar
o gráo de adeaütaniejilo da industria
assucareira desta zona, onde, muna
área de nlgiitiias dezenas de léguas
q-úatiradas, existem cerca de trinta ou-
trás. muitas das quaes de maior capa-
ci.iade produetiva.

rara consi-iriiirmos o pouco que está
feito, lem sido preciso ingentes csfür-
ços e muita .perseverança.

Ainda estamos bem longe de allin-
gir o nosso dcsidcralum, qtte será nos
àppai-elharmos para concorrei- com os
mercados externos.

Atliiigircínos esse ideal, se não nos
fnltai- n apoio,do illustre estadista que
dirige 03 destinei do nosso Estado, e
que. .melhor do nuc nós, saberá repre-
senta.- os nltoc interesses da nossa in-
duslria perante o eminente chefe da
nação, de cuja aUninistração financei-
ra e politica o ¦ u'y.'. inteiro vem eo-
lliendo os íiidhoies frutos.

Não procuramos somente .1 rcninnc-
ração do nosso trabalho; mas lambem
a grandeza do nosso Kslado c o en-
grntidccimcnio díi nação.

un nossos ngradccimentòs, pois. .
¦ ¦« » «¦ >— —

O presidente i Republica em
Campos

Campos, 5 — (Do itàsso corre-
poiulcntc especial) -~ Uni agente de
policia leve suspeita dc um indivíduo
que rondava o carro do presidente
ria Republica.

«Prendendo-ó, $?* seu poder, foi ap-
prc-heiidiilo uni punhal.

Verificou-se iepois tratar-se de
um pobre lavrador, que apenas dese-
java conhecer o dr. Wenccsláo llraz.

Um gande conflicto
em D. Clara

UM SOLDADO DO BATALHÃO
NAVAL MORTALMENTE

FERIDO
Tarde da noite, reunidos no botequim

de João Rodrigues de Brito, á rua Dr.Frontin 61, em D. Clara, estavam todo»os mais perigosos malandros da zona,a bebericar cm meio a uma algazarraterrível.
Ia o dono da casa a fechar as portas,— pois eram approximadamciitc ri ho-ras da noite, — mando ali entraram

dois soldados do Batalhão Naval, visi-velmente alcoolizados,- Sentaram-se c lie-
beratn ainda mais,, começando pouco de-
pois a quizillar com os circúuistantcs.

Estes, que como dissemos acima, eram
gente_da pcor espécie, reagiram ás pro-vocações dos fuzileiros com toda a vi-rulencia, originaiido-se dahi -pavoroso,
conflicto, cm que os dois «avaes e maisoutros tantos populares que tomaramsua defesa, tiveram uc se bater com
uma immensidade de pessoas.Eram, -i-ntauto, os navaes quem maisbravio se mostrava na luta, e por issoo agente de Segurança n. 97, que cor-ren ao local, deu'lhe voz de prisão. Em.resposta os navaes caíram sobre elle,espancando-o e feriudo-o.

tJorrcram então cm -auxílio do ageiílo
os soldados da Brigada. Policial 432 e244. aquelle do 4° batalhão ii este d»
3", que .pretenderam' dominar- os doi»soldados turbulentos, -listes estavam,entanto, cndcmoinliados, de sorte que.mal chegaram os nolicias, «Ues os des-armaram;-, ,-iggrcdindo-os com seus pro-pnos sabres, que passaram a servir dearma aos dois turbulentos.

A onda popular linha* augnicntudo ea indignação.era geral, e afim.de ame-drontar os navaes, foram disparados va-nos tiros para o ar.• Isso, porém, só serviu para 
' 

exacer-bal-os ainda mais, resultando dahi queum popular vendo-se cm sério risco devida deante de um dos fuzileiros alvo-
jou-o na cabeça e feriu fogo. A bala foi
pegar o soldado na testa, no mesmo tem-
po que uma oulra bala o ferira nas cos-tas, caindo cile por terra, 'sem fala.A esse lempo haviam chegado 01conunissarios Edgard Machado c CostaBraga, do =3" districto, com mais pia-ças, e só então foi o segundo fuzileiro
subjugado e preso.Rodeado por vários policiacs foi essesoldado para o 23o districto, onde dccla-
1011 chamar-se. Manoel do Nascimento,
c ter 110 scu batalhão o 11." 220 da 6*companhia. O' outro soldado,- «mortal-
mente ferido, foi trazido. para a As-sistencia, sem que a policia pudessequaluical-o. ' ' .

Na Assistência é qtte sc apurou cha-mar-se elle José Diniz Pcfeirni e ter 23annos de, cdade. 0 Manoel do Nasci'-mento foi trazido preso para o scu
quartel, e o ferido recolhido' cm eslado
gravíssimo ao Hospital da' Marinha.

O agonie 97 e as duas praças de po-licia iicii citados tainbcui estão bas-
tanto nr ucados. Todas as testemu-
nhas ouvidas na delegacia do 23° distri-
cto ncciisam os fuzileiros como provo-cadores do conflicto. ¦ • ,

AS MANOBRAS MILITARES

O OüE SE FEZ HONTEM NO

A compra, pelo Chile, dos
navios allemães

Santiago, 3 — (A, A.) — Os jor-m.-.cs dcsla capilal noticiam qtic o go-vernó da Republica reiniciou as dc-
marches anteriores 'unlo ao represen-
tnnic diplomático da Allemanha entre
nós e aos,ministros dos paizes da "F.n-
teiltç", afim de obter por compra ai-
guns ou, todos 03 navios mercantes ::!-Icuiãcs internados nos portos chilenn',,
03 jmaes ;«:rio iucorporados & nossa
raririi-ha.

CAMPO DOS AFFONSOS
Os voluntários incorporados ao 7*

batalhão dc infanieria armaram hontem
no seu acampamento, uma tribuna, para
delia- falarem os oradores, que tomaram
parte na sessão civica promovida pelo
Centro Sete de Setembro. Além, porém,
dessa construcção -especialmente feita,
surgem, por todos o de todos.,os lados,
.110 acampamento, .fcananiancliões, pai-
moiras c outras muitas arvores trans-
plantadas para pcrlo das barracas, que
se acham drnradas 'enf uma elevação de
terreno, formando -todo o acampamento
uma figura de giartcllo, , ,

Em frente qunsi ;í barraca do general
Cabino Bczouro está nó espaço, ujeso
por uni páo, um- pfrande • c bellissimo
aeroplano miliiar, "feito por um solda-
«lo; em todos os cantos, são, levantadas
barracas dc palha e bosques' improvisa-
tias, com pesadisSimaS; arvores carrega-
das dc longe, a braço, para-darem som-
bra reconfortunte e servirem de abrigo
e dc salas dc visitas.

As, famílias dos voluntários encheram
honlcm'-r, scanipatiicn-td ¦ dando a nota
alegre do ilia, assistindo- aos uiatchcs
de football, ás canções brasileiras, cor-
ridas a pé c vários -outros números de
sport.

, Os uliinios exercícios foram dema-
siadó custosos devido á chuva que por
vezes caiu sobre os. pontos onde se cm-
¦penliarám em luta diversas , forças.

Foram executados, pela primeira ver,
os serviços dc saúde; realizados -pela
5a brigada de infanteria. cm Gericinú.
que consistiram 110 serviço de apanhar
o soldado ferido, pensál-o c depois en-
vial-o para o 'hospital dc sangue.

O thema foi desenvolvido-e executado
com precisão c agradou muito a pres-
teza dò serviço «le soccorro medico,
eslando o nosso Exercito apparc'.hado
dt* pessoal habilitado c conhecedor de
todos -os segredos dc sua-arte. cm caiu-
paniiai Muilo sc distinguiram, os offi-
ciaes médicos.

iA todas as evoluções das forças as-
sisliu o general Gabiuo Bczouro, com-
iliàiitlahle da região.- .'.,

Hoje, devem acampar o addido nilli-
tar da Argentina c o general Setembri-
•110 de Carvalho, já estando .preparados
para hospedál-.ns os apartamentos 11c-
cessarios, 111a Villa Militar, cm Dcçfdo-
ro, a 15 minutos do acainpamcnto .da3
tropas.

NOTCIAS
DE MUS

LAVRAS, 3. — (i>/> correspondeu-
!(.)_ — Hontem'; á tarde, devido á cx-
.plosão dc uma lata ce lieroseiic', deu-se
nesta cidade a tristíssima scena de um
incêndio, que cm poucos minutos devo-
rava, reduzindo a cinzas, um dos pre-
dios do coronel José Moreira de Alva-
vença.

Residia nesse predio tuna: familia
italiana. Compareceram ao local a po-
licia e. grande numero dc populares,
não lhes sendo possível extinguir o
•foíio devido á grande falta dágua.
F-->: attihgido pelo fogo o chefe da rc-
ferida famiVia italiana, que recebeu di-
versas queimaduras pelo corpo. Com-
pareceu a Assisleiicia; <|iie o medicou,
intcniando;0 na Santa Casa, não sen-
do crave o seu eslado.

Gniitiiiiia guardando o leito, sendo
melindroso o seu estado, d, Emilia Ri-
beiro, proprietária da fazenda Matto
sem Páo. São seus médicos assistentes
os conceituados clinicos dr. João Sil-
va e dr. Paulo Mcuicucci, estando
lambeni cercaria do carinho de todos
os scris ÍHltos.Vão bem adeantados ns melhora-
nientos dn Tlicatrq .Municipal. Cn-m
apurado goslo artisiico. o em:iresa.rin
F, Pizzolliiiiii transforma aquella casa
de diversões, possuindo já um bellissi-
1110 pauno dc boca, ouc lhe foi oífere-
cido Dçi,o coronc! Iüins Johanny, cujo
cÃvalhçirismo niuilo tem contribuído
para o progresso c grandeza dcsla
cidade.

Sua inauguração, que está designada
para o próximo mez de janeiro, é espe-
fada eom aucíedade, estreando-so
nesse dia uma companhia lyrica ene-
\ iamente contratada,|Realizon-se 110 dia 2S de outul.ro
ultimo, no districto dc- Santo Antôniorda Ponto Nova. o consórcio do sr.¦Manoel Alves Teixeira, com a srta.
Jandyrã Rezende. Ao r.cio comparece-
mm muitos convivas', seguindo-se ai::-
ni.-ida. «lansa até alta madrugada.Continuam, com animação, os nc-
gocios de gado ílcst» tnunicipio, com u
.-'.ila da carne, dei ido não só ;'i escassez
de gado. como lambem ú grande expor-

| tação da carne frigorificada, Esperamns agricultores '"este mimicipiõ grandeslucros.
Réalizam-se mm brilhanies resnl-tados os exames d0 Colhido Lavrense,

1 íão bem dirigido pelo intcllectual e etíu-cador coronel Azaria* Kíbciro «JeI gouza,

ifim, ¦ '.,-! wiülfari 
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Tivemos, ha. dois dia», occa.!âo de

__ur dos eiieilot soenicos, mostra*

ío «Uiuns dos múltiplos aspectos n-_
«lie apresenta.

O trabalho para se conseguir com-

iinar, com propriedade « colorido,
kar-ionicamcnte, sem contraste» deplo-

raveis, esses effeito», é complao „.e
piertificante.

%' um problema eoroplicad», que
«So peijuenos lacommo.oi di Wl que
«cm de montar uma peça.

Nest-S condi.Ses, parece-nos que «tí-

sos toraaremos Importuno», voltando
• tratar üo assumpto.

Além dos detalhes a que nos rçfe-
rimo», eni nossa chronmueta anterior,
sutras pequenas particularidades ha de

que não pôde desourar quem, com a

«sponsabili-aie das tepresentac.es de

unia peça qualquer, não queira concor.
ler para ver esta condeninada pelo »¦

«uccesso.
Temos, por exemplo, a combina.ao

das cores.
listas devem ser utllisaías de con-

foruiidade a se enquadrarem as íoií-í-

lis dentro dos scenarios.
l-xpliqucmo-nos melhor i a cor do

vestuário dos artistas, em determina-
dos quadros, deve casar.se com a cor

dos sccn_rios, ...manao-um conjunto

que n»o «ffcreça discoid-acia íe tom

que fira mal a vista.
Isso, que se assemelha. oe diiticu

obtenção, por «xigir, 4 primeira vista,

grandes sacrifício» par» o artista para
a compra de toi\ettes, tornar-se-S fa-
«il, porquanto, sem grande „«J de
vestidos, poderá ella conseguir o ef-
feito collràiado com toa simples mo-
dificação de detalhe do'figurino, ou
mesmo ctai um shnplleisslmo enfeite
«adicionado eom inteilige-cia e ade.
quadainente.

Qucra estiver «m _ií«_old_4e» a
Mspeito que experimente o processo
que indlosmosi

% wi qtl» o resultado i certo c
«fflcu.

- '# * *
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ROTO BB PARIS"

"O 31". NO CARLOS
GOMES

"O 31" é uma revista de xeslsten-
ele, que costa ji um uu numera de
represe-UgSeSi ato s_ nos palcos d»
ta capital como também -oa» acena»
portugueza». 'Dividida em dot» acto»
• oito quadro», a popular revista de
Iaulz de Aquino, Pereira Coelho e Al-
beito Barbosa, apanha, sempre que é
levada ao cartaz dc qualquer theatro,
11111a enchente 4 cunha. O valor
_.'"0 31", 4 verdade, esti encarecido
com a linda musica de Thon.uz Del-
Negro e Alves Coelho, que a orches-
tra do maestro Bernardo Ferreira, in-
terpretou fielmente.

Como todas as peças do gênero de
revista, "O 31" e um punhado de sce-
nas unidas pelo chamado fio de en-
redo, que as justifica.' Taes -cenas
são, porém, todas ellas, divertidas e
interessam deliciosamente a assisten-
cia.

Attcsla a preferencia da» nossas pia-
tias por essa apreciada revista portu.
gueza a enorme concorrência do pu-
blico ao velho theatro Cario» Gomes.
Apezar dc ter sido dada em première
ante-hontem foi elb levada i scena
no dia 3, no festival do actor Carlos
Leal que desempenha nella o papel
de "17", emquanto João Silva se nict-
te na pelle do "31". De outro» papeis
importantes tomam conta Medira de
Souza, Elisa Santos, Margarida Vel*
loso, 'Henrique Alves, Berthe Baron,
Tina Coelho e Jayme Silva.

Mary Soller, A, Pcrry, Amélia Pas-
tichl, Sarah Medeiros, E. Sallaty,
Plácido Perreira, Augusto Costa, Luiz
Bravo, Josí .Moraes e Álvaro Pereira
lambem figurara em vários papeis da
peça dos quaes tiram partido consi.
deravel.

A marcação da peça - engenhoso
trabalho de Jayme Silva, mclteut en
seént da companhia c a sua montagem
apparatosa.

CARTAZ DO DIA

quaes figuram como Interprete» o»
dois notáveis artistas Willtom Far-
num. o reputado trágico, e Mane
Louisu Derval. a bella actriz franceza.
Lutas de amor. um desses film», é
um 'empolgante drama da rude vida
do mar. de «cenas extraordinariamente
emocionante». O outro film —., As
duas fidalgas, è uma peça de lances
drama—cor. excepcionaImente inUen-
•os. .
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bAOA rJMID nío tem filial. 509, 60$ b 70$

Ternos sob medidde tecidos de pura U, leitio no rigor da moda
ido — 1
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No confortável cinema Avenida, vae
«er hoje «xhibida uma fita patriótica.
<fc assumnto palpitante e grande actua-
lidade. E' um soberbo e admirável
fübn representanito. a AivisSo naval
poitugueia. O» portuguezes residen-
tea no Rio hio de vibrar do entlm-
siasmo. relembrando a pátria querida,
ao apreciarem as evoluções da ejqua-
dra luzitana, com lançamento de
torpedos, inimersõcs do Espadarte, e
outros exercícios interessantíssimos.

*
Os freqüentadores 'do popular ci.

neina Ideal vio ter hoje um dia ver-
datteiramente encantador.. .

IV que nos salSos daquclle centro de
diversões terio hoje em prtmiére.
um proiframnia attrahente e delicioso,
assim coãstituidoi Choque mortal, dra-
ma social de granüe intensidade, em
5 actos magistralmente jogados pela
laureada artista Robinnei "Hypocri-
sia". empolgante film de estudo social,
em seis extenso» actos, interpreta'losnela _racicsa c querida artista Virgínia
Pearson. '..-.¦• #

O íris. o querido cinema da «n-

£rcsa 
Cruz Júnior", também ' muda

oje de programma. li aproveita
essa circumstancia para deliciar o
publico que freqüenta os sous, sa-
iões com um projrraainKi que c uni
encanto. Eil-oi A C°rsoria drama dç
vÍRorosas * scenas e tle üm' admirável
entrecho, fazendo a uiotonoiiista a in-
sinuante artista Mpria Jacobinii koii-
tade di ato drama deefJlsoaios os
mais esjtontcadores.- Como fxtra. em
matiníe "O pequeno chauffeur", de-
licada comedia dramática em duas
partes. * . .

O reputado cinema Americano, esta-
belecido em Copacabana, organizou
oara hoie um lindo programma que
deve fazer um suceesso indiscutível.
Esti elle assim 'confeccionado:• "A
íoven das montanhas" da Fox Film.
em sois longos acto3. e mais duas sur-
presas.

O Excelslor. o auerido ceutre 'le
diveiaõeõs da rua do' Cattete, annuit-
cfcíSra hoje <•_yr_i-a•,.. o-, gramle
drama da vld- moderna carioca, em
sois longos «cto», que, foi exfiibido ul-
timamente com grande suceeno no
Pathí.

4»
ARTISTAS DA COMPA-

NHIA CARAMBA

delle araneie'* e o actual exito trium-
phante do "Champagne Club", e para
breve, ji o cav. Vitule annuncia o
¦Cinema Star", efjm de proteguir na
e_rie interminável das suas novnla-
des. _¦.:-'"";.'-'_,

? A companhia Carftmba-Scogna.
miglio, que tio btllos espectaculos es-
ta proporcionando ao nosso. publico,
dando-lhe a conhecer as mais bebas
novidades europeu, no gênero ope-
reta, annuncia para breve as peca» •—
"Duque -Ca-simiro" e "Rei da recla-
me", completamente desconhecidos en.
tre nós.

4» A companhia Alexandre Azcvc-
do nio di hoje espectaculo, no Re-
ckío, para poder realizar o ensaio ge-
ral da peça "A Simone". que amanhã
ali subir* í scena, em "première".

A t> t )> do corrente, que se
realiza, no Carlos Gomes, a festa ar-
tistica da novel actriz Tina Çocllio,
que tanto tem agradado nas diifcren-
tes peças do repertório da companhia
Carlos T,eal. e do ponto da "troupe",
sr. João dos Santos.¦Subirá á scena, pela ultima vez no
Rio, a al>p_.udidissima revista "O .,;';
ampliada com o quadro luso.brasilciro"O 3i uo Brasil"..

.«> Kntre as figuras que compõem
o afinado elenco organizado , pelo
actor Álvaro Diniz, para o cinema
Rio, de Nictheroy, conta-se a galante
actriz Kva Duval qiic até ha pouco
tempo fazia parte da companhia Ale-
xandre Azevedo.

? «\manhi. no Republica, pela <-a-
ramba, rcpreseiitarse-á a "üva",. a
twÍKdo geral. Conforme noticiamos
constituiu a popular producção de
tehar um dos maiores êxitos da tem-
orada»

Para breve n novíssima opereta "O
rei da reclame"«_.

+ Entre os grandes empresários
ita'ianos e entre os primeiros da ope-
reta oecupa relevante togar o cav.
Ettor. VItale, por demais conliecido
«orno escriptòr, e especialmente, como
uni admirável "mctteur en scíne", e
ensaiador. Ettore Vitale que.é tuna
personalidade thcatral tem entre nós
muitos admiradores os quaes resolve-
ram promover no Palace-Theatre na
próxima quarta-feira uma recita de
homenagem a, Vitale, sob os auspícios
do Correio da Manhã.

Theatros
CARÍOS GOMKS — "O 31» (rcvista). A's 7 ,l)4 e Q 3I4.PA..ACE-'H--ÍATR-. — "Cham

pairnc Club" (opereta). A's 8 3I4.PHENIX — "Mntinóe dos huino--
nstas''. As .1 11, 1

REPUBLICA _ "O garoto de Pa-
ris" (opereta). A's 8 3I4. 1S. JOSB* — "A' redea solta" (ro-..vista). A _ 7. 8 3I4 e 10 11_. I

»"¦*.-:'*

Cinemas

nimndo Ira alguns annos, esteve no
r.yrico a'Companhia CHtá di Milano.
uma das peca» que maior cnthusiasmp
(lesin-rtaram foi o "Garoto de Paris .
imisiciJa por Montanari para o 11-
bretto que a nullugrado Cario Vizzoto
.iscrertra. IJ (to (,'arofo o que mais
«ntecesso ipz foi... o ftaroto. Ivlle e^

.1 Stcfi Csillnj! essa artista rara. como
raro ó o poipe. Nãji onde. f.-izcr.se
mais de um papel, scr-se mais ar-
lista no Renato do quo cila o foi.
rcfiMcnini cotij (Ipis.oilios castanhoc a
brilliarcu por entre a moldura dbs
s,:ii3 cabellos-—' cfranlitis lambem por
ealnicailõs do branco aos trinta c, pou-
.'os intui» —. quer 110 fato esfarrapado
,lo c-imr.-iHalo de Montniartrç. quer
cmn a sua linda cisnquinlia de duque
t.lti Oiiiitç tendo uo lado o seu espa-
.Ilm ibiirrulo; iirriiii.ito da caixa | do
uiitigi, oiíicio. ella é sempre graciosa
(¦ eiitiinbríidii.

AlcissauilrO Stefani, escrevendo a
Btíu resucito -¦> «om ícula a autoridado
•tio rSL-ii nome d«_ critico disse: ,"Uiffiefiiiiemõ b C-aroto de Paris
¦poderá c&nscjMi-i1 víma interprete com
.is dotes dc Csijlag. Pol pclla que a
sua aitc c o seu charme lirillianmi
u.-iilH,-fa»Uini_nití«, e Kc certa tis aue to-
res raia cila escreveram a peca, re-
fnriínndii os mil tmdas (\\\c a tornam
ussim sediictorai «t.i i a sua maior
trnicjó. o quq definilivaiiiciite a con-

!!'ijc nn Rfíimblíca.' tornaremos dc
novo a :,,ln.irjl-a, p.-ssc itrandc trilha-'ít > ii dtfla ve/. com o co.icttriio dc
)',tM,-.!Í!ii. Conjaivo. Valle.. «N'elly, (lary
,- ,',-, iiiai-stro Jkllezza qiic dirlgiri., a
«irrhtíslra. *> cí-pcclaculo ó c:u lícita
ile aiíiaiiiitm.;";

AMERICANO — «A joven das
montanhas", film de aventuras e ou-
trás duas surpresas.

CINE PALAIS — "Amor de Mes.
salina" (drama)! "Eclaár Journal (tio
natural); "A sentença de morte"
(drama).

EXCELSIOR - "Perdida", dra-
ma da vida moderna carioca.

IDEAL — "Choque mortal" (dra-
ma)i "Hvpocrisia" (drama).

ÍRIS — "A corsária" (drama) i"Vontade de aço" (drama).
ODEON — "Onde estão meus fl-

lhos?" (drama).
PATH1Í' — "Lutas de amor" (dra-

ma; "As duas fidalgas" (drama).» .# *
RECLAMOS

Cinemas
"Pôde 11 mulher evitar a maternida-

¦de?" li' esse o thema dc tun ro-
manca altamente impressionante de
Luiz Weber, o autor da Verdade nua
e quo figura lioje no cartaz do "chie"
Odeon sob o titulo — Onde estão
meus filhost

Nessa neça. verdadeiro estudo psy-
cliologico o seu autor em scenas ad-
miravelmbr.te traçadas procura dc-
monstrar o crime que commettcm me-
dicos especialistas e as "faiseuses
d'atiKes". ...Como se ve, o um drama flue, poloseu delicado assumpto. muito deve
emocionar o espectador,>»

O elegante Cinc Palais vae bojo,
com a mudança do r.cu oro.ramma. oi-
ícrceer aos iniiumcros /mí>i/iiéí ensejo
de apreciar unia nova creação da en-
cantadora artijtn russa Ulctia Makow-
síta que c nosso publico tanto ja tem
applaudkli'. A fcstclãdá actriz apre-
sentar-se-á 110 extraordinário "film"

 Amor de Mctsalina sensacional
cino-draina cm 5 a<rt°s cxtriihido dn
Brande romance polaco de Ivan So-
bicli — i''«'o inimiga.

A peca tem .unia montagem adiniiu-
vclmentc trabalhada nela Ambrosio
Fllm; Completam o nrogramniai hclair
Journal ultimo numero o a vibrante
comedia — A 'entençá do "mur.

*
O luxuoso T.itlié reuniu, nn pro-

gramma i,u_ hoje estréa dois admi-
raveis e stirprcenilcntes
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SuppressSo
da Espera PATHE ¦Am o - Arejf

onfortavel

_J_nt-rc os - . ,•,,-_-
ilScni o afinado e euco ua grande com-
¦panhia Caramba-ScognamigUr, (jiuscp-
pe Pasqnini oecupa posiçã» do nola-
vel destaque, razão por qu-. o publico
í prodjgo cm applausos sempre que
elle se apresenta cm sceia. Glúsepiic
Pasquini allia aos seus (.preciaveis no-
tes de perfeito artista os de cantor
emérito, conseguindo attrair syiuna-
tbias do numeroso publico que írc-

vasto theatro Republica.
Us # *

quetita o

Varias
O FESTIVAL DE HENRI-

QUE ALVES
No iiroximo dia 10 realiza, 110 tliea-

tro Carlos Gomes, um exeellente fes-
tirai o acto? Henrique Alves, artista
estimado da platéa carioca, quo sem-
pre o recebe com francas manifesta-
ções dc cjrinho. • , .

O espetáculo' qne será completo,
obedecerá ao seguinte progranima 1

Frimcira parte _- A revista "Dc
capote c lenço", em "jiremicre". Nes-

ta peça «me consta de dois actos e
nove quadros Hentique Alves desem-
pcnbará o papel de "Pateta alegre ,
por elle creado em Lisboa.

Segunda parte — Primeira ; c uni-
ca representação da tragédia japoneza
em uni acto, original do cscnptor Ma-
noel Penteado, ia fallecido " Lei-Sani"
do repertório do theatro Republica,
de Lisboa.

O espectaculo ?era ¦ niccrrailo por
uma conferência aulo-bic-grapliica, por
Henrique Alves, que escolheu o tlicma "Como vim parar ao theatro". ,

Na peça "Lci-Sam", aprcseiitar-sc-n
Henrique Alves, numa nova feição ar-
tistica, que o nosso publico ainda não
conhece. A revista "De capote e len-
ço" terá montagem luxuosa « scena-
rios inteiramente novos.

4gV Continuando a série de novnla-
deo dn seu vasto rerertorio. a compa-

nbia Vitalo vae dar-1109 brevemente
a nova opereta—"Cinema Star", que
e i.missinia c um dos grandes sueces-
sns ile opereta nestes últimos annos.

O renome que n companhia Vitale
vem crcatidò e aiiguuaitamlõ dia a ilía
entre nós, firma-se este anno mais
que definitivamente; _,,.-«_

A seguir i f'.Duchess.r dei Hal Tz-
ríti" tivemos "Vila Oaia" e "Addio

MUSICA
TENOR COLORAPO

Acha-se entre ni,s o tenor norte-
americano Colorado, do elenco do
Metropolitan, de Nova iork, e qu

110 Rio dará uma série dc audiçues
unicamente compostas cc-m_ program-
mas wjRiierianos. Ainda não cst;n c»
colhido o theatro onde realizara os
concertos, sendo provável que sc exln-
ba no Municipal ou no Lyrico.

Cinema Americano
COPACABANA

ÍIOJE-Maiá um programma .sen-
=acional, constituído pelo arrcbaHdor
film dramático "A Joven das Mon-
taiilias", da Fox-Film», em o actos
suMnics" e mais duas surpresas.

Amanhã — Em continuação, 13" e
14" séries da " Filha do Circo", sec-
nas snrprchcndentes — 5* <•• ó.»-fc-.ra.
"Perdida", sensacional.

_— ¦

A GRIPPE
E' debòliuda promptamente com as

pasitlltas de

Laxativo Bromo-Quinina
_ DF. —

E. W. OROVE , .
como afíirmam todos os clínicos, c

age como preventivo
¦ 1-11 ¦ 

O commando da região
no Pará agradece
ao governador do

Estado
Balem, 5 — (A. --•) — O corm-

mandante da região militar ofli-
ciou ao governador ilo Estado
agradecendo o valioso concurso
por este -prestado á instrucção do
Exercito, permittindo fazer effi-
cazinentc .1 da tropa, em serviço
aqui, e facultando, mediante soh-
citação do mesmo «mimando, para
auxilio ilas manobras annuaes, tq-
dos os serviços ferro-viarios, de
acampamento c brigada militar do
Estado, sçm os quaes seria impôs-
sivel coiicluir iitilmentc o pio-
gramnia da3| mcsriias.

ESCOLA QUINTINO
BOCAYÜVA

Na 'Escola (Jumtino Cocayuva, di-
rigida pela professora cathedratica
Adalgisa Cstber de Araújo e Silva,
realizaram-se os exame» ara accesso
de classe, dando o seguinte resultado:

Curso médio — a" anno — Appro.
rada com distincçto e louvor: Con-
stança Santos; com distincçãoi l.ury-
dioc Cosme da Silva, Isabel de Mo-
raes Rodrigues e Maria de Lourdea
Paria; plenamente, gráo: Manoela Fa-
gundes; plenamente, gráo 7: Juracy
Pestana da Costa; plenamente,- gráo o,
José Henrique Saniico Braiii. .

1° anno — Approvados com distin-
cção: Avelina tornes da Silva, Inah
da Cruz Soares, Roaa Ferreira Sabo.

3a, 
Ootaciliá do Rego Mello e Sylla

a Cruz. Soares; plenamente, gráo 9:
Kmma Salgado; plenamente, gráo 8 :
Dinorah Soares do Couto, Ilza Azam-
buí". Iitdith Ferreira dc Abreu. Maria«Luiza Corrêa, Maria Thereza de An-,
drade, Virginia da Costa e Silva e
Arinda Neves da Silva; plenamente,
gráo 7: Anna iMelchiadcs de Mello,
Ujanira Rollim da Silva, Hcrminia de
Souza 'Cruz, Laudecena Antunes, Ma-
ria Isabel de Oliveira Pereira e Se-
mirainis Corrca; plenamente, gráo 6:
Fjnestina da Silva.

Curso elementar —: a» anno -- Ap-
provados coin clistincção e louvor: Cy-
belo Mala. Sylvia . Ritter, Lúcia uo
Lago ltoriiu, Dulce McJins, Anto-
nia Ro.lim da Silva, felina dc Aguiar
Veiga, Alzira de Andrade, Elvira da
Conceição Ferreira, Pedro Paulo dt
Andrade, Yolanda Magalhães; com .dis-
tineção: Maria de Lourdes Rapouso,
Sebastiana Rodrigues, Antônio Borges
Coelho, Sylvia Faria, .\nna de Souza
Campos, Aracy Pinheiro, Amélia Nu-
nes Vilhcna. Olga Jordão, Djanira de
Abreu e Nair Paiva; plenamente, gráo
o: Alda da .Silva; plenamente, gráp 8:
Nair da Costa Mesquita; plenamente,
gráo 7: Gabriel Costa, Antonieta da
Silva Oliveira, Durvalina de Souza,
Anathagilda da Fonseca, lilvira Rosa
Teixeira; plenamente, gráo 6: Isabel
Fernandes. 'Estacio de Andrade, Züda
Jordão c Esthcr dos Santos.

1° anno — Approvados Cont dis-
tineção e louvor: AristFotelina . de
«\ranjo. Alayde Cavalcante. Yolando
Lécomle, Emilia do Sant'Anna. The-
reza Antunes. Argentina Ferreira c
Yvonne Costa; eom distincçãoi The-
reza Meirclles Helena Santos Aracy
Rocha. Aurora Lopus de Almeida, Hila
de Olivriec Santiago.' Áurea- baiiiico
Brasa. Oii-Una dc Jesus ..lariá José
de Carvalho, Nila de Oliveira. Carmen
Barroso Reina. Dlanira de Brito. Ma-
ria dc Lcurdes Soares. Jacyfa Rocha,
José R. da Silva Guimarães. Fiíis-
berlo Nunes Vilhena e Theodorico de
AH-uaucriiúej plenamente Rr«_o' 9-
Amanda Kctiart, Cccilia Vilhcna, Rc-
sina Ribeiro da Silva, Rosa Kunher,
Nair Ferreira. Carinçn Cunha. Enne-
linda Ferreira, Olindínlia - Goulart,
Celeste dos .Anjos. Maria de I.our-
doi Macalhãcs, Maria Bastos. Marina
Kunher Adylles JHria da Silva Ma-
ria Santisso Martim. Elisa Craoel,
Orlando líaptista da Silva Nelson da
Costa Mesquita, .Ulysse» R. -da Silvs.
Belmira Ferreira, Maria da Gloria
Florim, Nair dc Souza Amulo Adnl-
gisa Soares Moacyr Brasil; tilenamen-
to gráo. 7: Rnth Saniico Braga.
Yolanda Cameron. -Maria Nazarctlt,
Bòiiiiuçit) Francisco Saboya e Gilberto
Pestana da Costa.

Exame de applicaçao — Approvados
com distineção: Simplicia rWaia, Lco-
cudia Frtitas. Maria Carolina .Soares.
José Nut.es Vilhena Moacyr Rocha.
Arcliiuwdes de Oliveira 'Saldanha,
Yvonne Soares; plenamente., gráo 9>
Tharcilia Faria Hcrminia Pires. Iso-
lina Leite. Gcorginn ila Silva Maria
da Conceição dos Santos -Francisco
Barroso, lurenia MyrtliCB de Siqueira.
Tacy Fonseca,. João Tloriíes Coei-to;
plenamente, gráo 71 loviniana Telles.
Maria de Lourdes Guimarães plena-
mente, «ráo 6: Krncstino André Ko-
(lrigue-í Zoé Soares. Jacoues de Oli-
veirn Pereira Albeilina Mello c Judith
Lima. ,

Serviram tle examinadoras as nro-
fescoras: DD, Maria Serpa da Fun-
seca, S-bastiana Moraes dc Figueiro.
do Tustina Celeste Brasil. Adelina
Rocha de Souza Christo B.ertha Fw-
nandiua Mazza. Carmelia Augusta da
Silva c Üitã Caribe da Rocha.

FOX E PATHE'— A Aliança soprem»!—FILMS PATHE* E FOX
HOJE Í~~DVÁ8 CELEBRIDADES - H

W1LLIAM FARNUM v_y
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Luta 11

Amores |
®(Fox Film ^

Corporation) (__)
m f5 actoa (fa

Thema desta ma- @gistral peça: @Hercules protege s:
Cupido e é vencido vã»

por Venus. ®O maior trágico (3)

As
Duas

Fidalgas
(Edição Pathé)

4 actoa
Á linda protagonis-
ta repi:esonta ante
.vossos olhos ao
mesmo tonipo
dois persoua-

gens.

MARIE LOIIISE DERVAL
— u belleza sem par —
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THEATRO CARLOSJ30MES
;;-.",!?f.:'HIADOED_l!-THD„TRO DG I_SB0_ ~'-"—

HOJE
Gorencln—A. Gorjiio.

2 - SESSÕES - 2
A's 7 _3l4- c 9 3f4- da,

noite

FORMIDÁVEL E ESTRONDOBISSIMO EXITO
A noDUliirlBBlma revista cm dois netos e.ito quadros, de Luiza í,°Pr/^;siB;,",'p..veira Coelho o Alberto Barbosa, musica1 „è Thomaz Del-Negro o Alves Coelho

O papel do 31- porO l>apel <lo "17" por
CARLOS LEAL

•Soldado de Tancos»,
-Thuoplillo Calculado)

Henrique Alves
•Jlarqunza Dcspoillda» por
MEDINA DE SOUZA

0 (-Arco de Santo André por
JAYME SILVA

O

31
João Silva

Os papeis dc .Franceza.,
«Saodalia.-o «Apache»

pormm barom
Os «Guines», «Semente

de Amor», «Pado Camnro*
tc» o «Systematica»,

papeis desempenhados por
ELISA SANTOS

¦ ou
NO PAKAX.V

Kstrada dc rodagem construi-
dn pela milícia estadual

Curilyba, 5 - (A. A.) — Já f
acliãín conslruidos 1.20b metros «a
estrada de Assuiiguy, obra comia-
ila a uma columna estratégica. - o
Ileginiento de Segurança, tendo
sido atacados mais 700 metros da
mesma estrada.

nr
As

mundial impõe-se í» Outros interpretes
pelo ininimo gesto W maravilhosos:.
e vencerá como -? Sre. Kemm, Escof-

sempre I @ fier«Sra. Léa Ptron
fíujwia &jm_ Keapparicão da celebre Klniuo (Mi-s _Peai'l
VÍUlfiWa-IW-ir-* " "White)do_ Mysterios de Nova York no romance

do proezas sportivas inonualavels o assombrosas

Aventuras de Elaine
cujo primeiro capitulo: Pelo Fogo e Pela Vertigem é um desafio á vida e ao medo

No mesmo progranima, a seduetora Napierkowsku no terno devaucio
REFLEXO DO PASSADO

Quinina em fôrma su-
perior não affecta

a cabeça
Quando precisnrdes de quinitia, usae

as pílulas do

Laxativo Bromo-Quinina
o qual offerece tada.s ti» vantngcns

daquella, sem 'os seus mcon- :
venicnlcs, Basta nma provai A assi-

gnatura dc E. W. GROVE .
tm todos oa vidros

O JOOKEY-CLUB 1)8 MACEIÓ
NAO DEU CARIUDAS

HONTEM
Maceió, 5 - (A. A.) - "eviilo

A de ordem " liabcas-corpus con-
cedida a favor rle Joaquim Inno-
cencio, o Jockcy-Club suspendeu as

corridas annüncia-as para hoje.

'Cinema-TUeatro 
S. Josó ^lÈPffl

da ovchestr.i, Joíú Nunaa^,

TIO IE - ÕdTNÍVãmbro dc 101O - TIOJB

Tres sessões - A's 7, S 3.4 o 10 1,2-Tres sossúns
X> -5- A. SOLTA.

-R.___. ESA.
TI
-ÉS
-O
3ED
-A.
S
O
Xi
T
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0 qne é corredor
•Ao sr. if. L. declaro qtle o cor-

tieoto é «dizer: — "'De conformida-
de com o accôrdo íeito enli. «ií»';
eV't>;banco..." Dixer — "«tiil»-. en'
ê erro crasso, porque a fôrma pro-
nominal çi» nunca é regida de prc
l)C'31,ãO. • II

A um anoiiyino respondo que a
phi«aíie — "Não se emprestam h;
vros" c conecta com o verbo 110
plural, porque o sujeito da oração
e "livros", c o verbo está apassi-
vado. "Nao se emprestam" quer
diizer: — "não são emprestados .

Cândido LAGO.
 -_><-» o —

Massa de Tomate-- tU".
1 da Companhia. . Manufactora dc
Conservas Alimentícias.

¦1 « ¦»¦
ENCERRAMENTO DE U.MA

EXPOSIÇÃO DE CAR-
TAZES

Recife, s — (A. A.) — Com a
presença das altas autoridades do
listado foi hontem encerrada a cx-

iosi.ãò de cartazes.-— _> __-»—
GOVERNADOR DE PER-
NAMBÜCO REGRESSA

A' CAPITAI/
Recife, s — (A., A.) — Kegres;

sou hontem dc Timbaub.i, o pro-
vernador do Estado, que foi roce-
bido na estação pelos membros do
governo, altas autoridades c gran-
de'numero dc outras pessoas.__ » — .>

O

Gottas Virtuosas dte0 gj*
Curam bemorrlioiiles, males do utero-
ovarios, urinas c'o própria tystite.

-I»l»l
NO RECIFE

Juramento do bandeira dos
escoteiros

Recife, s — (A .Ai) — O jura-
mento tios escoteiros terá logar
no .pavilhão de gymnastica da Ks-
cola Normal, perante as altas au-
toridades federaes e estaduaes.
Após o juramento os escoteiros
desfilarão pelas ruas da cidade.

Quem quizer lêr sempre as ul
timas novidades é só na ca.ra Hiãz
Lauíirt, ageiire geral da A 1'I.AX-
VIDA.
,-S, RUA GOKÇAI.VKS DIAS, ,-S

Entre Ouvidor c Rosário
— » na • —

NO PORTO DO RECIFE

Evplosiio mima lanirlut da
Saude do Porto

Recife, 5 — (A. A.) —liontcm,
pela manhã, quando a lancha Dias
de Freitas, da Saude do Porto,
jesinfectava o vapor naiconal Cn-
riirupú, explodiu o motor da lan-
clia, ficando gravemente queima-
dos cinco tripulantes. Causou o
desastre uma grande lata dc ai-
cool, que sc achava perto do mo-
tor.

mn» tm *m 
IMMIGRAXTES JAPONEZES

S. Paulo vao recebel-os
S. Paulo. 4 — (A, A.) — São

esperados neste Estado, 110 anno
vindouro, 5.000 iinmigrantcs japo-
nezes destinados á lavoura.

aNEV.fi IDEAL Rua da Carioca,
8 62

Proprietário M. l»iN TO
Teloplione C. l'J37

Centro de diversões confortável e hygienico, dotado de Iodos os apelreclios
exigidos pela D. Direutoria da Saude Publica. Turbina de renovação dc ur

eexhauBtores de eliminação tio ar viciado. Luxo c segurança.
_E_CO_r_B -Assombroso, programma novo- HOJE!

Dois colossos; Dois monumentos do arte nnm só espectaculo!...
A portentosa fabrica americana"mWmmm%^^ÊgÊmmWmwmm^mmmBmmSaPlammmauSl FOX-FlllD Corporation, QUO OnCdlMia

o supremo expocnle da arte cine-
matographica, apresenta o sum-
ptiiario e penetrante .drama social,
cuja principal interpreto ¦_ a ultra-
formoza e notável artista

Virgínia Pearson
A qual soberana c graciosa encar-

nará a personagem máxima da
peça, sob o suggestivo titulo . .

•_r
HYPOC

Em 0 longos e vigorosos actos
Estudo profundo sobro a (loção o de-

mais defeitos dn sociedade, cuja exte-
riorldade raramente representa o senti-
mento o a verdade l.xprisieão nítida o
clara dos embustes o do cinismo quo lan-
to pervertem os costumes d ps puliro^ o
abastados. Pagina violenta do realismo
atroz quo fará vibrar a alma da nossa
platéia. -:

Snecesso sem igual!...
A outra obra de arte pertence aós decano3 da arte animada Palhó Prórcs:

Cabe a acclamada Donza dá belleza
,.'..74-_Mlle. Robinne

Que com a sua fulgurante feição e fascinador
olliar arrebatará os nossos espectadores, na luxuosa
composição dramática

CHOQUE iiOBTAL
EM 5 EXTENS..S E MIMOSAS PAHTES

Tirado e adaptado ao cinema do romance fr&nccz
Lo Mot »le L'Etiygmo que ó um trabalho popular
dc artòi moralidade c grande emoção.

Interpretes de escol pomposa misc-en-scene e
riquissimas toilcttes modernas

O v«B_-,«_l--.ea.ei--"0 Bucoeaao <_'..._. «_a.oca.-__ I...

i\iW*. m&

N. Íj7- Em vista dà granclõ extonsfio do programma, nio haverá a costumeira fila
exlrr. na matinée. , . . .', .. . , , „ ., . ^ .

QULnta-FEIRA — A intensiva campasi.ao dramatico-poltcnl da Pathé Frères:
AS DUAS FIDALGAS. !i luxuosas partes

QUINTÀ-RIilRA; 16 do corrento - UM NOME QUE EVOCA SAUDADES : Miss
ELAINE, a inosquo ivel heroina dos Mystorlos do New York reappareoerá no novo o for-
midavel nvimnco policial om 9 series o IS episódios cada um sob a dóiiòmlnoçãu synipa-
thica do AVENT-ilUS DE I LAlNE. „ , ,, , ,SEGUNDA-FlílRA, 20 do corrento — Tem inicio o mala sensacional, o mais proili-
gloso romance policial om serio que ató hoje so tem editado : Seu titulo í A MULHER
AUDACIOSA em 15 series dú 2 ctipitulos eadauma -• 30 CAPÍTULOS ! Obra emocionante
da selecta e conceituada fabrica IVI.UXO. 112.
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TOMA PARTE TODA A COMPANHIA
Sconnvios tleslumbranüssimoa — Sestontiantusapotlteosos

Vivam os alliados!—O Estoril Futuro
Apesar do grande suceesso alcançado

OMUMM.tMMeNNW"" 
Theatro Recreio •

! companhia Alexandra Aze- gvedo , «8
1 Totirnée Cremilda d'01ivelra•

Não ha espectaculo f
[para ensaio geral da no
1 tavclpegado Bncux

?BÍHl_Í4«H
brevemente retirará de scena esta peçaO 31ÚLTIMOS

ESPECTACULOS DE
Sempre novidade Grandes surpresas

Ique 

sobe amanbií n
scena cm premiéro ás

• T3i4c9 3i4-|

3 Protagonista: Crcmil
g da d Oliveiea

ClIMEiViA EXC_ElsS!OS
V^I_-_-_*¦-J,,,™"-¦ W " ^ZTTT 

-.T ,.*rn JfTIS <±7 1
HOJE §hiupo ÒA'rT-.-ri«.ay 1

HOJE - Sensacional •Üg»«odnol^roíu.mSdaLematograpliia
Um (ilm aue deixara uma ume, la do 0^°m"?la.,,r nrodiigão perfeita estrpngeira

Um trabalho quojjodem _^_-___^^

r mikIp drama da vida moderna carioca pio-G™ 
duíldo pela GÜANABAB \-FILM.

Interrretns: Mlle. YoleBorlini, Lenpoldo Froes,
tV„ico Briigá. Miss llosalio, Maria

Reis o Gabrlolla Montani.
Bailados por Mllo. Gnú.

lliiers. — 6 longos
 ^^ ^ actos

PERDIDA, ™ 
~

Arcfio-no Rio —Posto em scena por L. Barros—
oSSíSdor-T Bowlho-Vestidos da Casa Nascimento-

Moveis da I.ed Star-Serviço de Cabarct
do Talace Club. ___,._.

•^_!r5_^___-__.

1118.1
Vinrto ver esta niaravtlhn da cincmatograplila nacional

iViAS - HOJ'si ari.an.«fi c rtepois
~ •"-.»¦"'¦-- _ ._.—__>__U_U>9C_____:

1113 J
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Oliveira & O. jC-n.gir-.b-.Tliuea.l.-ro 3Pl_.e-t-.l--C
IIOJU — DES. ANÇO DE FÁTIMA MIRIS

BOJE As 8 3,4 HOJE H.tíiWfisVimffistatConcerto da eminente v.oUus.a •¦ -

EMILIA FRASSIHESI
(Irmã ile FÁTIMA MIRIS)

i'l>0<;.!..M.\I.\
is p.iríc

« — ?.rAX BRUCH — CoiL-erlo.
r' Tempo Allcgro moderato.

_i° Tempo Ariagto,
y Tctíipo Allcsro rnarziale.

z« — WIEUXTHSIPS — IV.ÜW.C
tt Po-Oiiais-;

_" p*irte
i" — BACH — (.'!.ícor.ne (vloli-

no solol. •
.' _ PAGASIXt _. l.c Streghc.

_. _ l>HEÇOS
Frizas c camarote1, de í1. ;o$; e

marotrs ,ic s«. m{; iwltronas e v
runda;, ;$; gcr.ifj, iSono.

_ PROGRAMMA
i» parte

i"  Oitrerttire.
2o __ Versos de Belmiro Bracn.
30  Caricaturas, for Luiz Caliji

to, Raul, Vritz, Storr.e, J. Car-
I03 e h. SclUnge.

40  Monologos_ c carrçoc.?, vor
Edroumlo André.

50  Pia-las, anedocta» e aniie_ins,
por Viriato Corroa.

«« parte
FÁTIMA MIRIS. no seu repertório

3» parte
t«> —. Orchcstra.
;° _ DERTINt, o grande cômico
italiano. .

»<- , CarKatur.19 miisicaes, pr.r .1.
Rc«. (illiatradas pelos pifitcipes
do liprs.

_,<i  Pina Gioana, no sc-.i to;.cr-
torio.

d. FÁTIMA MIRIS

PA LACE THJE.A_XE.E__s
HOJE-lagoirii-fêin, II liãtarabro-HOJE:

A s 8 3\4- cla^ioitc
i^rnnáor-OompanliiiiSiFalinria do operetas V1TAI.1' (C,vil<« ;

Tlioatrnl Brasileiro) ;
O grande, unteo c inionipnvavel snecesso tliea-;
liai. Dcsliimlirunte iiioiitageni. Exito absoluto

"mlsopii-scóno"' e marcação.

THEATRO REPUBLICA
companhia 'Tauama^de;-= CRÃNDE COMPANHIA____}nr^~^ "" W«"rrf~* T TOrABAMBASCOGNAMIGLIO%^'^a-*^*"'^''-™.. nirpnrân musical

AMANHA — Terça-feira 7 — Festival artmtico
Pbenomenal proRramraa - ¦ -

OS MYSTERIOS DO TRANSFORMISMO
ttm «eenarios iranspa-entes serão-desvendado» no „.--_

FESTIVAL ARTÍSTICO DE FÁTIMA MIRIS
AMANHA — Terça (eira 7 — Festival artístico de FÁTIMA MIRIS

Pro-amamwte — Estréa da Companhra Adelina-Aura Abranclies.

flilIJll
._.-.„ 1 Direcefto musical

CAV -g-F-iKflS VALÍ.E I MAESTHÓBRU™

- 5 RECITA DE ASSIGNA1URA
1 ropresontacào da opereta do?m««jro 

^^^iU

CINEMA
Empresa J. Cruz Júnior íína da G_rioc.i 49 3 51 j
HOJE-ÜM«0BERB0PR0GlUÍtfMrX0V0-HOJBÍ

Em matinée e soirêe
No programma dc hoje ha dois íüins grandiosos, Jde grande me.rngfim. Basla quo solcia. oslo utinuticio

para sc comprchcndcr todo o seu esplendor.
**«
K
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^**» DISTKIBÜIÇXÕ

garoto STEFI CSIl-t-AG:

«VotUvols ctea.Oes dc UKKTIXI, VISA (ilO.ANA n

OIPRAXnT. .
llilhctcs ii vemlii nu Avenida Contrai n. ias, Tele-

phone Ccnt. 573. Casa LOPES FlCItXANUI-JS & O., das
10 da nianliil ás 6 da tardo.

Helena Durv
Chuteaublanc,
sana Duval, Á;

A mais extraot

M^eílyOa^Duq^cde Guiso, Lnigi Consalvo«-Conde,Tde
-.ííieppe I^asgiiini- Gaslão, engraxate, Bn^M^ 

ínroS
Baratelli - Lencivc, G Mussi - Sccr. municipal, Q. Toz/a - lnspe

tor, G. Podcrsai. ^
dinaria creação de STEFI OSI^r^^VR VMB V

Rlise-en-scèno c guarda-roupa <lc CARAMU.v
Brevemente — As novíssimas operetas -

Am.inli.--A podido gera^E^^^
^vem.a Vs íè £*^™£& doBÍfsil. e depois no theatro.

Grande drama da fabrica UNIVERSAL— D partes
(INÉDITO)

Neste trabalho vamos ver prodígios de força de
um rapaz. São scenas que so suecodem, cheias de
interessei de, nm film verdadeiramente sensacional,

A CORSÁRIA
Um lindo drama do amor c do aventuras, cm

4partes, da fabrica itálianaTlBÊR FILM.
Protagonista — «Maria Jncobini

A bella rival de Berlim' e dc Borolli, tem aqui um
lindo papel cm um romanr;e, encantador.

Como extra na matir.éa *

O PEQUENO CHAUFFEUR
Linda comedia dramática nm 2 partes, da fabrica

NORDISK
ti;in'a-feira —Os srilimérsiveis brasileiros,

PIm completo, nítido c interessante, em 2 partes — A
mulher do sonho grande drama em 5 partes—De
pés e mãos, um film original, comedia feita só com
piis e mãos. 1131J
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A QUEISTüaO T12LEFMONXGA
fazem valer « algumas vezes acceita. pelos <pode.es competentes ou pelos

Os negociantes, os WMM***. 5s empregados no commercio, os carroceiros, os estivadores e outras muitas classes que têm syndicatos ou associações encarregadas de defenderem seus direitos, ou pretensos direitos, com Tacilidadc os
*_ÍUtatrteaíd_sta?^ •' »,, ...ifario are ha muito dev-.

Neste caso dos .elephoaes, em que os çoromerciantes da zona central da cidade, por intermédio do Centro Commercio e Industria, pretendem impedir qsicseja votada uo Conselho Municipal a reforma do serviço, estabelecendo para o commercio um regimen "" '' 
beneficiados c<

só por inexperiência do jtfimitivo contratante do serviço não foi ..previsto, reforma que ao mesmo tempo bcneficia.aos habitantes desta cidade.que não tèm associações ou syndicatos encarregados da defesa dos seus interesses, procurarei eu, a titulo de -curiosidade, veriticar -«.uau.

Infelizmente o numero è tão grande que ê impossível a publicação dos nomes de todos osquc-têra já uma vantagem, c muito maior é o numero daquelles que poderão ser assignantes dc teiephone: por preço módico, o que actualmeute é impossivéf.

Eis alguns dos que lucram desde já, .passando todos a pagar o preço fixo de eoofooo com serviço illiinitado, ou iso$çoo com^direito a Soo chamadas jor anno, segundo .escolherem-

c ha.muito deveria existir, que
com a innovação

Um municipe.

NOTA - SEGUNDO ESTAMOS INFORMADOS, A COIWANHIATEDEPHONICA COBRA ACTUALMENTE PREÇOS EM ALGUNS .PONTOS INFERIORES AOS QUE PELO SEU CONTRATO TEM DIREITO. E^PLICASE OJ>hV m^^M££M8l a .^ÉlEPHON-E, NAO
SENTADO HA OBROA DE DOIS AlNNOS PROPOSTA PARA ,f.FJDUC,ÇAO DE PREÇOS, ESPERAVA VEL-A .K'M BREVE APPROVADA, PORQUE COMO SENTIU QUE, COBRANDO OS PREÇOS ÇONT.RATUAES. -DIMINUIRIA AINDA 'MAIS A SUA^WW;^v' " 

Q PROTESX0 ruS
oStEAsTo^CE UTILIDADE, NAO B' GÊNERO DB PRIMEIRA NECESSIDADE. COMO SAO CARNE SECCA, 

'^m^W^f^^mm^m]m6^^M^WmÍ 
CUJOS-PREÇOS PODEM SER AUGMENTADOS DL^MESURAJXWEN PE SBM O PROlL>lO DAS

.__._->_- . _* ,**_ «nriir/-. TQTTJ£_.A ,14. AC .PAúTiA *
ASSOCIAÇÕES TOl-<EIROSA8.*> SOVO BUFA, MAS PAGA."

Villa...
Villa...
Villa...
Villa...
Villa...
Villa...
Villa...
Villa...
Villa...
Villa...
Villa...
Villa...
Villa...
•Villa...
Villa...
.Villa...
Villa...
Villa...
Villa...
Villa...
iVilla...
Villa...
Villa...

,...,8 Constança tf* Ide Carvalho, Haddock Lobo 309. . * *6-"*°°o

a 087 Adriano Costa, Haddock Lobo 3« à • a62*°°0

a.318 Joaquim A. Barroso Filho, Haddock Lobo 3*4
.730 Alice Amorim, Haddock Lobo 327

_62$00O
2635000

2625000

2625000

2625000

262S000

2625000

í62$000
2Õ2$000
¦2625000

,. 2625000
,. 2O2$000

a 761 Victorino G. de Avellar, Haddock Lobo 333. .. . 2625000

_b.37« Octavio P. de Aguiar, Haddock Lobo .333. casa 6 *>Jt$°™

2.747 Hygino Costa, HaddocU .Lobo 340  
'*"*

1.351 Dr. Joaquim M. Jardim, Haddock Lobo 353. .

1,119 Raul Gomensoro, Haddock Lobo 356. .....

3.06a Herman Schubaic," Haddock Lobo 359
515 Irineu Marinho, Haddock Lobo 365

a.368 Fernando .A. .de Souza, Haddock Lobo 369. . • •
3.038 Antônio T. da Motta. Haddock Lobo 379. • • •

_*< JL rNeunanu, ;iladdool. Lobo 413. • •
3..054 Francisco E. T. da Costa, Haddock Lobo 413. •

326 Lincolin .de Araújo, Haddock Lobo 416
1.727 Coronel J. J. Netto Araarantc, Haddock Lobo 417 262$o.oo
12,407 Eduardo S. Araújo, Haddook Lobo 447. ..... 3625000
1.294 Dr. Eduardo Meirelles, Haddoclt Lobo 458. . . . ,2625000
2.269 *Dr. Castro Peixoto, Haddock Lobo 462 • 2625000
2.471 José S. V. de Medeiros, Estrada da Freguesia 93. • .&So5ooo
2.783 Pr. Euclydes Faria, Leopoldina Rego (Ramos) .388 4705000

494 Carlos C. Nunes, Leopoldina Rego (Ramos) 40a. • 4705000
Villa... 0.105 João J. liapiista, Teixeira 'Franco ('Ramos) 38. . . 47o$ooo
.Villa... 2.924 Or. Sylvio M. .Teixeira, Estrada Nova da Tijuca.24 .4105000
Villa,.. i.í<3 Maie. Maria da G. Oliveira, Estrada Nova da Ti-

jucá 419 4io$coo
IVilla,.. -.286 Carlos Brazilio, .Estrada Nova da Tijuca .569. . . .4105000
.Villa... 1.333 'Francisco de P. Cardoso, Estrada Nova «Ia Ti-

jucá 585 4105000
.381 Joaquim S. Guimarães, Estrada Velha da Tijuca ..77 4105000
155 GregorioG. Seabra, Estrada Velha da Tijuca 278. . 4105000
;&6 José M. F. de Pinho, Estrada Velha da. Tijuca 314 4iQ$ooo
905 3ernardino L. Teixeira, Estrada Velha da Tijuca 594 4105000

-'Vida...
Villa...
'Villa...
IVilla,..
Villa...
Villa...
Villa...
Villa...

2.880 Artl.ur J. Rodrigues, Estrella.26.
I.H47 Dr. Roberto Tarlé, Estrella 36. • « • •

.2625000
.2625000

a.033 Antônio da Costa Teixeira, Estrella .43. . . . • . . .8625000
3..134 Manoel da S. P. 'Netto, Estrella 66.

Central 5.097 Misael O. Vieira, Etiphrasia Corrêa ., •
Central 4.084 Florentino Vcllasco, Euphrasia Corrêa-10. .... •
Central 2; 783 Severiano Lima, .Etiphrasia Corrêa 15  . >
Central 4.181 Aramis de Mattos, Euphrasia Corrêa (6. ... .....
Central 1.956 Eduardo -Bahia, Eu-plirasia Corrêa 30, ........
Central 2.024 Casa Lucas,'Euphrasia .Corrêa 38. ......... ,.
Central 4. 291 JB. S.'Martin, Euphrasia .Corrêa .40. ..,,.._,.
.'Sul.... 1.098 'Dr. Annibal Pereira, 'Farani 41
Sul.... 1.534 José A. F. Rodrigues, iFarani 42
Su!.... 1S7 .Dr. Arthur..de _3. Carvalho,¦ Farani 50, ,..,,,.
Siil.... J.374 Dr. Jcroqymo dc S. Monteiro, Farani 57, .... .
.Villa... 3.138 Octavia Giraud, Pelippc Camarão,48
.Villa... 2.209 ©r..Ernesto Oliveira, iPelix da Cunha-24. . . . ;,i
.Villa... 2.058 Viuva Sebastião Bandeira, Felix -da Cuilha .41, . .
Villa... 2.17-i Ângelo I<ertar.i, Ifelix da Cunha 43. . .... . ... .,
Villa... ,939 Dr. Júlio iXavicr,-Felix itta Cunha 43. .',.._, . . „ ..
ÍVilla... 2,843 Maria,'Monteiro, Mix-da iCunha 47.. ., ,. .,.*...
.'Villa,

Villa...
'.Villa,..

t5nl....

Villa...
Villa...
;Snl....
aSol....
.Sil....
iSul....
Sul....
;«n!....
Sul..,.
.'Stil....
'.Sul....

Villa....
•'Villa...

'Vflla...

Wlilla...
'Villa..,
'Villa...

Willa...

Villa,..

Villa...

.Villa,..

V)lia„.

Villa...
'Villa..,
''.Villa...

2625000

2625000
2625000

2625000

_t62$000

.1625000
3615000
,262$CK>0
2625000
2625000
_-52$O00
2625000
.350^000
•3505000

,,3505000
3S.o$ooo

;3jo$ooo
;3SO$ooo
•3505000

.3505000
3055000

55 João 9chuliok, aFelix da Cunha 49. .
2.392 Mario -de A. Çoutinho, Felix da Cunha :5_t
1.476 Trajano Santos,, Eelix da Cunha 60. ...

¦741 Ernesto Lyrio de Sequeira, Fernandes Guimarães ,:a? 3505000
2.636 Pio C. Azevedp, Ferreira Pontes 36 3505000
-.113 Manoel do Carmo, Ferreira Pontes 169. . . ...... asatooo
1.364 Almirante 'Francisco tF. Paneina, General .P.olyãcux) 30 ;S>>oSooo

^169 Br. Antônio Nogueira, General Polydoro 32, .... asoíoao
ns Dr.iFrederico-dc A. Utoes, General Polydoro 101. . -jsoíooo

j.-2«9 Mar. Antônio G. Pimcmcl, General Polydoro, 105. . .,3505000,
730 E. E. Hime Júnior, General .Pól.xloro 108 '35e$ooo

-.--138 Dr. Araripe, General -.Polydoro 120 3505000
.720 Dr. Raymundo dc C. P. Rego, General Pobdoro 

'138 
-3505000

1.015 Viuva Bellarmino dc 'Mendonça, General Polydoro 13» 35050001.193 Viuva Cândido dc Andrade, -General Pólydoao 194. . 3305000
3.183 'Niss Nissoni, Bispo 102
2,509 'Carlos D. de Oliveira,'Bispo 105 ." .' ," . .
3.605 Dr. Heitor B. de Leão, Bispo .117,. . ...,....,. ..

287 Dr. Álvaro Ramos, Bispo 135. ......... .. .... .
n6 Dr. João Garcia Júnior,.Bispo 180. ..,...',,1.79.1 Dr. Eduardo Moreira, Biapo 2119

2.5S7 Joãâd^biiendrá, Bispo 220.
1.879 Barão de.Agitas Claras, Bispo 227, ..._,'_..
2.557 Adhcrbal de Mello, Bispo 22-S
1.20.1 Edmundo Machado, Bispo 235
z.457 'Dr. José C. Prevost, Bispo 23S. . . .". 

'. 
.'.".'. ..

3.177 Amélia Figueiredo, Bispo 242. .. 
655 Viuva Alves de Brito, Bispo 249  _ .' .

2.399 Comuiendador João J. da Silva, Bittencourt • da
Silva 47. 

1.164 Charles:.Hue, Boa Vista.23. . . .'.'.'.'.'.'.'.*.'.
1.905 AlfFedo C. da Rocha, Boa Vista 77
2-573 Dr. (Pinto-Uma. Boa Vista 143. . . . 

346 L. Ruffier, Bomfim 46
2.950 Dr. Aurélio O. Antunes, Bomfim 144. ......
0.463 Dr. Canuto de Figueiredo, Bom Pastor 23. ... .
'2,075 Viscondessa dc Duprat, Bom Pastor 110
1.383 Pntncisco M. Pinto, Borda do Matto 52. . . '. . .
1.312 Coronel Cordeiro dc Faria, Borda do Matto 74. , .

Villa... 2.4-14 Deolindo Pinto, Boulevard 28 de Setembro 90. . .
Villa... 1.258 Dr. Orlando Góes, Boulevard 2S de Setembro 116.
Villa... 1,749 José V. Goulart, Boulevard 28 dc Setembro 118. .
Villa... 23 Octaviano de Souza, Boulevard 28 de Setembro 259 3505000
Villa... 2.091 J. Ellent, Boulevard 2S dc Setembro 299 3505000'Villa... 1.073 José C. de Barros, Boulevard 28 de Setembro 330
Villa... 8i8 Dr. Graça Mello, Boulevard 28 de Setembro 336.
Villa... -2,713 Dr. Manoel Reis, Boulevard 2S de Setembro ,337. .

1.0S5 C, Kyle, Boulevard _8 dc Setembro 397. . . .
231 A. R. Shaw, Buarque 20

1.984 Antenor de Castro, Buarque 23
977 'Dr. Bucno dc Andrada, Buarque 25. ....... .
635 (Faria Campos Mello,'-Buarque 48. .......

1.225 Laura Silva, Buarque 54
1.764 Dr. Luiz T. <le Barros Júnior, Buarque 60. . . .
1.970 R. Rebecchi, Buarque O2  .
1.618 -Dr. Alberto de Sequeira, Campo Alegre 12. . .
1.959 Dr. Luiz D. Alves, Campo Alegre 24
1.9S5 Elisa Ludolf, Campo Alegre 53.

,-Villa.
Villa,
.Villa.
'Villa.
Villa.
tVilla.
iVilla.
•Villa.
•Villa.

2625000

«625000

s62$ooo

2625000

.2625000

262500o

.e62$ooo

2625000

2625000

2625000

2625000

2.625000

2625000

3505000

4705000:

4705000

470$ooo
2625000

2Ô2$000

350-5000
350$ooo
*í 10i?í)ü0

4105000

3505000

3505000

350S000

Villa...
'.Siil....

títil..,.
Sul..,.
.Sttl....
:Sul....
Sul....
9SÜ1..V.
Villa...
Villa...
'Villa...

Villa...

Villa...
Villa...
Villa...
Villa...
Villa...
Villa...
Villa...

¦Villa,..

•Villa...
¦Villa...

Villa...
Central
Central
Villa...
Villa...
Sul....
«Sul:..'.
.Sul....
Sul....
Sul....
Sul—
Sul....
tSul—
Sul....
Sul....
Villa...
'Villa...
Villa...
Villa...
Villa...
¦Villa...
Villa...
Villa...
Villa...
•Villa...

Villa...'Villa...

Villa...
Villa...
•Villa...
•Villa...
•¦Villa...

BBul..;.
€ul....

«Sul....
.«ul....
ttulv..
Mui....
.Sul....
rsui....
rVifla..-

i.s-5 Pedro Guedes de Carvalho, Campo Alegre 78. , .
2.57S Dra. Margarida Macedo, Campo Alegre 107

416 Dr. Alaulpho dc Paiva, Campo Alegre 10S
2.793 .Mme. Aune Elanc, Campo Alegre 111
1.137 Elisa iM. Ludolf, 'Campo Alegre 124

;S9 Arthur A. C. dc Menezes, 'Campo Alegre 126. . . .
2.5ÓJ Avelino de Oliveira, Campo de S. Christovão 57. •
3.119 Etcivina V. da S. Tellcs, Campo de São Chris-

tovão 132  . .
2.946 Capitão José 'li. B. da Silva, Campo dc São Chris-

tovão 188
3.038 Luiza C. Pereira, Campo de S. Christovão 195. . .

Viuva Coronel Alice Brasil, Campo de São Chris-
tovão 250

1.5 = 1

35o$ooo

35o$ooo

3505000

33o$ooo

4105000

4io$ooo

4105000

4io$ooo

4io$ooo

410S000

4io$ooo
262500a

2625000

2625000

2625000

262S000

262S000

_:6_.$aoo

2025000
26_$oon
262Ç000

262Ç000

2625000
2625000

2_.?l".<".o

Amélia V. de M. Uchõa, Campo de S, Christovão 260 2625000

417
30

522
I-755
2.139
2.257
2.28G
1.583
2.30J

1.654
?S3 Dr. Eranklin Faria, Ccsario Alvini 17

4.117 Dr. Zopiro Goulart, Cesario Alvim 19
2.727 'Francisco Sinval, Club Athlctico 23. ...... .
2.314 Fcraiandes Mbntcncgro, Club Atlilelico 60

713 Aureliano de Vas-Oiícellos, Conde de Baopcndy 13
1.253 Dr. Joaquim Pedroso, Conde de Baepcndy 17. . . .
1.S5S Anua S. Lopes, Conde de Baepcndy 24. .... .

113 José Carneiro, Conde de Baepcndy 28
Casiniiro Secco Novo, Conde de Bncpcndq 30. . .
Lconidas Detzi, Conde de Baepcndy 37
T. j, Carroll, Conde dc Baonciidy 3S
Dr.'Leopoldo iM; da Rocha, Condo dc Baepcndy 40
Cnroncl João E. Caminha. Conde Fe Baepcndy 44. .

Dr. loão Maiignbcira, Conde de Baepcndy 46. . . .

João M. O. da Silva, S. Francisco Xavier 353. . .
¦Dr. Lconidio R. Filho, S. Francisco Xavier 367. .

Gniilicrmina A. de Souza. S. Francisco Xavier 395
Tabcllião Evarislo, S. Francisco Xavier 409. .. .

454 ílonrio do Prado, S. Francisco Xavier 417

497 Dainião da Silva, S. Francisco Xavier 452
2.448 Dr. Silva Lima. S. Francisco Xavier 45.V-A-. • • •

2.41G Joaquim Alves Ribeiro, S. Francisco Xavier 465. .

S07 Dr. Vicente Piragibc, S. Francisco Xavier 609. . .

1.60c Mario da Cruz Sccc*\ S. Januário 3?
2.433 Dr? Miguel de Azevedo, S, Januário 63

3.154 José L. Guimarães. S. Januário 13S

2.290 Dr. Luiz do Castro. S. Januário 1S0

2.782 .loi":i'im da S. Gusmão -Filho. S. Januário 1S2. . .

2.449 Dr. Mario Bittencourt, S. Januário 204, . . . . .

200 Dr. Plínio Marques. S. Januário 20S
Alberto IM. Alves. S. Januário 262
Braz F. Velloso. S. João Baptista 21
Dr. Felislic-to 'Menores, S, João Baptista 27, , . .

Adelino Vinhas, S, João Baptisia 60

Dr. Joaquim de A. Maia. S. João Baptista 64. . . .

General Cnlaliiio de A. Góes, S. João Baptista 6s. .
Francisco Barros Barreto, S. João Baptista 71. . .
Maria Dc Lamarc Carcia. S. João Baptista 104. . .

Maria A. B. Bulcão, S. João Baptista 107. ... .

Dr.-HermogemrO Queirot, 9. Luiz Gonzaga a». . .

262500(1
2625000
350S0C:'
33ÓSoob
2625000
_?6-!$0<í)C
2625000
2625000
2625000
_(í.-«ooo
262500.
sfíVÇooo
26.5000
262SC-1H
35P$oòo
33,o$ooo
33o$oor
3505001

Villa... 2.985 E. Ccsar Covett, ;8. *uu1it Gonzaga 98, _*¦ andar. . 262S000
Villa... 3.04S Emilia Alves, S. Luiz Gonzaga 119. . . ..... 26-S000
Villa... 1.660 Antônio 'M. Vianna, S. Luiz Gonzaga 264. .... 2625000
Villa... 379 Rodolpho Bahiano, S. Luiz Gonzaga 301 2625000
Sul.,,. 2.145 A. L. 'Ferreira de Carvalho, Senador Vergueiro .11,

2o andar. 262S000
Sul.... 1.576 Dr. Leão Teixeira, Senador Vergueiro 32 2625000
Sul.... 1.230 Francisco Silva. Senador Vergueiro 44. .... . 2625000
Sul.... 1.093 Cecília M. M. Barros, Senador Vergueiro 45. , . . 2625090
Sul.,., si.393 iBernardino dc O. Barbosa, Senador Vergueiro 50,. 2625000
Sul.... 3.279 Dr. Paes Leme Filho, Senador Vergueiro 51. . . . 2625000
Sul.... 890 Luiz Macedo, Senador Vergueiro 52 362Ç000
Sul..., a,i6i Dr. Galeno Martins de Almeida, Senador Ver-

gueiro-73. . . .  2625000
Sul.... 1.926 João W. Eord, Senador Vergueiro 73. ...... 2625000
Sul,... 634 Dr. Lycurgo dos Santos, Senador Vergueiro 79. . . 262.5000
Sul..,. 1.674 Antônio D. Garcia, Senador Vergueiro 85. . , . . 2625000
Sul  .1.147 A, Mendes Campos, Senador Vergueiro S7, . . . . 2625000
Sul,... 383 Luiz da R. Miranda, Senador Vergueiro 93, .... 262S000
Sul..., 1,308 Honorio A. Ribeiro, Senador Vergueiro 98 2625000
Sul.... 425 Gaspar R. Monteiro, Senador Vergueiro 99. .... 262.5000
Sul.... 609 Dr. Alfredo Ruy Barbosa, Senador Vergueiro 103. . 2625000
Sul.... J.254 Visconde dc S. João da Madeira, Senador Ver-

gueiro 105. '. . . 2625000
2.033 Dr. J. J. Seabra, Sqiador Vergueiro 107 2625000
i.oiS~'Dr. Alfredo de M. Pacheco, Senador Vergueiro 123 2625000

575 Américo P. de Moraes, Senador Vergueiro 138. . . 2625000
.1.632 Paulo Mendonça, Senador Vergueiro 146 , 2625000
•1.385 'Maria D. L. Vianna, Senador Vergueiro 147. , . .2625000

904 Dr. Cesario Pereira, Senador Vergueiro 151. . . . 2625000
657 José .Carlos de .Figueiredo, Senador Vergueiro 154. 2625000

1.40.5 ,tDr. Rodrigues Alves Filho, Senador Vergueiro 164 2625000
1.759 Dr. Flavio Pareto, Senador Vergueiro 167. ... . 2625000.

Sn lA, O. Monteiro de Castro, Senador Vergueiro 1S5.. 2625000
i.ai4 Roberto Hermanny, Senador Vergueiro 192. . . . 262S000
1.802 Manoel Lacerda, Senador Vergueiro 194  2(Í2$coo
1.453 Dr. Elpidio -Mesquita, Senador Vergueiro 197. . . . 2625.000

505 José R. :F. de Meirelles, Senador Vergueiro 200. . . 2új$ooo
33 Joaquim da S. Couto, Senador Vergueiro 203. . . . 2625000

2.140 José P. Soares, Senador Vergueiro 207 2625000
fl.057 Baroneza de VUla Velha, Senador Vergueiro 218. . 2C-$ooo
4.991 Lconor de Azevedo, Senador Vergueiro 219 2625000

563 J. Nielson, Senador Vergueiro 2J.4 262$coo
697 Luiz 'F. C. Prcsser, Visconde de Figueiredo 74. . . 3505Ó0

3.300 Akcbiades Lopez, Visconde de Santa Isabel 100. . 350Ç000
3.194 Dr. Josí N. da C. Tibau
Liói João Camuyrano, Visconde S. Vicente 121 3505030
-743 Jacintho Lima Júnior, Vincondc dc Silva 52. . , . 3505000
961 Dr. Raul de Azevedo, Visconde de Silva 64. ... . 350S000

1.303 Luiz Mendonça, Visconde'de.Silva 90 « 3505000
8S1 Rodolpho L. Ribeiro. Visconde de Silva 152. ... . 350Ç000

,809 Dr. Alcindo 'F. Bacna, Viuva Lacerda 23. .... . 3505000
•1.228 Dr. Vieira de Moraes, Viuva Lacerda 34. .... . 35050-00
ri.SoS E. Edgard P.ullen, Viuva Lacerda 39 3505000
.1 .-Itjii Dr. Miran Latiffe, Voluntários da Pátria 1. . . . . 3505000

.â_29 Or. Epitacio Pessoa, Voluntários da Palria 25. . . . 3505000
319- Dr. Aloysio dc Castro, Voluntários da Palria 31. . 3505000
750 Fridolino Cardoso, Voluntários da Pátria 35 350S000
JS3 Huet Bacellar, Voluntários da Pátria 45 3505000

:J.433 Ernesto M. Guimarães, Volunatrios da Pátria 50,. . 3505000
594 F. Neves, Voluntários ;da Pátria 53 350S0Õ0

Adob>ho Gollchcr, Voluntários da Pátria 58. , . . 35«$ooo
479 Mme. Souza Marques, Voluntários da Pátria 59. . . 350S000
477 John Emil, Voluntários da .Pátria'65 35o5çoo

1*700 Vieira Souto, Voluntários <la Pátria G9 3505000
1.763 Viuva Calheiras da Graça, Voluntários da Pátria 70 3505000

7S<i João dc Souza ILage, Voluntários da Pátria 75. . . 3505000
t'4 Dr. Austregesilo, Voluntários da Pátria S2 3505000

\tvsjo Cândida Ramos, Voluntários da Pátria .88. .... 350S000
171 Viuva Marques Nunes, Voluntários da Pátria 98. . 3505000

.737 Henrique Scharder, .Voluntários da Pátria 100 3505000
641 F. S. Pryor, Voluntários da Pátria 104 3so$ooo
190 Julius Arp, Voluntários da Pátria 127 3505000

1.431. Miguel de P. Machado, Voluntários da Pátria 128. . 3305000
.266 Alfredo L. F. Chaves, Voluntários da Pátria 132. . 3505000
163 -Charles Htte, Voluntários da Pátria 136  350S000

1,999 Eugênio de Barros, Voluniarios da Pátria 139. . . . 3505000
•2.396 Vivaldi L. Ribeiro, Voluntários da Pátria 143. . . . 35°?ooo

538 Jonathas Pereira, Voluntários da Pátria 144, . . . 350500b
2.115 Coronel Genesio de S. Sallc9, Voluntários da

Pátria 160
j6o Dr, João T. Soares, Voluntários da Palria 161. . . .

1.250 'Bento Costa, Voluntários da Pátria 16S
693 Dr. Monteiro dn Silveira. Voluntários da Pátria 171

-2.339 João de .Deus Freitas, Voluntários da Pátria 172. .
1.9S8 Dr. Arlindo Leone, Voluntários da Pátria 173. . .

•24 Dr, Alfredo B. dn Silva, Voluntários da Palria 177
I.906 General Dantas Barreto, Voluntários da Pátria 179

213 Francisco W. Hime, Voluntários da Pátria iSo. . .
.1.34.8 Almirante Pedro Velloso .Rebcllo, Vdlúntiarioa da

Pátria 1S1
2,041 Alexandre F.nault, Voluntários da Pátria 1S5. . . .

61 'Dr. Bastos dc Oliveira, Voluntários da Pátria iSS..
1.787 Isabel da S. Guimarães, Voluntários .da Pátria 1S8 35c$-.co
l.©5t Dr. Carlos Bastos Netto, Voluntários da Pátria 196 35o5ooo

236 Dr. Oscar Wcinschcnck, Voluntários da Pátria 204 350Ç0C.1
468 Dr. Cárolino Corrêa, Voluniarios da Pátria 207. . . 35o5ooo

1.466 Sampaio Araújo, Voluntários da Tatria 216 35050"

328 Dr. Armando de Lamarc, Voluntários da Pátria 220 350S000
1.304 Saboya de Albuquerque, Voluniarios da Pátria 221 3_o$bbp
1.003 Viuva Mello, Voluntários da Pátria 224

654 IDr. Almerindo T. -M. de Bacellar, Voluntários da
Pátria 223

S56 Osório Mascar.er.has, Voluntários da Pátria 229. . .
132 Edmundo L. Linch, Voluntários da Pátria 230. . .

2,009 Joaquim A. de Oliveira, Voluntários da Pátria 231.

55-2 Álvaro Dias, Voluntários da Pátria 242. ... . .
1.342 Viuva Gonçalves, Voluntários da Pátria 250

260 Dr, Licinio Cardoso, Voluniarios da Pátria 254, . .

.748 Adcl Barreto Pinto, Voluntários da Pátria 264, . .

1,939 Maiianna F. de Carvalho, Voluntários da Pátria 270

1.699 Dr. Arthur dc Vasconcèllos, Voluniarios da Palria 2S6 350$ooo
c.63 Francisco P. de Siqueira, Barão de Itapagipe 76. . 2C2S000

112 Francisco Allen, Barão de Itapagipe 79. • • • • •

1.6S2 Dcoiiuda L, F. Lobo, Barão dc Itapagipe 83. . . .

3,097 Victor A. dc iFránidin, Barão de Itapagipe 85. . . .

69.', Luiz Castilho, Barão de Itapagipe 102
1.599 Dr. Lace Brandão, Barão de Itapagipe 10S. ....

397 Jo;é M. Gonçalves, Barão dc Itapagipe 116

1.345 Henrique Cuty, Barão dc Itapagipe 114

2.5S9 Maria A. Corrêa, Barão de Itapagipe 294

367 IDr. Guáltcr de Almeida, Baião dc Ilapagipc 306. .

1.310 Aiillíero P. de Almeida, Baião de Itapagipe 3*4. • •

3.046 João L. Fernandes, Barão dc Itapagipe 328. . . •

2.91S Germano Neves, Barão de Itapagipe 330
1.280 Fernando de T. Pizza, Barão de Itapagipe 34.1. . •

2.0SS Armênio G. Fontes, Barão de Mesquita 36
2.601 José R. S. Rego Oliveira, Barão dc Mesquita 184. .

Domingos C. Guimaiãcs. Barão dc Mesquita 219. .

Dr. Rocha Brasa. Barão dc,'Mesquita 221

Dr. Amadeu Lisboa, Barão de Mesquita 242 . . •

Cel". Severiano P. dc Mello, Barão de Mesquita 248

Álvaro F. Braga, Barão de Mesquita 459 ....
Dr. Â.bcrto Ferreira, Barão de Mesquita 46.! . •

I-4M
I.-40
2.3.18
1.905
1.167
1.661

941
f.624

802

a.«i7

350500:.
35080'.-
350S00'
331?""'
2(j2$00(
2625001'
262SoOr
2625:10'
262S0OC
2'62'SÓO'!
26;-ír--r

,262Soo-

350S00Í

350?OCf

33oSr.c.'-

350?o-i' •

•350$'1-''".

3305,10.-

350S00'

35oSo,v
2625000
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Sul
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•Sul....
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Sul....'Su!.....

SuL...
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Sul....
Sul....
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Su!....
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Sul....
Su!....

Su!....
Sul....
Sul....
Sul....
Sul....
Sul....
Sul....
Sul....
Sul,...
Sul....
Sul....

Stil—
Sul....
Sul....
Sul....
Sul....
S11I....
Sul....
Sul....
Sul....
Villa...
Villa...
Villa...
Villa.,.
Villa...
Villa...
Vlila...
Villa...
Villa...
Villa...
Villa...
Villa...
Villa...
Villa...
Villa...
V:lla...
Villa...
Villa...
Villa...
Villa...
Viíia...
Villa...
Yilia...
Villa...
Villa...

Vi»*.'.
Villa...
Villa...
Villa...
Villa...
Villa...
Villa...
Villa...
Villa'...
5 ¦¦'».-....

V !"•;....

Villa...

Villa...
Villa...
Villa...
Villa....
Villa...
Villa...
Villa...
.Villa...
Villa...
Villa...
Sul..,.
Villa...
Villa.,.
Villa...
Villa...
Villa...
Villa...
Villa...
Villa...
Villa...
Su!....
Sul...'.
Sal....
?i.l....
Sul....
Sul....
.Sul

3.837 Desembargador Angra de Oliveira, Bella de São

João. 138 ........
:..707 Isaura Marinho, Bella de São João 200 . ._ • • •

2.957 Capitão Aniasonio D. Maciel. Bella de S. Luiz 48 •

161 Dr. Mario de Gouvêa, Bella Vista 30 ... • ¦• •

2.951 Frederico MeireHes, Bella Vista 105 
'.

1.334 Ger.nte d'"0 Imparcial", Bispo 19 ...«•••

3.141 Adr:ãu Bebiano, Bispo 29 ...... . . • • • •

1,205 Eugênio P. Lima, Bispo 31 ....".
1.549 Antônio J. Pereira, Bispo 67 . . .

3.t5t Aiuonio Moutinho, Bispo 71 ..•••••••¦• •

1.948 Manoel "J. da Silva, Bispo 99 
1.251 Dr. Custodio de Magalhães, Avenida Ligação 149 •

1.000, Souza Obrai, Avenida Pedro Ivo 59 ...... •

783 Francisco Rizzo, Avenida Pedro Ivo 61 ..... •

1.417 Dr. Pinto Bravo, Avenida Pedro Ivo 149 . • • •

873 Ataliba Galvão, Avenida Pedro Ivo .153 • • • • •

42 J. Bow.r-, Aycni-.il Pedro Ivo 172
1.316 Cliristiano Haiiiniat'- Avenida Pedro Ivo 17S . •

2.709 José A Vinliacs, Avenida Pedro Ivo 182 ... .

j.ioô Luiz da R. Gurgcl, Avenida Pedro ivo 196 . . .

2,052 Manoel Règúff, Avenida Pedro Ivo «34 « . .. • •

2.14S Dr. Djalma Mendonça, Bambina 30 . . . • • «' •

2.376 Emma 1'ola, Bambina 36.... ...••«••
.1.143 Dr. \V. Schiller, BamOina 40 . ...'..••••••
1.597 Adelino L. Vieira, Bambina 5o

994 Paulo A. M, Costa, Bambina 70 • •
294 Dr Miguel Pereira, Bambina 98
S36 Germano Bocttcher, Bambina 107

Sul.... 1.409 Dr.- Jeronymo 'Guimatãesv Bambina 124 . . ,. •

3505000
350t?ooo
3505000
3505000
350S000
3505000
3505000
350S0M
35c5_oo

3505000
3505000
3;oSooo

Professor Augusto Mesehick, Barão dc Mesquita 469 350.5opo

. usa:-,.
Villa...
Villa...
>ntral
Villa...
'Villa...

Villa...
-iii..,.
Sul..'..
Sul....
;.ll....
-ul....
:ul....
Mil....
Sill.'.'..
Sul....
Sul...*,
>iil..*.
•ml....
Villa...

1.023
l.ioS
2.818
2.54S

315
3.210
1.S03 
2.627 Dr. Nelson Dunli.-.ni, Barão dc Mesquita 499 •

1,762 Manoel ('. V. Júnior, Barão dc. Mesquita 622 . .

2.SS3 los- RiV:iro Barão de Mesquita 651

2.142 João F. B. Mello, Barão dc Mesquita 677 . . .

2.551 Dr. Carneiro da Cunha, Barão de Mesquita 7ò6'70S 
Dr. João P. dc Aqv.ino, Barão dc Mesquita 766

7S4 Angelina F. Bebiana, Pavão dc Mesquita 818 .
Adelia Hal-bout, Barão de Peíropr/.is 57 ... •
I. G. Cross, Barão dc Petropoiis 7S
Raphael J. da S. Lima, Barão de Petropoiis 97
Benildn Nunes, Barão de Petropoiis 102 ... .
Bernardo Vianna, Barão dc Petropoiis 104 . .
ü.r. Hsiis Zinisnoi-maiín, Barão .de Pcrropolií 11

1'aslor Hocpffiicr, Brrão de Petropoiis 120 , ,
Dr. Pila.- Filho, Baião de Petropoiis 123 .. .
Adda Av.cgiio', Pavão de Pctròpalis 2S2
Eugenia Saluic. Barão de Petropoiis 314
Alberto de Carvalho, Barão do Petropoiis 611 .
Fausta Soares, Barão do Sertorio 65
Mariinuo de Almeida, Barão do -Sertorio 75 .
Almirante J. C. de Noronha, Barbosa da Silva ;
José T. M. Junlcr, Barcellos 12
Dr. Modesto Guimarães, Barccllos :C . . , . ,
Pe;!-o de Mello, Barccllos 18
Pedro Oliver, Barroso 10  . • •
J. P. Willemann, Barroso 60
Maria Caldeira, Barroso 67 ,
E. StilUr, Barroso 67 •''

1.615 Alonso Bousada, Barroso 102 ......... .
770 Raul Kcnr.edy dc Lemos. Barroso 106 ..... .
232 R-dnlpho Bcrnardc-li, Bclfort Roxo 10 .... .

2.213 AKrcdo Kcndáll, Belíori Roxo 83 ....... .
539 Antônio da S. Cosia, Bclfort Roxo ioo

35.5C00

3305000

35o5ooo

350S000

3505000

3505000

3505000

351,5000

350500.0

3505000

2625000
-6.!$0O0

2625000

26250CO

2625000

262Í-OOÜ

262$000

262.5000

2Ó25000

2625000

2C.-5eoo

2625.00

26.5000

3505Ò0O

350^000

3505000
350$000
35.5000

350§òo-ò

350S000
3305.000

1.300
280
744

2.995
2.009
1.424

951
1.S00
2.24Õ
2.677
5.6S2
3.060
2.217

1.554

2.ICÕ
2.067
1.323

832
2.207

896

2.797 Affonso Leal, BcOla du Pio João __l -x T •: »¦ *¦

3305000
350Í000
35050.00
35pSqbo

350S000.

:,50?ooo

35o5.qqo
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2625000
2625000
2d2?000

262ÍO00
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r6->?ooo
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2625000
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4105000
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4I0S00Ò
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Sul....
Su!....
Sul,...
Sul....
Sul....
Villa...
Villa...
Villa...
'Villa...
villa...
Villa...
Villa...
ViXa...
Villa...
Sul....
Sul....
Sul...,
Sul....
Sul....
Sul....
Sul....
Sul....
Sul..'..
Sul....
Sul....
Sul....
Sul....
Sul....
Sul....
Sul....
Su!....
sui..:./.
Sul..,.

Sul....

Sul....
Sul....
Sul....
Su!....
Sul.....
Sul....
Sul....
Sul....
Sul....
Sul....
Sul....
Villa...
Villa...
Villa...
Villa...
Villa...
Villa...
Villa...
Villa...
'Villa...

Vil'a...
Villa...
Vi'!a...
Villa...
Villa...
Villa...
Villa...
Viria...

Villa...
Villa...
Vi-la...
Villa...
Villa...
Vlüa...
ViJJa,..
Villa...
Villa..,
Villa.,.
Villa...
Villa.. ,
Villa....
Vlila...

-. lila...
Vi-lla...
Viila...
.Via...
Viila.;".
Villa...
Villa...
'•.Ilia...

Villa...
Villa...
Villa:..
ViHa...
SuL..-.
Sul....
S;.!....
Siil....
Sul....
Sn!'.'.,..
Sul....
Sul....
buí,..,..

Vüla...
Villa...
Villa...
Viila...
V^lla...
Villa...

1.444 Armando A. da Costa, Bambina 126 .
1.27$ Dr. Lconidas de Rezende, Bambina 134 •
1.343 Baroneza da Lagoa, Bambina 136 . . . .
1.172 José V de Lamarc, Batuhina 138 ... .
2.186 Senador Abdon Baptista, Bambina 146 . .

¦5 Dr. , Bandeira de Mello, Bandeirantes 38
1.464 Pedro Coelho, Bandeirantes 50

.492 Ár.hur A. 'Coelho, Bandcircntes 52

2625000
2Í25000
350S000
3505000
3505000
2625000
2625000
2628000

,f>2625000
-2625000

.2625000

2625000

2625000

2625000

2625000

3625000

3625000

2625000
2625000
26-$000

3625000

350S000

350ÒOOO

350ÍOOO

3505000
,3505000
¦3505000

¦350.5000

3505000

35o5ooo

350S000

3jo$ooo
.350.000

35o$ooo
3625.000
2625000

2625000

955 .Coronel Alvarenga Fonseca, Barão do Amazonas iC 35eíooo

350^000

3505000

3505000

35o5ooo

3505000
2625000

2Ô2$000
2625000
.2625000
2625000
2625000
2625000
2625000
_3Ó2$00O

62$ooo (.Vüla.,

Villa..

2.S09 Mlles. I.ardy, Barão do Amazonas 19
2.131 Henrique Leuziuger, Barão do Amazonas 43 ....
1.002 Júlio li. Bailly, Barão do Amazonas 82
2.026 Otliel.a de S. -Reis, Barão do Amazonas 101 . . . •
3.580 Gustavo Wright, Barão dc Cotegipe 199 •
1.294 Manoel dc Siqueira, Barão do Flamengo 3 . ....

673 Carolina Osborne, Barão do Flamengo 14

960 Dr? Edgnrd Abrantes, Barão do Flamengo 17 . . .
L0S7 L"!7p -M/iijdii J<' Pinho. Farão do Plametigo 20......
¦1.S71 Antônio Guimarães, Barão do Flamengo 22 ... .

527 Cecilii de Carvalho, Barão do Flamengo 26 ....
2.- le C t.ima. Barão do F'amengo 28 .

734 Coronel Gustavo de Mattos, Barão. do Flamengo 42 .
33-- !-¦• .'aii'lu. e B. Pimentcl, Barão <io Flamengo 50 .

1.9,50 Mario Lil.cralli, Barão dc Icarahy ;i 
.,3.147 Baroneza dc Elysiario Barbosa, Barão de Icaraliy 18 3625000
.1.933 Baroneza de Itamarandiba, Barão de Içaitthy 28 . 2625000

186 J. C. Souza Bandeira, Barão .de Itamby 7 . ....
.932 Francisco de Sampaio, EUráo dc Itamby 14 ... ,

J.S78 Mme. David Campista, Barão de Itamby iS . . .
1.631 Viuva Almirante Bà.t. Silveira, Earão dc Itamby 20

65 Dr. Carlos Gross, Barão de Itamby 28
355 Barros Cobra, Báfão de Itamby -29 , ... . .

..s.404 Deputado PiT.dcntc.dc Moraes Pilho, Barão de liam-
by ,3  • .

631 Almirante José .Carlos de Carvalho, Barão de Itam-
by 34

J.330 Alexandre L. S. Guimarães, Barão de Itamby 35 .
526 Flavio da Silveira, Barão de Itamby 38 . ....
940 Dr. Souza Lopes, Barão de Itamby 43

•7 Carlos de Carvalho, Barão de Itamby 17 ...
2.328 Alfredo «le Siqueira, Patão de Itamby 50 ....
1.992 Dr. Mclciades de Sá Freire, Barão de Itamby 54 ,
2.180 Ritta Theophilo Ottoni, Barão de Itamby 55 ...

650 Francisco R. de S. Pinto. Barão de Itamby Ct , , ,
1.259 Coronel Manoel Lages, Barão de Itamby 66 . , ,
1.263 Dr. Julião do Amaral, Earão de Itamby 70 . . .. ..

196 Dr. Hcrbért Moscs, Barão dc Itamby 72'. .....
1.888 Amélia Moreira, Barão de Itapagipe 39

817 'Nicla Sih.n, terão dc lliipagipo 49 ....... •
1.746 Francisco Villas Boas, Barão de Itapagipe 72 . . ,
1.169 Dr. Augusto C. Chagas, Conde de Bomfim 590 . .
1.192 Carlos Ttrveira, -Conde dc Bomfim 597 ••959 Dr. Oliveira de Menezes, Conde de Bomfim 59S .
1.947 Dr. Hygino Pennn, Conde de Bomfim 609 . ...

93S Dr, Raul de Castro, Cendc de Bomfim 610 ... .
560 iDr. Uodoval de Freitas, Conde de Bomfim 613 . .

1.925 Anua R. C. Braga, Conde dc Bomfim 616 . . ...
1.017 R. A. Br.Qtickling,,Conde de Bomfim 621

562 Emílio dípliveira, Cen.de dc Bomfim 644 . . ....
2.491 Francisco da S. Oliveira, Conde de Bomfim 653 .

615 Generoso .F. Alonso, Conde de Bomfim 679 ....
1.639 Dr. Luiz Remos, Conde dc Bomfim 685

409 Carlos do C. e Oliveira, Conde dc Bomfim 690 . .
1.695 Arautos Nogueira, Conde de Boinfim 701 .. . ..
1.971 Guilherme Lopes Ângelo, Conde de Bon-Çiin 707 .
1.097 Almirante J. Carlos de Paiva, Conde de Bomfim 716 330Ç000

3505000

Villa... 546 Mark S-nton, Açude «4 ... . • ...•••¦••
Villa 1 532 Carlos Cordeiro da -Graq», Affonso Penna 27 . .
Villa... 1.30! João Luiz de Campos Filho, Affonso Penna 39 . .

Villa... 1.433 Dr. Álvaro Barroso, Affonso Penna .48
••'illa... 452 Dr. Pimenta de Mello, Affonso Penna .49 . ,». ,• •

Villa... 1.0.3 Raul Meirelles Reis, Affonso Penna 53 . ... • • •
Villa... 1.707 Affonso Faria, Affonso Penna 71 
"¦Ua... 522 Armindo Rangel, Affonso Penna 81 ...... .
Villa... 2.426 Dr. João SiKcira Scrp», Affonso :Pcniia 84 . . . .
Villa... 792 Isaura Moraes, Affcpso Penna 97
Villa... 2,757 Coronel Medeiros Gomes, Affonso Penna 105 .. .
Villa... 1.761 Júlio Seixas, Affonso Penna 117 •
Vi'la... 1.935 .Dr. Ant.iio dc Noronha. Affcnso Penna 140 . . .
Vilja.,. 2.909 Major Paula Antunes, Affonso Penna 159
Viija.., 1.516 Dr. Evaristo de Moraes, Affonso Penna 171 . . •
">'illa,.. 1.431 Dr. 'Antônio Martins "Pereira, Asuia 20
Villa... 1.902 Major Cardoso Júnior, Aguiar 23
Villa... 1.198 A. J. Cardoso de Ccrqucira, Aguiar 24 ..... .
Villa,., 1.196 Dr. Tliibau Júnior, Aguiar 26  . • .
Villa... 913 José Carlos Bordini, Aguiar 35  . . . .
Vitla... 1.154 Francisco ,J. de Moraes, Aguiar 49
Villa... 2.204 Dr. Mario A. C. Castro, Aguiar 60
\illa... 705 Antc-nio Carneiro, Aguiar 65 ....
Villa... 293 Dr. Álvaro de Castro, Aguiar 77  . . .
Vida... 3.16S Pauio B. da Silveira, Alegre 90
Central 4,112 Manoel C. da Silva, Alice 23 • . . . .
Central 5.062 Dr. Augusto P. S. de Souza, Alice 25
C.ntral 4.469 Euripedes C. de Magalhães, Alice 28 ....... .
Central 1.028 Álvaro da C. o Mello, Alice 40
C.ntral 4.435 Delmira Caminl.ipá, Alice 41 .. .......... .
Central 4.565 Honorio Ferraz, Alice ,44 . ... ...•..., .
Central 3.322 João Daudt Filho, Alice 51 . . ,, 
Central 2.874 H. E. Gwyther, Alice, 138
Su!.... <023 W. V. B. Van Dyclç, Almirante Gonçalves 19 . . .
Sul..., 2.166 Vasco Nunes, Almirante Gonçalves 27 . . , . , .
Sul.... 2.146 Ângelo Valotto, Almirante Gonçalves 50 . . . , .
Su!..,. 489 Oito M.nhcus, Almirante Tamandaré 10 . ......
Sul..., 2.122 Joaquim S. Mendes, Almirante Tamandaré .19 . ••

.Sul.... 1.121 José Crespi, Almirante Tamandaré 20
Sn!.,.. 346 Dr. Josi R. Peixoto, Almirante Tamandaré 26 . •
Sul...
Su!....
SuL.,.
Siil....
Villa...
Villa...
Villa...
Villa...
Villa...
Villa...
Villa...
Villa...
Villa...
Villa.,.

.762 Dr. Car'os Nieiiicycr, Almirante Toniandan. 36
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2625000
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4105000
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2628000

784 Viuva Buarque dc llaccdo, Almirante Tamandaré 38 26.5000

2625000

2625000

2Õ2$000
2625000
2625000
2625000

2.62S000

a62$ooa
3Õ2$0QO
2â2$000
362500a
.2625000

2625000
2&2$000

2625000

2625000
2625000

Villa..,
Villa...
Villa...
Villa...
Villa...
Villa...
Villa,..
Villa...
Villa...
Vüla...
Villa...
villa...
Villa...
Villa...
Villa...
Villa...
Villa...
Vüla...
Villa...
'Villa.'..

1.134 Marietla-de Arncdo, Almirante Tamandaré 4.3
1.353 Dr. J. B. de Mello, Almirante Tamandaré 58 . . •

374 Mme. Cindida Barata, Alto da Boa Vista 5S . . .
1.6S8 Manoel Gusmão, Alto da "Boa Vista 1.5.3
1.826 A. Mendes Campos, Alio -da Boa Vista 1.540 ... .
2.053 J. U. Stafía, Alto da Boa Vista -ly^is ..... . . •_. .
2.338 Dr. Francisco Ç. Araújo, Alzira Brandão 9 ... .
2.200 Luiz A. Rabello, Alzira Brandão 13 ..... ...
2.884 Luiz G. Gomes, Alzira Brandão 30 . .

Dr. Roclia Vnr, Alzira Brandão ,14 . .
.3.067 Mario H da Silva, Alzira Brandão 45 ..
C236 Renato R. Pestana, Alzira Brandãp .65 .

160 Manoel Malheiros, Alzira Valdetaro 36 . .. . ... .» .
1.Í34 Dr. Gonçalves Júnior, Alzira Valdetaro 46 .. , . .
2.870 Olinda í.emos, Amara! S8 . . . .. ..... , .. ,. ,,,
2.94S Roberto Bandeira, Ângelo Bittencourt :zo , . ...

405 Maiuicm Iiüp.crt, Antônio dos Santos 12 ..... .
2.163 Dr. Pereira Lima, Antônio dos Santos .31 ., . . ...

906 L. Roolin Vaz, Antônio dos Santos 25
916 Capitão H, -C. 'Lopes, 

Antônio dos Santos 26 . . ,
2.633 José L. C. da Silva, Antônio dos Santos 27 . ...
3.096 Dr. Enrico T.'Cruz, Antônio dos Santos 41 .

• • • •

V« »• 1

2625000

2625000

4I0Ç000

4105000

4105000

4io$ooo

350Í000

35o$ooo

330^000
350$ooa

3505000
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35n5ooo

350?ooo

35o5»oo

35o5ooo

35o5ooo

35o5ooo

3505000

35o5ooo

3505000

3505000

• • m • *

2625000 j Villa...
2625000 1 Villa..,
2625000 i V'.')la.,.
26.5000' Villa..,
26250001 Sul..,,

350500.3j S.u!...,

350S000 Sul...,
¦3305000 \ illa...

35050001 V'.ia...

3505000] V.lla...

3505000 
' 
Villa.,.

3505000: Sul....

3305000 Sul.,,.

35050:0 Su!.,..

•
a
•

a

' a

350^000
3505000
350S000
350ÇÒ00
3505000
35Ò$uõp

1.542 Dr. João M. de Castro, Conde de Bomfim 719 . .
1.973 Gabriel M. Ferreira. Conde de Bomfim 722 ....
3.189 Júlio dos Santos, Comlc de Bomfim 727 .... .
2.32S Dr. J. J. Vieira Filho, Conde de Bomfim 731 . . .
3.069, Alberto Estevcs, Conde dc Bomfim 735

372 Alberto Caldas, Conde de Bonifim 740
550 J. A. Tc.xeira Castos, Conde de Bomfim 743 . . .

1.649 Uba-Wino da Moita Bastos, -Conde de Bomfim 762
1.00S iFnbri.io Dutra da Silva Júnior, Conde Bomfim 772
2.H8 Hcito." Luz, Conde .'•• Boinfim -81
2.i2t Dr. Octavio M. da Silva, Conda de Bcmfhn 801 .
2.746 Alfredo dc C. Macedo, Conde de- Bomfim 827 . ,

941 Luiz M Pardellas, Ccnde de Bomfim S31 ... .
1.721 Joaquim F. Gonçalves, Conde de Bòm-fim 841 , .
1.132 Coronel Alexandre Fontcnelle, Conde de Bomfim 850
1.439 Baroneza de íbiãpaba, Conde de Bomfim 872 . . .

596 Barão :!e Fcmniicâo, Conde dc Bomfim 877 ....
1.S73 Fernnnd Dclcroix, Conde de Bomfim S93 ... .
1.607 Cecília Cruz, Conde dc Bomfim 912  .
3.103 Bruno Stolle, Conde de Boinfim 1.09S
1.651 Thomaz dos S. Pereira, Ccn-lc de Bomfim 1.110 .
2.632 Arlindo Lopes de Caotio, Conde de Bomfim 1.118
2.807 Dr. Ataliba dc Lara, Conde dc Boinfim 1.337 . •
1.534 Alfredo dc P. Freitas, Conde de Boinfim 1.349 •
1.563 Capitão Nelson P. Jurema, Conde de Irajá 17 . .
1.803 Luiz Jordão, Ccnde de lrajá 25
1.634 Jcsé ds Almeida, Conde de Irajá 26 . ......

935 Mary Hárlings, Conde de Irajá 31 , .
749 Dr. J. P. Foíitenclle, Conde dc Irajá 32 . ....
826 Sebastião de S. Barreto, Conde de Irajá 42 . . ,

1.396 Coronel José Maua-iihão, Conde de traja 54 ... .
1.469 Eduardo May Filho, Conde de Irajá 62 . . ....

553 Bento B. de Carvalho, Condo de lrajá 66 ... ,
531 Dr. Pedro Pernambuco Filho, Con-de de Irajá 131 ,
142 John H. Landes, Conde dc Leopoldina 22

2.560 Francisco A. Pereira, C01.de de Leopoldina 28 , .
2.529 F. A. N. Esberard, Ccnde dc Leopoldina 59 . . .

671 Brink F. Leopoldo, Conde de Leopoldina 170 . . .
3.105 Augusto Caldas, Conselheiro Autrán 30 .... .
3.173 Anna Barccllos, Conselheiro Autrah 32 , ... .

Central 4.S1S 'Francisco X. R. Tczer, Conselheiro Pereira da
Silva 25

Central 4.266 Alberto Torres, Conselheiro Pereirta da Silva 34 .
Central 1.350 Alexandre II. Rodrigues, Conselheiro ; Pereira da

S'11'.'a 37
Cmlral SSS Rodolpho Hess, Conselheiro Ferçii-a dr. Silva 37 . .

Central 5.270 R. David de Sanson, Conselheiro Pereira da'Silva 40

Central

Central

Cen Irai

Central
CVr-tr:.!
Cmlral
Contrai
Central
Central
Central
C.r.;r.:;!
C:i;:.al

Sul..
Sal..
Sul..
Sul..
Villa.
••'illa.

II de Carvalho, Conselheiro Pereira

4.059
2.4^
2.639
3I194
5-;>.3
3.3Ó2
2.73S
4.803
5.0:2

Dr.

Dr.

Dr

ique Ferieirn
da Silva 44 ' •

Haracio Guimarães, Conselheiro Pereira da
Silva 57
Bantalcão da Costa, Conselheiro Pereira da

Silva 67
Costa Azevedo, Conselheiro Pereira da Silva S2

PÓr.i X. Moorè, Conselheiro Pereira da Silva 90 .
féixejra de Castro, Conselheiro Pereira da Silva 9S
Dr. José A. Saraiva, Conselheiro Pereira da Silva 100
Carolina Silva, Conselheiro Pereira da Silva 104 . .
Dr.Jean Van Ervcn, Conselheiro Pereira da Silva lio
Frederico Engelhard.* Conselheiro Pereira da Silva 126
Jos:;)!-. Erccker, Conselheiro Pereira ('a Silva 192 .

£. Csníposaiio, Conselheiro Pereira da Silva 220 .
Central 5.Soo Dr. Joaquim P. Teixeira, Conselheiro Pereira da

Silva 221'
Sul  473 J. Wilmont, Constante K.v.nr>. 11

2.164 br. Manoel da C. Ribeiro, Constante fc_nuos 20 , .
1.97S Viila Maria José, Constante Ramos .7
1.706 Joaquim Lacerda, Constante Ramos 62
2.337 Emílio Scnhoor, Constante Ramos 87 . . . . .- , ,

717 Rr.phat! Frederico, Coronel Cabrita 16
2.436 R. Roeiia. Coronel Cabrit;. 4S . . ........
3.200 José Basto, Coronel Cabrita 54 ........ .
2.762 Rubem de iüranda, Cândido Eenicio J9 . -. » v » »Illa..
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Villa.;;,
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Sul....
Sul..'..
Sul....
.'.ul....
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Si-.!....
Su!....
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Si:!....
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Sul....
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Su!,...

Sul.,,.

114

447
jlvóSt
3.092

1.131 Vicente dos Santos Caneco, Antônio dos Santos.50 .3505000
898 General Roberto Trompovrsky, Aquidabau 148 ., .

2.941 Carlos R. Machado, Urwguay 95
2.630 Qtiiniilinro dc C. Azevedo, Urugtiay 114 . .....
1.420 Miguel C. 'Júnior, Uruguay .122
2.147. Fcrnande.1 Porto, Uruguay 124 .

359 A. Cave Uruguay 134 ....
1.590 Villa Freitas, Uruguay 202

646 Agenor P. liarrCiros, Uruguay 246 ....... .
2.643 Sev.riano V. C. Júnior, Uruguay 259

75 Affonso Caminha, Uruguay 260
17 Manoel C. .Simas, Uruguay 299 . ........ , ,

1.809 Vim a Ibilcna P. Seara, Uruguay 318
2.571 Joaquim P. de Magilhães, Urugiiay 393,,.. . . , .
1.364. 'Joaquim >V. da-Silva, Urugu.y .462 . ...<.,,.
2.029 Floriano dc Brito", Uir-guay 487 . . . v . . . . .

73Í'.lofio T. Moreira Júnior, \'a11ac'.arcs 27 . . ....
1.952 Vir<rilio Pereira,- Valladares 94 ......... .
2,310 E. G. Fontes, Valladares 211  .
2.201 Dr. Paula Ramos, Valparaiso 22
1.570 Calixto P. Julião Bavç, Valparaiso 33 , ,2.831 Dr. Álvaro Silva, Valparaiso 40 

'.'., 
. .

1.S55 Domingos Pinho, Viclor Meirelles 27
1.954 Dr. José T. Portugal, Vieira Souto 76 

'.

1.66S Raul K. de Lemos, Vieira Souto 110 ..1.890 José P. de Guimarães, Vieira Soulo 112',
264 CommondadoT Chaves Faria, Vieira Souto

1.322 Moura Brasil, Vieira Souto 12S
964 Dr. Álvaro Alvim, Vieira Soulo 14S 

' 
.' .' ." .* .' [1.305 Dr. Picro .Rogirlcrl, Vieira Souto 164.

2.157 Laura P, Moitiuho, 20 dc Novembro So' 
"."..'

1.717 Gcorgc Scalon, 20 dc Novembro 124.
1.498 Dr. Eduardo Duvivicr, 20 de Novembro" 133! . .2.293 'Dr, Plínio Olympio, i'o de Novembro 262.' . [640 Thcodom Volmcr, 28 dc Agosto 55. .,'."" 

"

.1.780 Mme. Jaidim, .28 de Agosto-134.' . .'.'.*"*'
1.2S9 Antônio de P. Simões, 28 de Setembr'o 25. 

'. '. '

7-13 'Francisco E. Leal, 2?, dc Setembro 28. ..." 
'

1.089 Antônio C. .Montão, 24 de Maio 15. . . \ 
"'

2.822 João C. Duarte, 24 de Maio 37. .'..'.
Dr. Octavio Pinto, 24 de Maio 115,
Olavo C. dc- A, Góes. 24 de Maio'1'20'. .....
Paula Rosa, 24 de Maio 125

1.686 Joaquim Cunha Lages, 24 dc Maio .4.'.
2.320 Or. João L. M. de Castro, 24 de Maio' 196.' .' .1.563 Manoel Martins, 24 de Maio 209 '
2.819 tDr. Antônio F. dc Bragança, 24 dc 

'Maio 
214 

' '

2.374 D-,\ Armindo de Lima, 24 de 'Maio 223 
*" ' '

2.1S5 Galdino L. Pedro, 24 de Maio 254. ..'"."" 
'

1*187 Antônio L. da S. Carcia, 24 de Maio' 343'. 
'.'.,'

.413 Atina L, de Vasconcèllos, 24 de Maio 391. .' 
* '

1.907 Ricardo Machado, 24 dc Maio 433, casa 23'. .' .1.760 José F. Cunha, 24 dc Maio 477
332 -Dr. Oliveira Aguiar, 24 de Maio 4S5. . .

92 IF. -Machado, 24 de -Maio 633. . . .'.'.'."..'*
2.22. Jcsé Mossa; Visconde de Abaelé 41.'. .'.' 

' ' '

2.397' Viclor M. M. dos S. Pereira, Vdo. de" Abaelé
3.207 Gabriel da S. Santos. Visconde de Cabo (Frio -o
2.990 M, Costa, Visconde de Cabo Frio 22. . . . , 

'

1.3S3 Almirante A. Fiúza Júnior, Vde. do Cabo' Frio 
'26

J.56S Dr. Carlos O. Braga, Visconde dc Cáravéllas 1
1.034 Alberto T. Boa Vista, Visconde de Carávellas z-h.
1.419 Bento 'Dias Ferreira, \'iscoiulc Vic Carávellas ,-JI.1.122 Francisco de Gusmão, Visconde de Carávellas* 2-Il!1.896 Wnlter Jones, Visconde de Carávellas 2-J. [
1-955 Dr. Euclydes E. do Rocha, Vdc. de Carávellas 23.'.2.79.1 Jacqües M.uller, Visconde de Figueiredo 32. 

'. 
,"''/[

3.117 Ca.eniiro G. Vieira, Visconde iPigueircdo 31 
'

2.2S7 •Dcsia.erio Pagarii, Visconde Figueiredo 41.2.S96 IDr. Soares Porte!!::, Visconde íFigúciredo 
'44''' '. ' 

\
92 Honorio G, E. Muniz, Voluniarios da Pátria 

'

2.2S1 Jo_é A. Furtado. Voluntários -da Pátria 2-2.
274 Philippe Huc, Voluntários da Pátria 3.",."•Dr, Augusto E. Cabral, Voluniarios da Pátria"

Dr. Antônio J. dt- A. 'Mello, Voluntários da
tria 340

Oscar Guimarães, Voluniarios da P.r.ria' 333.' ,' ," .Dr. Henrique Roxo. Voluntários da Pátria V55' ! !
José A. F. da Cosia, Voluntários da Palria .,57'Braziliano P. Pndilha, Voluntários da Pátria"370.'
Oswaldo dos S. Jacintho, Voluntários da Pátria 3-1Dr. Urbano dos S. da C. Araújo, Voluntários daPátria 3S1
Dr. -Mario de A. Ramos, Voluntários da' Pátria 

'-„.

Viuva Camacho. Voluntários da Pátria 397.Carlos Çastello Branco, Voluntários da Priíiiã 
'389

Rocha Rodrigues; Voltiatarios

109
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Viuva Almirante
¦da P;itr._i 405.

1.399 Coronel Aristides
tria 411. . . .

Dr, João O.'Pereira Lima, Voluntários :da 
Pátria 414¦Carlos Chatr.ip.mer, Voluntários da Pátria 416. . .>Dr. Raul Penido, Voluntários da Pátria 420 

'

.Dr. João Marinho, Voluntários da Pai-ria 4V'Dr. Arthur C. de A. Júnior, Voluntários da'
11. 431. easa 

Alberto D. Coelho. Voluntários da Pátria 4.'t,'casa 61.908 Lti.za Mattos Corrêa, Voluntários da PíA.iá j,,
casa *á '

483 Dr. Manoel Gomes de Mattos, Voluntários 
'da 

P.v4ria 448
592 Dr. Alfredo Rocha, Voluntários da Pátria 450.' .' .S39 Augusto Livin. Voluntários da Pátria 435.
817 Viuva Almirante Altino Corrêa, Volunlat.

Pátria 439
984 Dr, Oscar Gt SanfAnna, Ypirangá

Guaraná, Voluntários da Pa-
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Sul... 1*6 Df- Francisco de A. Mello, Ypiranga 47

Sul'.!.. 2-2*3 Ircne Denangy, Ypiranga 48. ....... •

Sul'.'... 2-222 Dreyfus Leon, Ypiranga. 53

Sul'.'.... 0.35' Mme. Alice Darvillc, Ypiranga 75.

Sul!!!* 1.66° viuva Dr- J°â0 **• *-acerda. Ypiranga 82. . . .

Sul!!!! 660 Dr. Joaquim G. M. Sarmento, Ypiranga 91. . .

Sul!!.. 50* Eduardo J. Simas, Ypiranga 99. 
Vilia!... 034 Dr. Rego Lopes, Haddock Lobo 35 • •

IVilla... 628 Dr. Moreira da Silva, Haddock Lobo 41. • • • •

iVilla... 2.006 Raphael Barros, Haddock Lobo 53. ...... •

.Villa... i.i4* Raul P- Leite, Haddock Lobo 61
Afilia...- 754 Or. Affonso Pinheiro, Haddock Lobo 68. . . .
.Villa... 1.859 Aristeu de Andrade, Haddock Lobo 72. ... .
Villa... 1.080 Dr. Benjamin A. de Oliveira, Haddock Lobo 78.
Villa... 2.572 Dr. A. Portugal Júnior, Haddock Lobo 79. . .
Villa... 1.140 Dr. Darciano Goulart, Haddock Lobo 130. . . .
Villa... 1.462 (Francisco P. Storino, Haddock Lobo 136. . . .
Villa... 1.681 Antônio B, de Faria, Haddock Lobo 140. . . .
iVilla... 2.465 Dr. Marques dc Oliveira, Haddock Lobo 145. .
Villa... 1.792 Dr. Carlos Cláudio, Haddock Lobo 148. ....
Villa... 2.062 Visconde dc Veiga Cabral, Haddock Lobo 163. .
Villa... 3.003 Dr. Alfredo Richard, Haddock Lobo 177. . . .
Villa,.. 11.391 J0^ E. do Couto, Hadoek Lobo 180. .....
Villa...- 902 Eugênio Borges, Haddock Lobo 191. ..... .
Villa... 133 Viuva Ludolf, Haddock Lobo 200  .
Villa... 769 Casa Lucas, Haddock Lobo 215

Villa... 298 Luiz E. de Araújo Júnior, Haddock Lobo 2r6. .
Villa... 336 Ruysdael de Freitas Liam, Hadd<-ek Lobo 224. .
Villa.... im Carlos Eugênio de O. Bello, Haddock Lobo 226.
Villa... 1.9111 Cruz Júnior, Haddock Lobo 232
Villa... 915 Francisco G. P. Pinto, Haddock Lobo 240. . ,
Villa... 1.747 Alberto Inglesias, Haddock Lobo 269. ....
Villa... 2.443 Or. João S. Damasccno, Haddock Lobo 273. , .
Villa... 2.S25 Manoel da S. Leitão, Haddock Lobo 27S. ......
Villa... 988 João Ferreira dos Santos, Haddock Lobo 295. . . .
Villa... 3.191 Maria F. F. da Motta, Haddook Lobo 296. .....
'Villa... 273 Heitor R. da Cunha, Haddock Lobo 302. ......
Sul.;.. 909 César Giorelli, Conde dc Baopendy 48. ...... .
Siil.V.. 577 João 'M. da Luz, Conde de Bacpendy 54
Sul.'.'•'•'¦ 1.677 Albino dc M. Mesquita, Conde de Bacpendy 56. . .
Sul.-... 56S Carlos dc C. Midosi, Conde de Bacpcady 70. ... .
Villa... 1.748 Dr. João M. Figueiredo; Conde de Bamíini li. . . .
Villa... 2.202 Alfredo Ltulolf, Conde de Bomfim 26
Villa... 856 Viuva Dr. Francisco Camarão, Conde dc BomCim 28
Villa... 1.9S0 Joaquim A. de Arruda, Conde dc Bomfim 34
Villa... 2.785 -Manoel Xavier, Conde de Bomfim 38
Villa... 1.577 Dr. Miguel do Valle, Conde dc Bomfim 49
Villa... 1.806 M. M; da C. Braga Júnior, Conde de Bomfim 50. .
Villa... 1.640 M. Scrrão, Conde de Bomfim 52
Villa... 677 Guilherme da Silveira, Conde de Bomfim 54. . . .
Villa... 299 José G. Freitas, Conde -de Bomfim 58
Vilia,.-. 2.157 Sebastião da F. Teixeira, Conde.de Bomfim 66. . .
Villa... 2.313 Salles Filho, Conde de Bomfim 70 '. •
Villa... 1.756 Gastão Marques, Conde de Bcinffth 86
Villa... 363 Dr. Rego Lopes Filho, Conde de Bomfim 89. . .
Villa... 833 Paulo Brctas, Conde de Bomfim go •
Villa... 2.090 José Machado, Conde de Bomfim 100
Villa... n.33.1 Manoel de A. Sobrinho. Conde de Bomfim 103. . , .
Villa... 1.907 Joaquim da R. Camões, Conde dc Bomfim 116. . . .
Villa... 2.53a Dr. Quartim Pinto, Conde de Bomfim 14't
Villa... 642 Dr. Oliveira Coelho, Conde dc Bomfim 142. ....
Villa... 2.361 Conde dc Avellar, Conde de Bomfim 149
Villa... 1.507 Ernesto Passos, Conde de Bomfiin 152  .
VÍlIa;.. 1.272 Dr. Camillo Bicalho, Conde de Bimíim 159. . . . •
Villa... 1,752 A. G. Dias Fontes, Conde de Bomfim 160. .....
VilIa.V. 1.182 Dr. Sá Vianna, Conde de Bomfim 163
Villa... 239 Barroso Netto, Conde dc Bomfim 164 ¦ •
Villa..'. 1.S22 Dr. Antônio Tacheco, Conde de Bomfim 172
Villa... 991 Marechal Moraes Jardim, Conde de Bomfini 187. . .

Villa.., 3.020 Dr. João Simplicio A. Carvalho, Conde dc Bom-
fim 199. .....

Villa.,, 1.5S4 Dr. Tolomci Júnior, Conde dc Bomfim 206
Villa... 1.146 Paulo A. da S. Taveira, Conde de Bomfim 214. . .
Villa... 1.972 Dr. Manoel Earb. Pinho, Conde de Bomfim 229. .
Vilía.;. 2.330 Rubem de Vasconcellos, Conde dc Bamfira 230. . .

Villa.,. 265 .Dr. João de Lacerda, Conde de Bomfini 233. . . .
Villa... 2.466 Manoel da S. Souto, Conde dc Bomfim 255

Villa,.', 766 Baroncza da Passagem, Conde de Bomfim 322. . . •
Villa... 1.73. Antônio E. Falcão, Conde dc Bomfim 326
Villa... 1.932 Dr. Manso Sayúo, Conde de Bomfim 338
Villa... 2.061 Rita A. Silva, Conde de Boimfini 366
Villa... 2.012 Bernardo Gonçalves, Conde dc Bomfim 398
VilIa.V. 1.995 Aristides Gabaglia, Conde de Bomfim 406
Villa.';''. 1.125 'Egydioi Guichard Júnior, Conde de Bomfim 412. • •

Villa..". 2.019 Mario Canário, Conde dc Bomfim 464
Vila.. 2.502 Almirante Cunha Menezes, Conde de Bomfim 466-•
Villa.i.. 2.358 José F. A. dc O. Mendes, Conde de Bomfim 468. , .
Villa... I.-1--3 Dr. Fernando Vaz, Conde de Bomfim 472. . . . . •
Villa.'.'. 512 Miguel Duarte Pinto, Conde de Bomfim 475. . . . .
Villa... 2.3C0 Humberto Milano, Conde de Bomfini 484. . . . . .
Viilá.'.. i.884 Joaquim D. Silva, Colide de Bomfim 497- ....-«
Villa... 967 Jacomo dc O. Agnesc, Conde de Bamfim 505. . . .
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259
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40:
614
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I-47I
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6S3
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C29
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1.039 J

807
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510
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898
144
241
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1.233
. MS
1.815
s. 112

905
, 1.449
, 2.010
, 1.818
. 1.945

3"
. .J.967
, I.269

386
3.771
1-525

445
7'2J
114

Villa...
Villa...
Villa...
Villa...
Villa...
Sul....
Sul....
Sul....
Sul.....
Sul....
Sul....
Sul....
Sul....
Sul....
Su!....

2.357
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1.156
3.107
1.015
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1:248
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430
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2.005
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Julia C Falcão, Conde de Bomfim 516
Viuva. Alvato de Barros; Çondç-de, Bonifim st8. .' .,
Heitor S...de Bustaniànte. Conde de Bomfim 519. »'
Desembargador Bulhões Pedreira, Conde de Bom-

fim 521 l . . .
Mariano Riera, Conde de Bomfim 531
Dr. Octavio Rodrigues, Conde de Bomfim 533. . . •

Joel de Carvalho, Conde de Bomfim 535.
Antônio F. dos Santos,' Conde de Bonifim 549. •• •
Bernardo J. da Veiga, Conde de Bomfim 557. . . .
Custodio Nogueira, Conde de Bomfim 573. • • « •

Aldcmar de R. Meira, Conde de Bomfim 576. • • •
Dr. Camacho Crespo, Conde de Bomfim 577. • • •
¦Senador Soares dos Santos, Conde de Bomfim 579- •
Dr. Antônio Nery, Conde de Bomfim 5S3
Avelino D. Pimenta, S. Clemente 130.
Dr. Ruy Barbosa, S. Clemente 134
Dr. Manoel N. C. Campello, S. Clemente 159. . .
Dr. Lair Martins, S. Clemente 168, casa 8. . . .' •

Dr. Odilon Calloti, S. Clemente 16S, casa ri. . . •
Dr. Benjamin A. Lima, S. Clemente 168, casa 28. .

Ithamar Tavares, S. Clemente 168, casa 33. • . •

Eugênio Karaftschuk, S. Clemente 172
Barão dc Wcrueck, S. Clemente 175
.Ruy Barbosa (Conselheiro), S. Clemente 181. . . .
¦Dr. Affonso Mac-Dowell, S. Clemente 187
'Eduardo P. Guinle, S. Clemente 203
Irincu de P. Machado, S. Clemente 213

Jeronynio F. Braga, S. Clemente 243
Dr. José de S. L. Rocha, S. Clemente 249
Eduardo II. E. de Almeida, S. Clemente 250, casa 3
Álvaro de S. Macedo, S. Clemente 259
Or. Joaquim de S. Leão, S. Clemente a6r
M. J. dc Oliveira Rocha, S. Clemente 265. .... ¦

Inglez de Souza, S. Clemente 271
Oscar da Costa, S. Clemente 275
Álvaro M. dc Mello, S. Clemente 279A-
Dr. Miguel Calinon, S. Clemente =3)
Carlos Guinle, S. Clemente 295
Alberto de Faria, S. Clemente 297
Carlos Araújo c Silva, S. Clemente 29S

oão Lopes. S. Clemente 315
Dr. Carlos de C. Abilio, S. Clemente 220
Carlos V. Bandeira, S. Clemente 327
Cecilia R. de Almeida, S. Clemente 348
Elisabeth Naegclc, S. Clemente 350
Eugênio J. de A. e Silva, S. Clemente 3C0
Dr. Paulo Cavalcante, S. Clemente 371
Libanio L. Lins, S. Clemenlc 373- • 
Rubem C. Rodrigues. S. Clemente 379
C. A. Bartou, S. Clemente 387 • • •

Mirs Linch, S. Clemente 38S
Dr. Luiz P. Barbosa, S. Clemente 397
Earão Oliveira Castro, S. Clemente 398
Antônio J. S. Dantas, S. Clemente 403
Dr. Alfredo N. e Silva, S. Clemente 407
Dr. Gustavo G. Silva, S. Clemente 409
Dr. Jorge Street, 5. Clemente 4.-'
Cândido Gaffré, S. Clemente 438
James Magnus, S. Clemente 451
•Frar-cisco César da C. -Mendes, S. Clemente 453. . •

(Durval de Souza, S. Clemente 454. i° andar. . . .

Dr. R. Castro, S. Clemente 4 58
Or. João R. O. c Souza, S. Clemente 439
S. B. Bittencourt Eercngucr, S. Clemente 460, casa 6

Hugo'Ornste'tn, S. Clemente 474, casa 

Lindolpho Cóllor, S. Clemente 474, casa 

Dr. Pedro V. de Abreu, S. Clemente 474, cosa 4. .

Mirs Sávilc, S. Clemente 492 ,• < •

Manoel Dias Gavcia, S. Clemente 506
D.alme E. da C. Araújo, S. Clemente 514. .. • • • •

Francisco D. dos Sautos, S. Francisco Xavier 610..

Damasio Oliveira, S. Francisco Xavier 611, . . .

Francisco V. Goulart, S. Francisco Xavier 6S1-. "..;.; ...

Dr. João Volmer, S. Francisco Xavier 6S7. . . . •

Bcrtholdo Wachneldt (Theodor VVillc & C.) faao

Francisco Xavier 721 • •• • 
; 

• *

Major Dr. B. Liberato, S. Francisco Xavier S66. .

José Rodrigues, S Francisco Xavier 874,

Estcllita A. Wcrncr, S. Francisco Xavier 87S. . . .

J L. Fernandes Júnior, -S. Francisco Xavier 8S9. .

Eernardino M. de Andrade, S. Francisco Xavier 
^897

João Ferrer, Paysundu' 
Henrique Zenha, Paysar.du' 15

Príncipe de Belfort, Paysundu' 2t •¦.-,.*

Djalma Moreira da Silva, 'Paysandu' 31
Dr. Joaquim Pires, Paysandu' 38
Francisco da Gama Berquó, Paysandu' 53

Dr. Olympio Assis, Paysandu' 61
Dr. Castro Barreto, Paysandu' 82

João Carlos Muniz, Paysandu' S6. . 

Viuva Almirante Maurity, Paysandu' 88.
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Francisco Jannuzzi, .Paysandu* ,92. . .. . ... • ....
Dr: Custodio Coelho, Paysandu/; lOá. .-. -'. ..' , . .
E. Isnard, Paysandu' 106. . . . .,. ... - • •¦'. .
Dt. Carlos F. Nábuco, Paysandu' 10S
Desembargador Cicero Seabra, Paysandu' 109. . .

Selda Potocka, Paysandu* ií-i
Dr. Américo Ludolpho, Paysandu' 114 • •

(Dr. Aranando iVeira, Paysandu' 117. .......
Viuva Arnaldo Mutznbecher, Paysandu' 120. . . .

Coronel Tristâo Araripc, Prudente dc Moraes 321 .

Álvaro S. M. Coutinho, Prudente de Moraes 39. .

Dr. Modesto de Mello, Prudente de Moraes 84. . .

O. Charles M. da Cunha, Prudente de Moraes 97.. .
Dr. Bruno Lobo, Prudente de Moraes 107

Ccsorio C. Duarte, Prudente de Moraes 124. . . .
'Dr. J. J. Queiroz Júnior, Praia de Botafogo 88. .

Machado de Mello & C. Praia de Botafogo 110. .

Dr. Manoel I. C. de Mendonça, Praia de Botafogo 114

Frederico Moraes, Praia de Botafogo 126

Dr. Annibal N. Pires, Praia de Botafogo 130. . . .

Salvador dos Santos, Praia de Botafogo 172. . . .

Maria J. O. Sayão. Praia de Botafogo 176

Dr. Mario C. Brito, Real Grandeza 16

Amélia da F. Fernandes, Real Grandeza 37
Antônio de P. U. Alves, Real Grandeza 45
Luiz Campos, Real Grandeza 46
Eugênio L. Rodrigues, Real Grandeza 47
Elisiario P. Pinto, Real Grandeza 53
Gustavo L. Massct, Real Grandeza 71
Germano Eettechcr, Real Grandeza So

Benjamin do Monte, Nery -Ferreira 10

Dr. Jayme S. S. Castro, Nery Ferreira 20

íPaltcr Schuback, Nery Ferreira 33
Dr. Mourão Carvalho, Nery Ferreira 38
Alfredo P. dos Santos, Nery Ferreira 43. . . • « •

Lucas A. M. de Barro3. Nery Ferreira 44
Conde Mariano Boselli, N. S. Copacabana 1. . . .

Dr. Magalhães C. Sobrinho, N. S. Copacabana 4. .

Fernando Rolla, N. S. Coracabana 12

N. R. Cooper, N. S. Copacabana 14

Dr. Estevão Castello, N. S. Copacabana 61. . . •

Dr. José de Mendonça, N. S. Copacabana 65. . . .

Dr. Frederico Eiras, N. S. Copacabana 514

Júlio Aimond, M. S. Copacabana 521
Luiz A. Btiptista, 9 de Fevereiro 21

Conde de Agrolongo, 9 de Fevereiro 65

Mitrdock, 9 dc Fevereiro 66  • •'

José B. Guedes. 9 de Fevereiro 83

Flavio Ramos, 9 de Fevereiro 99 • • '

Luiz Fernandes Braga, 8 de Dezembro 29

M. Pinto, 8 de Dezembro 102

Dr. Jayme Miranda, 8 de Dezembro 107. .... •

JoséF. P. Costa, 8 de Dezembro no
(Dr. Antônio Cresta, Palmeiras 18

José de Oliveira Castro, Palmeiras 46. ..... •

•Dr. Leitão da Cunha, Palmeiras 52 •' • '

Or. Manoel C. P. da Silva, Palmeiras 54.' • • • • *

Constança Teixeira, Palmeiras 55
Francisco F. Pereira, Palmeiras 63

Antônio F. de Araújo, Parahyba 32
-Maria de A. Pinto, Parahyba 56
Dr. Guedes de Miranda, Pardal Mallet 5. • . • • •

Aristides Domingues, Pardal Mallet 

Dr. Breno Muniz, Pardal Mallet 13 , . •

Dr. Souza Martins, Pardal Mallet 14

Manocla Bayma, Pardal Mallet 27

Dr. José D. P. dc Mendonça, Parcto 11

Samuel dc Oliveira, Passagem 90. ....'.•• •

Joaquim dos Santos, Passagem 99-A

Francisco B. Andrade, Passagem 108.

Dr. Jefcrson de Lemos, Passagem 109

Miranda França. Passagem 124 • 

Camillo P. Coutinüo, Passagem 212 A ..... •

Domlngoi Maia, Salgado Zenha 37
Dr. Alfredo S. Neves, Sacado Zenha 53 . . • • •

Antônio Pinho, Salgado Zenha 55
C. Cardoso, Salgado Zenha 76
Dr. Raul Pereira, Salvador Corrêa 38 ..-•••

Manoel Mesquita, Salvador Corria 58 ..... ¦

Maria Sanches Dolores, Salvador Oorrea 60, sobr.

II. T. Kecnc, Salvador Corrêa 90
Lcopol-do Lwin, Salvador Corrêa 92
Batia Chrrlotte, Salvador Corrêa 94, 
Marie Grsngcr, Salvador Corrêa 94, 
Vfs-ronde Castro Gttidão, Santa Alexandrina 25 . ¦

Dr. João D. Vieira, Santa Alexandrina 33 • • » •

Cândido E. M. Carvalho, Santa Alexandrina 35 ..:-.,

E. M. Carvalho Borges, Santa Alexandrina 41 . .

Ocuviaun C. Monteiro, Santa Alexandrina 56 • -

Anna Duarte, Santa Alexandrina 60
Dr. Gil Goulart Filho, Santa Alexandrina 87, VII
Estenha.-.ia Bergcr, Santa Alexandrina 122 .. .
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Dr. Fonseca Portcllà, 
'Santa 

Alexandrina 123 .. •

Antônio F. Cavalcante, Santa Alexandrina 130 . •

Dr. Hugo Carneiro, Santa Alexandrina 14: ... •

Anionio J S. Brandão, S. Clemente 42
Constança W. de A. Avelar, S. Clemente 45 • • •

Dr. José M. Tourinho, S. Clemente 60
Astrea Palma, S. Clemente 88
Visconde Porto d'Ave, S. Clemente 91
Apel vaa Erven, S. Clemente 105
Dr. A. D. Pires Ferreira, S. Clemente 109 ....
Dr. Otton D. F. Mendonça, 9. Clemente lia . . .

José A. de Freitas, S. Clemente 117 . •¦¦.,-•-. «
Edrnar da F. Lopes, S. Clemente 126 •
Marechal Luiz A. de Medeiros, S. Clemente 127 .
Dr. Josi J. da Costa, S. Francisco Xavier 20 . . .
Eurico de S. Pereira, S. Francisco Xavier 22 , . .

João F. Caneje, S. Francisco Xavier 26
Henrique Oswaldo, S. Francisco Xavier 31 • • •
Carlos Lobo, S. Francisco Xavier 37 •
Dr. Deocleciano dos Santos, S. Francisco Xa-

vier 72 . 
João E. da Silva, S. Francisco Xavier 72,A . ...

Julieta A. de Carvalho, S. Francisco Xavier 86 . .
Padre Seve, S. Francisco Xavier 107
Viuva -Mi-riz Sarmento, Aquidaban 230
José P. do3 Reis, Araujos 
EJ_iar Méjé Araujos 21
Al-frcdo E. Torres, Araujos 42
Coronel Eduardo de Sequeira, Araujos 115 ... .
Dr. André Rangel, Aristides Lobo 25 •
David Lcvy. Aristides Lobo 26  •
Pedro Lopes, Aristides Lobo 27
Me-leiro, e Albuquerque, Aristides Lobo 35 • ...
M. Passos, Aristides Lobo 43
Commeiv.l.-idor Jeronynio Roa Vista,.Aristides Lobo76
Accacio Leite, Aristides Lobo 112

P. Ribeiio de Castro, Aristides Lobo 148

Viuva Marechal S. Aguiar, Aristides Lobo 189 . •

Viuva Barbosa Rodrigues, Aristides Lobo 234 . . .

Capitão Antônio J. O. Sampaio, Araújo Goudiil 4
Otto Sin.on, Araújo Goudin 4S
¦Manoel 'le Castro, Araújo Coudin 66
Dr.- Ola.-o A. Lemos, Assis Eueno 31 _•
Mme. Marques Lisboa, Assis Bueno 43
Colombo Mengareli, Assunipção 84
Viuva Neves, Assuinpção 9S
Pedro Xavier de Almeida. Avenida Isabel de Pinho 8

F E Horta Barbosa, Avenida Isabel de Pinho 10 .

Ernesto M. Pinto, Avenida Isabel de Pinho 14 . .

Alb-rto L. Machado, Avenida Isabel de Pinho 18 .

1 Capitão Renato B. R. Pereira, Avenida Isabel de

Pinho 19 .*'.,'¦,'/,*,*
Miguel Buarque P. Guimarães, Avenida Isabel de

Pinho 21
Dr. VV: D. Wrigbt, Avenida Atlântica 220 ... .

I E. Macedo Soares, Avenida Atlântica 240 . . .

Or A. N. B. do Prado, Avenida Atlântica 248 . .

Dr' Leão Velloso Filho, Avenida Atlântica 250 . .

Maximiano da S. Leilão, Avenida Atlântica í63 . .

Paulo 'E. de Azevedo, Avenida Atlântica ajo . . .

Dr. Alfiedo Porto, Avenida Atlântica 272 ... •

Ildefonso A. Marinho, Avenida Atlântica 45o . . •

Dr. Camillo da Fonseca, Avenida Atlântica 470 • •

Stella Wilson, Avenida Atlântica 516
Dr. José L. B. de Carvalho,, Avenida Atlântica 522 .

M. F. Rerpa, Avenida Atlântica 636

Dr. Barbosa de Castro, Avenida Atlântica 638 .. .

Capitão Patcrson, Avenida Atlântica 6SS

Manoel da S. Monteiro, Avenida. Atlântica 700 . .

D. Bertha Cotrim, Avenida Atlântica 7'4 • • • • •

Miguel Braga, Avenida Atlântica 72S

João D. Albuquerque, Avenida Atlântica 730 .. .

Conde de Paranaguá. Avenida Atlântica. 730 .. •

Silva Ataujo, Avenida Atlântica 758 •
Raal Camargo, Avenida Atlântica 766
Dr. Maurício de Medeiros, Avenida Atlautica. 774 •

Arthur Costa, Avenida Atlântica 790
Dr. João Ph. Pereira, Avenida Atlântica 802 .. .

Carlos do C. c Oliveira, Avenida Atlântica 93» . •

Ernesto R. dc Carvalho, Avenida Atlântica 1.016 .

Senador Arthur Lemos, Avenida Atlântica v.034 .

Francisco Muniz Freire, Avenida Atlant*ca r.044 .

José Dorey, Avenida Atlântica 1.062 ........
Dr. Eduardo O, Thelier. Avenida da Ligação 6 . .

Dr. Ernesto Moura, Avenida da Ligação 101 .. .

Barão dc Ibirocahy, Avenida da Ligação 101 . . .

Francisco de S. Costa, Avenida da Ligação 103 . .

Dr. Carvalho de Azevedo, Avenida da Ligação 113

Dr. Lui-r- B. P. Leme, Avenida da Ligação 115 . . •

Dr. An-lré B. P. Leme, Avenida da Ligação 123 . .
Dr. Arthur Costa, Avenida da Ligação 133 • • • •
Dr. Jor?e S. de Gouvèa, Avenida da Ligação 137 •
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As pessoas rTedade avançada acham aue as

Pequenas Pílulas de Reuter
são o unico remédio de confiança para as

íoenças communs taes como desarranjos do
fígado, dares de cabeça, biliosidade, etc.;

Não devera faltar em aennuma casa de familia..
"virfótSKM

COMMERCIO
Uio, 6 dc novembro tjc 1916.

ASSM51 IJLi-AS CONVOCADAS
Caixa Geral daa Famílias, dia 8, á

1 liura.
Companhia de Stcurcs Brasil, dia

ií<, âs i lioras.

CAPE'
L.-sc Irmãos couimt-flicam . que a3

colações de cifè são as seguintes:
¦TUftUoT*.

i Caixa de Conversão
p o n t o & o.

Sáb quem iiie.iior ag-o pagam.— AVli.NlDÀ KIO BRANCO; 49.

CU.NCOIIUEXCIAS
A.N.VUN CIADAS

llsir.ul, <lc l-'crro Central do Utosil,
pára o fornccimutiio dn objicios de ca-
criptorio. «cueiliciue c lypograplua,
(Ji.t 6, au uicio-ilia.

. Di |).«.-.o Uu Material Sanitário do.
J.xercito. ií;,im n turneciuicnio de arti-
K"s ik expediente, ailve-nticiòs material
Niüiario dc u..z c suerra, de cirurR.a
•ic.u.-ria e de veterinária, dia 6, ao
llll'!0.|li,i.

Uei-osi-o do Material Sanitário do
il.XGreuo, para o fornecimento do .tu-
ÍWS de csmuturaijito, instrumentos ei-
nm-icos e ..uniu dia 6. ao meio-dia.

Dircctoria l,eral ,ios Correios, para
os scrvi.nj <Ju conducçâo de malas c
*ie collcctas da corresnomíenciá nesta,
capital, -::.. 6. ás .i horas. „l-.s.-.di de i-erro Lentral do Brasil,
,,..a o ioriiecitueiito de materiaes di-
l.-rsos. dia ;, ao cieio-ilia.listrada de l-erro Central do Brasil,
Iara fornecimento de utensílios c ar-
Uíds diversos, dia Ü. ao meio-dia.

Couselho de Compras da Marinha,
paia o fornecimento do carne verde.
de.vacü. dia 8 ao meio-dia.

Estrada de Perro Lcniral do Brasil,.
Para o furnt-cin.n.to de íerro e outros
nictats de fundição dia q. ao meio-
lia.

Conselho de Compras da Marinha,
Vara o fornecimento de dietas, lazcn-
*li, calçado» c perneiras, dia 9» ao
racio-dio.

Uà-.rad. de ferro Central do Brasil,
Mra o fornecimento de ferramentas
< ferrasens, dia 10, au meio dia.

listrada dc Ferro Central do llrasil,
sara o fcrnccimcato de tintas, oleos,
drpgas_ c artiuoti seincHiautes, dia n,
ao tiieio-c.ia,

Estrada dc Ferro Central do'Brasil,'
para o forneci meti to de limas, para-
fusos e pontas Pariz, dia u. no meio-
dia.

Kstrada dc Forro Central ilo llrasil.
p.va o fornecimento de i.iateríaca de
eonstrucçao e artigos semelhante?, dia
34. ao meio-dia.

lUiMrtição de Acuas e Obras Pu-
bjica-i. nara o fornecimento de mate-
rriaçs, obiectos de escriptorio expedi-
ente. forraeems e artigos diversos, dia
t4, ao meio-dia.

filtrada dc Ferro Central do.Brasil,
par.i o fi riieciuifnto de materiaes de
illiiniinacíiQ. cleetrieidade c automo-
veis <iia 16. ao meio-dia.

Dircctoria Geral do< Correios, para
t acqtiisioSo dc so.ooo nulas para
corres/iondcncta dia 20. ás .t horas.

Typos Por 15 leilos
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riXTO. I.OPF.S & c.
V-ítia Floriano 1'clxoto, 174 —

IPresíam as nielhorla contas de
cate,

II15ÜX10KS DK CRED0RI3S
Fallencia de Joi\o d.i Silva Guimá-

W*.. dia to á t" hora.
yiüéhcia dc Jo-,ó Biticncourt do

S.uj--.. dia l_, i 1 hora.
l\redores do Mcirellcs c rereira,'•áia t6, ás 3 horas.• Fallencia de 1.. Soares I:i'ajueiras,

.íi, 13, i 1 ila hora.

MANIFESTO DE IJIPOR-
TAÇAO

Pelo vapor nacional "Itatinga".. dos
portos do norte — Carga rçceUida:
is caixas de doces, a Oliveira Lopes
Silva; 15 dilas, a Benevidçs Irm.io,
10 ditas, a Coelho Martins-, 10 ditas,
á ordem; 50 dilas, a Coelho Martins;
17 ilhas, a L01.cs Fernandes; 13 ca.xas
de rlittm, a A.iKcliní Simões; 50 cai-
xas do oleo, a II. Couto; 50 cl.tr.s, a
ordem; 23 dito». » ""'cm: 6. ho.os
de sola, u I'. H. Walter; 1 caixa dc
vaquetaa, a II. Vianna; 3 ditai, a
Cruz Senna e Carvalho; a duas. a
Sanios Novaes; 1 dita, si Queiroz Mo-
reira; 1 dita, a li. Ferreira; 1 dita, 4
ordem; 1 dita, a R. Gonçalves; 3 di-
ias, a F. II. Walter; 2 dita... a J.
15 Coelho; 1 dita, a J._ O. Pinto; 6
fardos dc couros, a lt. Lima; 3 duos.
a Qiiêiroz .Moreira; 2 dito?, a K. l-çr-
reira- 1 caixa dc couros. 11 t-ouii.a-
nhia Clcvelanil; 1 fardo dç couros, a
lanot R-ody; 200 saccos de cocos, ti
Soares Bastos; 100 cito., r. Santos
Fontes; 100 ditos, a Vieira da Si.va,
100 ditos, a Scofano Primo; 23 ditos,
a J. llertiicn.lorf; mo ditos, a, hoa-
res 'Bastos; 30 sácco3 dc cacao, a
.Miillcr; ca caixas dç azeite, a A..S.
Pereira; 9 caixas do papel, a Leite
Peçanl.a; 9 caixas de charuto,, o Bcl-
lingrddt Meyer; 1 dita, a John Jur-
cuens; 7 ditas, a . Jacobinat 1 .dita,
a A. Hansen; 12 volumes dc r-iassa-
ha, á ordem; 4 caixas dc mercadorias,
a John Moore; 100 saccos de fsirinlm,
á ordem; 50 ditos, a ordem: 3'- «.-
tos. á ordem; 50 duos. a ordem; 100

! dilos, á ordem; 10 ditos, a Uinçal-
1 ves Almeida; 100 saccos de .milho a

ordem; 2 saccos dc polvi.llio. a ordem,
a saccos dc cereaes, a ordem; 50
saccos dc café, á ordem. . „

Pelo vapor nacional sino . oc
M..utcvidéo e, escalas - Oarsa.rcee-
Lida: soo fard.is de xarque, .1 ordem,
940-.ditos, a Moaarelia rM;j8»
«is de arroz, a Thomaz da Suva .9
saccos de nozes, a nrili-m; 6 caixas
de cinãrriUios, a Zenha Ramos; 2 eu-
xas de charutos, ao mesmo; 21 fardos
dc papel, a Hcrm Sto tz: 91 barr.cas
de ca ncs. a I. R- ''- Matarazzo: 25
ditas, a Damazió; 62 amarrados de ta-
bolinhas, a Tinocd Maçaado.

Pelo vapor francez "Ango , .00 .-.»"••
vre e escala, - 

ÇarKa .««j*1.-1^»
caixas de 1-eUts pois. .a J. A. «rau
beck; 1 caixa dc farinha, ao mesmo,
7 caixas de papel para .cigarros,, a J.
Frcundiiio Cos»: 19 ditas a Alberto
Vianna; n ditas, á onfem: 4 d.t.s.
a Phllomeno Comes: 39 diteis, aos, 1 u-
mos Vc-ido; 5 ditas. a. Lopes. ?a. 5
c-ixns de Ronima arah.ct. a F«™»«
\-,.. .,- . caixas tle- tinta, a .1. ..\.
Sa:di..i-.i; 16 volumes de mercadoria..
a lieiíi.n Fontes: 50 Üarricas üe c-
mc uo a Amaral Guimaníes:. 4 caixas
de mercadorias, a Faria. Plácido
ca.va cie pel es. a Antônio Pinto. .t

'dirá. a CU Ribtíro: 50 auinto» de «-

nhos, a Silva Boavisia; 100 quintos
c 100 décimos, a Carlos Tave-ra; 30
quintos c 30 décimos, a Almeida vna-
ves; 45 quintos, e 50 décimos, a Aiiian.
dio Pinto; 50 quintos, e 50 décimos,
u .Marques Fonseca; 40 quintos, a An-
tonio Brasa; So quintos e ;5o|4. *
João SI. P- Amaral; 20 quintos de
viulio, a Gonçavcs Silva; 50 '.'tos. a
Arllutr Galeão Scixas;. 103 ditos, a;
Coelho Novaes; 100 caixas de viulio,
a Prista; C. 200 ditas, a Carva.ho ,
Rocha; 102 dilas. a Figueiredo .Mar.,;
ioo ditas, a Alberto Aiiiarante; tã.o 1
ditas, a Gonçalves Roque; 100 barris
de sardinhas, a José Pinto Branco; 3?
ditos, de legumes, aA-vç-; '5 

Ça.-xas de lcRiuncs, a Carvalho Koclia,
3 caixas de conservas, ao mesmo; 7
caixas de palitos, a B. J. Pereira;--?
caixas dc rolhas, a J. F.Pmlio I.-
liio; 5 saccos dc rolhas, a R. ,jfR<r
23 caixas de palitos, a Canos igv i.-
ra; 10 caixas de bagas, -a Josç lei?
xeira Almeida; 20 caixas de paltos, a
França Gomes; 1 caistt de senietentes,
a Sebastião I'. Leite: 4 cai.-.as de
mercadorias, a Josc Lino; 60 5, 8..1.-0
de vinho, a J. S. Pereira;_3o caixas
de ajeite, ri Camilo Mourão-, 3.1.0,0
saccos de sal. a Siqueira Veiga; .10.1
tamb. de cal, a Brandão; 5') d-.t.is,
a Victor Sonso; .1 ca.xas de merca-
dorias, n JõSf Constante. „ I

Pelo litate nacional "Vencedor , do
Cabo Frio" ¦= Carga recel.ula:,, ca . ,

Pelo hianc nacional "Cioiille , de .
Cabo Frio  Carga rtcebida: ma-
de'"ío 

v:-por nacional "Minas «c-í
raes" cie Nova Vork e escalas. Larga :
recebida: 100 tinas de bacalhao. A oj-
dciii; 215 ditas, idem; 2.19 caixa.-, ce
bacalhao. ' idc.11; 20.SI2. duas. id«n,
170 tinas, dc bacalhao idem; 170 dl-
tas idein. coo caixas dç cevada, idem, ,
- 'ditas de lupnlo idem:.. 15 ,( "as,
idem; .1 ditas, idem; _ ditas. Wçm;.
30 ditas de camarões, idem!; 25 u>,
ias idem: 5" ditas de íaairinha de
milho; idciii; 4'., caixas de papel. I
idem; 13 ditas, idem; 25 ditas, ao .
Lloyd Brasileiro; 13 duas de. papelão ,
a ordem; S dita3. a Arclianjo bobri- |
nho; 11 dilas. a TlCxcira 1-onseça; 5.
ditas, á ordem; 1 dita de papel, a I
Arclianjo Sobrinho; 20.0 barrica» dc
breu í ordem; soo ditas iilçm; 20
barris de saes. idem; 10 caixas dc
saes idem: 25 tambores de soda caus- ,'tica 

a 1. Kainho; 42 volumes dc.-.
frutas Ecccas, a. II. Marti; «-.-ca'-.
x-„s de .irpulo a orfleni; 64 ditas de .
papel, a Davol C; 9 rolos de pa-1
pel à ordem; 11 ctmradaios do oleo,...
idem; 4 barris dc oleo.iüc.11: 3 bar,,
ris dc o'co idem; 39 dito. idem; 00 ,
cate dc oco áÇ. N. Wgm\
ío caixas de leo a mesma; ,2 bari.»
de oleo. á ordem; . faixa, cie oleo
idem; 70 barris de oleo, içlcm; 10
caixas dc vaseüna. i-Jcm; 6 dltas-de
gommo. idein;:.S 'luas dc vasclina.
tticiii: 10 volumes dc goinina a il.
M. Ferreira; 50 barris de saes, ao ,
mesmo; is volumes de enxofre, ao,
mesmo; 2- volumes de cera. ao mçs-
mo; S barris de pixe a St. M. 1.Ç-.
«.'ra; 2i barris .'.e oleo. a oruem, a.
caixas dc pcllicas. i.lcnii.i dita. idetii;
2 ditas', idem; 1 dita idem: 2 ,cnuv.
de couros a Rios C; 2 duas idem, j
a \. W. Krebs; n ditas idem a|
ordem! . dita idem liem:, oj atados.
do coutos! idem; soo barneas dc ci-,
mento. idem; 1 caixa de mercadorias,,
idem; 3i8 saccos de assucar idem,

-, ooò ditos, ,1 Barbosa Albuquerque
1.000 ditos, á ordem; 251 ditos, idem,
700 ditos idem; i.™> ,->tos ¦'< »_£_
bosa All.unucrquo: Soo ditos ao 111.es-
mo; |0d saccos do cacaç), a Uncrin ,
C: 3 caixas dc charutos, a liw.li
Stoltz. . ,«(_.* *.„„ i

Pelo rebocador nacional • bul A.uc-1
rica" de Cabo Frio —;, Carga_ rece-,"ida: 

120.000 Idlos dc sal. a Miranda
TÍ'cía 

F. F. Central do Brasil (São I
Dlogol _ Carga„ recebida: 5 iiia, ,
de manteiga, a Hertti Stollz: 22 .....
t-s a B-andõò Alves; 20 ditas a As-'
ce-ção í-anios; 6 ditas a Aman.l.o
Piiitiü 32 caixas dita, a Alves Irmão;
10 latas dita», idem: 12 d-.la,, a l.e-
xeira liirires; .1 ca.xas ditas.^á. Lçijc.
ria Modelo; 24 ditas a Guimarães
Irmão; 10 dilas. a A.ves lr.nao; 4 .
iacás .lc quciios no mesmo; 4 *-
ios a João da Cunha: 21 ditos a M. |
Iloelui Cl fi,.ditos, a Gaspar }>¦-"¦>'¦]•.
7 ditos a Alves Irmão; 2 clitqs .'.'-
carnes. JJ mesmo; I dito. a leixeira .
Borges; 1 dito ao mesmo: x ¦ cestos ;
dc carnes a Siqueira t.: 6 il.-o.s. a
Torres Reno; 2 iacás do carnes a
Ferraz Irmão: 1 d:to. a Teixeira Car-
los: 10 dites I\ á orw-n 10 dilos.
á Ferraz Iir.-.in; o ditos í. 2 ordem; '
10 ditos, a T-i-'--ra Bor_.es: 7 ditos, |

Ue queij -'S. a Aie'ui.'irós Koci.a; 3 'lu°s
a ijiuniaraes Irmão; O ditos, ao mes-
mo; 1 iacá dc carticr., a Ascençao san-
tos; 2 iacáa.dc toucinho, a Malte-
lano C; ii ditos, a correu Vasipics;
8 ditos a Teixeira Borges; 10 uiws,
a l-V.-rr.iz lrr.iao; 15 duos, aã,inesmo;
it dilua, a Alaniues C; 10 jacas ue
carne-s a Ferraz Irmão; 20 duos. a
.Marques C; 8 ditos. P. a ordem;
11 iacá3 de lombos, a João da Lunlia;
15 ditos a b. V. C á ordêiii; 10
ditos o Alves Irmão; 14 laças ue
miúdos. S. V. C. à ordem; 8 .a-
eis de m-udos. S. V. C .» ordem;
5 jacas do miúdos, M._a ordem,
4 caixas de cebolas, a Ferreira Ir-
mão; 1 jaca du cebolas, a Antônio
C. da Fonseca; 55 d.tc-s, o A. ü. or-
dem; 55 ditos, a Macedo bilva; 47
caixas dc banha, a P. ordem; 50 duas,
a Zenha líamos; 29 dilas. a l. or-
dem; 1 jaci de orcdias, a O. ordem,
2 ditos tle cliises, a C. ür..em; 3
iacás dc metidos, a Ferraz lrm..o; 12
caixas de lingüiça, a Augusto Lon-
siaiue; O jacas de orelhas, a .U. lu-Çt-
tielli; 2 ditos, de a ho-, a A. o.
1'onscca; 3 jacas dc lucudos, a 1-er-
raz Irmão; 11 amarrados de couros,
a losé Dantas; 2 laia. dc mame ga,
a C. A. Carneiro; ú Lias. ai.. .'..
1 dita,( a A. 1'rccheli 2 ditas, a

I Fritz; 2 ditas, a,.V:tssel;_,4 dilas, a
1 Ferraz Irmão; 8 duas, a C. Cosia; 5
1 ditas, a Pereira Alniaida; .1 diías, a
' AU. Sclunidi; S3 duas, a.Prcs.cr; il

ditas, a J. A. Ribeiro', fi du.s, a
llcrãi Stoltz; 7 ditas, .1 P-nto L-..ts,
10 diia,. a A. Mo.uc.ro; .0 d.tas, a
Cascni.ro Pinto; :.i duas. a Alberto
Aiiia.-anie; 8 ditas, ao mesmo; 5 d.-
l-.ts, á ordem; 1 cs.o dc ma 11 te ga, a
l.icourc; 1 engradado de ma.uc.3a,
a Casemiro Pin.o; 1 d.to, a Du.mo;
1 volume de manteiga,, a J. .(..areia;
1 jacas de uuejos, a Gaspar Kibc ro;
ii ditos, a J. A. Ribeiro; 6 duos,, a
F. Moreira; 6 ditos, .1 Torres e Kc;

3 dito-, n Ascensão Sautos;

10 anua.  ¦» ¦'"-.. *
a Benevides Irmão; 23 ditos
lho Diiarte; 1 dito de. tone nho a,
Teix-eira Borges; 25 c;,.>raa dc..tonei-
nho a Augusta Constante;; 9 chlas, r.
Teixeira Carlos: ti iac.15. n Bct-e.
vi.ks Irmão; 20 duos a Ferraz Ir-.
mão; ií ««.J T'-:--;ra Bcrrws; 20
cUtos. o Benevides Irmão; 2; duos. • 1
Coelho Duarte; 21 iacás de batatas -.. |
tlan-azin C; 210 di-os a A.'¦>»;•
á ordem: 50 .Fios a Macedo Silva;
10 diioa í'-Cassar Ribeiro: to djm« .- |
Alvro Irwro; =6 ditos a Corrêa Ri-}
beiro; 10 dilos. a Damasio (".: ,10 di..
tos a Tliemaz Pereira; o ditos a M. |
ltoc'ia C : ili ditos a Marinho Pinto;
26 dites, a Teixeira Carl';s- 6 jacas

ditos, a João da Cunha; 4 iU-.s, ao
nicsino; 3 ditos, a Martins Saraiva;.4
diios, a F. Linhares; 2 du», '. «•
Vidal; 5 d.tos, a Alvar., lia roso; 5
ditos, a A. B. Jons; 2 ditos, a Coe.
lho Duarte-, 2 ditos, a Álvaro Uarruso;
O dito-, -a J. M. Andrade; 3 elites,
a Cabral Irmão; 4 diios, ao mesmo;
11 ditos, a Teixeira Carlos; 20 d.tos,
a Mvcs; s diios, a João da (.unhai x
dilos, a Aves Irmáo: 5 di os, a Gui;
niarãcs Irmão; 5 duos, ao nusmo;; 4
ditos, -ao mc mo; 6 ditos, a Teixeira
Borcos; 1 caixa de queijos, n .As'-
cenç..o Santos: 3 volumes de queijos,
a Álvaro Uarroso; 3 caixas de .|iit..-
jos, ii M. Fi Alves; 2 jacas de quel-
jns. .1 Alves lrnuo; 4 duo-., a M.
Ferreira; 4 ditos, a Corre-a \ asciucs;
14 iacás de carne, á ordem; 5 d.tos,
a Almeida Senna; 1 césio de lingul-
ca, a A. Campos; 4 fi-iccos tio 111 Utj,
á iM. Mortluho; t caixa de fru-.ts, a
G: Ribeiro; a ditas, a F. Irm o; 1
caixa de requeijão, a M. Lari-allio;
3 volumes de diver os, a Cruz Irmão.

Pela li. F. Cenlral du Itrasil —
Muritlma — Carga recebida: ií> saccos
de feijão, a Castra ro I-iivoi ,loo_di.
los, á ordem 40 d.tos, a Casemiro lia-
to; 10 ditos, á ordem; 1.000 ditos, nu-
mero ;. á ordem; (.0 duos, a_ Joltn
í.loorc: 500 ;!i-,03. a Fo.-aça llolliin;
500 ditos", a Odilon NV.-.s; 5"-' ditos,
ti. S, á ordem; 40 di:o=, a.J. L. \ ei-
loso; 500 dios. a B. Warrant; - 100
dilos. a Machado Júnior; 20 ditos,
a Ferraz Irmã,.; 95 ditos, a A meida
Sic-mann; i-- dilos. a Guimarães Ir-
màor 5o saccos .ie milho, a Me relles
Za.uiib; 75 saccos dc farinha, ij, A.
lace; 40 saccos de milho, a Alvares
Poiíéry; 2i dito?, a Ferraz Irmão: 23
dilos, a P. Braga; 50 ditos, a Ç.ui-ua-
rães Irmão: 50 diios. a Dias Garça:
rno diios, ao mesmo: 20 dito3,_ ao
mesmo; 15 ditos, ao mesmo; 200 ditos,
a Reiimèyer; 20 ditos, a .1. J.i.dos
Santos: 31 caixas de bebidas, a (..oa-
çalves Zt.iha: 50 lates do bolachas;
a I. Camilio; f" eiigradados de l>.s-
coutos, a V, Uorminn: .-.. volumes
,.,. tiísrõutns, a Miranda Cnrvallio; 31
jacas de batatas, a Ramalho Torres-
:„ d tos. a Ga ar Ribeiro: 5 balaios
de batatas, a Ferraz Irmão: 35 ditos,
a Casar Ribeiro; 113 ditos, a Gui-
.marães Irmão: .13 riims, u Gaspar,-Ri-
beiro: 37 ditos, a Pereira Almeida;
200 fardos de carne, n F. II. Water;
2 iacás cie carne, a Alves Irmão: S;
fardos de carne, a Zenha líamos; 7?
-accos do arroz, a A. Silva: 2011 cai-
xr-j de- águas, a 1C. A. Caxamhn ; ia
caixas d'e a111.il. a J. R. Coutinho; 2
caixr.-.i .lc ql-íijos, a Luiz lllaso; 11
iac.'t3 dc cebolas, a Ferraz Irnião; 5"iacás 

do aili.is. ao mesmo; 10 saccos
d: olriMio, a S. Micedo; 2 jacas le
louciul.o. a Alves Irmão; 2 caixas dc
ac-.-ar.Ietitc, a It. Cosfi; 67 saccos de
oiv.U.o. a B. Machado: 2.1 latas dei
doces, a A. G. C. ordem; rS s.ccos I
dc joolim. a M. M. Guimarães; r I
yiartolas dc sebo. a V. B,-.rre'ras; 7
fardos dc anel. a Ferreira Mr,t-_.= : 2-3
volumes de pape', á Companhia Ita-
colomy; 493 dito., á mcs.ita: 10 ro-
los de sola. a Siqueira; 5-'7 rolos dr
couros, a N. Ilcrlz; 7 enca-ados dc
peilcs. a Rodriguei Ferreira; 1 va-
fpns de couros, a Durisch; 3 dito?,
ao trcwno.

Alfredo Maia — Carga recebida:
20 lata, dc manteiga, a Coelho Dirar-

ie; 10 dicas, a Ga.par Ribeiro; ;ip dl-
tas, a Uttnazio; 24 saccos dc uullio, a.
..Ucirelles lOamiiii; 1 amarrado de vas-
soiiras, a Amaudio. Piutu; 2 saccos ue
cera, a S. Macedo. ••¦ ¦

Pela li. I-. ÜCupoldina — Carga rç.
eebida: 15 saccos dc milho, a Adol-
pho Sciimidt; 51 ititos, a A. Ama-
rante; 11 ditos, a Brandão Aives;
41 ditos, ao mesmo; 61 dilos, a Al-
vares P.illcry; 97 ditos, á ordem;
83 ditos, a ilaiio de aouza; 10 di-
tos. ao mesmo; 28 ditos, ao mesmo;
11 duos a Dias Garciaj 12 duos. a
Alvares Pollery; toj ditos, á ordem;
20 uitos. á mesma; 50 ditos, 11 Si-
mc.'cs Macedo. 15 ditos a Brandão
Alves; 4S dit03 a Benevides lrnia.0;
63 duos, a i-i-rraz Irmão; 7b ditos, á
ordem; .10 dilos. a G. Puga; 20 cli-
ios. a John átuorc; 22 ditos a Mano
ele- Souza: 10 ditos, ao mesmo; 9 eu-
tos. ao ircsino; 21 dilos. a Joaquim
A. Ribeiro; 13 ditos ao iiiesinu; 2.
ditos a 'leixeira lljríes; 22 cl.ws. a
ordem; iú ditos, á ordem; J2 ditos, a
Dias l.arcia; 12 diics. i ordem; i.l dl.
tos idem; 100 dito.!, idem; 20 duos,
a Rodrigucz Queiroz; 1/ dilos ao
mcsiuo: 10 ditos, ao mesmo; 2.1 ditos
ao mesmo; 61 ditos ao mesmo; 63
ditos, á ordem: 27 ditos a Mario dc

1 Souza; 16 ditos, ao mesmo; n ditus,
I a Branda, Alves; 20 ditos, a Siqueira
: Veiga; 97 ditos ao mesmo; 62 d-tros,
ia Teixeira Iluiges; 30-ditos, a Mc.

Kinlay; .19 -dites, a Itod. Queiroz; 14
dicor. q Queirós Sloreira; i; ditos., ao
itic-suiij; i3 tllios a Soares Lavrador;
34 ditos, á urdem;. 15 ditos, a !r»
Yuulc; 26 clima, ií C. Pinto; 88 di-
tos a Dias Garcia; sfi duos a A.
1-erfin: ti ditos a Su.im Assai; 19-ra.
ios a Dias Garcia;, ifil duos. .a A'i.
Sclimildl: 3S dites :. P. Ladeira:. 3'
ditos, á ordem; 7.1 duos. o Dias l-ar-
cia; 13 cKtos, á orde.-.i; iS rtttos. a
ordem; 41 iiito-3 idcni; 20 ditos
idem; 2 ditos, idem; 16 dilos. a Bran-
dão Alves' 9J ditos .1 Alvares Poli-.

I rv; 47 di'os. ao mesmo: 20" tli-.os.ao
! 111 es 11;o; 20 saccos de uullio a tet-

xeira Borges.: 20 diios ...... mesmo;
íaccos de fei!c."o. a Teixeira !>'»''¦

ges: 200 dilos, a llordcr.ux; 10S duos,
a Coelho Duarte; 29 ditos, a. Use-
•miro Pinto; 41 dito;, ri Siqueira; ao
ditos, a J. Cardoso; 6 duos, 11 gran;

] dão Alves; 20 ditos, .1 Sahino Ntin.-
dc; 9 ditos, a Soares Cunha; 10 m-
los, a R. Torres; 10 dito-, a Marques
Silva; 70 d;los, a Brandão Alves; 31
dilos, a Avel ar: 20 ditos, á ordem;
fia diios. a .Manoel D. Souto; i-l .1.-
los a "ry Youle; 17 ditos, a ordem;

ditos, á ordem: iS diiis, a Dama-
¦ zio; 3 ditos, a Teixeira Borges; 7 ÇU-
i los, a Nazar Irmão; 9 ditos, a. Salim
I A saí; 15 dites, a Vieira Monteiro: 32

ditou á ordem 40 saccos du arroz, a
C. Moreira-, 40 elitos, á ordem: ai di-

I tos, a Siqueira; 30 ditos, a Rotihcr;
1 7i saccos de farinha, á ordem; 20

ditos, a Marinho Pinto; 50 ditos, a
Cunha Pinho; 10 ditos., ao mesmo; ,
10 ditou, no mesmo: ,u d-'to,s ao me-5-.
1110; 25 dilos. a Ferreira Cunha;. 25 |
dilos, a Praxcdes G. Cunha; 7 duos,
a Teixeira Ilorgcsj 2; dítos; a ordem; j52 diiu3. á or-letn; ii" ditos, a A.'
M. Irmão; 40 d!:.s, a Salèim.ío Tr.n-.o;
ii ditos, a Brandão Alves; .11 ditoi,
a Cancde: 30 dito-, a. Carratntoso (os-:
ta; 25 ditos, a Gaspar Ribeiro.; 291
dios, a C. Rezende: 32 ilims, a or-;
rjem; 0:10 sacos de assucar, á ordem; J
300 ditos, a Zenha Uaniosj 3M ditos,
v.n mesmo: 20 ódítos, ao mesmo; 75 l
ditos, no mc-mo; 2.2:6 ditos, a S. :
S. nrtzilieiisc; fido .liso, \ ordem; |
115 ditos, a Mcirellcj /.a-uiili; iSo di,
tos. 00 mcsiuo: ?-..) ditos, an mesmo; |250 ditos, ao mewio; .1 jacas ds cãriic,,
.-: R. Cavalcante; 2 ditos, a Ferraz Ir-¦
mão: 1 dito. ao mçsmo; 4 ditos, u ;
Kduardo Grijó; 1-1 duo-, ao m.smo:
5 ditos, ao mcsníoj 9 .li'-3í> " Teixeira
Borges; 2 ditos, a Gastar'-Ribeiro; 2
diios. a Martins Saraiva; 9 dito», a
í'.:.f.?.r Ribeiro; 7 ditos, no mesmo;

di-.os, a Rocha; .: ditos, a Carlos Ta-

Kio daPrata ".Vcrdi". .... 7
Portos do norte. "Maranhão . 8
Itio tia Prata "Lulziaua" ,. . o
Cabc.lcllo c escs.. "Mossoro, . »
Recife c escs.. ".Javarv." 0. . 9
Caravcllas c c-:cs., "Arassualiy" B

Porto., cio sul, "ltapuca" . . 9
Montevidéu c escs ' S.itclhte . 10
Calláo c e-ses "Orita". . . . "
Inglaterra e escs. "Demorara . 10
Motitcvidco e escs., "Sírio . '. 'o
Santos, "Minas Geraes", ... n
¦Santos, "Minas Geraes" 11
Rio da Prata, "Pa:-ipa". . ... 11
R'n da Prata, "C-roima". ... 12
Macáo c escs., "Piauliy'.. . . 12
Amarração e escs. "Caoivary . '2
Portos th norte. "Para'. . . 15
Nova York e oscs "Renibrant" 15

Bordcos c escs., "Garonua". . 16
Inglaterra c escs., "Drina". . 17
iMarselha c escs., "Pampa". . 17

ponto,
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DE UM CEMITÉRIO!

veira; 5 ditos a Siqueira.

MARÍTIMAS

VAPORKS ESPURADOS
ílor-déoa e c cs., "Ma^el.^. . •
Arofftenlum c ués., "Tnsia". t.' •
>,' va Yjrk c escs. íCãiiforma .'•ova Yorl; e í'5cí-, " Vcrdi''t .
\io i!a Prata "l.uÍ?.Íaiia". . . •
Portos do norte, "Paru".;.. * •
ilortos 1Í0 norte, '*riitnlw"-_ . •
¦ ••(•..iierra o e.*C:í., "Orita!*• . .
tneiatcrri c e-es "Dêrtierira". .
íiio -ia Trata. Mi?a;tma''.... . . .
I*oríos "lo norte, "UaiiU". . . •
.\'ova York, c escs., "Rembrant
l-*ortoa do norte, " \. Jaíeguay .
Kio da Prata, "Garouna". . •
lÜo da Trata. *' Drina"
Portos do sul, "Rn.,- Barbosa", .
Uio da Prata '*\'asari". ¦ • »
Calláo c escs. **OrtcRa'\ . . .

VAPORES A 'SAIR

Rio cia Prata, "Ma'le"
Aracaju', e esçs. "Ituituba" . .
Dallía e Uccíre ' "íris"
Pelotas í* escs.; **ltaqacyV • • •
Kio da Prata. ''í'r.*i.." . • •
Liverpool e escs. "Strabo? . .
Katal c e cs., "Ita.ptaaaN » • *

A Associação Bcnericcn-.c Fune-
, raria 'Religiosa Israelita, vem per-
lante*o publico sensato desta.capi-

tal, apenas demonstrar as invc-.--
I dades assacadas per meia. duzia de

j mascarados o invejosos que não
I puderam alcançar dos poderes
i constituídos da Republica Grasi-
; leira, os mesmos favores na obicn-

ção Je um ceni-teriu para ns...
: -verdadeiros israelitasI Talvez por-
;<_íie lhes faVtasscm a compôs!ura,' ou mesmo a falta daquillo com
que se :ompr:im os melões; Pois
os terrenos custam muito dinheiro
para esse fim, e nós comprámos e
pairámos; não nos caiu do Céo
por descuido. Agora, que são de-
corridos uni anno e meio que nos
foi concedido o fuiiccionameiito j
com todos os requisitos que or-:
denn a lei, como sejam, os seus
estatutos devidamente registrado?;
portanto, organizado como pessoa
juridica nos termos da lei, não
tememos tiggressôes descabidas
fora dc propósito, que suppostos I
israelitas nos atiram gratuitanien- i
te; av/gressões essas cjue n:io attin- |
gem ao alvo marcado, porque as ;
arredamos com o bico das nossas .
botinas. Somente desejava saber:
quaes são esses verdadeiros israe-
lilás que condèmriam a nova. Ne-1
crõpole. pertencente ;i Associação
Beneficente Funerária Religiosa
Israelita?!

Nesse caso, esses verdadeiros
israelitas, os quaes não conhece-
mos, deveriam ler a hombridade
de caracter para se apresentarem
cie cabeça erguida peranic. o pu-
liiico e dizerem : Somos nós! I

No entretanto, assim não proce-
-dem e foram procurar um .'«'Oi-
nho que tomasse a paternidade de
uiha causa injusta, para que este
viesse atassalhar uma corporação
cosntituida como soiih-s, pe ás co-
lu-nnias do jornal A Noite. Crciain,
esses senhores e.tte nós não pro-
curámos saber quem são esses re-
plis nojentos!

Quanto ao illustrado sr. dr.
David J. Percz. d:..no redactor-
chefe da A Columna, tenho uni-
camehtc a dizer que s. s. toi mal-
dosamente informado pelos sup-

, postos vcrdoJe:rcs israelitas, can-
l! c.':ncn:2 a cc:: lueta c . profiro
,! dos directores da. Associação Le-
• 1 neficente Funerária Religiosa Is-

i raelita, os quães são todos homens

| casados pelo rcjimeii da Rep-.ibli-
,j ca Bràsilicra.

Saiba o illustre doutor, que as
profissões dc todos os directores,

' são sobejamente conhecidas no
'¦ meio dos'homens honestos; tendo
;! quasi todos filhos natos brjisi-
- ! leiros: loso não podem mcrc:cr
rlros iiifámantcs epithetos de:_ Ci-
1 - ífcii* e exploradores, conforme
' ' 

disse s. s. cm a vossa visita ao

a s. s. 110 mais pequenino
se assim fosse preciso.

, Para terminar, somente digo
I que bastante mc orgulho cm ter
i sido escolhido e eleito por uma
I assembléa geral, para presidente
I da Associação que ora dirijo, em-

hora de falsos Israelitas, como
Idizcis; mas que nio 'exploram,

! pelo contrario, têm feito em dois
I annos de admiristraçãò, aquillo

que os verdadeiros israelitas, nun-' 
ca farão em prol dos seus associa
dos.

Nós soecorremos tanto aos nos
sos associados, como . também
aquelles que o não são; isto com
o mesmo carinho e abnegação,
tanto que tendo fallecido ha perto
de dois annos, mais ou menos
uma mulher na Saiíta Casa da Mi
suricordlai e enterrada no cetnite-
rio de S. Francisco Xavier, em qua-
dro caihoüco, foi as expensas dos
cofres da Associação exhitmada c
transportados os seus restos mor-
taes para o quadro dos prptesían-
les; despendendo com espe acto ti
somma dc i :aoo5oo. Já vê que
não exploramos.

Adquirimos por compra em no
tario publico, o terreno que serve
de Necropoie á nossa Associação,
pelii elevada quantia^, de. 30:000$;
creio lambem que não c explora
ção.

E por ultimo temos cm proje
ctos a eonstrucçao de uin hospital
para os nosso3 associados, também

j cm terreno dc propriedade da

j Associação.
! Pergunto: Que culpa temos nos

que o" liom Deus nos avassal.e c.òm
a sua iníiniia bondade? Seríi iam-
bem isto uma exploração?

Como também é sabido' que o
fim de unia Synagoga, é trazer |
para o bom caminho todo aquclle |
que se transvia, afim cie que se 1
torne de máo para a pratica do
bem. li' o que procuramos.

Factos não se discutem, provam-
sc, como a todo momento -pode-
mos provar tudo que venho de
dizer a s. s. já com os nossos li-
vros perfeitamente escripturados e
devidamente rci/istrados na Junta
Coiiunercial desta capital.

Pondo termo a esta polemica de-
claro uma vez oor todas: Que
explicações c satisfações dos actos
cia Associação representada pe o
signatário, só as dou ús autorida-
des constituídas do paiz.

Uma pá dc cal, como eterno cs-
qucriniento.

Rio de Janeiro, novembro de
I9IU\ - .,

Presidente.

AVISOS MARÍTIMOS

LLGYD BMUIO
PMCADAS MARINHAS

(ENTRE OUVIDOR E KOSARIO)

LINHA. DO NORTE
O paquete

Maranhão

A. KAUFfMAJt,

ANTIGAL- DO
E' o melhor

DR. MACHADO
remédio, por via

gástrica, para curar a syphilis;
E' de gosio agradável c não lem
dieta. Veudc-se em qualquer phar-
r.-.acia.

*tgSr-«^»*ra>*** »¦ ¦—¦—

Sairá auarta-feira, 8 do cor-
rente, ás 12 horas, para Vi-
ctoria, Bahia, Maceió, Rcci-
fe, Cabédello, Natal, Ceará,
Tutoya, Maranhão, Pará, San-
tarem, Óbidos, l-ai-inuns, Ita-
coatiára e Mandos.

LI NUÃ^MÍãÜCANA

Minas Beries
Sairá no dia 21 do corrente,

ás 14 horas, para Nova York,
escalando cm bahia, Recife,
Pará e San Jutui__

Siff"

Linha de Laguna
O paquete

SÍRIO
Sairá sexta-feira, 10 do
corrente, ás 12 horas, para

Santos, Paranaguá, Antouina,
y. Francisco, Itajahy, Floria-
nopolis, Uio Grande e Monte-

v.deo.

Linha de Sergipe
O paqut-u-

JAVARY
Sairá, quinta-feira, 23 do

corrente, ás 16 horas, para
Cabo Frio, Victoria, Caravel-
Ias, P. Ateia, Iihcos, Bahia,
Aracaju. Penedo. Maceió e
Recife.

AVISO — As pessoas que
queiram ir a bordo dos paque-
tes levar ou receber passagèi-

«os, deverão solicitar cartões
de ingiesso, na Secção do ir
lego.

MELLE. MATTOS
.MA..MIÇURE

Para senhoras c cavalheiros —
Quitanda; jj.

¦o o» «tf
EORMICLDÀ MERIJÍO

O unico exterminadar das for-
aiigãs, Mcrino & Madvy, rua do

ASSOCIAÇÃO DRXEFICEXTE
A' MEMÓRIA DE

V. PEDRO DE ALCÂNTARA
RUA DE S. PED O, 206

Sessão da directoria e conselho
hoje, ás 7 lioras da noite.

Rio, 6 de novembro dc 19:6, —
Joaquim Pinto Sampaio, secreta-
rio. ._

OAIXA ECONÔMICA DO RIO
DE JANEIRO

(SECÇÃO DE EMPRÉSTIMOS
SOBRE PENHORES)

Prcscripção de saldos da venda
de penhores

Convida-se aos srs. mutuários a
virem receber os saídos da venda
dc penhores constantes da rea ¦>
abaixo, eífectuada cm leilões -i
7, 10, i.|, 2+ e 25 de novembro uc
Ijjii'. . r ¦

Estes saldos, recolhidos, a Cai-
xa Econômica estão á disposição
dos mutuários desde 1911, e de
conformidade com os decretos nii-
lucros 2.695, dc- 14 de -novembro
de íSCo, e 11.820, de 15 de dc-
zembro de 1915, prescreverão em
favor deste estabelecimento, no
corrente mez, se uão forem rccla-
inados antes das seguintes datas:

Dia 7 de novembro de 1916

meros 40.765, 43.546, 44.5.13.
44.548, 51.222, 5C.860.

Dia 25 de novembro de 191C—
Casa Vcuve Louis Leib & Comp.
— Cautelas ns. 43.403, 44-°9-t<
44.027, .-4.704, 44.797, 44-S3t>,
45-427, 43.690.

Dia 25 dc novembro dc 1916. -*
Casa Guimarães ci Satisévcrino --
Cautelas ns. 34.024, 34.909,
34-959. 35-619, 35.759, 36-fJ4'-

Rio cie Janeiro, 5 de novembro
de 1916. — O gerente dr. Hora-
cio Ribeiro da Silva.

sr. rc-iacte jornal A Noite!'.
Lacientb do fundo d'alma, sr.

doutor, que s. s. viesse pelas co-
lunmas de um jornal, com o fim
ur.'co para dizer mal de pessoas
que uão conhece do pc"0; cujas
pessoas teriam incapazes de ferir

BEX.:. I.OJ.:. CAI».:. IXVl
DE CAMÕES

Ilojc, sess.:, Econ,:, — O
secr. :., José Bonifácio, R 1072

CREMIO II. A. MEMÓRIA DB
CAMILLO CASTlüLÍiO

URAXCO
Secretária—KUA DE S. PEDRO

N. 206
Sessão do conselho, hoje, ás 19

horas da noite.
Rio, 6 de novembro dc 1916.—

O ." secretario, elr. Augusto Dio-
go Tavares. 1090 J

coxs
•Hoje,

Secr. :.

Casa Dias
ns. 16.047

ÁSSÒCiÁOÃO pr.OTECTORA
DOS EMilIREOÃDOS XO

COJDIERCIO
De ordem do sr. presidente con-

vido a todos os srs. Associados
emites a reunirem-se em asscmbléa
geral èxíraorilinaria (2" convoca- j meros
çãoi, nn dia 8 do corrente, as S,.14-.7a
horas da noite, na sede social a|.'4-3&o
rua Carioca n. 3', sob., para tra-1 34.sat>
lar-sc <la leitura, discussão e vota-
ção do nrojecto da — Reforma dos
Estatutos.

Rio de Janeiro, 5 dc novembro de
1916. — O secretario, i. C, •* C.i:
í-eirj».

&'Mo.-,ís - Calte!as!'»f»
1S624, 1S.920, lo.oaò,

*o .9«*>7» *2i* -j,
22.737. 22.S30,
22.909, 23.156,
23.729, 23.741,
24.087, 24.00»,

........ .,  2'..95. 24-225-
Dia .0 de novembro de 1916. —•

Casa Rocha & Farrulla — Cautc,
Ias ns. 21.147. 24-851. 24.929,
25.206, 25.556, 25.665, 25.704

:. CER.:. DA 0R1).:.
sess.:. ord.:.—O Gr.:.
gtr. :, da Ord.:., Dae-

1094 J

19.510.
21.S50,
22.893,
23.227,
23-779,
=4

20.74-1,
22.73..
22.898,
23.26S,
24.002,
24.137,

Dia 14 de novembro de 19.0 —
Casa José Cahen — Cautelas nu-

SOCIEDADE MARÍTIMA DE
BEXEPIÜEXCIA

Edificio próprio
.RUA DO LIVRAMENTO N. 66

Expediente, d» . ás 3 horas
Sessão do conselho administra.

tivo. terá logar hoje, ás 7 hora,
j da noite.
I Secretaria, 6 de novembro ae
1 1916. — Dias Moreira, 1" secre-

35-050,
35...00,
35.601.
35-9.8

-6. .
34-296,
34-742,
34.912,
35-096,
35-402,
3i.'.>33.

36.154,

29-337,
34.443,

34.747,
34.98.1.
33.I64.
35-45'.
35.S66,

33.*8?.
34-472.
34-882,
35.00b,
35.284,
35-517.
35-913,

10S9 J

Dia 24 de novembro de 1916.—
Casa t. Gonihier — Cautelas au-

tario.

CERCLE PEDEKAli
A directoria convida aos srS

associados a sc reunirem em as-
semblía gera.1 extraordinária, para
tratar de assumptos sociaes ur-
gcnt-.-s, na quinta-feira, 9 do cor-
rente, ás 19 horas. .

Rio dc Janeiro, 1 de novembro
,Ie '9l6. _ .

I toSi,
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0 CONTRATO DA TELEPHONICA
. AO SR. PRESIDENTE ÜA WBPUBUCAI

Alguns 
'jornaes, <jue têm por programina e por flm.faier sempre vibrar.

«s nervos da população carioca, descobrindo nos actos ios poderes públicos,

quaesquer que sejam, patifarias e bandalheira» ' algumas dezenas de firmas

«mimerciaes, que agora se lembraram-dos interesses do.povo, porque. estSo

em risco de terem de pagar por justo preço um serviço de que btó .agora

desfruetaram, pago pelos outros, appellam para o Sr. Presidente 
^da 

Hepu-

blica, uo intuito de o coagir, por uma inqualificável pressão moral, a fazer

valer a sua autoridade moral, no sentido de obstar que os 'Poderes Munici,

pães levem a ter.mo a projectada reforma do contrato da Telephonica.

Nós, também appellamos para' o Sr. (Presidente da Republica. Nada te-

mos a vêr com os interesses da Companhia Telephonica; interessam-nos, po-

rém vivamente, a salvaguarda das boas normas do Governo, a defesa do.bom

nome da administração municipal, a conservação da sua autondade e da sua

liberdade, no exercido inormal.
Dc certo tempo a esta parte, ameaça-nos seriamente a onda da anarchia.

O- exercido das funeções dos poderts públicos é dc continuo perturbado pela

intromissão de elementos a elles -estranhos, quc se reúnem cm asseinbléas tu-

multíiarias, não raro facciosas, onde, freqüentemente, a par de testemunhos

de incompetência c de preparo insuficiente 01^ nullo, trovejam ameaças a

ordem, apoiadas, as mais das vezes, na ignóbil diffamaçáo, <ju* tão prompto

eco encontram em jornaes que disso vivem. Esses appllos á autoridade do

Sr. Presidente da Republica, são insinceros e tendenciosos. Affirma-se como

ura postulado incontesle, como tuna inverdade irrefragavel, como um dogma

absoluto: "Isto é uma patifaria". E pergunta-se depois ao'Sr. Presidente da

Republica: "Onde está sua honestidade, que consente que, no seu Governo,

esta patifaria seja praticada ?" .,...-
O Sr. -Presidente da Republica sente, de certo, a insolencia dessa atti-

tude. Nós, porém, queremos mitigal-a e appellamos, por nossa vez para o

Sr Presidente da Republica, .pedindo-lhe que estude por si mesmo, a quês-

tão dos tclephones e forme com esse estudo, a sua consciência, para poder

responder aos appellos tumultuados: Não I Nisso não. ha patitaria alguma I

A:-'-Companhia Telephonica, que existe no Rio de Janeiro ha já jnuitos

annos dispõe de um material de primeira ordem, como todos podem teste-

inunhar, e faz um serviço que a todos, e geral, contenta; entretanto, nesta

cidade de-um milhão de habitantes, tem apenas o numero ridículo de 12.000

telcphones-1 Não tendo a população aversão ao telephone, í preciso procurar

ttma razão de ordem pratica que explique essa abstenção, que, se por um

lado, fere a empresa, porque lhe diniiriue a clientela, por outro lesa os assi-

gnantes porque lhes limita a,efficicncía dos telcphones que pagam. ísao c

diifieil descobrir quc essa razão dc ordem pratica é o preço elevado da assi-

giialíira dos telcphones, determinado no contrato em vigor, que os honrados

appellanlc» para o Sr. Presidente da Republica, querem conservar. Porque o

Sr Presidente da Ropublica precisa de ser informado que o que a projectada

re<orma do contrato, em dftcussão no Conselho, essencialmente faz e... O

bÃk-\'í,.]-'\AU0NTO DA ASBIÓNATURA DOS TBI.ETOOiXIES. Actualmente,

a cidade eslí dividida em zonas./elo contrato cm vigor, a Companhia tem
"di-cito 

de-cobrar as taxas de assinaturas, dc accordo com a seguinte tabeliã:

1» e 2» zona 3'zona 4" zona

Ao cambio do 7.
Ao cambio dc 8.
Ao cambio dc 10.
•Aorcáínbio doÉ 12.
Ao cambio <le 15.
•Ao cambio de 20.
Ao cambio de 27.

•' • • •'

• * •

~33o$ooo

300$ooo
250$00O
aio$ooo
'175Í000
I4o$ooo
uojooa

495$ooo
450?ooa
375$oo».
3iS$oooi
262$00O

2Ol?O00
iÍ5$o'oo

(i<J0$O0O

6oo$ooo

50o$ooo
420S0OO

35o$ooo
28o$ooo

220$000

ria em ;VÍgof a. t^x» inferior.da tabeliã do contrato, isto é, de 10, de,

que os prççqs,. scgjindq .0 actual contrato, seriam, nessa hypothese, Oi-
guintes: .' .'* r

i* e;« zonas, 25o$qoo; . •-. :: !-';. ÍÍ5?
3* zona, 375$ooo;
4* zona, soo$ooo;
Além da 4", 580$ a 620$, conforme a distancia. - .. _,.

,. 'Pois, pelo projecto em discussão, ao mesmo cambio de 113(4, às taxas
seriam ai seguintes: fjKí

Para todo território abrangido, pela lmha Cascãdura-iPenha, até o lit-
'total; .... . . . 1-V

Para apparelhos em casas de negócios, etc, igi$5«o, com limite do yu-
mero de chamadas;

Para casa9.de residência, 2S5$3oo, taxa fixa, sem limite de serviço. 
""_

O nov.o contrato acaba com as variações bruscas do cambio, fazendo vi-

gorar a taxa do. primeiro dia útil do prazo da assignatura cobrada.
E' por conseguinte, indisoutivel que o novo contrato barateia o preço

da assignatura do telephone em toda cidade. 1B' certo que pôde se «levar
o preço dos telcphones nas casas de negodo, escriptorio», etc, em compa-
ração com. o que agora pagam, nas primeira e segunda zonas. Nessa zona
só 14•(• da totalidade são de telephones em residências; 63o!0 o são de te-
lephones em casas de negocio».

¦Esses .telephones prestara aos sèüs assignantes, comparativamente, muito
maiores serviços do que o que recebem dos seus os assignantes nas terceira
e quarta zpnas,. que. pagam incomparavelmente mais caro.

Durante longos. annos, os assignantes das zonas afastadas da cidade têm

pago um preço, elevado para que os negodantes da primeira zona gosem dé
um serviço que não remunerarão. E' apenas justo que 6e ponha termo a eita
situação: todos paguem na medida dos serviços que pedem e do beneficio de

que gosam.
Em 30 de setembro desse anno, 65°|° do total dos apparelhos inslallados

se achavam em casas de negodos e os restantes 35 °|° em^çasas de residen-
cias. Nas terceira e quarta zonas, o numero de apparelhos em casas de-re-
sidencia foi superior ao de apparelhos em casas de negodo, na seguinte pro-
porção: residências, 2.024; negócios, 2.056; total, 4.980.

lEesses apparelbos, pelo contrato em vigor, custam aos assignantes dc
262$ a 45o$ooo cada um, ao anno; pelo novo contrato, pagarão 2.924 delle3
á razão dc 200$ liquido, e 2.056 a iso$ooo, com mais as chamadas de excesso.
Póde-se, p.ois, ter a certeza de. que muitos dos habitantes desta zona, Até
agora privados .do telephone, pelo seu -preço elevado, passarão a assignabos,

porque cllcs terão um custo razoável. Os conunerciantes da primeira zona,
além de pagarem, pclo quc consomem, .principio justíssimo, contra o qual não
se coiuprehendc que conunerciantes se levantem, gosarão, portanto, da maior
efficiencia. dos seus apparelhos, pois terão não 12.000 communicações, como
agora, mas 40 ou 50 mil. Por outro lado, cumpre observar que nenhuma
casa, além de Cascadura pôde actualmente supportar o custo do telephone.
Podemo9 conimuniçar-nos com Nictheioy, Petropolis, Therezopolis, Eriburgo,
e dentro em pouco com S. Paulo; mas não noa podemos conimunicar çoiri
Santa 'Cru*, porque o contrato em vigor eleva o preço da assignatura a; ai-
turas ináttingiyeis. Pclo contrato em projecto, essa difficuldadc desappafece
e todo o .'Districto Federal será ligado por communicações telephonica3, mc-
diante contribuições razoáveis. .,%..

iPor claras que sejam estas palavras e por mais irrefragaveis que sejam
estas verdadçs, -não nos surprehende nem o encolher de hombros nem o.çoj ,
riso dc mofai, com que nos hão de replicar que não é crivei que a Telcplip-

nica accoite .um contrato qoe essencial mente importa na reducção de seus

preços. Estamos, porém, em que um negociante comprehcnderá sem difficul-.
dades que. ha reducção de preços, que nSo importa cm reducção de renda.
Ao contrario, a reducção do preço da .mercadoria determina o augmento do
consumo, .0 avaqtajainento da clientela; donde, augmento positivo de lucro.

;Se a .Telephonica não tivesse a certeza intelligente de que a reducção do

pieço vae augipentar-lhe e muito o numero de assignantes, certamente con-
tinuaria como até aqui, no goso de seu contrato, esperando do tempo que
os habitantes da terceira e quarta zonas, se resolvessem a pagar-lhe 400$ ou

500$, por telephone, ou que sc eançassem dc ser explorados c reclamassem a
revisão do contrato.

telephones do (Districto Federal- Na brochura a que nos referimos, paginas

139, o Sr. Sampaio Corrêa, o declara peremptoriamente;

. ÍO Sr. Sampaio Corrêa: — -Para Que entrarmos no;terreno

das hypotheses ?

O .Sr. Osório de Almeida: - Mas V. Ex. está no terreno

das hypotheses.

O Sr. Sampaio Corrêa : - Mas se «?, w» trotar io caso
' 

concreto do Rio d» Janeiro, para que formular hypotheses quan-

do disso não ha necessidade ?

O Sr. Osório de Almeida: - O systema proporcional é o

¦ radonal.
O Sr. Sampaio Corrêa: — De accordo.

-\

OS TELEPHONES

Os inimigos tradiecionaes da empresa que tem a seu cargo o serviço tcl*

.phonico entre nós, batidos jA em todo o terreno em que procuraram debater a

ouestio *ois «ao conssouisiau até hoje demonstrar que a reforma do aotuj

contrato deva os preços, começam a mudar de rumo e tentam turvar a»

águas, escrevendo que as variações dos preços da reforma 
çom 

a taxa cam-

bial destróe a prova numérica apresentada em favor daquella -reforma, lia-

sem não terem percebido-que a comparação de preços foi feita, como 11S0

¦podia deixar de ser, aos estudos da empresa para dbteruinada taxa de

cambio, mas que a differença a míkos cm favor da nova tarifa sxist»

Símfm, qualquer que seja a taxa cambial que se considere.

Ainda neste particular, a reforma é surswo*, mas muim superior, ao»

actual contrato. Vejamos «rue assim i, pondo ero írente uma da outra, ac

duas disposições que'tratam do assumpto, ao contrato em vigor e na projectada,
reforma:

Assim, nas primeir* e segunda zonas, o preço ao cambio de 12 c de

»io$ na ja é dc 315$ e na 4* 420$ooo. Além da 4* zona as taxas são com-

binadas entre a Companhia e o assignante. Por exemplo, a assignatura an-

«uai, no Alto da Boa Vista é de 500$, em Cascadura c no Bom Suecesso, dc

540$, ao cambio de 12. Pol», pela reforma projectada do contrato, vigorarão

para todos esses districtos as seguintes taxas, ao mesmo cambio dc 12: .

»87$soo para os apparelhos Installados em escriptorio», etc, com direito

a mil chamadas annuaes; ,
250$ para os apparelhos installados cm casa» dc residência, sendo essa

fcxaMixa para número illimkadò de chamadas.
Por outro lr.da, .pelo contrato em vigor, as variações occasionadas -pelo mo-

rimènto do cambio se fazem sentir de um modo brusco.
Assim, se 110 primeiro dia útil do mez, o cambio caísse a 11 3|.|, entra-

O Conselho Municipal não é uma corporação dc tcclinicos: é uma assem-
bWa politica, Tcchnico nestes assumptos, só ha ali o illustre Sr. Dr, Osório
dc Almeida. .Infelizmente, sua cxcellenciá não pódc ter nesta materia a
isenção indispensável: toda a gente sabe que sua cxeelleneia é um adversa-
rio tradiccional da Light. A questão, porém, foi levada á mais alta corpo-
ração techriica que existe' nesta terra: o Club dc Engenharia. Durante tres
longos ,mezc.i, os nossos engenheiros mais reputados e capazes, homens cuja
independência c idoneidade profissional e moral não podem ser postos cm
duvida, discutiram amplamente a .matéria. Esses debates foram largamente

publicados cm todos os jornaes e estão hoje colleccionados em brochura,
amplamente distribuída. O Si\. ^Sampaio Corrêa/ cuja ^com.pe>e*ia 

e inde-

pendência não carecem do nosso elogio, estudou a questão minuciosa c deta-
lhadamentc, abrindo mão das hypotheses para encarar o caso concreto dos

"""'¦' • 
Analysímos o caso concmsto do Rio d« Janemo.

Assim, pois, o Club dc Engenharia estudou exactamente 0.caso que pen-

dia de souçSo do Conselho .Municipal. Votou conclusões preesas. *«££&

M proferido na sessão de :7 de. junho de 'w* estando W«?£M$£

te senhores: 'Paulo de Erontin, Sampaio Corrêa, **»*'»»¦ Co»r&Í°J°

Niemeyer, Osoaio db Almíída, Floresta de Miranda, Carvalho Borges, Hum

berTAn unes, Arruda Beltrão, José Carlos Cianconi, 'Eugemo de Andrade.

Ennes dê Souza, Miranda Ribeiro, Del Vecchio, Mario Ramos Emygdio Pe-

S, leopoldo Weiss, Francisco Bherlng, Getulio das Neves, José Américo

Carfos de Niemeyer, Álvaro Rodovalho, José Agostinho, e José Dunham. A

votação roí unanime. As conclusões votadas foram as seguintes: •>
"ii Que seja senípre incluída a dausula dc reversão a Municipalidade,

sem indemnização ou com indemnizaçáo paliai, devendo o praso da conçes-

jo Z.Ter inferior ao que permitia conseguir a amortização com o máximo

annual de 1 °|°, sobre o capital.
3° Qúe sejam eliminadas as tarifas por zonas,

3. &c a tarifa seja constituída por uma parte fixa, abrangendo a n-

stallação e um nt^nero determinado mensal de pedidos de ^«MÍ^g^:
kphonicas satisfeitos, e por uma parte proporcional ao numero dc telephone-

mM4'VeXa 
parte «xa para os telephones das residências particuaics, seja no,

mínimo de'a o»!0, inferior á das casas commerciaes,

7 Oue para' a parte proporcional ao excesso do _ 
numero de telephone-

mas seja" adoptada uma escala differencial, na proporção de .0 «|\ sobre a

base até reducção máxima de 5o"!0, da mesma base. .

Voúfnas residências particulares seja facultado aos concessionários,

estabelece;'Uma tarifa mensal, independente do numero de telephonemas

7» Quc o pagamento da parte fixa. seja semestral ou annual para as

casas commerciaes, e .mensal para as residências particulares, garantida a

installaçao pclo pagamento da primeira aiinuidadc.

8» Que'o pagamento da -parte proporcional seja mensal. _
9. Que sempre que uma comniunicação exceda a cinco minutos, haven-

do outro pedido de comniunicação, seja dada por finda a primeira commum-

encão e estabelecida a de novo pedido. ,°o» 
Oue o excesso dos lucros líquidos acima dc-8°|', ^termine a/revi-

são da tarifa, ou' seja dividido entre a Municipalidade c os concessionários.
¦Se o Sr. PrcsMente da Republica, para attender ao appello quc lhe fa-

zem, e verificar a patifaria que exista nisso, se quizer dar ao trabalhode

confrontar essas conclusões votadas pelo Club de Ungenhar.a, com o projecto

que o Conselho Municipal ora discute, verificara:

a) Que o Conselho Municipal adoplou as theses approvadas pclo Club de

R,lgT)haQue! 
o Conselho Municipal concedeu á Companhia Telephonica menos

do que o Club' llie concederia; .
c) Que o Conselho impõz á Telephonica algumas obr.gaçocs de quc o

Club não cogitou e que vão servir aos interesses , das populações das zonas

mais afastadas da cidade. ,
Dos homens politicos diz-se nesta terra, com extrema facilidade todo o

mal possível. Se acreditarmos .10 quc delles sc diz, nós somos governados por

uma recua de bandidos e salteadores. Só nas outras classes somes, ha ho.

niens sérios. Ainda ninguém ousou dizer que os membros do Club de Enge-

nharia sejam venaes c corruptos. A Light não os comprou.

O que -esses homens votaram, foi, portanto,' o que em sua çoncicncia
lhes pareceu conveniente e útil, aos interesses geraes. Por que entao o Con-

selho Municipal, que adoptou esse voto c ainda o restringiu, nao o pode ter

feito senão por patifarias, por venalidade, por corrupção ?
•Appellamos confiadamenlc, para o são critério do Sr. Presidente da Rc-

publica. N3o é possível quc S. Ex. lambem forme dos homens políticos, o

juizo nue sobre elles emittem certos jornaes dc cltantage, de tal modo queso

porque nelles collaborcm, passem a ser patifaria os mais honestos negócios.

Se S E lambem pensa assim, como não c possivcl que a política se faça

sim politicos, não resta ao povo outro recurso senão varrcl-os todos e rezar

o responso por um regimen, que só se caracteriza pela venalidade e pela pa-

tifaria. ., _ . ,,.Um Republicano.

CUUSULA IDO AOTUAL CON-
TRATO:

"21* O» preços de assignatura an-
nual para a rede geral, serão os cons-
tantes da seguinte tabeliã:

CLÁUSULA DA REFORíMA PRO.
JECTAIDA

"As taxas fixas constantes desta'
cláusula são estabelecidas, tomando por1
base o cambio de 15 dinlieiròs por mil'
réis, e variarão segundo as oscillaçõc»
do cambio."a) para o cambio 33o$ooo

para o cambio 8. .... 3°°$°°o
para o cambio 10, -25o$ooo
para o cambio 12 2io$ooo
para o canibiò 13. ..... i75?°°°o
para o cambio 20 i.|o$ooo
psra o cambio 27. .... no$ooo

Variando csla.i taxas, conforme as
oscillações do cambio, nos casos de su-
bida ou baixa, além das taxas extre-
mas, calculadas nesta tabeliã

• •• •• •* • • • • •• •• ** * * "* *" **
• <• I• •• •• •• •• •• •• •* ** ** **

Noia: Aí taxas intermediárias das
fixadas nas tabelias desta cláusula fi-
CAM 1NCIUIDAS NAS TAXAS IMMEMATA-
MENTE INFERIORES, ESTIPULADAS NAS TA-
BUtus, para base do preço da assigna
tura annual."

Logo, não ha innovaçSo alguma no farer variar o preço «om o cambio t

o principio ja' existe, consagrado no contraio actual. Apenas... (e u ape-

nas liquida o pessoal que está gritando sans rime ei sans raison), apenas ha

a observai* o seguinte:
Io) que,- 110 actual contrato, o que depende da variação cambial e' O

TOTAI, do preço Dii CADA ASSIGNATURA, ao passo que na reforma, a taxa dW

cambio Só isaur, sobre a tarte i-ixa dessa assignatura, isto é, sobre 1508

ou sobre 130$, ou, ainda, sobre 200$, conforme o caso;
2") <iue, no actual contrato, a influencia do cambio »' regulada i-EloI

SUE fisrõE A nota, muito expressiva, constante da cláusula -1". ao passo

que na reforma, tendo sido rEiTA svnal enia daouella nota, qui: nau existi!,

que roí suitrimida, o cambio influe de modo muito mais suave c justo
lloje, na vigência do actual contrato, se o cambio fór de U3'i3-'.

signante paga, mas taGa d8 verdade, como S13 a taxa i'ossii de io, que

pela de 10, limite inferior considerado na tabeliã da cláusula 21.
No futuro, feita a reforma e graças a' surrimssAo da expressiva

quando o. cambio fôr dc 11 31 l.ts, o assignante pagará por essa taxa e

pela dc io, limite inferior considerado na tabeliã da cláusula 21.
Basta, attender ao facto de que a reforma considera a situação r.t-

camrio cip cada caso, c nao uma tauem.a que varia tor saltos rui

paswndò

o a 3*
é a

»pM'i
niihcv

VI. BOI
A-.-oSi

de 7 a 8 dinhcíros.
de 8 a 101 dinheiro».
de to a 12 dinheiros.
de ia a 15 dinheiros.
de 13 a 20 dinheiros.
do 20 a 27 dinheiros.

1 ponta
o (poMOÍ
3 ponto»
3 .pontos
j pontos
7 pontos

para vér de quanto se beneficia o publico.

Logo, sc atfendermos á'influencia do cambio, SEREMoS odrigados a cott»
fessár que a reeorma e', como dissemos, superior, mas muito suritKio», M

actual contrato.

Procurem outro argumento, se puderem,; ***¦*

CAIXA ECONÔMICA DO IlIO
1)11 .TAM3IU0

'/•S-ECCXO DK fEMDRESHIMQS" 
SOBRE H-.NIIORES)

Prescripção de saldos da venda
. de penhores

Convida-se aos srs, mutuarioa
a virem receber os saldos da ven-
da de penhores constantes da re-
lação abaixo, vendidos cm teilucs
efféctuados .no dia 21 de novcin-
brn de io". „., , •_ .

Kstes saldos riübJhKlcs : a Lai-
3i,-i iíconomiea, eMão á disposi-
ção dos mutuários desde 19".
e .'(• o..rifòrr.iidade com os dccrç-
tos 2 692 de 14 dc novembro de
1SC0, e 

'11.S20, 
de 15 de dezem-

bro dé 1915, prescrevendo em fa-
\or deste eslabelcciiuento no cor-
rente mez, se não forem recla-
niàdos antes do dia 21 dc novem-
bro de 1916.

Cautelas ns. i47fiS. '";97.
1H81.1, iSf.-fi, 1S..1S1, iyj..i2, 19230.
10320, ior.)2, 10-17*». "1510, I964?i
IO''"-', 10^05. 19682, 10.131, 2omo,

jo.tti.1, 20376, 20416,
.:oó.i'.), 20723, 20"3,
jon;o, 20506, 21'.07,
3Í-I30Í 2I.|.|,1, 21311,
21600, Jlftl1.), 217'5i
31.83a, 2!i>3.!,
22330
22754

O LOPES
é quem dá a fortuna mais rapi-
da nas loterias e offerece mat-
ores vantagens ao publico.

Casa matriz, Ouvidor 151;
Quitanda 79, esquina da Ouvi-
dor; i" de Março 53. largo do
Estacio de Sá 89, General Ca-
mara 363, canto da rua do Nun-
cio; rua do Ouvidor 181 e rua
IS de Novembro 50, S. Paulo.

2CI023, 20071,
20490, 2037';,
20S56, 20960;
S.Í349i -:.i7°.
a 1535; 2153S,
J.75'. 21S13,
21896, 22t()8,
223S6, 22680,
:-:-.Vn, 23012, 23065
£321-1. 23281. .

Kio ile Janeiro;
ile iQi6, — ()' gerente
cio Ribeiro da Sil""

1.
:'292S,
3i°4.

233'.
2073.

23=

,1c novembro
Dr. Hora-

BANCO ROYAL
26 — Travessa do S. Fran-

cisco tle Vaiilu —~ 28
Umíi das maia ncrèditndas «çou-

cias de bilhetes da Companhia de
Luicnas Naeipaaei, propriodiide de

Victor Parames
onde sc renllstim pròmpta o

immértiainincntò os pagamen-
tos dos proniios.
A FEMJJ (ASA «A SOHTK

Mr. ROMANELLI
Professor estrange-ro, ha 7 an-

nos mora na praça da Republica
11. 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 até
3 horas, tratando com a mesma
attenção como sempre. Praça da
Republica 84, sobrado, esquina
Senhor dos Passos. 325 J

kímum

S3JL 9G0
T si 

' ' 
«o-

"" 
u;"_  38

"473t 7/;C- 
ií3í)S"73t 31)8

~~Sí'~ 98

Banco Sportivo
Comprae bilhetes nesta casa, c

tereis o futuro çrarniuido. forte
i certa, pagamento inmiédiato. Rua

da Alfândega, 42; esquina da rua
da Quitanda. J. DUTRA & C.
l\-lopli. 412. N.

Vias Urinarias
Syphilis o moléstias do

senhoras

DR. CAETANO JOVINE
Porinado pela Faculdade de

Medicina ie Nápoles c habi-
litado por titulos da do Rio
de Janeiro

Cura especial c rapina de
estreitamentos uretliracs (sem
operação), gonorrliéas clironi-
cas, cystites, hydrocelcs, tu-
mores, impotência. Consultas

das o ás 11 c das 2 ás 5 —
Largo da Carioca, 10, sob.

Casa Guimarães Jg^g p^j j |Jeses.

sarlz e Alcalrão da
121—RUA SETE SETEMBRO

Telephone 2563, C.
Importante reducção em todos os

Calçados
Borzeguins Collegiaes n. 37 a 37 a

io$ooo
Ultima Criação dos Sapato. Collc-

B>ac3 Mlgnon

^^^^^"^¦•¦H mwÁTjf ê -*'/. ¦'JawÊÊ ^0

N. i« a 27
N. 28 a 33¦M. va a aí

PHARMACIA
Yen<le-sc mna por oito contos, dc

wf.lina, bem surtida, próxima ao
centro, e bem .lcsembaraçada. Tra-
t.-.r á rua da Assembléa 11. 34 — pro-
daria; ("'9 J)

5$ooo
6$oon

. 7$ooo
Depositários das alpercatas

Jóias quasi de graça ? ? ?
' 

VAÍ.ENÇÀ &. C.
Rua Sete dc Setembro n. iSt
Compram e vendem jóias _ usa-

das, ouro, trata, platina e objectos
de arte, eautcllas do Monte do
Soceorro, etc, etc.

Rua 7 dc Setembro n. 181
Valcnça & C.

(R 
833

nmumm-—-m*..nm*VM

Noruega
FORMULA DE BRITO

Approvado pela Inspectoria de
Hygiene e premiado com medalha
de ouro na Exposição Nacional dç
1908. Este maravilhoso peitoral
cura radicalmente . bronchites, ca-
tarrlios clironícòs,'. coqueluche, asr
thma, tosse, tisica pulmonar, dores
de peito, pneumonias, tosse nerve-
sas, constipaçoes, rouquidão, suffo
cações, doenças dc garganta, la-
rynge, defluxo asthmatico, etc.

.Vidro, i$5oo. — Depósitos: Dro-
garias Pacheco, rua dos Andradas
n. 43; Carvalho, á rua Primeiro
de Março, lò e.31; á rua Sete dc
Setembro, 81 c 99. e á rua da As-
sembléa ti.'34. Fabrica: Pharma-
cia Santos bilva, rua Dr. Aristi-
des Lobo n. 229, tclcphone 1.400,
Villa.

CASA^UNlA;
Alfredo
pavagmu
¦um

t» A.u«có «tirrf\« «crcif "ii
§ «à COM «ODl lt W>fM, V«IW

¦H»

MOVEIS a PRESTAÇÕES
72 - Quitanda - 72
— A. VISTO & C —

Estrada de Ferro ou
de Rodagem

Tcssoa pratica, dispondo de ca-
pitai, rnateriaes e bons trabalha-
dores, acceita serviços dc con-
strucção por empreitada ou por
administração. Offertas com to-
das as necessárias informações á
''Empreiteiro", Caixa do Correio
• 433,' Capital Federal. 1021 J

914 e 606
ORIGINAL DÂ

fabrica Jloachsf
Rua G. Gamara 88-Soiir-

Mim

BANCO LOTERIGQ
K. Rosário 74 e K. Ouvidor 75"O PONTO"

T30 — E. OUVIDOR — 130
São as casas quc uíferecsm as

maiores vantagens c garan-
tias ao público

K«i'«6aésãeãsé«eê89S9Srtsao monopólio 1
da felicidade |

• Jti-imltcm-se bllliutcs |in-g
J| r.t o iiitcriou nii'(iiíintc o9

§poito 

<lo CoA'clo S
FRANCISCO & C. %

gil 
— Rim Sncliot — 1-lg

•16««CMNHNM<NNt

llf,\SHl!,II

E8F1RÍTA SCÍENTSSTA
Mediúin cl.-.rivi.lente — Consulta

r:u lodtis os sentidos, ^'descobre(litalquer segredo por mais occullo
ijiie enseja, f.izendo ilçsãppârecçr
os nlrar.ns, embaraços c ri valida-
d.-s da vida. — Cartas nesta rc-
dacção. (M5583)

Propriedade para renda
A 30 minutos do centro da ei.

dado, vendc-sc por tucladcdc se»
valor uma avenida com iti casas,

j ítlsuinas iiõviis e outras beni rc:-
construídas eom renda de ;-)»í,
mensaes. Trata-fse no tabellião
Roquetb, rua do Kosario, das n
ás 3 horas. RVOa

Cura radical
l)a' (iOXORHIIiíA CIIRO.M.

CA on RECEXTK, em poucos
dias, por processos modernos, sem
dôr, yarnntr-síí o tratamento, Tra-
lamento da sypliilis. App. 606 c
914. Vaccinas dc Wriglit. Assem-
Idra rj. das S ás 11 e 12 às- íS.
SKKVIÇO XOOTÜRXOi 8 iís
10. --'Dr. Pedro MagálLaes.

li 519.!

RR. S1LV1X0 MATTOS
Laureado com Grandes Pre-

mios o medalhas do ouro cm
Exposições Unlversacs, Inter-
nacionaes e Nncionncs.

Extracçõcs de dcntc9, sem
dor, , .

Dentaduras de vulcanite,
ijáda dente 

Obturações, de 5$ a. . .
Limpeza de dentes a . .
Concertos cm dentaduras

quebradas, feitos cm
quatro lioras, cada con-
certo 
li assim, nesta iprqporcãõ db

preços razoáveis, são feitos 03 de-
mais trabalhos cinirgico-dentarios,
110 consu.torio clectro-deiítario da

RITA URUGUAYANA, 3,
esquina da rua da Carioca e em
frente ao largo da Carioca; das
7 horas da manhã ás 5 da tarde,
todos os dias.

Tt-Ieplioiie—1555—Central
S OS 3

GONORRHEAS
cura infallivcl cm 3^ dias,
sem ardor, usando "Gonor-
í-hol". Garante-se a cura
completa com um só frasco.
Vidro, 3?ooo, pelo Corwio
5$5oo. Deposito geral :
Pharmacia Tavares, praça
Tiradentes, 62 — Rio dc
Janeiro.

13, SENADOR EUZEBIO, 13
Onde vende moveis a pr-ssla-

ções e çm boa?, condições por pre-
ços baratos;"entrega na f" presta-
ção sem fiador. Tclcphone 4113
Norte. (S 1231

Vendem-se, para crianças, senho-
ras e homens, çom rgda livre e 2
freios, do mais 

'moderno estylo in^
glez, grande sortimento de patins,
foolball, capas para bicycletas, de
i2$soo para cima e câmaras dc ar
a 6$50o; na

Rua Sete de Setembro 182

i BOTEQUIM

MACHINAS

5$ooo

5$ooo
I0$000
5Ç00O

I0$000

ícfr-UUA DO OUVIDOR- 106
Wllinl á pr.-ic.-i i' de Junho 51—Rio

de Janeiro
COMMISSÕES K DESCONTOS

Bilhetes de Loterias
Aviso: — Os premi03 súo pagos

00 mesmo dv.\ iín extracçãoi

FERNANDES & C
Tel, Í051. Norte

GRANDE HOTEL
— LARGO DA I.APA — _

Casa para familias. a cavalheiro:
dc tratamento. Optimos aposen-
?os ricamente mobilados de novo.
Acccssorcs, ventiladores o cozinli;
de i1* ordem.

End. Tclegr. "Grandhoter.

it

Kvi-
ia-se

usaii:
<lo as velas an.tiseptica3. São
inotfcnsivaa, eommodas c de cf-
íoilo segt.r.> X.iixa com 25 ve-
Ias 5$onn. Pelo Correio mais f>oo
reis. Deiiositario: jir.-ica Tiraden-

tes 11. b2, pharmacia Tavares*
(l5«t)

Vestidos finos para
Senhoras

Grande variedade do valor de 60$,
a aoo$, tiquídaní-sc a 6$ atú ajSooo.
Tafetás laiw. 50 c|m„ metro 3$5»°.
larg. íoocjtn., metro io$ooo. Jtor.m
Libra, peça t;$;oo, para terniltiáção
dc negocio, casa FelápP0. n:a S. Cie-
mente 11, ,|o — Botafogo. Enviam-sc
catalogo» conl, o preço de todas as
mercadorias. Tclepli. 92=, Sul.

A Firma AUGUSTO LEW1X,
estabelecida, com casa de maclii-
nas para Industria c Lavoura, li-

quida, para terminação de negocio
deste ramo, o seu enorme sor-
limento, por preços de grandes
sacrifícios e pede -aos srs. indus-
triaes e lavradores que aprovei-
tem esta grande oceasião, (Mais
dc soo contos, cm machinas, para
liquidar). Uua D. Geraldo 11. 54
— próximo á praça Mauá.

(060 J

Vcndc-se ou admitte-se um so.
cio, para umibotetiuim que fax
bom negocio, -por-motivo de um
dos donos estar ausente. Infor-
ma-se na rim S. Pedro 261, qui-
t.-inda. 481 .1

FAZENDA
Compra-SQ?',''tima, na Baixada

Fluminense; para os lados de Sa-
rapuliy; E. F. do lüo de Ouro;
É. F. AuxiUar ou ramal de Ita-
curussá, Cartas dando as dçyidai
informações da propriedade c con.
dições de venda, dirijam para o
Hotel Koyal a ManoeJ Souza.

R 633

FERIDAS
dartliros,

Homoeopatíiicos videntes
A todos que soffrcnV de qual

quer moléstia, esta sociedade ])-;¦
neíiccnte fornece, GRATUITA
MENTE, diagnostico da moléstia.
Só mandar o nome, edade, resi-
dencia e profissão. Caixa posta!
11. 1.OJ7, Rio de Janeiro. Sello
para a resposta. J 5891

empi-
jens,

cczcniis, sàrdas,
pannos, coiuicliões, etc, des-
apparocem irapidiuuçiitc usan-,
do Pomada Ltíziláiia. C:ii::n
i$ooo. Deposito: Pliarmacia b
Tavares. Praça Tiradentes i
tt. 62 (Largo do Rocio. a

SOGIO
Precisa-se dc um com pouco ca-

pitai para uma liem montada casa
do diversões e varictes no ponto
mais central do Kio, lambem ven-
.!e-se ou aluga-se cm condições ta-
voraveis. Infornia-sc na rua da At-
faudega 11. 209, cotn o sr. Elias
Machado. I» ?n>

H

VERA
I.iicy, doente. Saudades.

Nelson.
1101 J

(MOTOOYCLEINDIAN)
Vende-se uma, quasi nova, tra-

balhando bem, lanterna elcctrica,
duas brainas, um par dc luvas,
uma bomba, dois cylindros, -força
7 c pc.; para ver e tratar á rna
Larga n. 14, próximo ao largo do
Santa -Rita. 1140

liBHiiiiãiíWiíâaiitHHiiaijrsiMrvaiiiis^
Ri CURA !>A i1 siriiíus |
H Ensina-se a, todos um meio 3?

de saber se tem syphilis g
adquirida ou hereditária, in- M
tema ou externa c como t3

podem cural-a facilmciiu
lã cm todas as hianifeslaçõe

e períodos. Escrever.: Cal. a
xa Correio. 16S6, cuviar.da p
seüo para resposta. H

""terreno
Vende-se um, em Santa Tliere-

za, á rua Mente Alegre, entre ns
números 387 e 3*9, quasi todo
plano e nivelado, cum ti metros e
meio de frente por 40 approxima-
damente de fundos, uor^ preço m.i-
dico. Trata-se â rua Car.oca, ,í\
sob., sala da frente, ás _ terças,
quintas e sabbados. das 1 ás 3 ho-
ras. '-7ií J)

OPTIMO NEGOCIO
Traspassh-se tuna loja de cal-

ç.-tdos bem afrcgticzada, bem cn-.no
o contrato de arrendamento da
mesma, pelo tempo dc 6 aniios,
sendo o aluguel baratissimo o 110
nu-liior ponto da estação do Meyer:
trata-sc na CASA CARNE1H0, á
rua Sete dê Setembro li. 7.1.•II 831)"colchões1iSS"

Fazem-se e reformam-se _ sem
mistura, por preços razoáveis c
com perfeição, tendo para issoúma
machina apropriada,' 110 deposito c
ófficina da Golchoária S. José, á
rua Frei Caneca 11. 309, próximo á
rua de Catumby. (M ,"tS

PARA SER AMADO
Conseguir o cnsiimcnto quc dc-
seja; ottrair sympathias. basta
por«'.u'r o "Segredo de Veias",
e seguir suas instrucções. O
homem ou a mulher quc pos-
siiir este poderosa "segredo",
obtctii o íimor dc quem quer,realiza o casamento quc (lese-
ja c attrae sj-r.ipalliias. 1'cdir
á redacçâo do ''Ilrasil K-sntc*
rico", rua Tnpy n. 1 ^- São
Paulo, t mandando m$ cm car-
ta registrada, com valor decla*
rado. (J 5JS0)

FAltKlCA KSIMÍCL.Vri Df!
K.SCADAS

Cana funtltulti cm 1880

rfcrMti
m^yys*màk

¦w,-»,'iÉ »i
MME. V1EITAS ain-

da mora na rua Maré-
chal Floriano Peixoto
n. 117, sob. (J 324)

Moveis a prestações | Moveis a prestações
Querem vv, eex, comprar ino«

veis cm melhores condições o por
preços baratissimos. pois visitem a
Casa Sion, na rua Senador Kuzc-
hio nsi 117 e 119, telephone 5209
Norte. (S 204a

Ouro a 1$850 a gramma
PLATIXil 8S000 a 9$100
1'rala 30, a 60" réis a gfaiuiiia,..

brilhantes, cautelas do Monte So«-
corro c de casas de penhores,
compram-se, á rua do Hospicio.
216, hoje Buenos Aires, unic.-i casa
que melhor paga.  (M 59*

Por que v. cx, não visita ai
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 3700 Central. (S 2041

XÃJÍÕPÊ ADSTRIÍÍGENTEÃõ
QUINA, CASCA11ILHA O

SIMARVBA i

Casa espaçosa mobilada
Precisa-se de uma, perto do cen-

tro, para uma faniilia do interior.
Cartas a J, C. Santa Rita do Sa-
pucahy, sul dc Minas. 5281 J

Grande stocl; dc todos os forma-
tos são fabricados com ferragens
privilegiadas. Únicas rpie obtiveram
medalhas dc ouro na Kxposiçao
Nacional de 1008,.

Kua da Constituição n. 32
KIO 012 JANEIRO

GIPIS PARA
MOBÍLIAS

9 pecas 60$ e 7 $000
G3, RUA DA CARIOCA, 63

Telephone 5971, Central

CAMINHÃO SAURER
Vende-se dois automóveis de

cinco toneladas; na praia de São
Christovão n. i.)o.

Doenças Cura giu* antkln
(je v. v;i|>ida ilo

garganta obbnà.
nariZ (fetidez lio nariz)

OUVidOS processo inteira-
ilOCa monto novo.
DR; ÉURICO DIS LEMOS \

professor livre dessa especialidade
na Faculdade de Medicina do Rio
de Jai.ciro. Consultório, rui da
Assembléa, 63. sobn.do, dar. 12 ás
3 da tarde. (J 66-

Formula do R. do Brito, da
Pliarmacia Raspai!, approva»
da pela Inspectoria dc Hy*
giene.
Redeit.-ido .pelos mnis nbalisados

medicos contra as afíceções do to-
ho pistroJintcstinal, principalmente
contra as dinrrhías rebeldes acompa-
niiaJas dc cpücns, dyschtcrias <e_ me*
senlerltcs, dtárrhéas da dentição e
das eunvalcscenças das -febres /gra-
ves c das moléstias pulmonares, con*
seguindo sempre maravilliosas curas.
M»ilo .le usar: veja-se 110 vidro.

PRISÇOÍ ,i$ooo. Deposito — Dro-
garia Pacheco) rua dos Andradas 45.
fabrica, pliarmacia Santos Silva, á
rua Dr. Aristides I.obo 223. Tel.
!.40o, villa. Hio dc Janeiro.

DENTADURAS
COMPRASE

qualquer trabalho velho da
boca

OURO E PLATINA
R, Assembléa, 16, loja de

louça. (J 5435)

UTERINÂéé o uni
eo rc

moilioi quo cura FLORES
IHIANC.AS e o Corrimento
das Senho.vis.

Vende-so nas principaes
pharmacias e na Drogaria

Araujo Freitas & G.

Boa oceasião para quem
precisar instaliar casa

• Um casal que se retira para a
Europa vende, por -preço módico,
toda a mobilia e utensílios cm per-
feito estado do sobrado confortável
e asseado que oecupam no centro
desta cidade, podendo =er feita a
transferencia do alugou! de réis
200S000, do mesmo. C.-.rta a J.
NoRÍiêira, Caixa Postal 291.

Só este mez
violões a 10$

Bandolins a 20$
A Guitarra de Prata

ÍS% 37 K a Curioci, «7
Rio dc Janeiro

g .MAjGfvric a
§5 Cliantios niiishimos feitos »
Ká niiui com supartores talw-KS

^ cos do Java, Havana o lla-K

Çl iièposito: tlua Rodrigo .Sil- á
Rvan. 42-1-. &

LAHRAS GILLETTE
Legitimas lâminas Gillette,^ em

caixinhas de riickclj dúzia 4Í.ÍO0,
rua da Carioca ri. ^S, Irmãos
Acosta.

ARMAZÉM
Alu«a-se o .h rua da I.r.;)a nu-

mero 69, eiauina da rua Joaquim
Silva, completamente novo, com
dois andares, ivoprio para qualnuei
negocio; trata-se in praça Tira-
dentes 11. 3-', Café Criteriuni.

I.M 740

1 its™

CÂMARA
Pr;;!:i. I)riíh'ari?c5, cautelas *lo

Monte de Soceorro^ comprain-se
c i«qa-r.e ber... na rna Sete dc
Setembro n. :i-j Joalhcria Dia-
iiíantiitíi. 5280 .1

Esplendidos aposentos
Alugam-se r^las ricamente mol.i.

liadas, independentes, cm casa com-
plcíamentc í^ova, com todas ;»9
commodidadcs, telephone, banho
queiite, bilh.-.r, etc., a císaes ou
cavalheiros distinetas. Avenida
Mein dc Sá n- 11^. Pí.i-.-a dos Go-
verriadóres (851

Moendo sempre
m

COSTUREIRAS
Treeisa-sc para camisas ds ho-

mem, na fabrica Amazonas, á rua
<'.;i C-ri-.n-.-i n. 77. (D i.o;o

Cão de estimação
! Dcsnppareccti um da Avenida
I Mtm de Sá !?o, de quatro mezes,

todo branco, com uma malha cir-
«i'ar na cara e de pcllo curto, com
uma còlcira <!e uickcl. Quem o en-

| controii será bem gratificado, se
1 o entregar na rua acima.

(487 J)

ooeecoooooooococooooog
^ ANTISEZOXICO

UESUSi
CültA EBl 3 l>IAS

Fobro- intorinlttcutos
sezões, nialoit.tü

p lustres

Rua Mareai llõriaioilí
Esqiiiíiíi Tobias Barreto 769

oooooocooooaoooooooooc

MALAS
Artigo solido, elegante c bara-

lissinío, só na A Mola Chinesa.
Rua I.avra.üo. fit."OURO"

Prata, brilhantes, cautelas do
Monte de Soceorro, coinpfam-se c
pagam-se bem, na praça Tiraden-
tes. C4. Casa Garcia.

Açougue em Nictheroy
Vende-se um cm boas condições.

Informações á rua Coronel Gomes
Machado 23. J £33

TERRENO PARA HQRTA
Aluga-se um cm _ Santa Cru»,

no logar dos Cajueiros, boa terra
para qualquer plantação c íacil de
adquirir o estrume, por ser perto
do matadouro, e breve terá bondo
em frente para conduzir com f.i:
citiMadc ao mercado 03 produeto.3»
colhidos. Trataisc na rua Dr.
rdippe Cardoso n. 30, R 621

COUPON DE BOAS-FSSTAS
(Valido até 20 tle Dezembro

de 1916)
Jjostacamlo-se e?tc coupon c

eriviámioaj 'A PERSEVERAN.
ÇA INTERNACIONAL, 171
Avenida Rio Branco, Rio de
Janeiro, acompanliadfa de qui-
riiliciitos réis cm fcllos do Cor*
reio ou eãtãmpUliftS federaes,
com seu nome c endereço bem
jciíivclmcnte escripto, recebe-
reis, pela volta do correio,
uma ínscripsão cm seu nome,
qne o (ara participar iis van.
tajíen3 do Grwpo Cooperativo
Ercdlol "Excelsior" da 3» sé-
ric, sem mais nenhuma con-
Intuição a pagar.

Doenças da pelle e ve-
nereas—Physiothe-

rapia
Dr. J, J. Vieira Tilho, funda-

dor e director dn Instituto Dcrnio-
therapico do Porlo (Portugal) —
Tratamento das doenças da pelle
e sypliHiticas.App!ica.;ão dos agen-
tes phj-sico-naturaes (electricida-
de, raio X, radiuni, calor, etc.),
no tratanicuto das moléstias cliro-
nicas c nervosas, cons.:_ rua da
Alfândega n. 93, das 2 ás 4 lio-
ras.

NEURASTHA
Eu soffri horrivelmente deste

mal durante muitos annos, toman-
do tudo quanto me indicavam, sem
ter um .petueno allivio. Hoje,
acho-me perfeitamente boa, graças
a um remédio que uma casualida-
dc me fez conhecer. lítn agradeci-
mento indicarei aos que soffrcm
das conseqüências deste mal, co-
mo sejam: aiunua, moléstias ner-
vosas, palpilações do coração, etc,
como podem recuperar a saude.
Escrever a D. Amélia C, á cai-
xa do Correio n. ò35> Rio de Ja-
neiro.

Pílulas Purgativas e
Anti-biliosas de Brito

Approvadas ie .p-remiadus com
medalha dc ouro. Curam: prisão
de ventre, dores de cabeça, vomi-
tos, doenças do ligado, rins 0
rlieumafismo, Não produzem co».
ücas. Preço, i$joo.

Doposifòs: Drogaria ÍPachcco^
rua dos Andradas, 45 j á ru.vSêtg
de Setembro ns. 81 e 90. I*abri-
ca: Pliarmacia Santos Silva, rua
Dr. Aristides Lobo n. 2^0. Tc-»
lcphbne 11. 1.400, Villa.

Moveis a prestações!
Comprem na Fabrica Veiga.

A mais antiga. A que offercco
maiores vantagens. Rua Senador
Euzebio 222, Avenida do Mangue.

(R 97'))

PLANTAS"-
Vende-se .para pomares c jardins

por preços muito baratos, 11a chácara
do Josino, á rua Torres llôiiíem
n. C.|, esquina de Visconde do
Abaclé, cm Villa Isabel.

Casa na Avenida Atlântica
Aluga-se, por prazo determina-»

do, boa cas.i mobilada para fami»
lia de tratamento. Inforniaçdçs
na rua M. S. de Copacabana nu-,
mero 1.Q57. das 14 ás 17 horas.

Quartos mobilados
Aluga-se cm casa dc familia du

tratamento, para ura casal sem fi»
lhos, ou a cavalheiro de tratamento,
com ou sem pensão. ¦ Teleplione.
Uua Francisco Muratori 11. 16.

(M 1.03.3

Praia do Flamengo 84
PENSÃO FAMILIAR VIENX.V

Alugam-se bons quartos com to»
do conforto, a familias e cava-
Ihcircs. Teleph. 3804, Central.

3'M
PÍLULAS

VIRTUOSAS
. Cttr.tm em poucos dias as mòlcs-

lias do estômago, figado ou inte;-
tino.

_Es|a3> pilttlas além de tônicas,
são indicadas nas dyspcpsias, pri»
sões dc ventre, moléstias do figa»
dp, bexiga, rins, náuseas, flatulen-
cias, máo estar, etc, São um jo-(leroso digestivo e regulariraSor
das secreções gaslro-intcstinaei. A'
venda cm todas as pharniacias. Dc-
posito: Drogaria Rodrigues, rua
G. Dias, 59, Vidro i$5oo, peloCorreio mais .-ioo réis. (A 1394

HOTEL MIRAMAR
E BABYLONIA

T.einc. a .10 pas.sns dos banhos de mar
RUA ÓU3TAVO SAMPAIO, 64,

Teleplione 972, Sul
Nesta praia i'.'cal agítam-se as mais

ÜropitfciS c puras nguas dn Districto
Federal ! As de Santa r,-..zia ou Kla-
meiifío sío condemnaveis para banhos
:io jnenãr exatne, pelo seu ininimo
movimento próximo d?.-* galerias tle
egíjalóí! do hospital cia Misericórdia c
i!i) rio cias Cahnchs. (T)oçtttuento of-
ficial dr-. uma autoridade ao prefeito
do Districto),

PIANOS AUTOMÁTICOS
— REMINGTO.V —

Antes de fazer acnuisieão de 11111
piaiio-automatico, visite V. Hx. .1
casa Freitas, depositaria dos af.-i-
mados c maravilhosos pianos au-
temáticos REMINGTON, o incline
fabricante norte americano; vudas
cm prestações.

CASA FREITAS
23, Rua Lins de Vasconcellós

Engenho Novo
M en

¦o.iiMlicn^Ces. Cura rãdicil nr,r" icsiirofl e rápidos. I'r.
e «n:
procè
JOÃO AUnÉU. Das 8 ás
15 á; 18 boras; 64, rua de S.
dro, í.t.

Pe.

17, Senador Euzebio, '17
Vendem-se moveis a prostoçõía: ¦ n
pre.;u.i e cor.dii.ies 20 alcance ds !¦-¦
dos. (A 34ü;
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PEQUENOS ANNUNCIOS
VENDAS EM LEIll
PENHORES

PRECISA-SE 
de um pequeno- com

alguma pratica de armazém; ne
rua Vpiranga n 94. (iog8D)___J

Casas e commodos, centro
LEILÃO DE PENHORES

Em 14 de novembro de 1916
A. CAHEN & C

22, II. Barba?» de Alvarenga
(Antiga Leopoldt-n)

Tendo de fazer leilão em U <«
novembro ás " i|-> «hora» <U mMJjU,
ile TODOS OS PENHORES VEN-
CIDOS, previnem ao» §r». mt-tM-
rios que podem resgatar ou /**_>**mar as suas cautelas até a referida
'10ra* .... '

Esta cosa nao tem íiliaes
VETJVB L0ÜI8 LEIB * Ci

gnecessores
 R 814

Leilão de penhores
«ítOJE. 6 DE NOVEMBRO

KA ANTIGA CASA
B. SAMUEL HOPFMANN

«n-JÍHAVESSA DO ROSAKIO-I3
JÓIAS

Das oiutelas vencida», podendo os
üru Mutuários reformar ou resgatar
suas cautalas atê 4 hor» de principiar
o leilão.

AMIGA-SE 
«m- Santa Thereza, uma

casa com tres quartos, duas salas,
luz electriea os mais pertences, por
ijof; iuforma-sc na rua Maria n. «4i

(401 P) J

ALUGA-SE, 
no oredio novo da rua

do Rozendc ign um lindo quarto,
com todo conforto e liydenc. (453DJ

LEILÃO DE PENHORES
üm ío de novembro de 1916

A. MOTTA «5- IRMÃO
S, Beco do Rosário, 5

das cautelas vencidaa, podendo scr
reformadas ou resgatadas até ú
íiora do leilão. £93 J

ALUGA-SE 
uma sali, para «ne-

dicos ou para outro negocio lím-
po à rua da Assembléa so. <4S5R)J

ALUGA-SE 
o sobrado da rua Se-

nlior cos Passos ç6. (94» E) J

ALUGA-SE 
um quarto, a um ou 2

moços docomme.-cio; rua Larga 41
sobrado. (040 )-.) J

de
frente, com pensão, a casal ou se-

uliores de respeito; ua rua Senador
Dantai n. 2$. " (pio D J

ALUGA-SE 
um bom quarto

i

A«LUOA*SE 
por 06$ um predio com

duas salas, dois quartos, cozinha
e quintal; na rua General Caldweli
n. 14; trata-se na rua do Ilospicio
n, 170, com o sr. Freitas. (Ii)

1LW MM Blffl
(NOME) REGISTRADO)

Cura a inflammaçâo e pur-
gações dos olhos

Em todas eus pharma-
ela-a e ârosâirieus

ALUGAM-SK 
quartos e dá-se pcn-

são; na rua da Carioca n. 4..
(io;5 E) R

ALUGA-SE 
cui casa de familia;

metade de uma casa; na rua do¦Senado n. 313. (108a E) R

ALUGA-SE 
um esplendido quarto u

motos solteiros; na rua Buenos
Aires n. gC, casa nova. (-047E) M

ALUGA-SE 
ura bom quarto, sendo

independente, com ou sem pensão;
na rua da Carioca a. 53,. i" andar.

ALUGAM-SK 
bons commodos. para

moços solteiros, do 35$ c 40$; na
rua dc S redro 145. »°* (?»9 E)J

IMPLORANDO A CARIDADE
AMANCIA, viuva, com £3 annos

ii tdada. quasi cé«. ,
ANHA DO AMARA-, viuva, cega

ti além Asso doente e sem ninguém
pim sua companhia, recolhida a um
tiuarto;

ANQELA PECOHARO, viuva, com
84 annos de edade, completamente
ilesa e paralytiea;

ANNA EMILIA ROSA, pobre ve-
lliinlia, com 70 tnnos de edade;

CARLOTA. pobre velhinlia sem re*
"eLVIRA 

DE CARVALHO, pobre
Bina e «em amparo da {tralha;

ENTRE V. TA, rtia Senhor je Mat*
lc.in.109 34. doente im-wsEWhtada
ile trabalhar, tendo duas filhas, sendo

FRANCISCA ! DA COKCEIÇAO
BARROS, cega de ambos olhos e
*'JOAQUIM FERREIRA CHAVE8,
Kitrevado sem recursos;

LUIZA, viuva, com oito lilhos
"'SOARES, 

viuva, velha sem poder
'"MARIA EUGENIA, pobre valia
»tm o menor recurso para a 6ua 6Uo*
¦istencla; ',. ._

SANTOS viuva, com 68 snnos ae
ejade, gravemute doente de moléstias
''.hÈrEZA. 

pobro eíiuinha sem
niuilio d» ninguém. 

ALUGA-SE 
por 2-.% pequeno,quar-

to a oessoa que trabalhe íora, a
ladeira Senador Dantas 8. (107 Ej J

A LUGA-SE o sobrado da
••ti-ruii do L.ivrmlio 36, com
quatro quartos, duns salas,
etc; trata-so na rua ria Qui-
tanda 68, Io tindar. (J-06 E

A LVGA-S.E na rua de Suo
•íi-Bento 30, 2° andar, esqui-
na da Avenida Bio Branco,
grande quarto com boa pcn-
são. com ou sem mobilia, casa
do família, 2 pessoas 180$.

(B 1079) E
AiLUGA-SE 11111 bom quarto, preço_--lo$; na rua do Riachuelo n. oj,
sobrado. 0127 E) J

ALUGA.SE 
por 90$, uma sala dc

frente, mobilada, coni roupa dc
cama, serviço c luz clcctrica; na ave-
nida Rio Branco u, 11, »" andar.

(na.- E) J

sala
dc"írci.tc. ciu 

"casa 
de casat deceu*

ac c sem filhos, a outro casal: nn
raia dc Santa Luzia, 142* (845 E. K
ALUGA-SE 

uma confortável
«J -

AiLUCAM-SE 
aposentos dc Primeira

ordem para cavalheiros, na ViUa
Adão, especialmente construída para
estes fim, o que ainda não 11a cgual
nesta capital, a preços reduzidos; na
rua Menezes Vieira n. ". próximo a
rua Visconde do Rio Branco.

(875 -W/ m\

ALUGAM-SE
NA , '

SECÇÃO DE PROPRIEDADES
"SUL AMERICA"

Kua do Ouvido. 80
Os seguintes predios i
As chaves nos mesmos ou coníor*

mc indicação nos respectivos carta*
zes. Para tratar das 8 ás 6 da tarde.

..AttAiiJfclKAS —Rua das La*
nanjeiras u. 453, com 'boas accommo-
daçôes para familia de tratamento,
quintal, lU2 clcctrica,; etc. Aluga-se.
por 3oo$ooo. ; -,

BOTAFOGO — Rua Cinde de Ira*
já n. 46, com boas ' accommodaçücs
para íamilia dc tratamento, luz ele*
ctrica, etc. Aluguel i86$soo.

— ¦Travessa Honorina u. 28, casa 7,
com a quartos, a salas,- luz electriea,
etc. Aluguel ioo$coo. . .....

SANTA THEREZA — Rua de
Santa Christma, 104, com boas oc-
commodações p=«ra grande. familia de
tra«-u>ento, porio, quintal, etc.

LAVA — Avenida Gomes Freire
n. 133. com dois andares, com boas
accoimnodações para familia de trata*
incuto, luz clcctrica, etc. 

 completo"com"-*sobremesa dentro de um
p5o por Coo réis, na rua do Rosa-
rio n. i.iy. (--»4|.1)_.'

TTM almoço . ou jantar

LAPA E SANTA THEREZA
ALUGA-SE 

por 140$ mensaes a ca*
sa da rua do Riachuelo n. 372;

trata-se na rua do Rosário n. 132,
sobrado. (ggj -> j

ALUGA-SE 
um qrande quarto, bem

ventilado, nara moços do com-
merclo ou casal sem filhos: rua das
Marrecas n. 18. sobrado (frente do
rasneh Tublico). <7&3 E) J

r»«»T***IT»«XTT»IIH»TK»»««T»TtT«»II»lX__nn_
UM REMÉDIO INDISPENSÁVEL

EM TODAS AS CASAS DE
FAMÍLIAS

AS CÁPSULAS ROSEAS QUINO*
TllElNA, FAZEM DSESAPP ARECER AS DORES DE CABEÇA.
nevrálgicas e dores rheumaticas cm poucos minutos.

Pódc scr usado por qualq uer pessoa sem receio de atacar qual*
quer orprão. sendo por esse motivo, superior a todos os anulares.

DEPOSITO GERAL:

GRANADO & FILHOS
01- jR.ua- XJr*ag«.ai-ya.__La.-01

UXaei *** mrexrrmTxrmmH

A LUGA-SE um bom quarto, com
Aou sein pensão, a tiro casal sem
filhos ou rapazes do comuicrcio; na
rua da Alfandcua n. uo, 2" andar.

(766 lv)

ALUGA-SE 
o 2" andar da predio

ji. 114 da rua Primeiro dc Março,
com vista para o mar. (717 E) J

A LUGA-SE o maenlfico 0 andar
.á' praça Onze n. 1 s.4. com 3 «a-

Ias. 8 ouartos. cozinha quintal, ha-
nheiro, clectricidade c mais dependem-
cias, por 250$; trata-se na olja. ,("50 lv) J

„_„..„  dc
frente, com mobilia; na avenida

Henrique Valadares n. s, cm frente
á Policia Central. (2O0 h.) S
ALUOA-SE 

uma Brande sala
f

.UGAM-SE os csDlcniliilos sobra-
_idos. oara família, da rua do Hos-
picio 230 ;as chaves na loja; tratar,
rua Sole dc Setembro 29 com tar-
raoatoso. Costa & C.j alusücl liara-
tissimo. («88 I-.) R

ALUGA-SE 
o 1" andar do predio

da rua da Carioca n. 10. com 4
quartos 2 salas, bom banhoiro com
esquentador c dois foRõcs. carvão ou
gaz, proorio oara uma família mran-
dc; 11 familia que ainda esta presta-
sc a mostrar. (_6-; lv) a

ALUGAM-SE 
bons quartos; na rira

da Quitanda *9G. (7'4 L) }

SECCAS E DE LEITE
[íRECISAíSE 

de uma ama secca,
na avenida Rio Bramsp 13.",,(3°)

(noo A) J

IJRF.CISASE 
dc uma pequena para

! ama secca e serviços leves; rua
Csruir.i Nunes n. 79. («OS A) **¦

1>UEÇ1SÁ*SE 
de uma ama secca

do meia edade; -Matriz n. 40 —
lüotalojo. (4'6A) J

Cozinheiros e cozinheiras
X>!_dCISA-í>E 

de cozinhcwo para a
riu Coronel Rangel n. 104—Cas*

,-adiira. (-^S «) M
'I)R.BCTSA-SE dc uma'toa empre.'1 cada de mein edade. «para lavar
<- coziniliar, que durma no aluguel
,-,0 Ik-oco do Kio *¦¦.¦ . '. (no8B) J _J__LtB1(

1>R_CISA.SE 
de uma perfeita cozi* íamilia

nliciia de forno c foglo; psfia-1

ALUGA-SE 
cm casa de um casal, mn

grande nuarto com janella « luz
clcctrica, a üm rapaz do comiucrcio
ou a um senhor de respeito; na rua
do Riachuelo 11. 329. (404 E) J

«lilBIIIIiMI»l!M6!íiill!llIIili!l!il!!ffl5
1 OS QUE SOFFREM DO 1
¦ ESTÔMAGO DEVEM USAR |

Guarnnesia I
9«ai!!!i|i|[_il!ÍHllin:i«ll!l«ll!!BIII!ll

ALUGA-SE 
uma sala. com 3 saca-

das, para consultório ou escri-
ptorio, ou outro ramo; rua da Ca-
rioca Sa >° andar. (1011 E) M

ALUGA-SE 
uma casa. com 3 quar-

tos, 2 salas, com íorSo a gaz. e
a lenha, banheira e aquecedor do
ogua por 150$ mensaes: na rua Cc-
neral Polydoro n. 248-A; as chaves
estão ua mesma rua u. aso «casa 11. 6,'c trata-s; ua rua da Alfandoga n.
1C1. loja. (973 G)M

ALUGA-SE 
o sdirado da rua

Alico 56. Laranjeiras; muito ba-
ratoj tem bom qumtaH-iys chaves
cm haixj. ¦ W3â *») J

CAMISARIA FRANCEZA
133-AVENIDA RIO BRANCO-133

(BX-OBl-TRAL)
Todos os artigos desta oasa sfto vantajosamente Tf0?*^ _,, _.„-,«!,_.conhecidos não somente pela sua supetioridade como runnos o COI armnos,

pelos seus preços, que de se fiam toda concorrência. OtO; OtOr

Roupas branoss para
senhoras o homens.
Roupas de oama, mesa-
oamisas Bertholet o
outrasm
Espsola Idades em
meias franooxas-
Unho, oretono, atoa-
lhadom

A LUGA-SE uma boa casa com dois
-_Ultiartos, duas salas, cozinlia '¦ e
quintal, por 81$; na travessa Fer-
nandina 93, Laranjeiras."(885G) K

ALUGA-SE 
uma casa iwr SS?^ tem

grande quintal; na rua do tattc-
te n. ai-t.  ¦ (°8S t«) J

ALUGA-SE 
por 13*$ unia cas.i com

tres quartos, duas salas c grande
quintal; ua rua do vatteté n. 214.
c outra por 1:2$. com .dois quartos,
duas salas c grande área o outra por
87?, tem grande quintal; na rua Bcn*
to Lisboa 89. . «ÍCSfi G> J

A 
(LUGA-SE espaçosa sala de fren-
te, mobilada ou não,-'cm casa fres*

ca c confortável de familia; na rua
Voluntários da Pátria, 4=9

0.7 G) M

ALUGAM-SE 
bons commodos e

boas salas de frente; têm cnor-
mc quintal; tambem tem um arma-
zem; rua da America 24. (loioE)B

ALUGAM-SE 
duas boas c espaço-

S.13 salas, com cnç-rRÍa clcctrica,cm. casa dc familia; á avenida Rio
Ilranco ti. 13. 2° andar lado esquerdo.

(1016 E) B

ALUGA-SE 
uma casa. por 40?, íi

rua Martjja da Rocha 171 (E. de
Dentro): informar, na casa V, c cm
Cascadura, & rua Itainaraty si i ou-
tra, por 40$; informar na casa I;
trata-se ro rua da Ouitanda 137. .

(100.1 E) M

ALUGA-SE 
uma sala para escripto.

rio ou aualqiier outro officio.
Preço, 70$: tem tclephono o luz ele-  _ 
Ctrica; na rua da Carioca 11. 6, i° dro, completamente pintada e forra-
andar. (n.-o E) J . da dc novo, tendo muito bons apn*

sentos c nunca falta água. (64il*,)R

ALUGA-SE 
para familia, a loja do

predi on. 283 da rua dc S. Pc

ÀLUGA*S«E; 
uma sala do frente,

com inolifia» a pessoa séria; Ira*
ta-se na rua do Lavradio 11. A 

LUGA-SE o predio da rua Tlico.
philo Ottoni. 190; trata-se na^rua

(1081 E) R Gonçaves Dias 19. (8-13 E) J

Boa opportunidíide para as pnssons íntelligenles e
aluga.se o sobrado da ma Fio- act.ivus. Sr V. S. quer vencer difficuldudcs da vida., ganhar

Ariano' Peixoto n. 4 com 4 o^uar-: muito dinheiro em n.igooios. ter coragem c audácia, boa
da. parara'lua'coíiiíiia c Ss comi voz, olhar mágriétii.ò o' attmcntf., vencer o dominar
modidades: chave e
no botequim.

ALUGA-SE 
a casinha a;i da ave-

nida da rua de,Sant'Anna n. 122;
aluguel s6$; iuío.-maç8es na casi-
nha =7. ___ E> >

tratar(4 .í1 f)í!"j" vossos inimigos, ganhar no jogo, rocnperar a snúi1o c i
'¦—— m-\mm\ m. — __a ffiliz em amores o cm rt_laçõi.*>

\ LUGAM-SE quni-tqs c pen-
-«tVsão confortáveis, desde 4$
por tlla, o uma snlii com pon-
são parn casal ou S cavalhcl-
ros. 2009 mensaes, luz ele-
ctrica, telephone, etc. Pensão
Familiar, Praça Josú tio Alcn-
car 14, Cattcte. (J 407) G

AOS DOENTES
OURA RAMCAIi da gono-

i-rhéa cbronica ou recente,
estreitamento de* urethra, cm
poucos dias, por processos mo.
dernos, sem dor. Garante-se
o tratamento, impotência, ay»
phllls e moléstias da pelle,
appl. 600 o 014. Vacclna
antigonococcica. Pagamento
após a cura. Consultas dia-
rias, das 8 ús 12 e de 2 As
10 Ja noite. T. C. 5081. Ave*,
nida Mem do Sã, 115.

AlLUGA-SE 
o sobrado «da rua Sil*

-veira Martins n. fia, pendo scr
visto das ío ás -2 horas da tarde; as

Cattete, 154.
(790 G) R

ALUGA-SE 
unia bonita casa por

130$, á rua U. Marciana 5, tres
quartos, duas salas, porão, ffar, elcclTi*
cidade, etc. (634 W K

ALUGAM-SK 
com ou sem mobilia,

dois quartos muito arejados, com
frente para o palácio presidencial e um
outro racnor com muita luz» muito ar
e bonita vista para casaes ou pessoas
de tratamento, cm casa de pequena
familia; na rua do Caltctc n. 132, so-
brado. (409 0) J

ALUGA-SE, 
próximo aos banhos dt

mar. esplcmlitl.i sala de frente,
mobilada; rua Silveira Martins «.49.

(725 G) J

A LUGAM-SE magníficos apo-
-isentos com ou sem mobilia
o comida sã o variada. Preços
módicos. Rua Corrêa nutra
n. 146. (J 8783) G

AT.UGAM-SS 
esplendidos aposoatos,

com optima pensão, mobilados ou
não. em casa de familia dc todo tes.
licito e fornecendo pensão a domicilio,
farta e variada; Carvalho de Sa 22.
Tcleplione 4»9 Central. (GJ

ALUGA-SE 
o nredio da rua Dr.

.Nascimento Silva n. 47 (Ipane*
ma), com jardim ao lado, grande ter-
reno murado, eletricidade, fogát a
gaz; ns chaves estão 110 Narração jun*
to' e trata-se na «rua Marquem dc
Santos 41, clialct XIX, no Cattete.

(201 .») J

ALUGA-SE, 
em Copacabana, con.

fortavel e hygicuica casa, & rua
Gsneral Comes Carneiro 13S: as chaves
a rua N S. da Conacabana n. 1040;
tratar, rua Rosaria 159. 2° andar:
preço 170$. (274 II) S

ALUGA-S15 
por contrato, para fa*

milia de tratamento, o predio 81
da rua Vinte de Novembro, Ipanema,
mobilado. Informações com o Cascão,
& rua Municipal 34* («5'7 «) K

A«LUGA-SI" 
por 100$ uma boa casa

com duas salas, tres -quartos, gaz,
clectricidade c mais dependências, a
rua Pereira Passos 11. 38. Copacabana.
Informações ú avenida Atlântica, 70a.

(oJo H) K

ALUGA-SE 
ou vcnde-sc uma boa

casa, com varanda ao ltdo; na
rua Vinte dc Novembro n. 59* .

(5405 H) J

ALUGAM-SE. por preço barato, boi
casa, com dois quartos, uma «ala

e bom quintal. Informa-se ú rua Car*
«loso Marinho n. 7, escriptorio. Praia
Formosa__^^^^^j^^^(i_o8^IO'

Catumby, Estacio
e Rio Comprido

ALUGA-SE 
por 81$ a casa da rua

Navarro n. 1 it. com duas salas,
dois quartos, cozinha < quintal; tt
chave está no n. i.i c tr-_ta*sc na rua
Barão dc S. 1'elix n. 120. (43*í.) J

ALUGA.SE 
um magnífico quarto,

mobilado, sem pensão, a moços dn
conmieicb ou cavalheiro de trata,
mento; rua Andrade Pertence n, 18.

(71t J. i

A 
LUGAM-SE ás casas I e II dl
Villa Maria, sita & rua Gonçalves

n. 40-A, coin duas salas, a quartos,
ároa coberta cozinha, quintal, instai-
lação ck-ctrica. etc; chaves no n. IV.
Catumby. Preço 80$ e taxa sanitária.

(705 J) J

OS PREGOS ACTUAES
ALUGA-SE 

uma sala ou um quar.
to para casal 011 senhora; na ma

Barão do Itapagipe n. 286. (goaT)J

ALUGAM-SE 
boas casas cm Ca-

tumby; trata-se na rua «Magalhães
(•«¦8 J) 3

.tumby; trata-se na rua «Magalhãtj
íl, 21.

ALUGA-SE 
um quarto bem mobi-

lado, limpo t arejado, em casa
de familia, com 011 sem pensão-, na
rua Senador üctaviano n. 320, Águas
Férreas.  (3<i; Gj J

Ti-GA-SE o novo ó grande
-^sobrado da rua do Cattete
11. 109, com duas salas, dez
quartos, quarto para creado,
opttrao banheiro, o luz electri-
ca. As cliuves estão 110 arma-
zem o trata-so na rua do Ho-
sario 131, loja. (J 1034 G

ALUGAM-SE 
quartos independeu,

tes, a moços do comiucrcio; na rua
Bento Lisboa n. 5. ' (3a- G) J

ALUGA-SE 
a casa dc sobrado, com

excellentes comhiodos, 1 rua das
Laranjeiras o. 4St. Chaves no 378*

(-ti.t G) K

ALUGA-Sl-' 
cm avenida distineta c

socegada, casa nova, com duas sa-
Ias, cinco quarto», optima instalação
sanitária, etc. VoluntarioJ 11. S3. on-
do su trata. ' (72 G) R

"fl BRAZILEIRA"
DEVEM SER VERIFICA-

DOS POR TODOS

s ser A LUGA-SE a casa da rua
maSMm m. __¦¦__• l'niiz em amorr.s c cm rt_;uçoi.*> de -***oi-v« ¦". 35, a família do

PB J|P|.ff« tod.,a ospi-cio, OBcrova-mo mime-1 tratamento, com ». salas. 5

Unfi t iS íi».A kA>^?™j™! srT.a_,sr«^Sointitulado TALISM \N DB PE-
ALUGA.SE uma esplendida sala de DHAí*} DE CEVAH, OGdC COPllfiCertUS US virtudes UüS

doisfrmò.nsb<de TrSamfnto. cas?1 dè maravilhosas PetlniR de Cov^r. recebidas da índia.
ii*a. .Escreva para: Sr. Aristóteles Itália — líua Senhor

-1------ doa I*íihso8 u. 98, sobrado — Caisa do Correio

dos.
com o sr. Duarte Fcliv.

familia rua Senador Dantas
(73»

ALUGAM-SE 
duas boas salas dc QQ± RJo,

__.íreiit» cm casa' Je família; com
ou sem pensio. com ou som mobília;
na rua Marechal Floriano Peixoto
n. iG. sobrado. (744 H) U

se bom ordenado para tratar hoje,
«Mirante tixlo o dia, na fita Barão
tle Pii-asstiuiiiga n. 37 — Fabtica das
«Oliitas. (409 B) J

1)1UÍCISA-SE, 
i>ara pequena familia

de boa cozinheira que saiba
cngoi-imar para homem c durma tno
iilutíiiel. Exigem-!» boas referencias.
Ordenado 40$; travassa de S. Sálvi"-
«or, 33 — Iladdock Lobo. (501 B H

..¦^msmmmmmMBmmmmmmmmm

GilEADOS E GREADAS
Í)RKCTSA*SE 

dc uma cre.iiln para
. serviços leves, de eondueta aüan-

c:i«'.a: ra rua Passos Manoel 21 —
Laranjeiras. (60- C) U

(' 
Ji.íKClSA-SE de uma creadinlia
. para sei viços leves, cm casa dc

¦pequena, familia; praia tlaa Saúda*
ilcs n. 7 — liotatogo. (40C V) J

A 
«LUGA-SE um bom quarto, coni cn-
trada independente, cm casa. de

na avenida Passos n. 44. soo.
(-3= W S

AIvUGA-Sl* 
o predio da rua Major

..onseca n. «3; as cliavcs estão 110
n. ai; trata-se aa rua do Kosario, ou.

(08o 1'.) S

Í)KT'.CISA.S_ 
dc uma creada para

lavar c engommar; rua do Mat-
tOiO 11. 96. (848 O R

IjR)CISA-SE 
de uma creada para

hulo serviço dc um casal icm fi-
lhos; r. 1). Carl« l, 121, Cattcte.

(.-Oi C) M
'pRiECISA-SiE dc uma boa creada
.1. -para todo o -icrviço dc unv casat
tiú, menos C(i_inli>_r. Trata-se á rt!«
do Hospício ií, 84, stíbradó, com Vi-
viano Cuidas. (515 C) U

PREC1SA-S/E dc
.1 para íerviços dc

nma emprcgüda
domcsHcos, dc um

tia rua ficneral Gtirgvio 146,
.;, Ponto do Caiu. (803 C) U

ALUGA-SE 
em casa franceza, uma

grande sala c quartos, a saa com
ciuoo janellas, para casal dc tratamen-
to, com bella vista sobre o cidade, c
bahia, com pensão, lu- electriea, ba*
nhos quentes, bella chácara, telephone;
na «rua Costa Bastos 44. Santa lhe-
reza. (-'!> •'••___¦

LUGA-SE uma boa casa com tres
quartos, duas sala3, etc, a t"-

vessa <la Lagoa n. 16 (rua D. Cario-
ta). As chaves estão ao lado c trata-
ae á rua Primeiro dc Março n, 9.
sobrado. (=0.1 ¦'¦) **

ALUGA-SE 
um bom ponto para bo-

tequim dc principiante, no Cacs]
do Porlo. Aluguel módico. Trata-se
na rua Sachct 11. 3, =° nnnar.

(S33 E) R

ALUGA-SE 
por 150$'o loja da rua

do Riachuelo'. 267, com! duas;salas,
dois qtmrto.s d dependências, temMuz
clcctrica.-.Aberto-tias p ás -u.é.-.dos
3 ás 4. : ' ••' (478 E) J

ALUGA-SE 
o 2° andar do predio

da rua do Ouvidor n. 89, pro.
prio pai-a escriptorios; trata-sí 110 <i"nndnr do referido predio. (285 E)J

\ IiüCA-SF, umn porta para
Ajum pequeno varejo, cm
ponto multo transitado; tra-
ta-se com o sr. Duarte Feli.v,
largo da Carioca 13. E

ALUGAM-SE. 
a cavalheiros

í
_ -do

commercio. bons commodos. cfiin
luz clcctrica creado ii.-.ra fazer liin-
pcza. cn moãcadas para a- praça Quin-
zc de Novembro; á rua Clapn 11. 1.

(1.3!) L) S

ALUCiAM-SE 
bons quartos, a rapa*

zes ou senhores decentes, tem luz
clcctrica ü bom banheiro; na rua da
Lapa ni 91, «ml saida pela praia da
Lapa, perto dos banhos de mar.

(713 1. J

ALUGA-SE 
bom _quarto com < vista

para o mar c jardim da Glória-
para moço solteiro; na ladeira da
Gloria 37. (úol 1-') J

ALUGAM-SE 
bom quartos n mo-

ços, com bons banheiros, elevador
c creados. no bello palacete liragança,
á rua Maranguapo 11. 9. -argo da
Lapa. (43-= t 1') J

ALUGA-SE 
um espaçoso quarto dc

frente, mobilado com gosto, a pes-
soa de tratamento; Â .«rua Tavares
Ilastos 30; trata-se próximo a rua
Conselheiro Bento 'Lisboa. (103 G)S

ALUGA.SE 
o bello sobrado dc

construcção moderna. ,com todo
conforto, para grande femllia; na rua
¦da.. Passagem n. 93. llótafogo. 300$*

ALUGAM-SE 
boasírísas- cóm todo

conforto, para péiftlerm 1 familia;
na rua D. Polyxena IU'70 Botafogo-,
loofoo. ,.':.(i03 G) b

A LUGA-SE o prodio 11. IX ila. rua
__.Gcn.-ral Polydoro n. 53, Botatogo-,
tem luz clcctrica; ioo$ooo (loaG)b

EM SEU INTERESSE - ANTES DE FAZER
COMPRAS - PROCURE CONFRONTAR
QUALIDADES E PREÇOS DOS ARTI-
GOS QUE DESEJA.

Os descontos em todos os artigos
d'A BRAZXLEXHA estão mais ou menos

nas seguintes proporções:

ALUGAM-SE 
boas Casinhas, pro.

prlas para família regulai, a 75$,
85$ e ío)*, assobradadas, pintadas e
forradas de novo; na rua Irei Caneca
a;-; trata-se na avenida Salvador dt
Sá 114. (430 J)J

ALUGAM-SE, 
em casa de faiuilij,

uma sala de frente e quartos,
para casal sem fiUios ou rapazes sol*
tclros, todos com janellas; na rua «1(
S. Luiz n. 23 (Estacio dc Sá).

(e;3 J) J

ALUGA-SE 
a casa assobradada da

rua dos Coqueiros ni 20, pintad.i
c forrada de novo, eom occonimoda-
ções arejadas, luz electriea, bondes 1
porta, etc; a chave está ua rua Iti_>
piiu' n. 7, onde ae informa.

(462 J) U

ALUCA-SE 
o prflio da rua de S.

Cláudio n. 23, para fai-iilia, com
.1 quartos. 2 salas cor*a cozinha po-
rão. quintal, arvoro? frutíferas; ai
chaves ua rua Maria José 45, Estacio,

(0.08 J). »i

A LUGA-SE a boa casa da rua Fa-
-iria 28 Estacio de Sá. por I7«*ti
eslá alicrta; tratar t.ú com o uroprie-
tario, á rua Christovão Colombo 113,
sobrado, Cattcte. (999 ]) M

ALUGA-SE 
a familia a boa casa 3»

da rua Contra-Almirante Baptisla
das Neves, antiga rua da Luiz ,proxi-
mo á avenida Rio Comprido. (04iJ)K

A LUGAM-SE casinhas 11 n
-fJ-Avcnida da Gloria, rua do
Oattcto X23. As chaves na ca-
sa 15. Trata-so com Paulo

A„.,.,_,• 
. 1 ¦ 1 Passos & Comp., rua Santa

LUGA-SE o bom sobrado da rua 1 - nt\n O
Tn-innin, Silva n sfi. cr,m Ires I liUZIO n. AMA. »*-Joaquim Silva n 56. com tres

bons nnarios. duas salas gaz, ele-
ctricidade c mais denendencias; os
cliavcs C-tiío 11a mesma rua n, ...í, e
trata-so á rua do Senado n. 230,

(.101 1') I

da run
icuto Lisboa 11. 79,,tem tres quar*

los, duas salas, cozinha-e quintal; as
chaves no 81. (403 G) J
ALUGA-SE 

a cosa n. 9
llc 

"

A LUGA-SE a cac-a da rua Huíiiio
X_.de Almeida lü; as chaves cslão no
54, c trata-se rua da Ouitanda 139.

(1030 L) B

ALUGA.SE 
um csolendiUo sobrado,

comoletamcntc novo; módico pre-
ço; ma Marechal Vloriano tO,-.

(ioi4 U) M

, multo em conta, uma
__„  rão se csieem referencias;
cm írcn>- á Liglit; M. Floriano 207.

(10:2 E) B
ALUGA-SEsala;

k LUGA-SÍ um bom quarto, de
__-frcnto mobilado sem pensão; so
a um cavalheiro de tratamento:, rua
Senador Dantas 15. (ioc3 1'.) B

EMPREGOS DIVERSOS
ÍPMTKEGA.SE 

tuna moça de con-
J dueta afiançada, dormindo fora

«.lo aluguel, para cozinhar o trivial,
ou lavar e passar roupa; rua Bento
I.isLoa n, ;-'«. (3537 O J

OFl-.EllEÇE.SE 
uma moça [«nracostureira, cm casa de familia dc

totilmcnto, im rna Man- c Ilarros
i\. 173. ca_a Vil, prorimó á -praça
«ta Uandcrra. (u.Si D) J

A LUGA-SE um bom sobrado íi rua
-_Í.Sen!or dos 1'assos 11. 2.1 (prolon-
gamento): trata-se á rua do J!«,sn'-cio n. i?6. loja. (o"o t) SI

Qttercis t

jM VENDE-SE EM

er «ma. t>c.ll& <Ja«Toelle;ira_?
USAE3

POMADA AMERICANA
elimina a cuspa, dá. brilho o ovlía o qnúftn dos cabellòs

TODAS AS PERFUMARIAS

XilLUGA-SE um bom quarto com
todas ss commodidades; na praça
Mauá 11. 73. 2" andar. (i"9;

A LUGAM-SE 2 bolimos quartos.
iinovos em casa dc familia: oreço
barato; tCm Iu: c todas as conimodi-
dades; rua M. Floriano ¦' sobrado.

foSí h) M

I LUGA-SE um nuarto. a moços ou
__.cr.5al seiii filhos: rua S.._jPeilro
eó.1 sobrado (or8 l-.IK

T>I*ECISA-S1* de tinia moça dò
J- bon eondueta pura lavar o
cozinhai- pnrn uma família
poquonii, Dú-si* bom oídenn-
1I0 o quw-se i-iu' durma 110
«iniprogo-, ru» Gonçalves Dias
50, S" aniliii-, (.1 101!0)I'I

PEECISA.SE 
<1_ «m empregtidii

para todos Fervtços dc um caisãlí
listrada Ueal ck- Sasta Cru? n-S.—
Cascadura. (.-V, [)) J

1JRECISA-SE 
de uma br« lavadeí.

_. ra e engommadtira; ladeira da

A LÜGA-SE uma boa sala de fren-
_\lc, a casal sem filhos ou rapaz
solteiro r.a rua Monte Alegre n. 17.

(072 v.) SI

A l.UGA-SE a espaçosa loin. própria

Gloria n. 37. (603 D) 1

Phecisa.se 
do

portugu
(ruel, para casn oe pcoucnaru.i Mcdlru n. '50 — Mcvcr.

uma empregada
portuguesa, que d.irma no nln-

para caso d-e peiiuena familia;

_l.parà
Tassos

¦à «.qualquer negneio; Senhor dos
;:; trata-se á rua da la\m

E) J
A LUGA-SE unia boa sala «tle fren-

Ate a casal ou senhor em casa dç
todo respeito, a avenida Mem de ba
n. so. ('3«J J) E

AH
_\.Caunam ti. 2
niazcin o t andar.

rua C-cnçra-
•còiti br-111 ar-

(3SB J) E

ALUGA-SE 
para cscn-.to.io 011 para

rapazes de todo «« respeito, umn
niagniiic.i sala d< (rente, com tres
«acadas c mais um confortável quar-
lo, ambos com entrada independente,
lua electriea e todas as commodidji-
dc«. Em casa dc pequena família dc
tratamento, recentemente mudada para
a rua Primeiro oc Março n. 100 a"
aiidor.. (30 iE) J

A LUGA SE o sobrado tio rua Sc-
Xlnhor dos Passos 3=. próprio para

A'LUGA-SE para nesocio lini|>o a
__-loja inteiramente novo, da «vem-
da Mem dc Sâ 11. 349. esquina da
rua Frei Caneca; pomo de grande
futuro. (644 l') K

4. I.UGA-SE para farmh de trata-
_r_-incnto o grande c confortável 1"
andar do r-redio iritciraiiiciitc novo da
avenida Mem de Sá n. 349, lendo
7 bons nunrtüs, duas grandes salas c
maia dependências. __________LJ-

ALUGA-SE 
uma sala l«e:n mobila-

.Ia, conipletamentc Independente, a
casal de tratamento * ou senhor
mesmas condições. Gloria, 82.

(41a F) J

E) 11 I 11111 casal 011 atclloi

A LUGA-SE cm rasa de familia, um
XÃ-bom quarto mobilado c cem pen-
são n pessoa ou cawl dc tratamento:
tia praia do Russcll, iGo. ÍJ.ftUQJ

A I.UGA-SE o sobrado á rua liam-
__.l.ina n. 73, com duas salas, cinco
quartos c os mais pertences.

--•-¦- ' (245 G) J

ALUGA-SE 
uma casa nova com

-duas salas c dois quartos grandes.
fo'.;ão a gaz ou lenha, iiistalliiçúcs de
luso, por 100$; na rua Dcacriorc «lc
Fevereiro 11. 56. liotaíogo. Trata-se
na run Sete dc Setembro. n. 116. das
4 Í15 5. (2O4 t.) i

A 
l.UGA-SE a i:cs=o.-.s dc tratamen-
to, 11111 excellentc nppscnto, cm

cafa dc familia, próximo aos banhos
de mar; na rua líuarqnc (lc 'Macedo
11. 36. (-39 (¦) »

TOALHAS íelpudas, grandes, para bianho. artigo, de. boa.
qualidade, do valor de 4$S00 por. . .  . .)

MEIAS para senhoras, qualidade superior c muito durável,
de 3$ooo por

COLCHAS de .fi^i: bordado, branco ou creme, com delicados
desenhos, ae' á_$ooo por. .....•.*.••............ . •

GUARNIÇÕES ptara cama/ein linho fino de optima qualida-
de, com um lençol e quatro fronhas, do valor de 95$ooo
por. ......... . ... ••• ¦•• : • • •:

BLUSAS bnancas modernas, de nanzouck fino, do valor de
n$ooo e i2$ooo por 6$8oo  •: • .. •• • •

CORPINHOS de baptiste superior, guarnecidos de rendas
finas, de 5$ooo por ,.,.•...... ..:•:••:

SAIAS dc linho, brancas e de cores, féitios modernos, a es-
colher, dc 24$ooo por •¦

COSTUMES de linho superior, elegantes modelos bem con-
feccionados, dc 6o$ooo por ,,....*.• . .,

SAIAS bràhqás, cm pcrcal fino com volants dc bordado, suis-
so, dc 6$poo por ...............•••••• » ••

CAMISAS de dormir, para senhora, cm morim fino, com bor-
dados, do valor de 5$ooo por -..,....•

CAMISAS de dia, cm percal resistente, guarnecidas dc bor-
dados, do valor de 5$ooo por.  .1

COSTUMES para meninos, cm. brim muito durável, dc varias
cores ,a partir dc. .. .-..-. « .: •. •. • •• • •.-. •: •• •: ••• ••' ¦•¦ ts

3$6oo

2$300

i9$ooo

8o$ooo

8$6oo

3$5oo/

i8$ooo

43$500

3$8oo

3$500

3$300

3$500

A LUGAM-SE niaqnificas salas pari
X-.cr«criotoi'ios. nor 50$ mensaes, no
i° andar do oredio icccnteniento con-
struido i rua da Ouitanda 24; tra*
ta-se na loja. (457 E) J

ALUG^-SE. 
por »ia o predio da •

rua Dcnodicto Uippolvto 11. ti».
com duas salas treB auartos. saleta
para cngonunar, despensa cozinlia
toda ladi-ilhads, com foeão a gai. ha*
nheira, -rea, auint.il com tanque para
lavar roupa com boa installado ele-
ctrica, pintada e forrada do novo.

(9.13 D B

ALUGAMi-SE 
«os novos chaleti a

rua Padre «Mlguelino ní. 25 •
SS-A, com boas accommoòaçSei para
pequena familia de tratamento, tem
quarto de banho com banheira esnínl-
tada, bldet. «abundância de água, in*
stallaçio clcctrica. Aluguel 100$; m
chaves no armazém do l'ovo « tra*
ta-se na rua ds S. José n. 78, tu-
brado. (776/) J
_._. ¦ -_¦¦«. . .¦__¦_ . «_ 1 1 _n 11 —_¦_¦____

ALUGA-SE. 
por 200Í. o predio i

rua Bariío de Sertorlo 28; cluvci
rua Barão dc Itapágipe 143; trata-ss
na Cambanhia de Administração Ca-
rantida, Quitanda 68. (44" J) "

ALUGA-SE 
l>or 35$, em casa fran-

eeza, um pequeno quarto mobila-
do c 50$ para pessoa sozinha; 44, rua
liarão de Itapágipe. (780 J) K

ALUGAM-SE 
I.0119 'casinhas na ai«e.

nida da rua Francisco Eugênio nu.
mero 13a. (1.114 J) u

A LUGA. SE em cata de familia utn
_~_.com«nodo mobiliado com penais
para dois: rua de S. José, 7J. a" andsr.

(t.103 J) H

ALUCA-SE 
o predio ds rua Cam-

pos da Paz n. 116; ns cliavei en*
contrani-c na mesma rua n. 113. ar*

Tratvi-s» na rua do Iloapi.
70, Quatro Kações.

(Si- J) R
mazem
cio n.

Tecidos modernos, colchas, cretones
para lençóes. rendas, meias,

bolsas, aventaes, vestidinhos, eíc-, com
grandes abatimentos

A'LUGA-SR 
o sobrado

rança 11. 10.', para .
lia; está pintado e forrado

dá rua Vjil*

u_ novo.
Üí«j(í 0) R

A LUr/ SH um quarto mobilado, c
__Lpciisâo; tratar na tua lívavisto da

22, 1" andar. (103- l;.i *tl
A LUGAM-SK dois quaVlo . para ra-

-i-pazes solteiros; na rua lleiiti>
I.isboii 11 .3. Cailctc. (004 (,) J

Hiui/ ¦-¦i»' _____.__.  

(451 1«> .1
TMIECISA-SK <1p umn meíiinn
•l imrii uni» sci-rn. IVi.se bom
ord.nado e tiiitu-sc com ciu-1-
nho; run Gonçalves Dinsi S8.
2' tuifliir. (,T 10S7) C

J>Kf.CtSA-SI. 
de uma emprctjaila;

n?. nUl Barão dc retropoli» n.
não é pura la-
preferfi-se port\:-

(782 D) J
dc perfeitas ejudnn-

corpmlios, com mui-
t pratica de boas off.ciii-.i5i; ni rua

Je Setembro n. 13:—Mme. Ktiénc.
(9S<* )» R

100, Uio Comprido;
vir nem cozinhar,
gueza,

Pbecisa.sedantes t!c

Tosse
E fV-OLESTIAS DO PEITO usem sempre o"XAROPE DE GKINDEL1A"

LARGO SS S. FRANCISCO N.42

<3L© OI.IVBIRA JTJKriO_=S.
¦Poderoso CALMANTE, TÔNICO K EXFB TORANTEfOueiusst* "*;fvum"*_.1„í!,t»TwntiTTã nTtirtiTisí ttt*»tt-___»

**M**JP*
xd \jk\

CALLISTV
Miguel Braga, espeiialista cm cx*

tracção (le càllos c unlins encravadas,
sem tlòr, etc, r. Ouvidor H.. sob.
Ti ri. 1505. Aos domingos aticri-
dc chamados .1 domicilio. Iclcpli.
Norte -659J.

AI,ÚC*,A-SE 
o Bobrado da rua do

Cattcte 11. 41; chaves na loja..

ALUCA-SE 
n casa nova n. 2:; da

-rua Kcal Grandeza, com quatro
quartos, duas salas, etc, etc. Ira-
ia-se no ii. --ío- (OC».. *.*) j

,i tuCA.SU uma casinha, n. 2 «Ia
__.rua «,-cncral 1'olvdoro n. =50, por
s;S mensaes; as chaves estão ua ca-
cinha n. 6: trata-se na rua da Alfan-
deca n. líii. loja. (.0-4 ... )«M

DOIS CÁLICES DESTE gj
PODEROSO AXTI-'lCWO |
EVITAM AS MAIS GRA- a
VES DOENÇAS s

I Onarunesiu I
IlilIlQIB»

\mA-
Pedir e exigir sempre: «GRINDELIA OLIVEIRA JÚNIOR ^

A' venda ein qualquer pharmdcia ejiroiana Araujo freüas & o. ¦ Rio de Janeiro ±\J

ALUGAiSE 
o 1" andar da rua dos

Andradas 11. !>>; «9 cliavcs cn-
contram-sc uo armazern c
rua do Hospício 11
Ç5C3.

iratu-Fe na
o. Quatro Na-

(SiS K) R

ALÚGÀM-Slv 
aposentos inagnificos,

com todo o conforto; preços 1110-
«dicos; nara moços do coiiimcrcio.. na
rua Luiz Cama 11. 4 5 antiga do Lspi-
rito Santo Villa I''crnanilcs. (120WS

AILUGA-SE 
unia boa sa'n dc fren*

-,e; na rua Uruguaynna^n.-w*.
sobrado.

PRECISA-SE 
dc uma arrnnmdeira

ç coocira, p:ira caín dc pequenafamília: i rua Consc!hc;ro flarros u.
5 — Rio Comprido Ordenado -o$.

(25C C) S

PRECISA-ST- 
tle innn»ama secen;

. íi r;;n Conscíl.ciro Barros. 3 —
Km Comprido. Ordenado i?Snoo.

('-57 Al S
T>KF,n)SA*SF. .lc carpinteiros paraJL oí:.c'.rr.; estrada líc.! ii. 2110.Piedade. (,0;.-, D) R

A LUGA-SIJ pelo preço, »Ç*Sçi_*.iuil
/\dc i*o$, o i" andar do predio da
,„„ do lti.-chi.elo n. **. a 

Ça»! 
ou

pessoas sem creanças c dc_ tr.uai.cn
to. Trata-se no racsrno, <-»"."*5*.-,^
horas do manhã ou das 5 -1" ?\Ji .
dc cm dcauic. (1061I'.) J

AprasJo, bem mobilada; na avenida-" i° andar.
(iooiI K) JRiü Ilranco tt.

PRECISA-SE de uma mocinha pa-X .r.1 " «ehlijo it cm casal; nu
Darcel Cari-.it.-o o. 71 — Enxenhoir I*wmkj, (1009 D) J

"A I UG \ SK em caia de fomília. um
Aconurodo de frente, mobilado, com
ggffia-ys-i-. "yg^Vj;

4 I,UCA-SE uma sala com duas; tt-

ALUGAM-SE 
as

P 
• " egiiintci

para familia:
Uua General 1'cdra n. 150,

pára hecocio c fanuha
raia Mariz e !.arrc\í 11. síj.

diversa» c.is-«3.. na vil*
Ia E-iqènic" cesne. . .

Ii;*n Jo?í' Clemente '¦¦ 47-, •
Uua Santo CbrUo dos «Mi«a-

cres «. it--'- • ,• •'.,:, •
Rua San-r Chnflo dis Mi.a-

c;rcs- a loja do n. ioo.
Kua «lo Cunha, a leia do

n. Cm. ..,....*•
Uua Viuva Cláudio n. 331.•próprio para negocio c
familia  -. • ,- UoSooo

Uua do S. Pedro, n loia do
n. cS. 23-ifooo

Icc Clemente n. /.-,. . . . 9t.í«.oo
Ladeira do João Homem Co t4--!«ooo
Luz. luie Contra-x\lmirante

BaptisU das Neves n. 30 coíSooo
Uia da Bolla n. 11S. . . . :--:*ooo
S: t-càra n. I5W Íoi». • ioi?ooo

Tr;.-a-íe íi r'.:a de S. Pedro n. -2.
com Costa Brasa 6- C. 1.648 E) »

I50$ooó

ioiSioo
1^2$000

01?COO

io:$ooo

ALUGA-SE 
a casa V, loja, da tra-

vessa Cassiano n. 7, t.loria, com
uma sala. dois quartos c grande quin-
tal. As chaves no sobrado c_ trala-s.
na rua do Rosário n. 131, loja.

C1032 I-) J

ALUGA-SE 
uma sala dc frente,

independente, bem mol.i ada, com
pensão, a dota rap*izc. decentes; lo-
Kar fresco c .ocegado; clcctricúhde c
telephone; preço 110$; rua Visconde
dc I-arauairua is- Lapa. (H33F) S

A «LUG.A-SE em casa dc familia de
xVtratamento, uma espaçosa sala, c".
elusivamente a «cnliore1- do cotnmer*
cio. Avenida Gomes Freire. 151.

(61a 1') R

Catiete, Laranjeiras,
Botafogo e Gávea

A LUGAM.Slí, mobili-JiOS, uma es-
x_.p!endida sala e galiincle. com lin-
dn vista para o mar, luz clcctrica c
mais commodidades, bondes á porta
e perto dos banhos de' mar. cni casa
sem creanças e muito asseioi na rua
Christovào Colombo 11. i_, quasi cs-
quina do Flamengo. (6.*S O) li

4 LUGA-SE para familia de trata.
jCVmento, uma casa assobradada á rna
Xery Ferreira n, E«i, pintada c for-
ra.ia de novo, com cinco íntimos, duas

,salas, cozinha, banheiro-^quintal, po-rJío habita vel com ínstaua.ão eleciri*
ca; as chaves estão nn mesma rua na
padaria defronte, Trátá-sé na rna de
S. Pedro n. j-, com o sr
Er.sro. Teleph. Xorte ,.iS.

(61SG) J

ALUGAM-SK 
.1-- lojas do prédio da

rua do Cattete n. 47, com fren-
tc tambem para o bceci «lo Uio. com t!:!Bíl5»:iíB:;:iBBil 
luz clcctrica e piz, com 2i\-t uiclros | mmmwmmmmtmmmmmmmmmmm^
de comprimento c mais dois. quartos, -r ...^cinítr^\^™ Leme Copacabana e Leblon
mesma rua n. 344. até ia n horas 
e das 5 em deante. (SS* <¦¦) 1-- ——- ~"

A TiVGA-SH optimo quarto <lc
-i%frontc| mobilado, com ele-
ctricidade, cm casn dc fnmilin
íiancczii: r. Corrêa Dutra 78.

(« 100 G

* LUGA-SE um quarto .espaçoso
A_.com luz clcctrica proituno «los
banhos «'«e mar. c-m casa de íamilia;
rna Silva .Martins n. 54. andar;_ttr;
rco; orseo módico. (q»7 G)M

i LUGA-SE a casa da rua S. Ma-
_"_.iioel n. '• em Botafono. illumi-
nada á luz electriea. entrada (lc fren-
te «lo rua c ocm ncconimodacõcs para

Slànõ I uni casal; as chaves na rua Gcncrnl-
Polydoro n. 14 c irata-se na rua dos
Ourives n. Co. (ogo t-1'- M

ALUGA-S 
Ií a casa da rua Alice n.

?-t; «•- chaves r.o n. 112 (í.aran-
i'.:ras). e trata-se na Consiituição 6i,

(;•-- G) J

AL-OA-SL indcpCTdeníe, i quar-
_ to bem mobilado, á rua Barão «le
Guaratyba n. .;, príco,'ISaScco.

_ 1863 OV'1*
V TjUGA-SK c-m casa do fa-

-t*-.ntUin utn bom quarto mo-
blindo, com ou sem pensão;
nn nia Àndt-nde Pertence 02.
Teloph. O. ülOi. (j 778) G

ALUGA-SE «
¦XVpavimcntos,

. bello predio eom
A rua Prudente de

Moraes n. 54' (Ipanema), com vastas
accomniodações modernas, escada ne
mármore liara uma bella varanda com
vi-«ta para o .nar, dispondo dc todo
conforto para uma familia da traU-
mento, tem no predio uma pessoa
para mostrar; trata-se na rua Had-
doch Lobo n. 4i?, com o sr. coro-
nel Amiirante. (741 H) M

A LUGAM-SE «lois bons prédios, á
__k.rua Ipanema 89 « 91.» -

(407 II) J

AT.UGA-SE 
o niasnifico predio, pro.

.prio para família, com seis quar*
tos. duas snlas, grande terreno, rua
de S. Vicente n, 571 trata-se no 19'*
com 03 srs. A. Pinto, & Irmão, tc*
lephone ío i^, sul, tem electricidadc,'üundes á porta, preço c;3Çoon.

(-40 n) J

ALUGA-SE 
uma mamifica sula dn

frente, com ou sem mobilia. Rua
[Evaristo <la Veiga, 36. (1.116 J) E

ALUGAM-SE 
1I0Í3 quartos indepen.

dentes, juntos ou' separados, em
casa cstr.inKcira muito socexada; pre-
ço módico. Avenida Ceutral ri. i°l, ^*
andar, norta A direita, (i.ioo J) K

ALUGA-SE 
um quarto dc frente com

luz. direito a cozinha, sala de jantar
c banheiro, por 35$ooo. Kua «do Uo-
sario 11. 24, 2" andar. (1.110 J) lí

ALUGAM-S1Í 
o s° andar c escripto-

rio de írente 110 Io da rua i," de
Março, 20. próximo, á do Ouvidor.

(i.m .d

ALUGA-SE 
nma casa com duas sa-

Ias tlcis quartos c írrnndc quintal,
na rua O? America n. 03; Irata-se ria
ma Santo Christo n. M7. com o sr.
líamos. (I.II2.D I

A LUGA-SE o pre.lio da rua do Ln*
__.rícnho do Dentro n. _<fi com lu»
clcctrica duas salas, tres quartos, co-
zinha, chuveiro, W, C . tantiucs para
lavar o Brande quinta!. As chaves es-
tão por f.-.vor. na venda ao ladoí r.ini«;
sc informa. (i.i.l-' J) Jf

HÃDDOCH LOBO E TIW
A 

«LUGA-SE a cxccllcuic casa d»
rua Aguiar n. .11. Tem iuz ele-

ctrica c banhos quentes. «As chave?
estão no n. 33, onde se in/orma.

(8|- ) It

ALUGA-SE. 
na Villa d. Loilrdcs

á rua . DcsembaiRador iziilro 2;;
uma boa casa. («J..I Eli

\Í-UC«A*S-5 
por i-to$. o .predio â

rua Guimarães Cai porá 
' 

tt, 121*
lístá forrado c pintado do novo. Tra*
ta-sc A rua Dr. Domingos Ferreira
11. 292, Copacabana. (485 II) J

Saude, Praia Formosa
e Mangue

ALUGA-SE 
n casa da rua Cunha

Barbosa, 33, Saude, complètanich-
te nova, própria para moradia-, para
ver na mesma, das 1,1 ás 16 horas'frata-se na rua Uruguayana n. 17'.

(433 J) J

AT.UGA-SE 
n casa da rua da Ame-

rica 86, dois quartos, duas salas,

4 LUGAM-SE em casa de familia
__or.;.'.lo3 c talas bem mobilado)-:.a
rua llcnl«-miu CoUstant 'iai*.' '¦:' (4ã*i)J

K LUGA-SE. psr 22.1$. o predio ú
Xiriu Visconde Silva Si; chaves a
ma Conk Iraiá 150; tr.-.ta-se na. Com-
pauíiia de Administração Garantida. »
rua da UUltonda 68. (1410 G) 1\

\ LUGA:SE uma sala confortável,
ünara desciriso, cii casa de senhora

It&í tua Gloria i". «ob, (iSjoGj b

,4 LUGA-SE a excellentc casa da
__Lrua U.«rcjinlia 11. «!2 com 4. quar-
lis, luz electriea. íorão a paz. <-:tc;
.•>«: chaves no armazém da esquina;
trata-se á rua da Alfândega 30, 2°
andar; telephone. norte 2881.

(1003 II) M

c fitiintat ao lado. (613 D R

4 LUGAM-Slv duas boas casas, r«.:ii
____-dwás salas, doi-; ouartos grandes
cozinlia c mais cominodidadc.. lua
electriea. a fanitltas •decentes, á tra-
vessa Afíonso n. 2?,, casas l e ií. Tt-
jucá; chaves rta casa II; preço -iS
cada uma. (Cy.) K)J

da rua Ur.
sé Ilyginp n. 9 com qnatrò

niagnificís commodos; a cliave no ur.
fuiidos. (847 K)K

A LUGA-SE a casa
XXTosi 

""

limpos e arujados miartos: rua Hatl-
cliick Lobo p6. (S07 K) K

A 
LUGA-SK. por 2f.oS o crande
cobrado <la rua Conde .'.e Bom.

fim 11. aj.o com muitos e grandes app-
scntns rjuilltal, banheiro. £.'.7. è ele-
etricidade. (8ES K) 1*

ALUOA'SE 
por 170S n caS3 n. 52

da rua Vin-.e de Novembro, canto
da praça .ijardlnadin ide Ipanema.
Trata-se na rua Sachei 11. 3. '<' «n-
dar. (8J4 H) R

AH"('^•FE 
pir cinco mtzcs, perto

dos banhos de m-.r. uma casa mo-
bilad.i. liara pequena familia-, na rua
Goulart a. «3 (l.eint). (6j7 H) R

ALUGA-SE 
para negocio, a boa loja

n. 201, da rua dc Santo Christo
dos «Milagres, já com «armações c có*
pa para um bom botequim 011 teu-
diiiha. Trata-so á rua dc S. Pedro
n. 246. («46 D -'

ALUCA-SE 
para negocio o predio

da rua Visconde de Jiaitna 147.
com immenso terreno nos iundos, on-
dc pôde ser montada uma grande fa-
lírica ou «fn elegantí cinema, pois
o ponto é de primeira ordem; c mc_*
mo na praça Onze da Junho.

(617 D R

ALUGAM-SK 
casas, a 120$. na rua

Conde lionifim 220- (735 K)J

A 
LUGA-SK. í-i.ri 140$ o 11. 39 da
rua Valparaiso. peito do larfío *d;»

Scgunda-Eeira; iiifornia-sè no 4«-
(80.1 K) .T

ALUGAM-SE 
por ¦ preço barato,

boas casa3 com dois quarto., duas
salas c bom quintal. Informa-se á rua
Cardoso Marinho n. 7, escriptorio.
Praia Formosa.- (421 D J

\LUGAM-SE for preço barato, boas
casas r.om dois quartos, duas salas

c bom quintal. Informa-se á r-;a Car-
doso Marinho c, 7, c!crii«torio, Prair.
íorníOM, (4t! 1) J

A LUGA-SE. por 200S n cisa d.'i
_-_.rua C.'.ub Athlclco 21/: as cliavei
nó armazern Drauilo no lar-ro da Sc-
írandá-l-eira; trala-sa á rua d.«. Ho-
sarin 142. (802 K)'-R

A IjÜGA-SB o espaçoso o
i*-çòtil"oi'tavel predio (lu ru»
Santo Henrique 118, próximo
ií praça Siienz Tcfia. Acliii-se
aberto tortas as ínauliãs.*

(B 0_1) K

ALUGA-SE 
11 rua ITaddoeh Lobo,

433; bons aposentos coiu on sem
XJ-ponsãii. Dá-se comida a domicilio.

(«,!» H) S

4, LUGA-SE por !. 0$ o Prcil.t- i\
i_.rua General DelRado a*. Car/.i'.ha
n. 54. antlc-a IúdustrUl; tw.a.se na
rua Rodriso Silva n, .»«.- 0S£Í,*_
jaria, <44«5o I* I

99h. r^ií-aki^^v5^__t_s^^^'t.
Í*Aà£gf,~r.?s. L*_-jjK0fc___-__^-';ii'"!-':'
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CORREIO DA MANHA — Scguliaa-feira, 6 de Novembro dc 191C
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Acaba de sair á luz e já se acha «_
venda a nova edição de 1916

DB ___

0 mm Foplar
_¦ OUr  .

Manual completissimo da arte de cozinhar
e fazer doces

Verdadeira eneyclopedia culinária, onde ha receitas para todos os gos-
to», todos os paladares. Além das receitas estrangeiras, como FRANOlv
ZA, PORTUtlRZA. INGLEZA. AM. EMA, CHINEZA, POLACA. JUR-
CA, RUSSA e de todos os paizes da terra, com as suas espcctilída-
des, ba tambem a cozinha verdadeiramente brasileira.

Cuizados mineiros, quitutes ba liianos, gênero paulista, Iguarias do
norte, manjares do sul, principalmente do Rio Grande. Tudo quanto se
quizcril

Muquéeas, cartirús, angus, feijoadas 4 babiana cóm, leite de coco;
_orÒ3, sarapateis, cangiquinhn, etc.

OBRA DIVIDIDA EM CINCO PARTES A SABER :
PRIMEIRA PARTE. — Cozinha estrangeira — Collccção completa.e

vnriada.de centenas de receitas das maÍ3 afamadas c. saborosas iguarias
«1>s cozinhas: .portugiieza. Italiana, Eranceza, Ingleza, Allemã, Russa, 'fur-
_a.e Polaca, precedida dc um vocabulário dos termos francezes mais cm-
pregados na cozinha, nos restaurantes e nos banquetes.

SEGUNDA PAUTE. — Cozinha brasileira — Centenas dc variadissi-
nas receitas para sc preparar com per feição qualquer prato da cozinha bra-
«ileira, tanto de comidas' do trivial eoino de iguarias finas c de preparo
(louco conhecido. 'Especialidade da arte culinária fluminense, cearense,
mineira, paulista, nortista e do sul do llrasil. Não existe nenhum outro
livro, que trate tía descnvolvidaineate e com tanta exactidão da Cozinha
Brasileira como O Çosinheiro Popular — Todas as receitas são verdadeiras,
garantidas, experimentadas,

TERCEIRA PARTE. — Manual do Pastclclro — Formulário cóm-
fileto para se preparar qualquer espécie de massa, pasteis, pastclünlio*,
empadas, enipadões, tortas, croquetes "vol-au-vcut", dariolas, iiugis, pan-•juecas, poços de amor, etc., etc,

QUARTA PARTE. — Manual do Copelro — Arte de bem servir e
côr a mesa, tanto em casas de 'familia como em banquetes, á franceza ou
á americana, seguida «le uma collccção dc "menus" k européa e i bra-
sitelra, em francez e portuguez, de fôrma o facilitar os "nialtrcs <l'bo-
iii" a organizarem qualquer Banquete ; arte de trinchar «s assados, distri-
fcuicio dos vinhos, nas differcntes partas do banquete, etc, ete.

QUINTA PARTE. — Inteiramente nova — Accrcscida a esta edição.
O LIVRO DOS DOCES

Contendo mntuneras receitas. de Pães de lo, pães leves, jrateaux,
pudins, petit. gateaux, tijelinbas, b unnueloa, ¦ boloa, lunclis. m.iyonnaiscs,
galcttcs, tortas, toninhas, babás, manjares, doces dc frutas, cremes, geléas,
marmeladas, bolinhos, mães bentas, bons bocados, fatias da China, bolo
liranco. trouxas de ovos, fios de ovos, tabefes, babá de moças, queijadinhas,
JBolo dos Alliádos, bolos de amor, Vaes não vens, doce dc queijo, compo-
tas'de melão, de cajus, cidras, laranjas,-enanaz, morangos, pecegos, coco,,
wiieisss, etc; biscoitos dc vinte qualidades; pudins de vinte qualidades;
cremei dc vinte qualidades; doces de frutas dc todas as qualidades; uvas,
sífal, abóbora, limão, figos, marmelos, etc, ete,, etc.

S. Francisco¦iur 633. boas casas, com 3 «
3 quartos. 3 salas, cozinha, quintal c
Installação, por 75$ __9____J____'<'K

ALUGAM-SE. 
& rua

Xavii

ALUCAM-SE 
quartos." a 20$, 33$,

30$ e 35$; na rua Bomíini n. 98;
têm multa ogua e muito terreno, aao
Christovão. (.324 1/) J

A LUGAM-SE ns casas da rna
-t*VD. Maria 71 (Aldeia Cam-
pista}) transversal & rua Pe-
reira Nunes, novas, com dois
quartos, 2 salas, cozinha, ba-
nheiro e tanque de lavagem,
todos os commodos illunüna-
dos & lnz electrica. As chaves
no local. Trata-se na rna Gon-
çalvcs Dias 31, próximo da ci-
dade, a poucos passos dos
bondes de Aldeia Campista,
cuja passagem em duas se-
cções «5 de 200 rs. Alugueis
1009 e 1101000. L
ALUGAM-SE e_ce.len.es ca-

•í**-sas. na Villa' Rosa, a rua
Bella dc S. João 850.

<J 187) li

A 
LUCA-SE a familia de tratamen-
to, Um elegante c confortável pre-

dio novo, situado num dos melhores
bairros desta capital, pelo módico alu-
guel de 370$ (attendendo a oceaslio),
tem sala de visitas, dc jantar c do cs-
pera, linda varanda ao lado com 'mar-
cjuise" de vidro e escadaria de ferro
c mármore, tres grandes quartos, to-
dos com jancllas, quarto do banho
com todos os requisitos; espaçosa co-
zinha com dois fogões o boa despen-
sa; enorme porão habitavel cotn cotn-
municaçào interna, grande salão de bi-
lbar e magnifico quarto independente,
convenientemente forrados c asioalha-
dos; optima installação electrica com
interruptores cm todas as dependeu-
elas, duas entradas com portões dc
íerro; para tratar e ver eom Rodol-
¦plio Guimarães, largo de S. Prancis-
co n. 33, 1° andar. (408 D J

Um grosso volume encadernado, dé
500 paginas, contendo as cinco

partes reunidas. « 51.000

AMIGA-SE 
uma casa com um botn

armazém e moradia para familia,
o outra nova, com dois quartos, duas
salas, cozinha c quintal uor i-iuS ca-
da uma; para ver e trator, na . rua
Pereira _n Almeida n. 81. fobrado.
das 7 lioras da manhã 6s 8 da noite;
próximo á praça da Bandeira.

(..ia I.) J
em casa de família,

mais serven-
Francisco Eli. em.o _ 135.

(381 h) j

NEURASTHENIA • FADIGA
PROSTRAÇÃO PE FORÇAS

23e xv.BXi.zar-E.o_s
15" o mais poderoso tônico empregado
contra as moléstias ou excessos, que

produzem esgotamento nervoso

ANEMIA- CEREBRAL ®o
00 •• PH08PHATÜRIA

! Aí,UGA-SI3 excellente predio, com
-Çi to das as ¦com.nodidadcg, na rua
.Engenho Novo, isi em frente á Cau-
«cila, estação do 'Sampaio; chaves no
n. ., mesma rua, onde se trata.

, dou M) J

AT,_G.:.-SIt, 
metade de uma casa, na

rua João Roma.-iz 11. 84, Kamoa,
a dois minutos da estação, entrada in-
dependente. (1091 M) J

ALIíGA-SJi 
um commodo, paramoços solteiros, á ru.i as _eMarço n. 166, Engenho de Dentro.
( (En M) R

ALUGA-SE 
a casa ad tua Iilvira

. u. 39, t.da ou parte, para ne.o-cio; tem armação; Engenho de Den-Uo.  (Su JI) R

ALUGA-SE 
a casa da rua CoronelBorja Reis 1C-1. própria para ne.

gocio o morada; Engenho de Dentro.¦¦-¦-.-  . (811 M) R

NICTHEROY
casa de pequenaA LUGAM-SE.' cm ca  . . ,J-3_faiuili'i. unA sala o (luarto de

frente, em casa (assobradada, com todo
o conforto, completamente indepeo-
dente, com todo3 03 requisitos de liyr
eicuo, n rm senhor de tratamento o.u
do comnieicio; na praia do *'rilE?,5í,.
rua Alexandre Moura. .63. (úio I)»

Compra e venda de prédios
e

A 
LUGAM-SK.
um quarto.. sala.

tia; na
casa n.

AVISO
AT ? .irar Ta fliiarpotria remcttc para o Interior, com a ma-

JUIVrana quaresma Xjma hrevidades .ossivcl c livre de
«lespesas com o Correio, bastando, tão somente, enviar . a sua importância
Ci$ooo rm dinheiro, não se neccitom sellos), em CARTA REGISTRADA

COM O VAI.OR (DECLARADO c di rieidà a ÍUIDRO DA SILVA QUA-
MKS.MA, rua de S. José ns. 71 c .3-RIO D!?, JANEIRO.

A 
LUGA-SK a casa o. III da rua
Nogueira da Gama. Cancella; duas

salas, dois quartos; lera electricidade;
as chaves cst«o no n. I; trata-se ua
rua Senador Alencar i6z. (060 IA)

LUGA-SK a casa da rua Senador
Alencar. 191! es chaves estão

ALUGAM-Slv 
confortáveis casas,

de 41$,a fit$; trata.sa com Al-berto Koclia, rua Cândido Benicio
502, Jacarcpagità. (841 M) Jt

VENDE-SE 
por oito contos, bom

predio construído cm ccnt.-o «lc
terreno, com tres quartos, «luas salas,
cozinha, banheiro, tanque, grande
quintal, «iUiado.no salttberrlmo bairro
de , Cachamby (estacio do Mcyer).
Trata-so na rm Honorio .11, tSo.

(355 k) «

Ai...
rua Bom futi lOfl. açougue. (iooL)M

\ LUGA-SE uma boa casa, A ri»
jlTlSilvado /cnlia n. ao, próximo á
«lc Conde de llomíitn, (788 K) lt

ALUGA-SErua S.
unia boa casinha, na

Francisco Xavier 347. ca-
ba 5; trata-so na rua Haddock I,o-
bo 37. (741 K) J

AILUCA-SE o predio 144 da rua
*t_-Harão de Üha, muito perto da
rua Haddock Lobo, tem quatro quar-los, duas salas, porão liabitavel, botn
triuint.il CÍnais dependências; ns cha*
ves estão ua loja de ferragens prosi-
tua, e trata-se na avenida Kio Branco
tf; 'loa, com Davld & C, (248 K) J

ALUGA-SE 
o nredio n. 64 á rua

Visconde dc S. Vicente, com bom
«oinmodos para familia, luz. água e
esgoto; aluguel 120$. (401 K) J

ALUGA-SE 
unia casa, com a salas,

.1 quartos, cozinha c quintal; alu
«nel 105; na rua Uruguay 11. ajo.

(479 K) J
IAiI.Ut.A-SE por 303$ o predio & rua
«<ts Salgada Zcnha n. 27; chaves no
snnazeni próximo c trata-se na Comp.
»ie Administração iGarantida, i rua
«Ja Quitanda 48. (44=iK) lt

ALUGA-SE.dii
. .. nor 112$. a. boa casa

travessa Dcrby-Club n. as. ca-
sa IL com dois auartos. duas sais,
cozinha, quintal, etc ; as chaves estao,

Sor 
favo: 110 11, 1. c trata-se ua rua

ucnos Aires li. 150. _________!

uwm m mm
Cura rápida com o

PEITORAL MA 1NIIO
Uua 7 do Setembro, 180

ALUGA-SE 
o predio n. 103 da rua

Genoral Árgollo, reformado, porão
liabitavel; logar alto.
reis; preço módico.

bondo dc
(63i L)

A 
LUGAM-SE
Conselheiro

os predios da rua
Jobitn ns, to, com

bons commodos, jardim c quintal gran-
dc; tarta-se na rua Barão de Bom
Retiro n. 119.; pi$ooo. (140 L)S

A LUGA-SE a cosa, recentemente
XJtconstrnida, com oitos c baixos, da
rua S. Luiz Gonzaga 404; ver, na
mesma; tratar. Ouvidor 134. das 3
ís 4. (50. L) R

GRANDE FABRICA DE LUVAS
A MAIOR DA CAPITAL

Premiada na Exposição Nacional do 1908 com o
GRANDE PRÊMIO

Fabricação i a„ mais perfeita, pelo systema -JOVIM, de luvas
de pellica, sucdo?,pelle de cão( etc, etc. Grande variedade "deco-
res cni pellicas c suedes. '

Depositários da. afamadas luvas pelle de cão, para E"iar car-
ros, marca COXDE',

Ultimas novidades em luvas de seda e lio, cm leques a ultima
creação para o verão próximo. GOBELIXOS,' grande novidade cm
leques CEtjlo, bolsas de seda o couro as mais lindas, iii-ias"dcsc.:
da, fio c algodão, variedade infinita cm cores c preços sem com-
petidores.

Tem sempre grande "stocl:" dc luvas dc pellica o suede para
03 Srs. atacadistas, com descontos. . .

A. GOMES & C..
TRAVESSA S. FRANCISCO DE PAULA n. 38

Tclephone n. 2.459, Central — RIO DE JANEIRO.

A 
LUGA-Slí o novo predio assobra-
•dado da rua General Argolo 229,

cm flento & rua Argentina, com tKS
quartos, duas salas, boa cozinlra, pri-
vada interiia.taniiuc, banheiro e quin-
tal. Aluguel, 120$; para ver ns clm-
ves «o portão largo junto ao 11. 223;
tratar na praça da Republica n. 221,
casa Caboclo. <S6. I.) R

ALUGA-SE 
a .....

Araújo Lima Andara.hv.
3 da rua

 com tres
quartos -duas salas, cozinha, despen-
sa banheiro, copa. porão liabitavel.
quintal, illuminação electrica; çs cha-
ves estão no n, 73. c trata-se na rua
Municipal n. 28. escriptorio com -o
sr. Léon. (4.í3 D J

Mã

c

ALUGA-SE 
por 7C$ o predio a. rua

Tenente Costa u. 19_S chaves v.p
„. is,; trata-sc na Comp. de Admi-
.nistração ü»iantida, á rua da Qm-
tanü» <i3 (.1418 L) h

ALUGA-SE 
por íi$ o predio A rua

Paula Brito n. 141; trata-se un
Comp. de Administração 'Garantida, a
rua do Quitanda. (,B. <4t'7 L) K

ALUGA-SE 
por ifio$ o sobrado a

ria de S. Christovão, 197; cha-
ves no Boulevard de S. thnstovão,
86; trata-sc ua Comp. de Administra-
ção Garantida, á rua da Quitanda, 68.

J4423 Ií) K

Inji
ALUGA-SE 

por 200$ _ ..
predio ú rua .de . S. Cbristovão,

do
}o,

197; chaves no Boulevard dc São
Christovão. 80; trata-se na Comp. de
Administração ütirantida, Quitanda
n. «8. (4420 L- R

ALUGAM-SE 
a sala de frente e

quarto, da .rua Bella dc b. João
n. 100. a duas senhoras «lc família.

(706 L) R

SUBÚRBIOS
AI.UGiv-SE_o-predio 

da, rua _H.
giicir.i n. 80; trata-se no 78; tem

í qtiart 13. 2 salas' o oorao. (g86MJll

ALUGA.SE 
casa da rua Martins

I.agit 12 li. Novo; chaves na P.
do Ií. Sovo 18. ondo sc tr.ta..«!as £
ás 9 112 lioras.- • - (-112 -M> J

ALUGA-SE 
a casa I da rua Grc-

corio Neves n. 32; chaves m ca-
sa II, pade. se. trata,. - (441 M) J

A LUGA-SE uma grande sala,
Áraio, etn casa dc . família.

ba-
pc-

ALUGA-SE- 
por 120$ uma casa. to-

da Teformada, na travessa do Cruz
ti. 3 (.Haddock Lobo); a; chaves 110
11. 10. <3970 K) J

IA-LUGA-SE a nova casa da rua IV
xJL.re.tiny n. 44 (Conde de Bomíim),
«;oni tres nuartos, Atua salas, luz clc-
ctriea c quintal. Está aberto c tra-
ta-se na rua do Rosário 11. 1.11, loja.

(103.1 K) J

ALUGA-SESilva 1'intc
uma casa na rna Dr.'into n. I2Ü, ri'.tiü'Jcl_ 10.0$;

.is chaves ua padaria d:i esquina, cm
Villa Isabel. (I,)

A LUGA-SE unia lioa casa cam dois
Zxquarios, duas salas, cozinha, Oiiirf-
tal c jardim 110 lado; na rua Souza
lrranco, 123. (599 ) H

S. Clirislovâo, Andarahy
e Villa Isabel

A ItUGA-Sl. o csDlent-íJo prctlio da
<r*»iua Mariz o Barros 348, para fa-
milia; tres quartos, duas salas gran-
«lc quintal c mai scotnpartitiientos;
aluguel báratiastuioá as chaves no 346.
casa 5. tor especial favor. (oSgLJtt

AI.UCA-SE 
a

Machado n.
caia da rua Ricardo

..ci. oiiasi esquina da
rua Bcl'a S. João. com a salas 3
<i.tp.rt.._.. cozinlitii tl'.-ípcnsa c bom
quilitáí; ii_ chaves estão na casa 38.

(4Ç0 I.) J

ALUGA-SE, 
por 2,to$ o predio da

rua Jcsii ilygiiia 11. e.iti, disponod
<íc cncõ',1 entes ncct-immotlaçíjcs; trata-
fs á rua i° ,le Março n. ifi; as cha-
ves estão na rua Conde Jo JJoinfiin ti;
..;.; tclaplionc villa 976. ('HS L)J

ALUGA-SE 
um bom predio. asso-

bradado, de vst.lo moderno, com
3 salas .1 quartos, cozinha, d.spema.
.ia.ihc.ro. clectriciüatlc o grande Ur-
reno. por iot$; na rua S. Luiz Gon-
zaga 537: chaves no 557. casa VIII.

(!<91 I.) R

Juventude
Alexandre

Faz com que os cabello;
brancos • fiquem pretos, não
queima, não mancha a pelle.

A Juventude Alexandre des'
envolve o crescimento do ca-
bello c extingue a caspa com
tres applicaç.cs.

Vcndc-sc cm todas as per-
fuinarias, pliarm.icias c droga-

¦ rias. — Preço 3$ooo,

quena família ou casal;- legar alto. 1
saudável; ver e tratar, "li rua' Boa
Vista 11. 55. estação do Riachuelo. ,

(142 MX .

A CURA DA SYPHILIS
Adquirida 011 hereditária, interna ou externa em to*

das as loanilestaçôes; Rhc.malismo, Ec.cmas, Ulccras,
Tumores, .Escroíulas, Dores musculares c ósseas. Do-
res dc cabeça nocluriias, Ulccras do Estômago, etc.
se conscEiie com o ^^^^

LtJETYL
Toderoso ântisjr-
liliilitico. Etimi-

t.tidor das invpu-
retas e micróbios
do Sangue. Cura
ijfpbilis, tanto cx-
terna (pelle, ctc.)
como interna (dos
Pulmões, Coração,
etc.) Peçam prós-
pectos. Vende.se
iras boas pharma.
cias. 1'rcço, 5$.
Deposito Geral 1
Avenida O ornes
l'rcire, 99. 'V
1203 C.

VENDE-SE 
a pequena casa i rua

Souza Siqueira 58, na 1'icdade;
informa-se c trata-se ó nia Buenos
Aires a. 198, com Figueiredo & C.

(721 N) J

VENDE-SE 
por 7o:ooí, uma rro-

. priedade que com. penuena, des-
pesa sc fará 46 propriedades, á rua
Jockey-Club; trata-se á rua do Car-
mo n. 466, 1" andar. (589 K) J

VENDEM-SE 
por .121500$, tres

predios novos, sendo um cni for-
nia dc palacete, renda. 230S1 jp estação
da Piedade; trata-se
tC, 1* andar.

á ma do Carmo
(589 N) J

VBNDE-SE 
P»r boof o terreno ú

rua Augusta n. . «5 medindo
11X18; trata-se ã rua Go}_7. 11. 36,
Engenho de Dentro. <86? NJR

VENDE-SE 
o predio da rua Gonçal-

ves 73, Catumby; trata-so é rua
Buenos Aires u, 198, das 12 ia 18
lioras. (723 N) J
¦tJ/ENDEM-SE. 

por 180:00$, 41 ca-
V sas, em forma . «lc avenida, «tu.

bom local, renda mensal 3:00$: trata-
se í rua do Carmo 66, i" andar.

(589 N) J

VENDEM-SE 
por 16 coutos 4 casas

c um terreno. Rende 32o$ooo.
Rua Barcellos ns. 48 a 54. próximo á
praça d.i Bandeira. Trata-sc na rua
Uruguayana n. 42,. loja de louça.

<1.022 J

\. 
ENDJÍSE Uma casa com 4 quartos,
com uma salcta de espera; os

quartos tèm portlo para uma va-
ituida que |di para o jardim, casa
construi di ao correr da rna, com 7
janellas do lado, c 2 dc frente, o ter-
reno mede 13.120. Tcnr banheiro luz
electrica, gaz. etc, ú ma Haddock
Lobo n. 104. (R 6'8

^fENDEM-SE' ç5o, dois balcões o
duas peças de nrma-
leões o unia divis'10

para escriptorio, todos dc peroba,
completamente novos, tendo su qua-
tro mezes de uso; sendo a armação,
uma peça com '14 metros de compri-
mento c 0,40 ei 111 do fundo a com
uma parte envidraçada; a segunda
com 10 metros de comprimento par
o, 75 clm de fundo, ambas com qua-
tro «uetros de altura; |ara ver o tra-
tar na rua da Alfândega 11. 3^5.

IASA— Vende-se uma com tres
' quartos, dais salas, cozinha c

casa de banho; com grande terreno,
tildo crecado, com luz e água; tra-
lar n» rua Roberto Silva n. 23_.--
Jtnmos, 2 minutos distante. (810 _.) Ii

SITIO 
— Vcnde-sc um com al_u-

mas plantaco.es, bom terreno para
verdura; o motivo 6C «lirâíaorp.rc-
tendente; com .0 sr. Custodio Maia.
Campo Grande ,— Celíaçu*. _ „(616 S) H

VENDE-SE 
o esplendida casa da

rua Pá oFcrro u. 37 (Inhaúma),
com dois quartos grandes, ditas sa-
Ias, cozinha, despensa, \V. C. c bom
terreno todo fechado a zinco, con-
strucção moderna. Prcçn báratlssl;
mo; trata-se com o dr. Sadré. aveni.
da Rio Banco n. 137, 3» andar, das
13 áa 14 horas. (43S K) J

5NDE-SE um lote de terreno,

minutos da esta.
dc oceasião: rua

(666 N) )

\teniT com
a construir, a dois
ção 1'rontin; preço
21 de abril 11. 58.

Seus" -Ki;;

NEVRÜSTHENIL
mm Formula s

Gtycerophosph* de «oíla- 0.20
Cacodllato dè sodlo.-...-.- 0.05
Sulf* de strychnlna»..».-. 0.001,
Água do mar isotonica...- 2cc

' -- Caixas ét 12 empolas a 2 ee. -

EFFEITO SEGURO NOÍS CASOS OE
ANEMIA ~ NEURASTHENIA - fRAQUfZA

DEPRESSÕES NERVOSAS
fflNVAIE-CENCA DE AWLESTIASGRAVCS, f.TC.

Soro neuro-tônico intensivo
TfENDE-SE uma boa casa completa-

V nicnlc nova, e de boa connrucçSo
com Ires quartos, duas grandes salas
e bom terreno, por preço dc 'oecasiío,
7tooo$ooo rua Darão de Cotegipe 209,
entre Villa Isabel e (Andarahy,

(41.1 M .1

VENDE-SE 
o predio novo. da ave-

nida Pedro Ivo n. 37. com s bons
quartos, a espaçosas sala3 Kabiiicte,
cozinha, desnousa. etc., banheiro Ae
agm qucuie c fria; duas caixas dc
aRita, c grande quintal murado; pre-
ço 3-{:ofjüSooo, <6Õ2 W) J

TIJJRRENOS — A* rua Barão «le
Mesquita, em ligação, mac-ada-

misadas «lc 200. .1 joo mil réis o me-
tro de frente. At vista ou a presta-
ções. .Tratar, Meira; Urutruayana n.
3. Teleph. 4651, C. I11K) J

ALUGA.SE por.25$, bom aposento
de fronte, cm p.-cdio com todas

as commodidades; na rua Dr. Harbo*
sa da Silva n. 42, cstoçl odo Ria-
chuelo. (ioi2 M) J

ALUGA.SElia de trat
um predio. para fanu-

tratamento teinlo 7 (luar-
tos, 4 salus c demais cominodídadcs ;
para ver e tratart á rua Assis Car-
miro n. 16, Padaria Porta da Lua. Ií.
Piedade Aluguel J.o$. (C8;i MjR

ALUGA-SE 
o predio da travessa

Álvaro u 20; as chaves estão;na
rua Grc-oiio Kevcs lí. 56. Engenho
Novo; aluguel 55$. (430 M) J

ALUGA-SE 
um ehalct, por 75$. na

rua Botafogo n. 47 (antigo), es-
tação da PioJa-dc. eotn os commodos:
duas sales, 4 quartos, cozinha, de3-
pensa, agita encanada c grande terre-
üo', trata.se coai o commnnJante Cos-
ta Pinto, Arsenal dc Marinha; as
chaves no vizinho. (861 M) li

ALUGA-SE 
uma

miart03,
easa. cora tres

_ ... ... duas sanls. luz electrica,
jardim e quintal; rua General llcnto
Gonçalvc3 ..3; aa chaves 110 37, trtes
minutos da estação 'Engenho-de -Den-
tro, (462 M).J

VENDEM-SE 
Ires magniüeos e

confortáveis prédios, situados na
rua Joaquim Silva, todos com bas-
tante terreno .e • um grande terreno,
cm Todos o. Santos, fregitczia do
Engenho Novo; tratar com o dr.
Tolentino do -Campos nta ¦ Thcopliilo
Ottoni 11, Si..- 1" andar, das 12 ás
17 horas, Teleph, Norte 4.15°.

• '.. y <w N> J

T. ENDE-SE um lote «lc terreno., na
V rua S Braz. cm Todos os San.

tos; trata-se na Estrada da Ponha n.
ti.13. Por 800?. (622 et) R

IMPOTÊNCIA
Esterilidade,

Ncurasthciila,
Ksper-ustoiTlién.

Cura certa, radical o rápida
Clinica clcctro-iucdica, espe
ciai do
Dr. Caetano Jôvtae

«Ias Faculdades de Medicina
tle Nanolcs c Rio dc Janeiro.
Das 9 ás 11 e das 2 ás ...

Largo da Carioca iii 10
sobrado

VENDE-SE 
birato um predio novo,

perto, da cstaçSo do Riachuelo, nl
rua D. Clara do Bartoi n. 41, tendo
quatro salas, seis esplendidos quartos
c mais tres ditos para empregados des-
pensa, copa, cozinha. Banheira com
ogua quinte c iria etc tanque, gran,-
de terreno etc, O pagamento rojera
ser uma parte em prestações. Irata-
se na mesma. (332 J) »

\TENDE-SE' renda ou moradia,
Villa Isabel para

.  uma casa por
3:C5c$, tem dois quartos, «luas salas,
não tem quinta), nus tem entrada in-
dependente, com ária; não precisa de
obrai trata-se direitamente com Mar-
tins, á rua Correia de Oliveira fi.
Villa Isabel. (36C9 K) R

VENDA DIVERSAS

Gonorrhéa
cura-sc cm 3 dias com

iQjficBão Irio
líua 7 do Setembro, 180

Abel
bro

'ilíNDIvM-SE terrenos em Ipanema' na; trata-s- —
rua Vinte

VU.~ .-- 
.,

e Copacabana; trata-se . com C
Nunes, dc Novcin-

(R; 8412) N

VENDE-SE 
pr,r -13:00$ rnn predio

110 centro, _r.|idendo 600$; trata-
se i rua do Càraio 11. 66, '"ajdar.

'-.- (3S9N) J

\7/ENDE-SE 
um predio novo, que' ainda não foi habitado, com 3

boas salas c 2 bons quartos, cozinha,
banheiro e reservada dentro, <Ic casa.
uma boa varanda ao lado. illuminadu
ú luz electrica, bom quintal todo mu-
rado, gradil c porão de 'erro cm rua
íalçada n parcllelinioedos perto da
estação de Todos os Santos: bondo á
porta; trata-se na rua José Bonifácio
81. armazém, com o proprietário.

(255 N) S

VENDEM-SE 
duas casas, baratas,

ou alügam-se a 6(1$; uma fent duas
salas, dois quartos, cozinha, agita,

Juintal, 
está todo pintada de novo.

6de.se ver a qualquer hora, quatro
minutos da cst-ç.io Quintino Boeayu-
vo; ua rua de Cascadura n. 13.

(484 N) J

VENDE-SE 
por 3:000$ o easa 12S

da rua Itaqualy, Cascadura, cm
centro de terreno, lendo tres quartos,
duas salas e mais eoinniodidades. Tra-
ta-se na mesma, das 9 da manhã até
ás s da tarde. (s»8 N) R

VENDE-SE 
na Iioea do Matto, uma

casa e grande terreno, duas t salas
c tres quartos, cozinha; kmiiciro e
esgoto, dois galHribeiro.-;, muitas £ru*
teiras c jardim un frente, preço 14
contos; ver o tratar tia rua -Maria
Luiza 122, ponto dos bondes Lins de
Vasconeellos. (S..G N) R

VÍENDE-SE 
um bom predio para fa-

milia rcgtihir, e boai salão na
írente, próprio para qualquer nego-
cio, tem bom quintal c ditas mora-
dias nos tinidos, cotn entrada for ou-
tra rua; para ver e tratar na nieiiiia
Estrada da rcnlia 733. defronte iii.es.
tação dc llonisucccsso. üiS ^J'4

VENDE-SE 
por 4$, em qualquer

pharmacia ou drogaria, um fras-
co de ANTIGAL, do «ir. Machado,
o melhor remédio da «dualidade pa-
ra curar a eyphiüs e o rheumatismo.

'TTENDE-SE um bom piano írancet
_T por 350?; nego-do «lecidldo, rua

I,t -" '*" "S. Leopoldo n. 166. (R t.ori

VKNDEM-SE 
um bom guarda pra-

tos com vidros gravados, obra Ae
Moreira Santos, eom pouco uso.; bom
guarda comida, com tela de s-.inco o
mesa elástica, com «j tabõas, do mes-
1110 fabricante; um perfeito bvatorio
ile vinliatico por as). Preços módicos
por motivo «le mudança. Ver e tratar
á rua Chile n. o. 1* andar, com
tnadauic Abigail, das 8 Irarás em de-
aute. (1.086 J.
"ÍTjKNDEMíSE os pertences de uma
Voíficira de bombeiro bydraulico,

constando dc algumas machina., fer-
r_m_titas c alguns materiacs. ü preço
è de oceasião: tooSooo. Rua B dei
dozcinliro 11. 172. . (1.106 J) O

VENDE-SE 
uma macliina ticollicrí

completamente nova; trata-se das *
ás fi da tarde na rua Visconde di
J latina 11. 111. casa 9. <9*S .1) O

VENDE-SE 
um piano, Pl<_c), 4

Iiis, novo, peça <*_.!»*.cia!; trata-se,
po rfavor com o sr, Alfredo; avenida
J*assos 34. (761 O) H

TTUNDE-SE um botequim, com
V contrato fazendo bom negocio;

tein uma grande avenida 00 lado; o
motivo da venda so 'dirá ao preten-
dente; informa-se á rua Camerino .8.

(253 O) S

VI',.\DL-SE 
um bonito e Tiom pia-no, modello alto, inteiramente no-

v.i, por 950$; tem banco; na rua Eu-irasia Corrêa 26, largo «lo Slacbado.
(900 O) J

YENDE-SE 
um oonito piano fran-

ecz, dc particular, baratissifo: i
Avenidtt Passos 30, Lyra - <lc lilc-
brando. (n37 O)

VENDJ5-SE 
um cavallo dp bom an-

dar, pito c de boa estampa, fogo.
so; na rua Leite Leal. 41. (4$6 O) J

COFRES NASCIMENTO' "^ (Marca 
Registrada)

São os melhores contra fogo o arrombamento
Kua Uruguayana 143

(Esquloa da Rua Tlioophilò Ottoni)

C_N1_R KNBDM
GRÁTIS O MAGAZINE DQ MNHEIRO!

ALUGA-SE. 
-cora «xecUcitc» com-

modldadcs para familia.de tjata:
mento. a easa da ma laroluta ia. .''.•
do Rocha i trota.se na casa • Ferreira
& Lipo . rua S. .Bcuto. 13. (,8.iM)K

Tendes • algum dcscj*o que, apezar
de vosso" esforço, não conseguis
realizar J Sois infeliz qm vossa fa-
milia, ou etn conjincrcio? 1'rccisacs
descobrir alfrutna coisa que vos
preoceu. a ? 1'azcr voltar para vossa
companhia alguém que se tenha Ge-
parado ? Curar vicio tle bebidu,
j'ogo, sensualismo' 011 alguma nio-
íestia ? '.Destruir algum malefício ?
Recuperar algum objecto que vos

tenhan» roubado ? Alcançar bom
JIX J emprego ou negocio ? 'fazer casa-

mento ¦ vantajoso ? Revigorar ' a
potência ? lAugmciilar n vis hi ou

ALUGA.SE 
por 200$ o grande ar-

mazem da nta liarão de Bom lie-
tiro n. 131, esquina da rua Conse-
IHeiro Jobitii, 

'próprio para qualquer
negocio; as chaves estão no n-...;i.i_

(105" M) M

ALUGA-SE 
cm- casa de familia um

quarto com pensão, a um; caFal
de tratamento; na rua Dr. Dias da
Cruz 237. Mcyer. (.io.MJA

A 
LÜGA-SE. por 75$.. predio cora ,2
quartos 2 salas, cozinha, banhei-

ro, desoensa. bom quintal cercado c
luz electrica; 15. Santa Cruj Mio
bondo' Cascadura. ("o3 M/ lt

A IiUGA-SK, iir«dlo novo,
Ãconstrncção moderna, com
S siiltis, 5 quintos, banheiro,
terraços, flopendonclas, In/,
electrica, etc., A rua Alice de
Figueiredo n. 53. (S 158)

ALUGA-SE 
o predio n. ia da 1

Mnjor É.nsccii.; S. Christovão,b;
da rua

des de
too$uoo.

Januário, logar saudável;
(101 I,J S

;o$, 100$ c
na rua Conselheiro Jobin,

esquina iia rua Bclla Vista, bonde
Villa Isabel. (953 L) M
ALLGAJI-SE 

casas.
110$;

ALUGA-SE 
uma casa, nova. com

ou cem contrato, .irunrla para qual-
quer negocio, na rua Joclréy-Cltih 17.it
trata-se na mesma rua 197. (.,<.. I.)J

Qotfas de Saude
TÓXICO R1.CEXERAD0R DO ORGANISMO E REGULADOR DO

VENTRE
Curem doenças do estomagoi figado, intestinos dores rlieur.tatoidca,

nervosismo, enxaquecas, nevral_in3 hcniorrlioidcs, fraqueza Keral c dos
orgjo.i da iteração e. manchas da pelle. Depositários: Drorrarias: Pa-
clice.i. ma dos Andradas n. 43. — Rio; Barucl & C, rua Direita n. i
•S. Paulo. (A 7182)

ALCC. 
A-SE, por £..5. a casa nova,

Jq rn-i Padre Roma IV. frente «10
«•lia, com cntr.iíla ao lnio tcaJo a
•itiavtos, 2 salas, coiinlia. dcspcr.ía,
lviz cleclrica, íonão a caz, etc., pro-
jirlá tura pequena familia de trata-
JUCiito; l.-s-.r Eaudavol. aconselhado
ficlos médicos; o Inndc I.itis c yas-
_onccllo3 p.ir.5a na cfdyinti próxima
¦Ja rua do Cabticu'; trata-se no local.

(.191 lj J

A LUGA-SE a casa, de construcçao
/Viitodcriia. eom duas salas, tres
nuartos. cozinha banheira . esmaltada,
chaveiro, luz electrica. dois \V. C.
«iiitrada independente, com boa íirca,
tendo qu.uio íura crendo; na rua Ha-
rão de Coteeipc ti. ,j8. Villa Isabel;
preço tõinraouoj as chaves iií- ií. íoo.
c trala-s-i no mcsaio. (Siíj r,)R

ALUGA-SE 
um auarto. oor ;oS.

scnUma
ti. 1.1.

... dc rosiicUo; rua Leopoldo
casa II. Andarahy. (804 L)R

ALUGA-SE
.A_.Dei-by Club

a boa casa da travessa
com iloi:. quar-

tos. -íluas salas, cozinha despensa,
liarão habitavel c qtíntal; as chaves
«tão. por favor. 110 n. 25. casa 1. e
trata-se na rna Jo llo:picio 11. 150:
gircço 132S. (.193 Lj J

ALUGA.SEtravessa S
«spaçoso predio da

Soledade 27; trata-sc no
20, par obséquio. .Q.irj J.) J

ALUGAM-SE 
prédios, com bons

comniodos. quintal rtrande, luz clc-
ctriea; tratr.itt.se na rua Barão do Bom
Retiro n., 119; BiSooo. (i.|o I.) S

1 í,ur.A-Sii purai.-.o dos sub-
Aíirblòs; excellente c salnbcrrtina si-
tuaçin, Villa Savana. Petropolis do;
pobres, c-.tsa3 de no? a preso do cn-
te; 6s5 e 70$; ma Visconde do 3M-
ctheroy fio, MauBueiia, entrada do
pa'acete Blahcõ; exi_c-se, |ieré::i. fia-
rantida oceur-ação uo. mínimo seis
mezes; condido iniprc3Cin(livcl.

(303 M) li

memória ? Adivinliar iiuincros da
sorte ? Altrair abundância dc «li
nheiro ? "lihiprcgüe o AOCULU'
MAD0R ODICO MENTAL.

(Concede, de tini modo pratico ,ccm pouco tenipo, dons irresistíveis
para a cura ile dores c doenças,
desenvolvimento do poder psychico
ou magnético, transmissão do pen-
siuncnto cni distancia, lij-pnotismo,
auto-suggestão; inspirar amor, con-
cordia ou amizade; desfazer, in-
fluencias nocivas de inveja, ódio
ou quebranto; preservar dc lou-
cura, epilepsia, Iiystcria ou moles-
tias nervosas; neutralizar os máos
presagios; adivinhar; corrigir vi-
cios; favorecer .1 sorte 011 qualquer
negocio; produzir, cmfim; o bem-
estar ou .1 felicidade cm todos os
sentidos, üá o dom da fortuna, Au
adivinhação, os meios, dc por in-
flucnci.i psycliiea da vontade con-
centrada, se obter facilmente tudo
que. so deseja — a riqueza, as boas
posições; ganhar na loteria, e fi-
car-sc livre das necessidades e per-
sègüições. Auxiliará nas diíficul-
dades financeiras, nas de obter cm-
prego e nos tiegoeios de familia.
Xiida lia i;uc perder, c tudo a ga-
nliar, tal como está demonstrado
em.cartas das pessoas mais nota-

A.LUCAM-Slv prédios,. coni 2. J
.rios c todas ns mais com-

mòdidádcs com electricidade, desde
3C5 e 120?; bonde na porta, c perto
da Estr-iJa dc Ferro; para ver e tra-
tar, na rua Assis Carneiro 139. VK-
¦dade. «>2. M)S

ALUGA-SE 
o predio da rua

Francisco Xavier, R.lfi, com .5 quar.
São

.11:11
to3 porf.o habitavel,'varanda dois W.
C. com luz electrica. cm ponto dç
parada de bonde. (452 M) SI

ALUGA.SE 
o predio 2C1 da rua

Imperial (Mcycri, forrado c pw-
tado 5 peças, ete.; chaves 110 201;
tratar, rua Sete Setembro 171. lui-
turaria Universal. (GüG JI) R

ALUGA.SE r.m.i casa, com 4. de-
-Apartamentos, oiiita e quintal; a rua
Silvio n. 100: trata sc na mesma, çs-tação <lc Olaria. (.09 MJK

A 
iLUGA-SE .por 85?, . .
rua Affonso Cavalcante n

chaves no n. \oo c
liarão dc <Mc=QUÍta n*

predio da
1.6; as

trata-so na rua
2j3. Andarahy,

(1074 L) li

A ILUCA-SK uma orrumadeira ou
X3k.a:ua secca, oão lava casa c não
faz questão de .rt rara íóra, Qi.cm
precisar dirija-sc á .praça Duque de
Caxias u. ... casa n. 1, avenida.

11003 I.) J
na casa com d-.tr.:

uartos, quintal c
ra-A LUGA-SE u:

.oUas, «J0I9 o.:.
dim; ^na rua líarceHos n. S-( prusi-
mò_ á praça da Bandeira; a chave
está no n. 50. («n-U I-.) J

ALUiXVna;
(UGA-SE. por 0;$. easa nioJer-

. com 4 quartos. fo_.ío a „az,
clcctricidado. etc.; na rua Esprrlinça
511; chover no ti. s.i. bonde S. Ja-murio (461 L)R

ACURA DA IMPOTÊNCIA
O 6sp..inlis.a DR. CARLOS I)Al'DX — com longa pr.v

tica dos lio.spltttcs europeus, garante n cura, cm curto espaço
do tempo, tia IMPOTÊNCIA, quer seja dc fundo .ypliilitico
•mcdulitr, quer om conseqüência á neurnstlienia sexual.

Trata a fraqueza genital. sob as diversas fôrmas clinica.,
ejaculações prematuras, perdas scmináes, perdas dc plios-
|ihatos,'pro_tatorrliéii, ete., como t^imlieiii motivada pela in-
feição góiípcócclca. Suo faz uso do medicamentos, nem
àpplica lí massagem rectnl.

Tratamento moderno, perfeitamente iinlolor, do rcsuT-
Cüdos seguros e com apparelh agem especial.—Consultas &
fM Vrugu»}.aa» 43, sobrado, dns 2^ ái S horas. (.1)27)

ALUGA-SE, 
por 50$. utr.a casa. no-

va, eom a quartos. 2 salas, cozi-
nha. porão a.ua, electricidade. W .
C. c mande terreno, i rua Hora Lobo
40. Tenha (circular); trata se lin;-'•)?:

(-•42 SI) J

ALUGA-SE 
um norão ossoalliado,

com 3 salas, cozinha, quintal, cio-
etricidade; rua Wcrna Macalhães 40
Etíwnliò Novo. dos? MJM

veis do mundo'inteiro. E' b me-
Ihor talisman dc attrair a sorte I E'
uma descoberta, da influencia,
oceulta da prçipria vontade para
dar ao magnetismo da vontade o
potencial realizador, tal como. o
auxilio da luneta cm relação á vis-
ta, ou como o pltonograplio <]ite
fala por causa da voz que nelle foi
gravada como á da saturação da
vontade no Accuniulador,

Todo o dinheiro que cc gasta eom
o Acctunulador recupera-se logo,
com grande lucro! Numerosos at-
tcslados favoráveis estão nos nossos
30 magazines. Sempre dett resultado
e ú por nós vendido desde ha quin-
zc símios I Contra factos não ha
argumentos ! Dura para sempre,
só com uma preparação, c fica des-
de então com a força cm augtncn-
lo, tanta maior quanto mais tenipo
estiver cm poder daquelle que o
edmpra c prepara para seu uso.
Não offerece perigo; é de fácil
preparação, iiiciind por pessoas de
pouca intelligencia, c pôde ser
usado tambem por senhoras, senho-
ritas e creanças, a bem da sua
saude ou dc outros interesses.

.Preço, incluído o dc dois impor-
tantissiinos livros das Influencias
Maravilhosas, com instrucções ade-
quadas a todos 0.5 casos c o 10 gráo
do auxilio espiritual da Federação
Tlieosophiea Universal da Califor-
nia — SfESSiEN-.TüV .MIL RE1-S.
1'as-se, pelo mesmo preço, a rc-
messa cm registrado, pelo Correio,
para qutilnucr parle do Brasil. Os
pedidos de fira devem ser envia-
dos com a quantia em vale postai
ou pelo registro VALOR DECLA-
RAÍIJ'0 («ão registro simples), cn-
dentados a LAYViRl.NQIÍ .-£ C,
UUA L">A ASSK.IM.i_Y -45, CAtHr
TAL EEOBUAL.

VENDE-SE 
o chilet da rua .licrc-

za Cavalcanti n. 17 (estação da
Piedade), com 3 sal is. 2 auartos, co-
2inlia «e crande terreno flerto „ do
trem. c bondo quasi ú porta; C-tj) li-
vrc c dcscmdaraçatío; iiiíorma-sc ita
mesma rua 3O, com o sr. Álvaro;
para tratar com Mourão. rua 1 hco-
oliilo Ottoni 172; telenhone 2or8, nor-
te. Mctado a vista e o resto cm fvs-
tações. (io2i K) D

VEXUL-SE, 
uma cisa <lc pensão,

muito antiga c reuliecída por fa-
milias distinetas tendo q quailos c
salas, todoa ocetipados predio contor-
tavcl c tireiado. citur.do.cn; eciitro.de
bondo nuasi A ooiia: dá hcllissiiua
renda. A venda e devido a terem cs
donos dz relirar-sc oarj^ a Europa;
cartas para 9 sr. Dinote nesta rc-
dacção. (loÇj Nj II

TTiÉXiDEMtSB em EnRenheiro .Xci;
V «a, por 300$, 6enlo metade ã

ÍI -?_„YÍ '«„, fi_ /. f.,-„to_ nro. Para familia do trataiueiito. Ver.
í .l-íw»„i PX,r°_s ÚL! '«fecha1'™, tratar no mesmo, com o propriçtjrprio3 .para 'chácaras, 

por sc acharem
situados na fralda da Serra e proxi-
mos da cachoeira dc ogtt.i .potável.

ÇA 19?S) R

VENDE-SE 
em "Engenheiro Xéi-

va", por 50$ o 100$, lotes de ter-
renos com 12,50 metros dc frente por
50 c 100 de tundus, assim como os
caldos cm coiumissão, por falia de pa-
ftarnento das .prestações .meusaes.

<io;9 «) K

VENDE 
• SE pela insignificante

quantia dc 4:500$ um bom pre-
dio novo, com 2 quartos. 2 sales, co-
zinha. banheiro e \V. C,.; com en-
trada ao lado, luz electrica c agita,
quintal todo murado c frente «lc
ptatibaiida de cimcnlo branco; _ tra-
vessa Francisco Uãmòs «• 3» trans-
versai á rua Phylomcna Nunes, hs-
tação de Oluria, Ei 1'. jLçopoldiiir,
Trata-se no mcstiio. ____¦__

ALUGA-SE. 
i6n$. predio novo, n.

i8 da rtta bVãiicisco SLinoel, E.
Kill^hiielo; ti quartos, 3 saltis. ele
etricidade; trata-so Vietor Mcirelle.9 32.

(5721 St)' R

ALUü.V-SE. 
pnr 220$. o cspleudt-

do predio ássobiadado, da rua D.
Aana «Nery n. ^r.j, de fronte ú esla-
çf.ò do Uoclia; com 4 grandes sálasi 6
csfpáçosQa quartos, installação dc clc-
etricidade c _az, com abundância de
água quente e fria e ttrando quintal;
próprio para ditas fainilias, embora
nimierosab*. chave., «a rnn Tavares
1'crrcira n. 20. estação do Rocha.

(S,-2 M) U

ALUGA-SE 
barato, o armazém no-

vo. da rua 1). Anna Nery n. .tio.
esquina te Tavares Ecrreira. estação
do R.ocha, coiji amplo salão para qual-
quer ntviGcia. nlím dc boas acomino-
diiçüc. para familia; csccllente pon-
to para conuncrcio; cliavçs ro n. 20,
Ae Tavares herreira, (S;o SI) K

ALUGA-SE 
um bnm quarto, n car

...*.l sem fülios. lopar scccgaüoi^á
ríta Barãi do Bom Retiro ...i. Ií. No-
vo, com bondei á porta, c outra á
rapaz solteiro, que seja «Icecnte.

(37.1 SI) R

t7j_NDE.._._E dois lotes dc
V terreno, completamente ar>

Iiorizados, cm ttm dos loga-
res mais saudáveis de Jaca-
répajjtiú. Cartas ti A. Campos,
nesta reducção, N

MOUSTIAS DA UlETHflft
Curarapldacoma

1NJECÇÃ0 MARINHO
Rua 7 do Sotombr., 180

VENDE-SE 
ror 27 contos uni pre-

dio novo, feitio moderno, n tra.
vessa Dcrby Club, rua ostá. tr.insver-
sal i dc S. Francisco Xavier, proxi:
1110 00 Collegio Militar, .-.ssobradaM,
alto, 110 centro de terreno dc 12A4S,
eom duas janellas de írctilc, entrada
ao lado, cotn vurt-tida conid.i, cora',1
sala«, 5 quarto.», dcs.cnso, cor-mlia
quarto 

'com 
banheiro o bom (liimta.l:

Irata-se com Mourão ; rua ;li Ho-
sario n, ¦ i6r. (*^J

VENDE-SE 
cm leilão, scgtmda-fe.

ra, 6 do corrente, ús 5 horas da
tarde, pelo maior lance, o pequeno
o solido predio da rua Vital de Nc-
grciros.n. 20, prosir.10 i rua Santo
Christo,' pelo leiloeiro Elviro Caldas.

(420 N) 5

¦;!!!!IHI!il!'!í!lll!:IBiailiBI!E!n»!!;ll
Cli A' DE MINAS |

¦ (Legitimo Chapéo de Couro) M
P Deposito: Rua dos Ourives 54 H
¦iiiiiiiaiaaniaEiiiiiaiitiiniBiíiiiii

nropricJa*
. Lourenço.VENDEM-SE 

maqr.i ficas
doa, para renda, á rua S

Nictheroy. e um erar.de. terreno ú. rua
Mem de Sá esquina da rua da In-
dependência, Ic.ir.liy; .1 tratar com o
dr. Tolentino dc Canino, rua Tlico-
philo Ottoni 11. 183. Telephone Norte
4350. (359 J) N

VENDE-SE 
definitivamente e por

prc(preço de oceasião o novo

42:ooo$ooo, ÍS-moN) J

VENDE-SE 
pequeno lote de terre-

no, á rua André Pinto, em Ka-
mos, depoiü do n. 100; trala-sa na
ladeira Senador Dantas 8, (708 li) J

1 TENDE-SE magnífico lote de ter-
T reno próprio, no melhor ponto de

Ipanema, bonde á porta; trata-se na
rua Sachct n. 3. 2" andar. (S33 X)R

VENDE-SE 
um bom piano Pleyel,

718 e 3 cordas, preto barato; -na
rua Scto do Setembro u. 215, loja.

(435 O) J

TIMSP-SSES
' " ¦ ¦ ' «X

DENTISTA 
—" Traspassa-se uirt

consultório, em _oaa condições;
rm Sete tle Setembro ti. 205,

(9S0 D S
1.11.'pRASPASSA-SB um botequim o

X bilhares, tudo novo, eu ndmitte-
se tun sócio, para íe entregar de to-
da a gerencia; o motivo c o dono
ter oVitro cm Petropolis; não .poda
administrar os dcrli; rua Visconde
<lc Sopucaby n, 187. (1035 P)MI
fltRASPASSA-SE um nu. erior bo-
X tequim, com tudo le.alisedo; i

o (unico 110 logar; negocio de ocea-
sião; informa-se tia rua do lliaehue-
lo n, 191 B, com Morqus. (400 P) .T,

VENDE-SE 
um bom piano Pleyel,

estylo moderno, perfeito; um dito
Hittcr, ainda novo; um dito do cc
lebre Ronisch; um dito rieyel, 4 bis,
o melhor formato, por preços modi-
cos. Ao piano do Ouro, acreditada
casa dc confiança do Guimarães; na
rua do Riachuelo tu. 423, 6obrado.

(136 O) J

,17>:NDEM-SE materiacs <Ie demo-
» liçüc3. portas, jancllas. ripas, as-

foalhos c vigamontos. 1 (tuinebo ,<Icferro quasi novo po" 150$; 1 caixão
para iiianthncntos, de cedro, systema
moderno, por 80$, uma escada de pe-
róba de caracol, com 5 metros, por
150$; uma carroça para aterro, quasi
nova. por 200$; na rua A n. 81, etn
frente a estação da 1'cnlia. (a.|6 0)J

VENDE-SE 
uma bicjclctta para

passeio; trata-se na rua de S»o
Leo._ldo n. 29. (/09 O) J

VENDE-SE 
ura piano 1'leyer, em

perfeito estado; na Estrada Real
do Santa Cruz n| A-i3o, no_Rca-
lengo, <.s673 O) R

\TENDE-SE' grand,
lierrimo.
capital

ou permuta.se uma
rica malta, logar saiu-

boas estradas, perto desta
da E. Ecrro; informações

cota
15 e

Azevedo.
"7.

avenida Rio
(093

Kraiicn
K) M

UTERO—OVARIOS E ANNEXOS
O IdHTHTOLOI/, do Alfredo do Carvalho, 6 do effeito

seguro na cura das moléstias desses órgãos—luflamnia-
ções, corrimentos agudos ou chronicos. A' venda cm to*
das as plini'macias do Rio o dos Estados. Depositários:
Alfredo do Carvalho «S C. — Kua 1° do Março n. 10.

TTENDE-SE por 11200$ tuna casa
V com o terreno, na estação Prcfci:

to üento Ribeiro; travessa Aracy 15,
via Libcrato Santos. . (S23 N) 11

f TENDEM-SE as licnifcitorliis de
^ tres casns; na rua Domingos l.o-

pei ii. 77, cm Madureira: trnta-se
na mesma. (S.a N) R

VTENDE-SE 
ttm predio por 6 con-' tos; novo,'-do consfrucçiò iixilcr-

na, 4 travessa Josi UútiiFjíiò 11,. 51,
(Ií. de Todos 09 Santo.; a itiuintos
dei bondes, assobradado, com duas
jancllas de frente, ciilradi í.o lado,
portão do ferro, v.-.ran.l.-i eorriih lia
extensão «b predio, duin ta as, tres
«•.¦jaríos, dcípensa, qmrr. com ha-
nhos, etc.; trata-se com Mourão,. lio-
sario ii. 1&1, á rua Souza r-ranco
n. 47. Villa Isabel. Oi)

n_

VÊNDEtSE 
por 150:00?, utira im-

porltiníc propriedade, com uma
área do terreno de nCtn,.oo qua-
drado?, bem arborizada, na Tijuco;
tratá-so na rira do Carmo 11. liti, i"
andar. (5S9N) J

VENDE-SE 
iim-i caía em Uamos,

por 2 coutos do ruis, podendo ser
metade d vista e prestações o resto,
lístc ¦preço è devido â retirada para «a
Europa; intorma-se no lionicvard
de S. Chrislovão n, 70. (13S N)J

A 
LUGA. SE uma casa. com 2 auar-
tos, 2 salas, desnensa, cozinha,

etc, tem varanda ao lado. jardim na
frente o bom terreno; rua Condessa
Belmonte ti, 104; as chaves estão no
n. <jS. E. Novo; preço na.ooo.

(412 M) J
cxcel-

ALUGA-SE, 
por 6s$ unia

lente ca*a, com 2 'bons quan05. »••
Villa Chio. á rna do Cahuçu n. 147!
bonde Lins c Vasconeellos. (roS.MJJ

ile
, preço

traa.su ua mesma rua i.|S.
(7S7 M) J

ALUGA-SE 
a casa da rua Oito

Dezembro n. 156. easa IX;

ALUGAMmumlè;
LUGAM-SE cas-.s. na Villa l!d-

quartos, 2 salas, liz
electrica; aln_uel .6$; rua .los« Do-
n:in_uc» n3. estação dl Piedade.

(79S MJ R

ALUGA-ir.ida d?
50 E 

"
¦SK uma casinlia na eve*

rua I-anicl Carneiro ii.
A.-. Dentro. (797 M) R

o de Dentro,
con-A'LUGA-SE 

no Eiigciiho
á r*.:a Ckfartha da Rrictt:

ova, w
cm C.

íorlcvel cisa nova, por 40J) informar
na casa V, e cai Cascadura, á rua
Itamaraty 11. 21; outra casa p?r 4^|;
informar na casa I; traía* na rna tia
Ouitanda. il" ((077)*-R

.|||_lD_r&Tir_y.r*l A dlrlja-so á caiva do Correio I
|imrU I bllVlll 1947 — Kio do Janeiro — |

Knviando o nome, residência o o sello para resposta.—»
CURA RÁPIDA E GARANTIDA — «RATIS.

A 
LUCA-SE.
ojar-Jin

por 3i$. .1 boa casa
inada," da rua ;íaavres Eer-

reira n, 16. fronteira a estação «.0
Rocha, com 2 beas salas. .1 quartos
espaçoso?, ouintal. luz electrica o
abundância d'a6ua; chaves 110 n. 20.

(871 M) J

SE uma casa nova; duas
3 quartos c mais dependeu-

cias: ver c tratar rua 1). Anna <jui-
maricá 11, 30. o;!ação do .Rocha;

ALUGAIsalas, 3

(Sí2 M) R

AI.UCA-SE 
uma boa casa com ele-

cíiiciiledc. na nta Valcntir.a I-nn-
seca'n. 47 estação Kiachuelo; as cha-
ves estão uo 11. 4:. dade su trata.

(919 MJ J

A LUGA-SK. por soS boa casa. cem
*Vljons commodos, para família, pro-
simo ã Citação do Tileyer; informa-
fe ú rua Dias da Silva n. .15. qu'-
tanda. (8S6 M) »

\ LUGAiSE. por so$ .cm Bom-
i"Í.iuce-.'5so. prexitr.o da estação; uam
casa, nova cotn 5 ho.-.. euainiodos.
água. luz cleetriea; chaves no bote-
miini; Kít:'ada tia Tenha 741, -

890 il) X

PTifeNDEMrSE por 35:ooí, dois pre-
\ «-Hof, alúgádo3 por contrato, renda

350$, sendo 11111 de esquina, na Ci-
dade Nova; trata-sc na rua do Car-
nto fie. 1" andar. (5S9 N)J

TTEXDE-Slv por 13:00$, uni predio
\ confortável e liam tcrrcn.i, entre

Villa Isabel c E. Novo; trata-so á rua
do Carmo 11. uti, 1» andar. (5S9X) J

VENDE-SE 
por 4:300$. um terre-

no de Jom.56 e ura Iíarracão, no
ponto dos bonde., da Ipanema; trata*
se á rua do Cartão n, 66, 1" andar.

(3S9 N) J
l[7iENDE:SE a avenida da rua Im-

> pcrial n. 271, Meycr, rende 4°o$;
tr_'.a-sc á rua Buenos Aires, 19-, das
12 h 18. {72a N) .1

TTENDEM-SE lotes de terrenos, -á
V rua Dr. Kcso I-npcs (largo da

SeRiutda-1'eiro); trata-se á rua do
Carmo n. 66. •¦' andar. lsSoN)J

TTENDE-SE um prédio novo ainda
V não habitado, na rua liarão de

Mesquita, bonde ã torta, construcçao
solida, eslylo ihoderno, dois pavniien-
tos c:n centro de bom terreno, cvadil
na frente o iardim; e:;i cima tem ,.t
dormitórios, corredor, \,. L.; cm lüit-
xo, salas de visitas e de jantar, des-
pensa, cozinha, W. C, installação
electrica, tado o vigamento do pre-
dio ú de peroba <lc (.'naipes o csqtin-
_i-i.-.- dc pinho de Kiga. ussoallio de
peroba; os srs. pretendentes deverão
levar os seus mestres rara cxaini-
tiar a construcçao; ver c tratar, rua
Rosário 161, sobrado, das 12 as 16
lioras. com iMoitrãõí preço í::ooo:?.

nm
Toino PEITOKAL MA.

HIMiU
Ran 7 do Setembro ISO

TTENDE-S15 por .-:70o$ uma casa,
V com hoa construcçao, tem dois

quarto., duas gala?, cozinha; despensa
c terreno; ria rua Tiibcrato Santos j,
ctu frente is estação Bcn!<i Ribeiro.

I602 -N) J

VENDE-SE 
o rredia

m

VENDE-SE 
por 13 contos um bom

predio á rira Boa Visia. 11. <ü>,
etn «-entro dc terreno de 11X6.1. com
firalil (le ferro c jardim 11a frente,
com tres jancllas de frente, , entra-
da ao lado, com varanda corrida ra
extensão do predio, duas salai, Ires
qartoj, senda utn destes mn sa.no,
boa cozinha, dcípensa, .itarto com
banheiro o W. C, electricidade c:n
todo o p.-cdio e boa ciiacarinbj; tra-
ta-sa co:u Mourão, rua do Rosário
n. 161. IS)

di) soliíia c
moderna •construcçao, á rua I*eo*

poldo 11. 12; trata-sc 110 mesmo, com
o proprietário, qu: a inlcrmcdíario
b!í!uiti encarregou .do vende!?6i

(447 N) ]

VENDEM-SE 
lindos enxertos dc

laranjeiras a l$3oo o pé, c outras
írutiferas, por preço barato; na rua
Salvador 1'i.cs 40, estação de Todos
os Santos. (777 O) J

VENDE-SE 
um pequeno negocio;

trata-se na avenida Rio ITranco
n. 155, ca=a dc balas. (S13 0)R

^T.ENDEM-SE mesa3 paia botequim,
V ;i 14$, cadeiras de e$ para cima,

topas dc mármore a <io$t lialcües com
pedra inarniorc < 61$; taiçlijiias, cs-
|>:lhos, tapi vistas, tudo que carece
ura botequim, por qualquer preço; na
rua IVei Caneca ns. 7, o o n. Te-
Jcplionc 3091 Central, Casa Encyclo-
•pe.lic.1. (831 O) M

TRASPASSA-SE 
ou acceits-de ttm

socic. para um armazém de tec-
cos e molhados em Botifogo ben»
afreíraezado, informa«e no Ndbreg»
Pcrcra & Comp,», rua do Acre 52.

(3228 V) l
»¦'¦'¦ " ¦¦¦iiniii !¦ ¦(^¦¦¦t

TRASPASSA-SE 
em rua central «Io

primeira ordem, e em con65çõcs
muito vantajosas, uma excellente la-
j"a, esquina de rua, própria jiara qual-«iiier negocio; intorma-se u i>aa dai
A.scmblca n. 23.- (770 P)J,

— ¦¦!¦ (»¦'<¦¦ I - .!¦(¦

TRASPASA-SB 
uma cbarutaria é

papelaria; motivo o dono ter.so
de ausentar;
Sá 11. '181. i avenida Salvador da

(fi8; V) J,

ACHADOS E PERDIDOS
fiAUFELLO _ C.«; ma Luiz úi
\J Camões n. 36. rerdeu-se a caiu
tela fi. £6.719 «Testa cnsa; as provu
«lenciat estfio dada». (330 Q) f,

1>ERDERAM-SE 
aa cautellas nume-

. ros 57.450 o ijG.GSú desta casa.-
(1078 Q)K

DIVERSOS
AUTOS 

BENZ — O unico. óleo
para sua lubrlficsçio, í o Rubj!

li. Únicos depositários ]. M. Slifc
paio tt C.*; rua do Hospício 112,

 (4417 S) R

\TENDE-SE 
álcool 36 ot.. garantidos

a S360 o 42 er., derin fectado a
$3oo. na Casa da Vista, R. Misericórdia
11. 45. tclephone, 5085 central (ferra-
gens c «iutas. (244 M) O
"fTENDEM-SE. conipram.se o refor-

V _iiani.5S movei? e colchões com
perfeição para sala dc visitas, desde
ioo$; moveis avulsos, por todo o pro-
ço. colchões, atmofadas. camas de
lona. canas para mobílias c todos os
artigo1. Je movcÍ3 e colclioaria. a pre-
ços baratissimos. A' Mobilia, Ideal
rua Mariz e llarros 334; tcl.. vil-
Ia .30.13. (loto ü) M

VEXDKM-SE 
predios e constróem-

se .por preços comniodos; com
Coiistmctora Abel Nunes, rtta Vinte
de Novembro n. 15. (it 841,1) Nl

"ITENDEM-SE uma -espada c um
y par dc dragonas, cm perfeito es-

tado; na rua do Ouvidor 63, 10 an-
dar, sala 5. (842 O) RO-nmstvE-. A todos

03 quesoí-
{ r e m de
qualrjticr
moléstia cs-' ta socieda-
ti e envia-

rã, livre de qualquer retribuição, os meios de curar-se, EN-
VIEM PELO CORREIO, cm caria fechada — nome, morada,
syhíptoniãs ou manifestações da moléstia —. e sello para a rc-
eposta, que receberão r.a volta do Correio. Cartas aos 1NVI-
S1VE1S — Caixa do Correio, 1125,

S.\ IV. II.'

VENDEM-SE 
por 14 contos, dois

prédios íi rua Tavares ns. 219 ,c
:2i (E. do Encantado), novos, feitio
moderno, assobradados, altos, no cen-
tro de terreno, jardim c gradil dc fer-
ro na frente entrada ao lado, duas sa-
Ias. Ires quartos, corinha. despensa,
banheiro tanque e W. C.;.trata-se
com 'Mourão, á rua do Rosário, 1C1.

ATENDEM-SK lotos de torre-
-V nos bem loc-lizados a 100$
cm prestações, medem llí\50
logar alto," saudável c dc mui-
to futuro, estação de S. Ma-
theus, Linha Auxiliar, passa-
gem ida o volta 300 réis, os-
criptorio ciu frente Ii estação.

(S 201) X

^TENDE-SE ror i::r.oo$, um.
\ dio novo, na •".:;_ Paulo c \J

pre-

largo da C
Carmo 06,

[nceüa. traía-se na rua do
í» «r.*tr. i^Sg N) j

T*"ENDEM-SE duas casas bem con-
V struidas, sendo ttir.a própria par.i

padaria e outra para qualquer nego-
cio; uma jâ esta' alegada co-.n uai
bem montado iaçouguc, tem grande
terreno, c;:n du.11 frantes, cora 30
metros para o lado. Tem luz., o.ua
e bondes A porta, situadas ã Estrada
(Marechal Rar.jcl 6;;, estação do Ma-
diirei.-a; trata-sc ua mesma, 439. com
1'aullhoi (414 3\J J

VaSNDKM-SB 
Aeh lotes de torre-

no 11X44, rua Dr. Dias da Cru..
Mcyer, duas linha? da bondes, '/ra*
ta-se r.a rua do Ouvidor 11. 91, eom
o sr. rerclrs» (4'c>i) J

VENDE-SE 
á ríta D. Anno, per-

to da praia de Itotafogo, um soiu o
predio para Rrande familia; na rua do
'llospicio, igS. _-_L__--_.

VEXDE-SE 
á rua Conde de Eom-

fim, tres predios de negocio, bem
localisados; trata-so á rua do Hospi-
cio. 1.3. U4S M u

fTEXDEMJSE lej-.ccllenlcs prédios
f na rua S. I-ourcnço Xicthcroy,

utn grande terreno em Icar.iliy;
tratar com o dr. Tolentino dc (.om-
pos, rua Tticophilo Oltor.i n. í.t. 1»
andar, tcl. 4330 Norte. OjG .N) J

VENDE-SE 
á rua Voluntários c

adjacência», 4 bons predios para
Í3milia de tratamento; informa-ss o
trata-se i r. Buenos Aires. io3.

Corrimentos
Guram-sc cm O dias com

InjecçãoMarinho
Rua 1 do Setembro, 18ft

T7jENl.EM.SE óculos,
T netas, etc, etc, o

[lince-ncr, hi
c npromptain-sc

concertei com rapidez; rua da '\s-
semblea n. 5., easa Rocha. doG;0)J'

AI,UGA-SE, quero dizer; o Bamc
Villaç.1 fez contrato com indus»

triaos. fabricantes das afamadas "Pa-i
ncllas de pedra", em Minas tícraes.
os quaes ia estão txpostos á venda á ru»
Irei Caneca n. 136. fiuem desconho.
cer aquebas panclla», convém dar uni
passeio ao Bazar Villaça, não sà paravel-as. como recebeiem cspjicaçocs.i
Pelo .lado econômico, cão duradouras
e resistem mais que o próprio (erro.
Os accoipe. ncllas «reparados fazem'
_s delicias dos castronomos. que aa
«Jeroram com sofregiidio. Aos da fal-.
ta de appetite ae entregarão gostosa-mente ís "golozeinas" preparadas o.ii
afamadas panellas de pedra. Convi-
dani-sb t>s c.Miias. chefes dc casas vi-
rem examinar as panellas de pedra ds
industria mineira, e usadas ali desde
a formação da antirta Província, até
bojo — Estado da Republica onde asdonas das casai sò usam «xprrJM-
mente ts "Panellas de pedra". 116,
rua 1'rci Caneca, 1:6, Dazar VilUç».
O que icnde louças e trons de coíi-
tiba por menos 20 *|* que as outras,
casas. (443) S

o conforía»
- um em logar dis-

Cartas para esta folha a l.i-
(10.0S) J

APOSENTO 
asseiodo

vel — Ccdcee um er
creto.

VMMAES de carga — Compram-
fTàJ se alguns em perfeito estado:
a rua do Rosário o., 158, i° andar,
com A. Falcão. (1053 S) J

ACCEITAM-SE alumnas de pianoXlc bandolim, a rua Barão ,1c Mes-
quita 632. (303 .S) R

A FIXADOR de piano, boa Iiarmo-•cIl, nia, pequenos reparos, mata osbichos se os tittr; tudo 10$. Cha-mados no Café Guarany, tclephone¦HQi, Central. (401 S) R,

VBXDEM-SE.bo n. 417, c
rua 'Iladdocl; l.o-

canários de raça fran-
promptos para reproducção.

(814 O) R

iB!i;nioiniiiiejfiiiiiiiiai!P
CIM DE MINAS
(Legitimo Chapéo de Couro)

Deposito: Rua dos Ourives S4|j
¦SEI!IEÍIiliKilli»!!!IQ*ilE

VEXDE-SE 
um terno de Lcgliorns

e 9 pintos dc dois mezes, 40$; r.a
travessa Ayres Pinto, 9. S. Christo-
Vão. (Í930) R

AGEMT.S 
nos Estados — Accci-

tam-sc na fabrica de carimboso gravuras, á rua Sachet n. iS—Rio.Peçam condições, o Jos. Xavier. Op-tuna dommnssão. (449 S) J

B~~"ÍCYCLETAS 
ou tricyclcs _ Nãomandem concertar, pintar ou rc-montar, sem primeiro ver os preçosde casa llrasil, rua do Cattete ios.-leleph. 1734, Central. (:31o S)K

("lABELLOS, RUINS e despetitea-
y dos "O Maclol" amacia, impe.de a caspa c a. queda e perfuma.Produeto Rarantido. Púte s$; ruaMarechal 1'loriano n. 119 e I.uiz daCamões 4» largo de S. Francisco;

(433 sj 1

(-lOMPRA-SE 
uma armação de -pê.

J roba, com fundo de 50 c. com 10metros, mais ou menos; rua da Ca-ri.ca n. 43, loja. (1015 S) Jt
íPOP-AS fi machina de quaen
VJ quer trabalhos a preços muitomódicos, por Steno-DactyH>grap_o,
diplomada e com conhecimento devarias línguas, garantindo perfeição,presteza c discreção. Informações pe-Io telephone Sul 702. (1018 S) lí

CAMINHÃO 
— Vende-se com"aanimaes e os orreios; Retiro Gui'nabara n. 41 —. Laranjeiras.

«70 S) Jt

VENDE-SE 
pelo leiloeiro Iglc-ias, a

macnifica avenida da..rtt,. Pereira

\TENDE-SE 
uma machina de esere-' ver Undcrwood, cm perfeito cs-

tado, por 250$; ver c tratar á rua de
S. Bento 13, loa. (4390) J

VENDEM-SE 
tlicrmo:v.clros, dc su-

Tcrior precisão, para febre, desde
3$ _•.-!.!, i_l»| ISta da Assembléa sO.
casa Rocha. (10GSO) M

pARTOES DE VISITAS — Cen-\.) to 2S.. Ourives n. Co  P«pe-
lana. Oscar N. Soares. (2423 S) 9
...  ¦¦«..-. >«M|

CORTINAS, 
tapetes, pintura» oióleo, moveis e de escriptorio,

compra c tombem encaixota para mu-dança, J. J, Martins; rua «Ia Alfan-dega n. 124, <3._0 S) S|

VENDE-SE; 
á rua Coronel Figuei-

ra no Mello n. ,151 (leiteria, uma
carrQcitiiia vendendo so.» litros dc
leite diariemente; o motivo c o dona
da rnesua ter que se retirar p;

Nunes,'76 no dia 6 de Novembro, ás | Portugal; trata-se dai ta -ás 13 horas.
S horas d» tarde. (78Ô Jj N (463 O) J

CiOLCIIAS 
—? Lcnçdies, nt.alhados.

/ guardanapos, cretones, morins, _14
godões, toalhas para resto c psntt:os para mesa, encontram-se a pre-ços muito baratos, na Fabrica Coiu
üar.çi do Brasil; 87, rua da Corio^
ca, 87, Cario»- m

antidade)
COMPR..VSE qualquer <iua:i.._

de jóias velhas, com oj sem ft,dr.-.s de qualquer valor e cautelas da
Monte dc Soecorro; paga-se bem:
na r.ai Gonçalves Dias n. 37. Joalhe^ria Valentim. Teleph. 994, Central. '

(4137 S). •

„:'-,:..'C^.' '•'--,>'-'••--¦•:zzgz-ím* ™__:-.jí.-^-'--.,3í';
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m t

íi.„



r

tlOBREIO DA MANHÃ — Segunda-jfetía, 6 de Novembro de 1916
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ÍSONSTRUCÇ-OES, pequenos repa-
V>'-'ros e pinturas de predios i pre-
tos módicos, eom o construetor MU
íhalslii; Uruguayana n. 8. Teleph:
ÍJ3C Cent. . ¦ f,440o-Sj R

CAMISAS 
e ceroulas sob medidis

rna da Carioca n. 52. (5150 S) b

ÜOI.LETES 
de eenliora. sob me.

dida ,12$, completo. Mme. Marie
lentos, 'ma da -Assembléa ti. 33, 1»
uular, abaixo da Avenida Rio Bran-
to,- r ' . (1Ü4 S)J

ÍSuRAS fluidicas magnéticas a dis.
,%>- tancia, grátis; cartas rsycliolo-
«ia'Caixa postal 1827. (5814 a) R

CAMISAS-para 
homens, boas c foi-

gadas, a a$soo, 3$5oo, 4$, s$ooo,
• C$tioo. Só'na Fabrica Confiança do
Brasil.'8j>.ma ia Carioca, 87. (S)

C.MITAS 
do fianças para casas,

maia barato que noutras panes;
tua dos Oiirives ti. .15, i° andar.
_¦-, j- . . ... (1088 S) J

Casamentos _ No c\\é\ c no
VJ religioso, preparam-se os papeis,
a preços r-cduzídos.e de aecordo com
á lei, só na »A'NUPCIAL", A ove-
«fida Gomei Freire 11. 4- ABI.RIO
DAS 7 A'S 19 HORAS. .11105 MJ

GARTJÓMANTE 
¦ habilitada, conlic

- ctiía c muito procurada pelo
acerto de sins profecias! única que
faz trabalhos garantidos para realizar
licgòçios commcrciaes c reconciliações,
na fiia de S. Pedro n. 331.

(s8i S) J

OYUTOMANTE 
SamarUana, vence

1, impossível, contra factos não
Jia iir;.iiintmos; run do Uruguay, 11.
520 — Nictlieroy. Cousultaa de 1 as
ú 'li.-., lia lardc. (I..5 S) J

COMPOSITOR-, 
_ _..---

typôgfnpliia Misitana, A rua \is-
condo,'do Rio Branco, 62. (njj S)_J

COI.IAltlNIIOS 
de linlio pelos an-

tigos preços: direitos, 3 por r$i
Santos Duiiiont. 3 por 25500. So r.a
Fabrica Confiança do Brasil; 87, rua
<la Carioca, 87. (S)

CATÁLOGOS 
íe -dio» do Hrasil,

com todos o* erro» e variedades,
preco iSooo; Hosfkla jo — J.Cos-
«a & 1-illios, UW' S) S

DINHErRO 
«* kyfoc-ieoa»—Em.

j.rcsta o dr. Toltndns de Cam-
pos, á rua Thcopkilo Ottoni a, 83.
1» andar, das ia is 17 borai. Tel.
Norte 4350. (138 8) J

OPERÁRIAS 
— Prccisa-sc de duas

moças que saibam trabalhar em
caixinhas de papelão, mas dc bom
comportamento! rüa General Cana-
barro n. rsi. .. (<>3<> S) J

O.DR. 
ERNESTO GARCEZ ovina

aos seus amigos políticos e clicn-
tea, que mudou o seu eseriptorio para
o largo de S. Fr-.nc-sco de Patói n.
44; teleph. 374, Norte. (3982 S) J

OURO, 
prata, christoíles e mais

metaes finos, cm; obra, mesmo
usados, compra-se na joalheria Aftdo-
rinlms, rua Uruguayana 164.

(4156 S) S

OBY 
e OROBO' fresco Pemba e

Pimenta da Costa e fabas Di-
viuas c dc Santo Ignacio e contas
de leite, vende-se na casa de her-
vas e plantas medicinaes da rua Se-
nador Euzebio. n. aio, praça 11 de
Junho. (780 S) J

TVntiíSl-aQ — DRS- pedrojjenxisias ;paes e c. de fi-
GUE1RED0, premiado com .meda-
lha de ouro e Cruz dc Honra, na
Expo>ic5o de Mila.no. — Rua Ha-
rccmal Tloriaüò 11. aoi).-Extrações dc
dentes sem dor, 5$óoo; dentaduras

-de vulcanile, coda dente s$ooo; ob-
turações de 5$ a. iò$ooo>«4iinpeza dc
dentes. s$ooo; concertos de dentadu-
ras quebradas, io?ooo,' Frcçbi rbara.
tos para todos os demais trabalhos;
material de 1» /qualidade,'.garantidos
c pagamentos em prestações. Con-
sultas dae 7 da manhã-ás 5 lia tarde.

PO'DE 
gatftaT se de 20$ a 3o$ooo

por dia sem conhecimento espe-
ciai, para senhoras' c cavalheiros.
Trabalho fluo pódc fazer facilmente,
em casa. Dirlíir-se ao sr. J. Alos.
Da 1 ás 3 lioras i 96, run 7 de Se.
tembro, 96, 1" andar. (S)

PERFUMARIAS 
"AUREUS" -

Agradavei-s i persistentes. Scc-
cão dc varejo-, 4, rua Luiz^ de .Ca-
mües, 4 — Largo de S. Francisco.

(73a S) ,J

PENSÃO 
— Eoruece-se de primei-

ra ordem e com rigoroso asseio,
A mesa 66? j a domicilio de 7o$ooo
para cima; riu Riachuclo n. 158.

. . (5529 S) M

PENSÃO 
MONTEIRO __ _' a

melhor no gênero e também for-
nece a domicilio; Rosário 105, i°.

(3ij S) R

PENSÃO 
de casa de fnmilia, for-

nece-se a domicilio, com asse o
c variada; rua Nery Pinheiro :ii —
Estacio. (135 S) S

PRECISA-SE 
de uma sala ou um

quarto para casal, com.pençJo,
em Copacabana, casa do famrlia. Re-
cados, Nossa Senhora de Copacaba-
na n. 585. casa IV. (440 SJ J

PARTEIRAS

Veterinário -J5.,<Sd!ü.«flí
to Paste - especialista nas moléstias
dos cães. Consultas e chamados, rua
tu Hospicio u|. Tel. 1938, Norte.

Cachorrinhos-f.íXar^s
de luxo. Destruidor da iarna, cat-
rapatos e pulgas, vende-se nas ruas
Hospicio 114, Gonçalves Dias 38,
Ouvidor 63, 7 dc Setembro ns. 3
c 151, Cattetc 91, P.* José dc Alcn-
car n. 3. 0335 S) A

ÍH.Í ftDlNÁ 
' 

íiõtnrã ideal
vUlAfRI----» g4rantida. para
restituir ao cãl>eítò'"á sua còf, oií-
ginal «preta ou casinlia. — Prc-
ço io$ooo, ílelo :_C»í,rcio, mais 2$.
Dojiosito ¦ girai' rlfujís 7 de Setem-
bro u. iny.- Rj, JKANITZ.

Espiritismo T$I^ P
tis. Travessa da I.nz n. 4. sobrado,
Haddock Lobo. Segundas, quartas c
sextas-feiras, das 9 da manhã ás 4
da tarde. Casa de familia respeita-
vel. Trabalhos, com toda o 6enc-
dade, . (88a S) R

CIMAURIA

PARTEIRA- Mme,
3 Francisca
Reis, diplo.

mada' nela
.. V. de M

dc Boston, faz app'areccr a ménstrua-
ção por processo . scientifico c sem
dor; trabalhos garantidos e preços
ao alcance de-todos,- sem o menor
perigo para a saude; trata de doen-
ças do utero; rua General Câmara
n. 110. Tel. 11. 3.368, Norte, próximo
da avenida Central, Consultas gra-
tis. . . , . • (S 45U

MME, JOSEPHINA
133.

Continua a
morar na

rua da Al-
fandeea
a 405)

PENSÃO 
— Fornece-se bem feita,

de cas» de familia; na. wa_do
Cattete n. 287 sob. (130 S)J

DINHEIRO 
— Empretta-se sob

hypothecaa. eouçües de apólices
ila divida publica, muaidaaei e pro-
rnis.-roiias; Rosário 17», ida 4, ™ 3
ás 5 lioras.  (306 S) J

DENTISTA 
— Vcnde-ae um motor

tlc chicote, í rua do» Andradas
n. .;, sob. <736S) _|

ixTflilRO
lircli

co?. lün|— — —- -.-¦¦ ,
lierdcirbs. Desconros dc juros ae «po.
lices. rioçôea. alugueis, mesmo de
mienóres ou usofruto .Tratar oom E.
Peneira, rua do Rosário n. 104. t».
liellião; C427 S) J

soJ) liypotbecaa de
,,.,il:o3 c terrenos, juro» modi-

cos Empréstimos cm inventários a

DINHEIRO 
sob liypothccas, juros

o caução dc apólices, mercado-
rias, cre; L. Moura, Rosário 170.

(801 S) R

¦rilíNTISTAS — Uma só ampoula
\) üo i-ocal Anesthczlco IdeSon,
o inr.i.r poderoso, infallivel e inoffen.
sivo. (I001 S) J

DINHEIRO 
— Dá-so sob hypo-

llicca, move-is, notas . promi-sso-
ria', inventários c a officiaes do
Esercito, Armada, Policia o liombçi-
ros; ir.:'.a-íc com Fernandes; rua do
Rosário ir--. (85° S) R

asinha mobilada pa-
rua Santa
(85' S) K

DAI-SE 
uma casinha

ra duas senhoras;
Alexandrina 406.

DINHEIRO 
sob hypotlic.as, a ju

n.s de 8 a I3?f
Kar. Cartas paia A.
jornal,

conforme ío-
M. R., ncs'e

(8S4 S) R

PRECISA-SE 
de correias usadas,

em bom estado de 8 a as çeuu-
metros de largura e bom compnmen.
to; roa da Prain&a d. 2. (102*5) J

PRIMEIRO 
ANDAR — Aluga-se

a pessoas de tratamento e seni
creanoai, o 1° andar da rna do Ria-
cliuelo n. t2, com acc«na»dacoet
necessárias para um casal, E illu-
minado a ha clcctrica e pelo aliutuej
de izoSoòo. (1060 S) }¦

^UARTO — Senhora. «A, alug»
um com entrada independente,

para descansar algumas notas no da,
ponto do ?ioo; respoau a Lrdia
Ramos, na rcdacç&o deste ioraM.

(981 S) B

RELÓGIOS 
usados, ouro.

metal,
{irata,

compram-se. Rclojoaria
Porfcita; Avcn. Gome» Freire 14.

(4^3 S) R

RELOJOEIRO 
— Quereis jóia- e

relógios bem concertados a pre-
ços módicos? ide 4 rua Uruguayana
n 135 A, joalheria. Também compra.

(5155 S) B

COCIO __ Precisa-ee de um com
O bastante relações, para um nego-
cio lucrativo, ji iniciado, com peque-
no capital; 

'carta 
nesta redacção. a

li, tf, (1066 S) M

PAÜTEIHAíla"!
Faculdade de Medicina dc. M-aiTrid,
trata, dc todas as doenças das; senho-
ras e faz ojip-ircccr o ínconwhòno, por
processo scientiíico e . scra dor nem
o menor perigo para a sa-.ide, tra-
balhos garantidos e preços ao «lcan-
cc dc todos, Avenida Gomes Freire
n. 77, telephone n. 3C42, Central con-
sultas grátis. Em írento ao theatro
Republica. (i7m S)

PARTEIRA ~píft___
—Com longa pratica, trata dc moles-
tias de senhoras c suspensão, por um
processo rápido e garantido Acceita
parturientes em sua residência, a rua
Cámerino n. ioj. Tel. 4428, Noite.

. ( J 578-t)

PARTOS &ara»F','
ANDRADA cura comn.cntot hemor
rhagias e suspensões; de modo sim
pies evita a gravidez aos casos Indi-
cados. fazendo apparecer o incotmno-
do sem yforocar hcmorrliagia, tendo
como enfermeira mine. JOSEPHINA
ÜALLINDO. partoira do Hospital
Clinico de Barcelona: consultas dia-
rias. grátis aos pobres. Acceita clien-
tea em pensão. Consultório e resi-
dencia: rua do Lavradio ri. im, so-
brado. (5S24 S) J

Talisman Grátis para ven-
cer 03 6ofírimèn-

tos c difíiculila-
iles tia vula. pc-
d«'r a J. P. Sil-

va, posta restante de Cascadura, com
cnvcoppe scllado. c sobrcscriptado
para resposta; rcincllc-se para todos
os Estados. (.50 S) S

clir onicas e
recentes.
Quereis fi-
car r adical-

mente curado cm poucos dias?
Procurae informações com o sr.
Fcijó, que gratuitamente as offe-
rece, não conhecendo caso ne-
nliuni negativo; rua Tlieopliilo
Ottoni, 167. (R 42

Gonorrhéas

SYPHILIS e suas conse-
quencias. Cura
radical. inj'ecçõcs

completamente
INDOLORES,

de sua preparação, Appl. 606 c 914.Assembléa n. 54, das 12 ás 18 ho-
ras- Serviço ilo Dr. PEDRO MA-3A-
ijHAES, Icíoplioue 1009, C.

Mme. MarglierHa Solennl Da-
hamel. parteirà, diplomada pela
Real Maternidade de Firenzc (Ita-
lia). Acceita chamados á qualquer
bora. Tel. 3129, Villa. Rua d,
Miguel n. 80, esquina da rua S.
Raphael (Tijuca). 338 J

SENHORAS

ÓEXHORA — Aluga tuna boa sola
.5 de frente, muito independente
com mobilia nova, em casa spcega.
da, 110 centro; cartas a este jornal,
a Akira. (io«o S) M

DINHEIRO 
— Qualquer quantia,

a juros módicos, para liypolhc-
vas, antichrcsis descontos c cauções;
compra o venda dé predos, terrenos,
t.ilior. e fazendas; com J. Pinto, run
do Rosário' 134- tabclliio. (406 S) J

DA'-SE 
n um casal sem filhos,

uma chácara para tomar conta,
tendo casa de gwiç»; trata-sc na nia
MarqK.ièz de Pombal n. 9. (5'«-S) II
¦ESPIRITISMO — CuiuS Bi'i«irti-
jGl dns dc tqflas as -mol-e-tias. Con-
sultas sobro; todos osjassumpios. Al-
livio prompto' aos' áwoniifcodos 1110.
«acs; Acre-'6p. '-'• " "" ' <742S)M

IÍORNECE-SE 
pensão farta c va-

rintla; preço módico; av. Gomes
Freire 1.10. (h'°i S) M

SALA 
— Alusia-íe uma com., tres

jaucllas de frente, com pensão
para casal ou dois rapazes; "Avenida

Rio Branco 122, a». (1048 S) M

PENHORA dc tratamento com dois
O meninos dt > t " annos, pro-
cura quarto com pensão, cm casa ac
familia honesta, cm Jacaropagua.
Oucm estiver nas condições, <llie.ra
escrever a Maria José. travessa lc-
nente Costa n. O — Iodos os han-
tos (383 S) J

SELLOS 
__ Coiupram-se. vendem-se

e trocain.se, sellos para co,;e-
cçõos; Hospicio 30, J. Costa Sii-
11.03. (373° S> S

TJVPOTIIECAS desde S"!", con-
IX fonnc localidade c garantia; J.
G. Viart; rua da Quitanda n._.õ3j

(5S19 S) Jleite:;

HVVOTHECAS 
na cidade c sub-

. urbios, erandes ou pequenas
quantias a juros módicos, lia capna-
lista. Informa, por favor, o sr. Pi-
mciila, rua do Rosário 147. sobrado.

(.1C9 S) J

HYITlTIIECAS 
de prédios c ter-

reiios; qualquer lugar, juros. 10
« 12"!", Desconto dc promissórias.
lEniprcslimos siíbre inventários a li cr-
Ueiros. l)e-conio dc juros dc opoh-
tes c alugueis, mesmo dc menotes 02
lísofiiilo. Cauções c penhores mer-
cantis. Tratar com o sr. Ferreira,
11 rua do Hospício ,18, sob. (4.12 SI .1
'INSTITUTO dc linguasInglcz.' 

Frâncez poriuEiiezr üllcmão c-la-
tim; ensino rápido; preço moilicq;
rua de S. Pedro 11. 51, i° andar, cs-
quina <la rua da Quitanda, (ioiíSJM

1~MÍ^ÕTEtiCIA": 
^ Cura-se com as

tiarrofns dc catuíiba, remédio vc-
,<;c'..il. Encontra-so na rua do San-
to CilHtstó il. 00. (86' S) R

LI.NCUAS 
— Lições cm cursos,

dtsiic io$i'oo por mez. Calligra-
p"hía cm ta lições, mctliodo unico; i*
linão grátis! Trata-sc das 2 ás 3, c
ilas ; ás 8 horas; rua Joaquim Sil-
va it, ',2, — Lana. (no; S) J

r»'TM ex-negociante desta praça dan-
U do ns melhores informações ile

sua condueta c fiador, oí(crçcc--e
para fazer cobranças de alugueis ile
casas, contas no Thesouro c 1 reter-
tura. Carta, nesta rcdacçrio, a L.. A.

ÜM 
moço portuguez. negociante,

precisa dc uma moça po.tu.?.f-
za dc 20 a 25 «unos, sem compro-
raissos, nora tomar conta de sua
casa. Informações a rua do Ouvidor
n. 37 - J- C. 

 
t"-'S s» 

l
J1A scnliora viuva dc edade, d-.n..

do rcicicncias suas, po;le a tun
familia caridosa, muito do bem, que
a queira acceiiar cm sua casa, .po-
dendo a mesma prestar cm eciticos
leves c fazer companhia, taiu-cm-co-
sc. Cartas nesta rcilrtcção, com as. .ç-
trás F. M. por tc; gwtido d.u.B.
cuidado c sem moradia.

Partos. Mo-
lestías das

Tratamento
los abortos e
suas conse-

aiieucias, dos
corrimentos,

das eólicas utoro-ovarianas c das recras
irrcculares e nroloncsda». Assembléa,
J4. das 12 is 18. Serviço do dr. Pedro
Magalhães. Tclep. 1000, Cent. (R5492

Professores e professoras

Casamentos
sem certidões, civil, 25
ríoso, 20$, cm 24 horas
da lei, iurenlarios e juietc., com Bruno Schcgue, á
Visconde do Uio Branco, .12,
tirado. Todos os dias. domin

Ser Bella

—Cura
resfria-

dos,
coíistipaçõès" com febre, bronchites e

lasthma. Preço i$«i»-;lJepo3Íto: Phar-
macia Rodrigues, TÍtt* Marechal Floi
riano 11. 99. (3754 S) R

ttrème de Bel-"'Tcài ''Oriental",
•' "unico setn ri-
f tal, para man-

ter a epiderme ,iem- perfeito esta-
fio 

'd*, hygiene .é,.fellcza c pelas
àiias qiialidaas."i|W)lieiUcs. 

"e re-
írigerantes c. eiBfifahdiiece « as-
setina, a etitis, dando-llic - a trans-
parencia da' j'uvíQt_de. Não c
gorduroso, é o 'WftThor para 

'más-
sagèns e faz adlibçir o pó dc ar-
roz, tornaiiiío-o jçoinplctanicntc in
visivel,' 3$ooo; • pelo' Correio, réis
3$50o. Vendc-sc jyjáíí perfumarias
e plianiiacias. Deposito; Perfil.
maria Lopes,. Ufuguayana, 44,
Rio. Mediante ,»U! sello de 100
réis, enviamos o.catalogo dc Con-
solhos de Bcllcca:/ '¦ A 7891

Centichaim ' 
."^.irtliros, enipin-""" «s, vc'cz.cinas,rièiras,- sârn.s,
^hrotoejas, etc,"¦"' -,í:-'Hi_Ítsa pparectm

fácil c completamente com o
DERM1CUR.V. üíão é pomada).
Vendc-sc emtónfi': ás drogaria»
do Rio c Nictlieroy; Deposito ge-
ral; Pliarmacia Acre, rua Acre,
n, 3S. Tel, Nortn 3265. .Preço
2$000. I

t rafa-se
com bre-
vida de,
m esmo

sem certidões, civil, 25$, e rei
ríoso, 20$, cm 24 hcas na forma
da lei, iurenlarios e justificações,

rua
so

odos os dias, domingos
e feriados. Attcndem-se a chama-
dos a qualquer hora. Telephone
n..4.542. Central. —N. D., Osnoivos que tratarem dc seus pa-
peis nesta cas? não '.'.-5o o iu-commodo de ir á policia; não sc
coufundam _ 32. (S" 1232

OccuUismojtJ^e^Sdí
America do Norte,- acha-se o erau-
dc psycholoBo John iTaylor, que Ba-
rante peta aia força physica, a cura
immediata de qualquer mal pliysco
ou moral. Scms tjjjlilhos são mara?
viihosos, , Cartas • áf»lwsta restante dò'-"Corrcii-'da'_laii]i5"? (773 SVJ

Venda de duas oíficinas de serraria, materlaes de
construcção, moveis d e eseriptorio, animaes,
vehiculos, predios e terrenos pertencentes á
massa faliida de Corrêa da Ma & Gomp

O liquidatarro «Ia fallcncia dc
Corrêa da Costa & Comp. recebe
propostas para a venda dos seguin-
tes 'bens da massa, cuja descripção
detalhada « avaliação •constantes
do processo da, fallcncia, que corre
pelo Juizo da 1* Vara Cível, a
saber :

Predo do sobrado á
Rua de S. Jorge n. 59

com quatro portas de frente, no
pavimento térreo, e quatro saca-
das 110 sobrado, medindo 7 metros
c 50 por 16 e 20 de íuikIos.

2 predios de sobrado á
Rua Senhor dos Passos

ns. 11 e 13
cem duas portas de frente, con-
strucção de pedra c cal, com 4
metros e 20 de frente, por 1S e Co
de fundos.

Pred'o dc sobrado á
R. Senador Euzebio 61
com dois andares c quatro portas
ile .frente, medindo S metros e So
de «frente, por 20 metros de fundos

Pr?d o de sobrado fi
Rua Benedicto Hypo-

Rua de S. Christovão
n. 60, até 68 exclusive

comprehendendo: o) um edifício
em fôrma de plájibandà e com sa-
cada e gradi! dc ferrb, com dois
andares e seis porta» de frente, c
12 metros mais ou menos de pé di-
reito no andar térreo, construído
de alvenaria, e coberto de telhas
franeczas, com iS metros e 60 de
•frente c 57 dc fundos; D) uma ave-
nda com 14 casinhas, e nos fun-
dos unia casa maior, com porão
do um metro dc altura, construída
de alvenaria ' e coberta «de telhas
nacionaes; c) um predio de cstyio
moderno, com janelas para a rua,
tendo dc testada para á rua de São
Christovão Cm.50. e de fwnle para
a linha dos fundos 6 metros.

Todos os machinismos,
motores, forjas

e demais pertences
DE UMl\ OOASPUÍTA SERRA-
TUA MODERNA existente nas
officinas da rua dc S. Christovão
n. Co e da rua Dias dn Cruz n. 73,
onde poderão ser todos_ os das
examinados, e cuja relação consta

A 2$000 a ~ i?Ç.íorfWÍé cl,a--. -"•"'•'«pios de senhora, em 24
horas; systema americano. «Mme, Rai-
née, rua Maurity 73—Mangue.
:.  . (707 s) j

Resrauranfr LEA0 toi-s--xestauran. T0I M. Ack„.
man; rua Frei Caneca n. 23. Preços
refeição, i$joo, 5 pratos, café c so-
bremesa. 30 cartões, 30$ooo; Go car

Escola Normal
l'reparam-se " candiditds
approvação: -rua Alegre n...45. — Al-
dcia Campista. Prcça-.módico.•••:--• <;7. S) J

e Collegio
Pedro lf.
gãrante-se

t"es 55?ooo

(tovernanta^J'^^
tome conta da dircCçao dc uma casa
de familia de tratamento, que sc
acha veraneando nó" Estado do Hio.
Achando-se a donã:;da casa em tra.
tamento e necessitando, a conselhos
médicos, de todo'-'0'-'rcpodso, acceita
uma cm coniUçôes uto só pnra o
boa direcção da casa, como também
para cuidar e dispensar todo o ca-
rtnho a duas fi.liihlíns. A pretendeu-
lc não ecrá remunerada, tchdb, paia
compensação tratantento cffiial au dc
pessoa da familia o,poder contar com
habitação para o lempo que desejar,
Como sc estivesse'; cm sua própria
.casa. exigem-se a3.me'horc3 rcleren-
cias,. pari. evitar ..mudanças. Quem
pretender, queira escrever pnra Cai-
xa Postal ir. J93, com cs iniciaes A.

(S) ,M. A. — Rló,
'775 

Sj.K

lito n. 152
com quatro portas de frente e sa- .
cadas no sobrado, medindo 6 me-idos autos da fallcncia.
tros ê Co dc frente por 26 c Co de
fundos. I MOVEUS E UTENSÍLIOS DE

Pred:o de sobrado líSORIWORIO E GRANDE 00-
Rua de S. Leopoldo 2V> ?m »e (mbro.\dorias. te-«.ua uc w». 

^wuwmu 
a^w, TIJOLOS. CIMENTO,-LA-com quatro portas dc frente 1 1DRI, W SAOCOS DE CAfc.

nuatro jaucllas no sobrado, medm- -^«WtABotftÊS. e (irande quan-do S metros de frente por 24 me- .^ J^RIPAS. TABOAS, COU-
tros e 72 <je f.iiidos. ÇOEIRAS. SARKAPOS. MOL-Predio -s,nbradado ^ .'pRA^CHOES. PRISOS.
Rua D. Claudina n. 23, l dorwntes e toras de

MEYER """"

ESCRIITUllAOAiO 
mercantil pelo

mesmo, nietnodo do professor I
Tavares dn Costa, o profesor Mario j
Pires, da Escola de Aperfciçoameu-1
to, lecciona á rua. Dr. Maia t.accrda [
11. 65, Kstacio de Sá. Aulas diurnas
c nocturnas. Preços módicos.

(619 S) 11

BXIEKIWTO N\lll!IUi

IJiNSIXO 
— Porlugriez, franecz,

ít arithinctica c cseripturação mer-
cantil. Cartas ao professor J. Mcn-1
des, rua da Estrella 49 ou da A'.-1
fandega 213, sobrado. Também vnc a '

residências dos' nlnmiios, por 4°$a0o'!
pelas matérias «cima; pagamento;
adeantado. (S30 S) R

IIVGLEZ Sratico, Mt.'üter gnran*
te ensinar

cm seis meies, io$ mensaes. targó
de S. Francisco ,16 e rua da Carioca
sa. i" .ambr.^-Vac a domicilio, por
preços módicos.'' {R309)

1NGM2Z; 
FRA.VCEZ K TOttTU-¦CUEZ, pelo-, professores: Kodger

c Henri; pn\*ò modíco;' ma -Ha Al-
fandega ioo, «obrado. (253 S) J

\/ESTlDOS 
dc linho ileídc 35> I

dc tafetá; desde 100$; s .na rua
Sele de Setembro 11. «li loja, ate-
licr dc mnic. Amaral, lelcpli. 5894-
Central. (??3i S) M

TTFNIVE-SE mn berilo predio 11 rua
V liarão de Mesquita ,S5. com duas

linhas de bondes, tendo duns salns,
salcla, 7 quartos, -mais um fora, Ha-
nheiros, hoa cozinha, construcção de
«mtaril. electricidade c çaz. f.sui
cm pinturas c forrações. lrata-sc .1
rua Azira Ilramlão 11. 54, .Conde, dc
Bomfim. 1>5\JN...L_J

XENÇÔES 
para l.aiiho muito fran-

i dc.-., a 2$soo, j$5oo c 4?ooo, Su
na Fabrica Confiança do Urasil; 87,
rua da Carioca 87. (S)

.Ij' i.cni. Óiiíja i$5"o; travessa de
AMI NAS Gillette" ' «?5«
Francisco de Paula

— Afiam-se
trave

n. sS

ÚLTIMOS

PROF, 
poriv.sncza, seria, carinho.

sa e euerifiea, chegada da Kuro-
pa. ciiFlin. pnrtugiica, ariihmctica,
seogr., etc, cúrte c costura; riia da
Asscmblea 79 e°. Vae a domvilio.

(4SO S) U

IJUOFESSORA 
suia.ia, que fala ai-

lemão e franecz, procura collo-
cação cm ca..a tlc familia de trata-
racnto. para cuidar dc creanças 011
como dama dc companhia. Cartas
para M Professora «utssa", no cserU
ptolio desta folha. (G07 S) U

TJKOFESSOR.V cstraiigelrn—
-l Ensina Fruncòz; In.lez o
Alloinfio. Troços íiirnlii-us e
vae cm casa «los aliiiiinos; na
rim ia tlc Maio 37, sobrado.

(J 241) S

FUNDADO EM iqoô
CURSOS DE PREPARATÓRIOS .BCUfíSOaX-JNTERME-

DIÁRIO E PRIMÁRIO '^" "
DIURNO E NOCTU*N'Op"-

Corpo docente — Dr. .Aslibcrto Xavier, Dr. Antônio
I.eitc, Or. 1'cdro do Couto, Dr. Paninhos 'dafiSilva-.e Dr.
Mendes de Aguiar, do Pedro II; Dr. Eurie3 iJbiSouza, da
IPóltjlMdihica'; Dn Antônio F. dc'Abreu, delcgadfò gergí no
Brasi', da Associação 1'olytechnica Franceza.i(-*-''.tír.- Paulo
Diaiuar.íiiio jLopes, engenli 'iro civil; Dr. Guidò Monfortc,
da Universidade de Pcnsyl ania, e Dr. Americano do Brasil.

A proprietária, Analia Maurcllda Silva.'¦""'¦ '¦''. • I0Ç2 J
wmmumwsmeimmÊ^mmrmi

CASA MOBILADA
Aluga-se pnra famiiia dc trata-

mento a esplendida casa n. 4C1 da
rua Voliinjarios da Pátria. Pódi
ser vista todos os dias das 10 ás
I2..C das 15 ás 18- horas. Con-
tracto por; 6 mezes. (R.Ç43

MICROSCÓPIO
Vcndc-se-. um do aturando autor

Kcichert, grande formato, com
cxccllcntcs coinbi-iiríçõcs de lentes,
absolutamente novo (nunca foi
usado) -por preco razoável, Ver e
tratar á rua da Carioca, 31. sob.,
sala dn frente, íis terças, quintas c
sabbados, das 3 ás 5 horas,

(J 7'3)

«000
"Cem mil rçis ,de, gratificação a

fltieni 'ietrtregar'' '^*{R, ;caÍ!tiítlia dc
jóias perdida ' no^ traj'éolo d.i rua
Frei Caneca -h rda Ooincs Carnei-
ro, bomlc li-lha .üWlfe; dirigir-se..á.
íiiif-iSi^EbópoUliJíC;. - '"'()'*>&)

feitio de clialet, medindo 15 mo-
iros c 50 de frente, por gfi e 70 de
fundos. . >¦'.

Pred;o':de sobrado a • ..
Rua D. Joaquina Rosa

n. 16, Meyer
antigo 2-A, formato de clialet-, me-
diniio 11 niM-ros de frente por 37
metros c 75 de fundos. ' 

j .
Predio assobradado á -,-

R. D. Joaquina Rosa 18
cgual ao dc n. 16

Terrenos a
R. Dr. Dias da Cruz 75
med'ndo 44 metros de frente e 61
metros dc fundo, com um 'barra-
cão cm feitio de clialet.

c terrenos á
R. Lins de Vasconcellos
sendo : um j'unto ao predio n. 206
medindo 65 metrôs de frente por
02 dc fundos, e m.tro junto ao prc-
dio n. 312, medindo 104 metros de
frente.

Terreno á
Rua Moraes e Silva n. 5'.esquina da praça André RAouças.
tèi-lo sobre esta unia testada de 5
metros e 50 dc curva, e snbre í
rua Otloracs e Silva 19 metros c 50.

Terrenos e predios á

ACTOS FÚNEBRES

I í
José Rodrigues Ferre1!-

ra (Telha)
Seus filhos, ueorjcina Ro-

drigues; Ferreira, Jeroiiy-
mo Rodrigues Ferreira (au-
setvtcs, Portugal), e mais
parentes agradecem as pes-

soas que se dignaram acompa-
nhal-os na grande dor que passa-
ram com a perda de seu querido e
inesatiecivel pae, irmão, lio. com-
padre e amigo JOSbV RODRI-
GUES FERREIRA (TF.U1A) c
convidam seus parentes c amigos -horas,
para assistirem á missa de seu-'
010 dia que seri celebrada, hoje,
segunda-feira, 6 do corrente,^ as
10 horas, iia egreja dc S. Fran-
cisco de Paula, por esse acto de
caridade se confessam cternainci-
tc gratos. M 

'______[

eHn_üMBBK3Bi_iHBBBB_fl

Guilherme dos Santos
Fraga

1 Manoel Santos F r a g a.
agradece áquelles que- atcôril-
panharam os tesos niortael
do seu. prezado irmão, GUI-
I.HERME DOS SANTOS

FRAGA, c de novo os convida,
bem como nos parentes e amigo»
do finado a comparecer á missa de
sétimo dia, que, por n'uia do mes-
mo manda celebrar, -lia egreja de
S. Gonçalo Garcíi, 'hoje, ás y 1 [3

t
Dr. Carlos Augusto
Valente de Novaes

(i° ANN1VERSARI0)
Dr. Carlos Maria dc No-

vacs, senhora e filhas, ca-
pitão-teuente João Pniva de
Novaes, senhora e filhos,
Sylvia da Gloria Novaes e

Julicta Galathéa dc Novaes, con-
vidam seus parentes e amigos para
assistir á misssa dc primeiro an-
niversario do passamento ile seu
idolatrado pae, foero c avô, dr.
CARLOS AUGUSTO VALENTE
DE NOVAES, que mandam ecle-
brar ;imar.hã, 'terça-feira, 7 do
corrente, 11a egreja d« S. João Ba.
ptista, ís 9 horasj R 1083

t

Alzira Faria Veiga
Manoel Pereira Veiga, sua

filha e parentes convidam
todos seus amigos e parcn-
tes para assistir á missa de
1" semestre por alma de

sua esposa c mãe, hoje, terça-
feira, 6 do corrente, ás li i|2 ho-
ras, no altar-mór de S, Francisco
de Paul,; desde já se confessam
eternamente gratos. 112S J

t

f

C-VMKLLA, PINIHO ArMERTOA-
"NO c do . PAIRAINIV. PEROBA,
PINWO DE «RIOA; C6DRO, JE-
OUITIBA.', VINHATICO E MA-
iDEHlAS 1>E LEI, além de muitos
outros M.VTERIAES DE OON-
STRUCÇAO. tudo cicUtcn.e no
deposto da rua de S. Christovão
n. Cd, onde poderá ser examinado
petos pretendentes. _________•SEMOVENTES E PERfPBNOES,
a salicr : duas "aranhas", 10 guar-
nições de arreios, 13 carroças e 9
animaes de Iracçâo. ¦ .

Ns propostas deverão ser feitas
separadamente para cada um dos
predios, o terrenos e para 1 caía
classe dc bens acima discriminada,
considerando-se um lote os terre-
nos e construecões da rua de bao
Chrstovão ns. 6o a 68 (exclusive),
que formam um todo unico. •

Devim ser «lirigidas para a ítia
do Ouvidor n. 76, 1° andar, em
cartas fechadas e lacradas; serão
rcccbirlus at- ás 18 'horas do dia 14
do próximo mez de novembro c
serão abertas ás 15 horas do dia
-Vieseis 110 cartório da il Vara
Civel, perante os interessados prc-
sentes, ...

Duacsquef informações serão
crestadas até o dia 14.de noyem-
bro, no cartório da t* \ ara Cível,
á Tua do Ouvidor 11 76, 1° 'am-fj

e á rua do Hospício n. o», 1"
andar. ¦

TENENTE DO EXERCITO

João Lopes da Silva
À familia deste iiiditoso

official communica a todas
ás pessoas dc sua amizade
o infausto passamento dc
seu chefe o 1° tenente

JOÃO LOPES DA SILVA, e as
convida para o enterro, que terá
logar, hoje, ás 15 'horas, saindo
da rua da Matriz do Engenho
Novo n. 6; antecipando s«its .
agradecimentos, 119* J

|Srnesto Augusto Mes-
quita

A viuva, irmãs, cunha»
dos filhos, genro, sobrinhos
e demais parentes de EU-
NESTO auGUSTO -MES-
QUITA, agradecem a todas

ás pessoas que acompanharam os
seus restos mortaes, c de novo
convidam o s parentes c amigou
para assistir ó missa dc sétimo
dia, que por sua alma será celebra-
do, amanliã terça-feira, 7 do cor-
rente.n o altar-mór da egreja de
•S. Francisco de Paula, ás 9 horas;
pcol que se confessam grartos.

117 J

f

Christiano B. da Cunha
Pinto

A viuva,
genros, noraI

JARDINEIBO
Precisa-se de um que dè boas

referencias de sua condueta, a

I V. Fa". NAO QUEU MOBILAR
SUA CASA SEM GAS-

TAR DINHEIRO?
E' o que pôde conseguir fácil-

mente, por aluguel, mensal e maüy
¦rua
Santa

Chefe de Divisão Sa.gado iy2, co, todos os moveis; rua do Kia-
a Thereza. (J 922'cliuelo n. 7. Casa Progresso.

Antônio Ferreira
Gomes

Francisca Thereza da Sil-
va Gomes, Oscar Velloso,
senhora e filho», Alfredo
Velloso, senhora c filhos, e
mais parentes, agradecem

penhorados aos parentes e amigos
que acompanharam os restos mor-
taes dc seu esposo, sogro, pae e
avô. ANTÔNIO FERREIRA GO.
MES, c dc novo os convidam para
assistir á missa dc íetimo dia que,
por sua alma, fazem celebrar.ama-
nhã, terça-feira, 7 do corrente, ás
8 horas, na egreja do Sacramento,
confessando-se ma:* uma vez agra-
decidos por esse acto religioso.

R 1070

irmã, filhas,
e demais pá-

rentes de CHRISTIANO
B. DA CUNHA PINTO
agradecem ás pessoas que

compareceram á missa de 7° dia c
novamente convidam para assistir
á missa de 30" dia, que será rc-
zada hoje, segundo-feira, 6 do
corrente, ás 9 horas, ua egreja da
Candelária.  (680 J

i
COROAS E IWIiMAS 1)E

FLORES NATUHAI.S
Prepira-se qualquer tncoramtnda

Casa Arte Floral
Una da Aswrmbléa 113. Teleph. Cen-

trai 18.17

Estephania Bernardina
Freitas Brito

RAIZ DA SERRA DE PETRO-
POLIS

O capitão Mario Xavier
de Brito, alferes Eltclydes

Éxcelíiir?
capital

TTMA familia quo tem mn pequeno
\Jl collegio, acceita creanças internas
c externas de qualtfuer edatlc;_po.
dendç ciar iníòrmatjõea tio carinho
co:u que são tntúitltts; rua li.ipiru'
11. C2. (Síí) S) R

Coostipação
Tomo

PEITORAL SIARINIIft
Ifuii 7 «le Set' mbvo, 18«

Arendc-se por ij-sioooÇ livre c
desembaraçado, nç.Jocio, directo,
com o ' propfiotariõ; esplendida j•propriedade cm Torína de Villa, 1
com mais dc .0 cisas novas, boa c
solida construcção,, com todos òs
requisitos dc IiyRicne. luz clcctrica,
água em ^ábundançitii ruas eilçí.das
n parallclipipcdos, -então todas alu-
Bacias, apezar ila-crise, dão. a ma-
gnifica ronda de .' 33 :ooo$ooo an-
nitairs, podendo breve render mui-

zes que mora.ua rua D. Latira to mais. próximo do-Joclféy Club;
dc Araújo p. 71. Attenção: traba- informa-se á rua ,da Urugtiayaiia,
lhos cm costura com perfeição." 1 •, ourives, ou oartãs ao ,sr. N.

- - (J 44<i L.

Mme. VA6UIMAR LANZONY
participa ás suas amigas c frirgue-

Â lillll w 11

g ARAUTO Bm DO..-;J:i:-;7>.U: „§. 1

M WtrÈ$l "A LÂMPADA B
m IJwÈÉfi MEI° WATT H

t

Antônio Dias Ferreira
Bernardina de Moraes

Ferreira e seus filhos: Ar-
naldo Dias Ferreira, Emilia
de Freitas Ferreira e fi-
lhos; 'Elvira Ferreira de

Moraes e filhos; gemo e mais pa-
ccikcs, agradecem profundamente
oenhorados is pessoas que sc. di-
gnaram acompauhal-os no transe
por que passaram com a perda dc
seu idolatrado esposo, pae, filho,
cenro c cunhado, ANTÔNIO
DIAS FERREIRA, c convidam,
bem como os seus parentes c ami-
gos, para assislir á missa que,
-pelo repouso eterno dc sua alma,
será celebrada hoje, segunda-
feira, 6 do corrente, ás 9 horas,
na egreja de S. José, antccipati-
do o seu reconhecimento aos que
comparecerem a esse acto reli-
gioso.  ("K' .1

Missa em Acção de
Graças

Oscar Moss convida .103 seus
amigos e parentes para assistirem
á missa que, cm acção de graças

Xavier dc Brito e o coronel pc«o restabelecimento de sua cs-
Thiago Henrique Xavier dc posa, Latira dc Mattos Moss, man-
Brito (ausente), filhos c es- ' da celebrar, amanhã, terça-feira,

7 do' corrente, ás -o horas, no altar-
mór da Sagrada Familia da cgr.cji
d Candelária, agradecendo ile
antemão a todos que comparece-
rem a este aclo de religião.

(7727))

poso da finada d. ESTEPHANIA
BERNARDINA DE FREITAS
BRITO, agradecem intimamente a
todas as pessoas que se dignaram
acompanhar á «tia ultima morada
òs restos mortaes da mesma finada

• c convidam a todas as pessoas, dc
amizade para assistirem' á missa

.dc sctiino dia, que fazem celebrar"ua Caoella da Raiz da Serra dc
Petropoíis, ás 9 horas, hoje, se-
gunda-feira, 6 do corrente, pelo
repouso eterno dc sua alma, çon-
íessando-sc desde já agradecidos'por esse aclo dc caridade c reli-
gião. (J 916)

Amélia Augusta Pe-
reira

Raul Pereira Dias,t

ÍIÇOKS 
de desenho c

i rua dos Araujos ,|7.
miiUira; a

(785 si j

Tr.M.:. AMARAL, communica a*
lli suas nuvens e clientes, que re-
oliriu „ se» atclicr ilc costuras, n rna
Sele de Setembro n. 191. loja. ,'cj.
5804. Central. (i".v gj M

TI.TÓD1STA — Confecção primoro-
JSL sa dc vestidos c costumes, sys-
icina Parisiense, de :o$ a ,io$; Ira-
vessa V.:v.2 Lima ti. 20 — Elmiicngo.

__i£°_b2J
MOVEIS 

usados — Coinprrim-.ic,
mobiliários completos; avulsos,

pianos, objectos de nnc. anrisuiila-
1I1-.3, cr.:.; riva Senador Dantas n. .45.
tcrrco-K. Kibeiro. (iô<jS) b

* Ll!GAJt-SF„ em casa de (anilha
i% dc tratamento, buns comniodos.
por módicos preços; rua do Livra-
mento ti. 203^ lÍÜ.___1_

TJÍ.ÉCISA-SE do um jardltjciro
í bortclão. r.a rua de P. l.linslo-
vão n. 357. t"'" 1J).

"DUECISA-SU dc um íidiuem «rio
X nuc dê provas <lo boa condueta. >

atim de servir de vendedor anibiilau- |
tc de um arii.o de Rrande .cxliv-cç.ip. ,„
TraW-se á rua Marqüez de B-assant: .-.»,.
w „. sj - Andaraliy. Ordena.l., 1 

CJ?ja fo |JJ0 gfg Jatteí-
ii.oSooo. l'1'-' l)) I

üohstins tios olhos, nariz e
ouviílss - 9 ÜR. NEVES DA

membro tia Aea-
tíemia de Medi

GRANDES SAIiDOS KM TODA.S AS SECÇÕES A PKEÇOS
SEM PRECEDENTES •'

Grande Armazém no Largo da Lapa
Aluga-se este vasto armazém situado na rua Visconde de

Maranguape n. 5, próprio para restaurant, bar, boiaquim. con-
feitarta, cinema ou outro negocio limpo. Trata-sç na Compa-
nhia Cervejaria Brahma, rua Visconde dc Sapiicahy n. 200.

- THEREZOPOLIS
' 

Alugam-se ou vendem-sç a casas
c vários terrenos 110 Alto llierirzo-
polis; Quiianda, 73, Paulo teleph.

o Noite. (9oi> 3)31

COHPINHEIOAS
Prccisa-sc (Je unvi .ou duas

boas corpinheirás que snibaiii tra-
hajliãr por f:guriiio; na rua Bento
Lisboa '11. i2. R ">3

cHíos

MÉDICOS

1ÍTMI-:. Clara Cnuilerc — Manlcura,
XIX 1 edicura, mas.-ngista diplomada;
ru_ S. Clemente 11. 105. Tel. ia?9.
3-li Vae a domicilio. SA ás ícnlio-
ras. (éCll S) R

DR. ALVINO A6UIAR
MÒT.ESTIÁS 1XT1-UNAS
ESTÔMAGO — FIGADO --

INTESTINOS — RINS — PUL-
MÕES, etc. Consultor'o: rua Ro-,
ilrico Silva n. 5. Teleph. 2.271,
Ccnt. Das 2 ás ,t lioras. Uesidcn-
cta: travessa Torres n, ir. Tel.
.1.165 Central. (.1 B.w-')

MMK. 
C1CI,

com
cartomante diz tinto

nm ciar cia, nue sc deseja sa-
her, r.,i!ir..-i qualipicr trabalho por
mais diiticil que seja 'amigavelmente;

iia stiii nova residência, á rüa inva*
ÍÍ(Í0S il. 30» '5£>b. (5"f'0 S) J

MADAME 
CI.ELTAi

sixi'3 camaradas; pn
nuc., <y»e
lioa n. 5

participa o
entes c cli-

múi-i ua rua Bento l-is-
. Cattetc. d") S) J

.11-B. [«1
THOMPSON — Ucconci.

tincõcs cm S dias, responsos,
casamentos difíicels. etc. Encarrega-
pc do trabalhos para os Estados.
Pagám-uin no fim. Consultas çin-
tis. Maxim.i reerva c seriedade; 7j-i
rua Mrmritv—Mangue. Ao '..nio d-'
ontiiia t,'r..u!i.» do l">,;z. (41398)0

T1TKIAS muito boas, a $100, $500.
i)k $tc.o. ?-n" c $qoo o liar. Só ua
Fabrica Confiança ij,> Hrasil; 87 rua
da Cnroca. S-. (3)

ãtrAClllNA Sins
JlU. unia nova, tyi

— \ ende-sc
armário, com ã

f;.!\c:'i-, oc-.n r,".i'.iíta dc 150$! Ira
la-so r.i rua Silva 11, 4. loia, Gloria.

ii.-s si s

TITASSAGISTA""-- CarMlliõ" M"r;-
IM «Ko cí.ef;.i<io «la Europa, c^m
longa pratica intende a chamadftó;
nu Ücnlior (i.»s Passos 11. i-'y. Tele*
Jihese 340;. Norte. (SjS S) K

Tl-VOVETS — Vcndcm-sé: um guar-
.* J. tti.toitcõ, uni et a gere, vraa me-
pa" c'astica de canclia e outros ol>'"c-
cto-.: na. rua DcüO-bargador 1 id-o
;:. St. (730 S) 3
'VA avenida Mem dc Sá n. 41. sob.
i^ D:'--,-; pensão jior Co$ incn-ac-.
Fòrncce-ic a flomlciio. (4;.» S> M

1 Dr. João -.Krc.ar.lo ". 97.
.:m opt.tmn inotoçycleta I7.

K.. para ser vendido, pc-r preço oa-
ntUs^mo; c v.m tom ncgoc;o.

(;,)0 SI J

ro, medico de dlver-
| sos hospitaes desta

I 0ifS3.de, com longa
pratica no paiz a nos
hospitaes do Berlim.
Vienna, Paris e lon-
dees. dá consuffas
diariamente das 12
ás 4 da tarde, em sua
clinica á AVEfflDA
RIO BRANCO OO.Rc-
sSdeircla Barão de ha-
rahy Í7-Flamengo.

A 716

Electricidade ~ i£SM
forca e ln>:. Attcnde qualquer c!ia-
mudo. II. Teixeira, Tcléph, Cen-
tr;il 5535. — 1*. Américo Ho—Cat.
ictc' 

(24S 
S) M

I|íFÍMiiS
6ESTIV0 E DB STSTEfüft HtH-

Si) _ DR. REMA JO
DE SOUZA 10-

P£_», docente era fa-
cuidada. Exames pà->
êos paios 2!, do osio<*
maga,, intestinos, ca-
k-sçtão, pssi.-síõas, eíc.
üwa da asíhma. —'¦--'! Rua S. José 39, th 2
âs'4, (nienos ás (juàrtas^
feiras)- Grátis áos ptú-,

R. Bnldiis Vou Plmiclccnstein : &>efí ás ?2 horss. (a3<J7
Esp. -in obtitracôes a-_ouro, |i.s __, ....—  _r

tina, esmalte e extrãeções com | m innss.igens, ,.-rc. In-' 'amènte sem dõr; colloca deu j EÍijpfj.jn stimto Fliysiotliera-
es-coin ou sem chapas, ri preços 1i||I.I]flA pico ilo dr.' Gustavo

reduzidos. Garante todo c qual- »,»!»!»» Armbrust. Docente da

DR, 
J. PEDRO ARAÚJO -_' Con-

.ultorio, rua Sete ile Setembro
211, d; 1 íis 4. Ü716 

S)_l<

ns_6_fl lfi,i,ra ° i!i:i-m,sii-
ri A iBIS a c0 ° t''a''n»ici".!0
Ilf.llJli II ''s l,"cn';i'r 'lo cs"

loinai.o, inrcsrinos,
SHS_3áG_SB_@S_9 ' lindo, pulmões,
c.ua.a.., mu.-., ossos, etc, pelo
Dli. RENATO UE SOUZA l.ü-
riiri. Preces módicos. Una Sr.o

-ó ,q das 2 :'ií • (menos ás
' ' A 20;,

iTimnii1! 1niffT'.ri"'"'*™*ll'JiiiMiniL.a-irfiiccwcxx:

bê¥tTstT"s
FVENTTSTA a :$noo meriíaes par.-
1 / ootnríição a Braintn, platina
curativos desde o primeiro dia. Tn-
lialliM dc chapa; coroas, |.:vol, etc.;
por preços mínimos e traliallios ga-
rantldos, na Au\ÍÍÍ;ulora Medica, na
rua dos Andradas r.. 85 sobrado.
esquina di rua General Câmara, te-
leplio.nc. Norte .1157. (íj^i^Sl J"dentista

JÂBOillHO
Offcrccc-se um der edade só para

casa de- familia; . dc tratáineiito.
Vcndein-sc tres, de raça arnlic,

próprios para reproducção ou jiaia
circos, pois estão uuicstrados em '--r.go faz qltéslão delir paru fora; á
alta escola. Trala-se no theatro raa \'icci:te de Sóttza 11. .101,'.te
Republica; -137 J lcplioiie" G31 Sul.,' (J4.3.

eupa, rins, próstata ejetara
A UROFORMINA c-.ua .1 insufliciciicia rérial: .-;3 Çystiteii pvetile..

ilcplirites, uretlifitcs, catarrho da bcsslgn, '.jiinaiiiiniição!idorirpro=làta. 
Uis-

so'.ve as aréas c os cálculos "de ácido urico e uiatos, . ,t- ¦ ',. • -

Nas boas ;l.anr.a.ia$ ¦- Ou a r de MarçíüIrDspasiío
Ouro a T$850 a gramnia

fla Gaiilal Peflèrâl

PTi.\TfXA ii SSOOO
prata, brilhantes c dentes de den-
taduras velhas a ;oo n. cada um,
Av, Central 11, 105. Casa dc Cam-
bio. (S 153

GOM^VSífcáf,
Vciule-Ec . tiuiá- ' partida tlessa

goiiimã, chcgad.1 • polo ultimo va.
por. Pnt-ço- dc átcasiSb. Trata-sc
ira rua da Quitanda 11. ,"-l. cuni
o sr. Campos. K C.it

Garrafada do Sertão -- ^fe£ feèi^ KSJSfjg.
co), de re-d tíícíto na cura di syp
;'i venda nas pl.armacins c drouariaü
Granado, i° de Marco, 14 ein ü. ¦.:»
Direita n. 11.

ija í. íorÍd.'i5 dfc Qualquer nãturcia;
1'acheco, rua dos Andradas", .,7 c

>, líarroso, "Scw^cs & C.;l, r.:z

.10
íl

Companhia üe Loterias Macio _aes do Brasil
G.uacíõ9Soa_llca- 36» a flacaüzaçàti üo govan.0

federal és 2 i.2 e aos sabbados
á? 3 bom á

Rna Visconde tis Itaftorahy H. 45
HQJE 

"HOJE
::s:t7-3:

x\. ixitxnlx A,
34S'-rr 1 J-

16:ooo$ooo:20:000$000
I*oi' lfiGOO, cm mnips Por lr?400, om meios'

6_S

,®ril>_->aclof 11 cio corrente

A's 3 horas da tvrdo-3i0-22

Vói; Í$<>£>i>i em ílec-lmos

B^hmíiT^B do o®m
,\'« :S horas da tni-iU—::C0 — Í5(J

100:0003000
[>;,',¦ -ríUOl), <'in décimosnr.yAU üHhÍlüo — - ,.—rvi • i «¦ * i

Vcndc-se uma grande tazcnila, A «Maisoii GÍ&Í«it"inc". avenl- Gí">lHlC d CXt-.âÓÍ'Ul 1-^-101 LOteriíl ^0 INíltíll
perto da .cidade, servida por^in- ,Ia Mem tle -- -SS- ib- A, "ehdoèõs hh-nliv 

23 ile PO/fültiro ás ii horilS tlífc tardoe terra, tem exploração; trata-se chies a 15$ ei líví coi-.i vcos &dUUilUl> «O ;i»-- ui.i,uiii«iy ~
á praça Tiradentes"n. 6-\ 2U„ com -oS. Sedas, fazendas, etc. Tel. NoVü lJI,ANn t^l"?— I-
- "- "-""¦:-' .1 Gsi.-' c. S7.ii. 1; -r,o j* rf> a-^ *rt. - _r& o\ tr% éfJte /l tíh trh

¦ucr trabalho c acceita pap;imr,,
tos parccllados. Das S da maulia_,
ás 6 da noite. Aos domingos su

ás 1 lioras. Pira Marechal rio
i.it:n Peixoto 11. 41 (sobrado),
próximo á n-.a Uruguayamt.

K-"

OKSPmtTISMO 
NA IXFAX-

CIA. 1 vel. i$ooo; vc:'!.i ua'
4lír«iia. Alves e Garnrcr. (308 S) R

Dentista _ DR. J. MACIiA.
DO. premiado cuni nu-

inerosas mcdaliias dc ouro. ExiracçÕM
de ilciitcs, sem dor. 4$sooi ileni-.Jn-
ras de viilcmite, carta dcifc, 4$S0o;
obiurácciCi dc 5? a frj; limpeza ile
dentes a 4?; concerto? cn dentaduras
quebradas, ujoun. Trabalho? garanti,
do* e pajçairiciitos cm presUçôeà. Das
7 ás 5 da t.irJe, ua rua UniRuayani
a i, sobrada (.86 S) J

Doenças do estom;
ithcr"

ouriÁjni
S oatôi; «= »^l nl e I tas

I-^clírcK |>:slus í í-n-s
Inti-nviittecics

Ncyraljçiaa
Jluitn cii'i'.k.!o cnm -.'i iraithvnisa c> rnlsüicuçõos

«iiicos (iGiípsitarlps, Brãqancã Gií! & üètii'dá Hn-sblclo O

Faculdade
e intestino, nttir&sihcnia,
tisaio, obesidade, diabete, etc. Dc
7 ás ii da manhã. Rf.n Senador
Dantas, -i-;. CS 11.15

Creme de Amêndoas —
O lesitutio está rtyiE-trcdo sob o n.
lo.oti, e trax imprelfcO o nonte do
íabricaiite liiarmaceulico Santos Si:-
va. e.c.

Iiidisncnsavèl na toiteUe dssjUma?
clc3antc3. Êmliclleza o rosto, tiran*
do-llie as ritgü3 e cs máiiclias. Pótc
s$ood. Vende-_e no dcpo&ito. Droga-
riü 1'achecoi á ra» dos Andradas 43.

(S 3;8)

GLYCOLINA i
FORMULA DE r„ R. DE

IíRl'M'0 .
Approvada c premiada com inci!a-\

lha th ouro uns exposições
de hygiene

ItxcclleotG preparado da antisa
Pharmacia Ragoa-íl, eniiprejado,
:o:ii sucetsSí) nus empingeas, • co-'

Piano Bluthner
com bt

poitánte, deste art-
:s. para desoecupar

rua iia I.a -a Co.
(.1 r-5-)

i.OOOsOOO&OOO
Por õíii-OOO em octògcsiiiios :i 70 «rs,

Esto initiortViiito plane, a óm no premiu tnuor, distribuo mnia

1 rfe inOrUDOS 1 ««© - Í0O0S, i '10 l •:>> 0$,
\í ac r»:l.OO$, 10 ile :2:0 H>.S, IS do 1:000

«_. SO <le ilSOsOOO
Os iicdiilos tlc bilhetes (lo iutirior devem sei' iioi.nipif

iilmdús du mais 700 rs. pnra o porte do Correio c dirigidos
nos noites geraes N.VZAMKTII & Ci.'. RÜA l>0 OOVi.lüK
v 9^ CAIXA X. S17. Telefí. !,1JSVM1„ o nu casa F. GUI-
MÃLlÃESi RUA DO ROSÁRIO 71, esquina do bico dns Cun-'ct.ll;!S 

— Caixa do Correio n. 1.273.

esposa e filhos, • Henrique
José do-Nascimento, sua cs-"posa 

c filhos (ausentes),• Hcrminia Augusta Pacheco
e seu filho. Adelaide Augusta Pc-
reira, agradecem penhorados as
pessoas que sc dignaram acompa-
nhal-ôs no transe por que passaram
com a perda ile sua: idolàt rada mãe,
sogra, avó, lia c madrinha, AMIÍ-
UA. AUGUS'1'A PEREIRA, c os
convidam, bem como os seus pa-
rentes e -ain gos para assislir ü
missa que, pelo .repouso eterno d_e
sua alma, será celebrada amanhã,
terca-feira, 7 do corrente, as o
lioras, na ogreja da Conceição e
Iloa Mor-le, antecipando seus re-
conhecimento 

'.nos 
que comparece,

rem a este acto religioso.

Jayme Ignacio Torres
e Agueda de Lima

Torres
Os filhos e compadres dos

finados 
'JAYME IGNACIO

TORRES e ACUEDA DE
UMA TORRES, agrade-
cem penhorados a tou..:, ..s

pessoas que acompanharam os seus
restos mortaes ate á ultima mora-
da, e dc novo as convidara para
assistir ás missas que, cm suifra-
gio dc suas almas, mandam ceie-
brnr ás K i|2 e 9 lioras, na egreja
do Sanatório, em Cascadura. i>'--!p
que desde já sc confessam eterna-
mente agradecidos; R 1075
mmmnmMm&mmwmmm

f

BE--Nr___OIlV
Para o cmbellezantíiito do'

rosto e das mãos, refresca ij' 
pelle irritada pela navalha

Vidro 4»ooc. Pelo Correio,
síooo. Pcrfutiiaria OR-
LANDO RANGEI,.

9, Largo da Carioca, o
(Grande a.Miiazcm junto ao portão

da Ordem)
Moveis a prestações, capas para

mobilia, 9 peças, 6o$ooo; oleade
de 0,60 e 0,70, » 3$5oo c 4$ooo «i
metro; dito para mesas dc 3 a
5 taboas, 6o$ooo c no?ooo; capa-
chos de im e im.io a S$jdo e
5$ooo,

Souza Baptista & C.a

Pomada de R. L. de Brito
CANTI-I-IERPETrCA)

Approvada e p/emiada com meda-
lha de curo

Infallivel nas empigens, da/,
thros, espinhas, frieiras, sarnas,
lepra, coinichíies, eezemas, pannos,
feridas e todas as moléstias da
pelle. I.ata i?5oo. Deposito: Dro.
garia Pacheco, rua dos Andradas
n. 45, e Sete dc Setembro Sn

noq J

CARTEIRAS ESCOLARES
Vendcm-sc quasi novas, quadros

negros, cadeiras inoveis dc loün
preço. Rua Erci Caneca ns. 7, 9.
11. Telephone: 5.o.-', central.

(M 853

é3
. Calçíi-

crean*

ÍA 

Jlesa Adn
desta Irmandade,
do com o art. 6
compromisso, fai

CAUTELAS
Ga.i3lí2s para elnsmas
De aecordo coni, '.o.l.-.s as regras

ir.íeii",-.'.-, ftr.-iras, datjtliros, acne, .que estabelece o Decreto recente-
panuoô, aspereza e irritação da
_--.itis, ntgns, suores fétidos c to-
Ias as moléstias epidérmicas.

Deposito r Drogaria Pacheco, á
rua dos Andradas, .13: á nia r
de Março 10 e 31, c á rua Sete
dc Setembro, St c 00. Fabrica:
Piirrnnacia Santos Silva-, á rua
Dr. Aristides I.obo 229, t-icpho-
ne, 1400, Villa.

mente assignado pila exmo. ?r.
dr. prefeito; Artigí. solido, cie-
gante e mais baft.to que o ua-
cional.
E. H. STAFFÓKd MEC. CO.,

CHICAGO; U. S. A.
Representante no Brasil

I,. MOURA
Rua dn Romário a. 170 — Caixa

Postal n. i.(3Ss. (R^oj).

HOS
Coniprnni-sc, dc casas dc pcnbo-1 Prc?isa-3e de uma. com pratici

res e cio Monte de Soccorro; na.de pliarmacia para lirar rotulo c-
ma do Hosnicio 2:f>, lioje Buenos at ender balcão, n.i rua S. José SO.

(M o<)2 Pharmacia Halfeld, (R3o8nes.

&^%: ' dil»Élllilià
Piirh nçpugües, cnrvcjr»ri..s, botequins, armazéns,

l^ilorias frucitts, residências, etc, etc.
Faiiricanto: __*. rsuí-aer. Rua Vasca da Cama 105

Álvaro Pereira de
Mattos

V. P. de Mattos Lobo,
Amélia Nunes de Manos,
teus filhos c mais parentes

Á agradecem a todas as pesslias
que se dignaram açompaülíàr

os restos mortaes de seu estremeci-
do filho, irmão e parente ÁLVARO
PEREIRA DE MATTOS _ c de
novo os convidam a ass^tir á missa
de 7'' dia que por sua alma será
celebrada segunda-feira, C do cor.
rente, ás 9 lioras da manhã, no ai-
tar-mór da egreja dc S. Francisco
dc Paula, pelo que se confessam
cra'0inini ¦—< uai twam

Irmandade de N. S. dos
Navegantes da Ma-

rinha Nacional
A Mesa Administrativa

de accor-
60 do seu

faz celebrar
(hoje, dia 6, ás 10 ho-

ras. 110 altar-mór da matriz da
Candelária^ uni officio fúnebre so-
lenne cm suffragio das almas tios
irmãos fallecidos, c para esse acto
convida todos os irmãos e cxmas.
familias, irmãs pensionistas, titu-
lares, e bem i-.ssirn todos que quei-
ram comparecer ao mesmo.
EKS»BSS-5-2-293S32___í_33_Z-a

Agradecimento
Alberto Leopoldo Xavier de

Azevedoi irmão do fallecido DR.
ARTHUR OROZIMBO XAVIER
UE AZEVEDO, penhorado pelo
muito que seus antigos lhe fize-
ram, .píer eni vida, quando pro-
porcionavam-Ihe o 'conforto pos-
sivel c cuidavam ne seu restabe-
leciracnto, quer ainda depois dc
titcrto. fazendo a caridade dc se
oecupar cora o seu cnterraiiienro,
notadamente 03 drs, Artliur Dn-
arte c Gcnerino dos Santos, dc
ciaraJido-sc eternamente agrade-
cido por tantas c tão verdadeiras
provas 00 quanto o estimavam,
hypotheca sc-.is presuntos á tra-
vessa S. Salvador n. 19S. Agra-
dece aritii.i a quantos comparece-
ram á m;s;a de setimo dia.no* I

Hua Uruguaj-aiia n. 1)8 -
do para liomens, sctiltor-is
ç;i5. Ksta casa c a tiue melhor serve
e nuis barato vciulc. por. isso con-
veni visitar cate cstabeleciníciito',

FERIDAS!
tTlceras, chagas, cczert.:i=, frici-

ras etc, "Unguetito Siítttd Hrazi-
liense". Rua Marechal Ploriano
n. 173. A. Ccsieira Pimentel.

 •r6SJ

Cura da Tuberculose
DR. A. DANTAS DE QUEIROZ

Modernos metliodns dc tratamen-
to medico c cirúrgico, conforme a
melhor indicação. Cons. Das 8 r'u
11 da manhã. Rua Uruguayá.na,43.

(13 .2811

LEBLOH!
Vciide-se um optimo terreno,

orompto para s_r edificado, medin-
do lom. de frente p.ir .|nm. de
fundo, na rua Francisco _I.tidò!f;trata-sc na rua llucnos Aires 133,
Pliarmacia. (J:SSO

Casa em" S. OlinsiovãQ
«Atuga-se, a familia de a'ío tr.i-

•tamento, a exeellente casa á rua
llelia de S. João 11. 23, muito pro-
xin-.a ao Campo; traía-se á rua
Vasco da Ganir» íCri."líoDÍni""

Prccisa-sc, de preferencia fran.
Cfza, que tenha perfeito cunhe-
cimento dc confecções ,do blusa»,
para tomar a direcção de uma ot-
fi.-ina. Resposta á A. ..Castro, na
redacção deste jornal, indic.-t._Jo
onde pode ser procurada. !'. tj-3

Mis novos e usados
Compram-se avulsos, giiamicõcs

completas; tapetes, metaes, louças,
etc. Recados por escripto a Pin.
to de Andrade, rua Marechal Fio-
íianó' n. 138, casa de fumos.
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CORREIO DA MANHA — Segunda-feira, «^eNovembio de 101*
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I Companhia CinematographicaBrasileira_ |t| ^"X ¦' % R^l f*'"^ T^JT
* A maior do Bra«U — Con tractante da» melbpiea¦<•-¦ fhbrlcas mundiaca

#
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Companhia Cinematographica Brasileira^ I

A roalõr"a«encla do films o«m excla«IvIdade - %
Vt.m de orte c valor  A

Ui-nr—— mm**"rr.—> ..

0 saiaò elegante por excellencia - Centro de arte onde somente se e^ibemyfilffis prrandiosos, sempreios melhores e de valor incontestável -
Pòtitó dé reüniaò da elite elegante e ^ rmundo mtèllectual do Rio de Janeiro

*&£-—: —— «**———i m

0 ODEON começa a exhibir hoie mais um trabalho que vae causar sensação e ruido, já pelo seu enredo emocionante, já pelo therna s
1 que é de actualidade palpitante em todos os tempos passados, presefitee futuros - Eis um film que terá um triumpho esmagador, que outros 1
f! muito raramente terão obtido. *
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HRí4r^l Ih ^^_^^^^ ^m ^^^^k FILHOS v
GRANDE DRAMA EXTRAÍDO DO ROMANCE PSTCHO-

LÓGICO DE

LTJIZ weber
o feliz e inspirado autor da

yjBLB.PJE_p.JE NUA
THEMA-De grande interesse, de actualidade palpitante, elle

se resume nestas palavras:

po (Um criniR fugir a mulher á maternidade?
LUIZ WFBER, põe o dedo n:i chaga e, em nm brlliante trabalho que

elle transtor-i ou em romance para melhor diffiindil-o, dando-lhe scenas
de um grande col rido em que se exalta a llULHMt MAI. em que mostra
além do PKit GO, o CRIME daquelltis que reco iem ás tulseuses
dtiiigeH.) pura fugirem ao DKVEK sAtíltAIM», Luiz Weber, o grande ar-
tistn, demonstra bemfquanto elle conhece a humanidade, por lel-a
estudado.
Um fllm lindíssimo Um tralbalho moral

Uma, grande-lição para, a humanidade
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AS REDES DE LOCAÇÃO - Dois interessantes trabalhos que v&o merecer palmas e suecesso: O O HIIVIE DO LAOO> um romance de j
mysterio e-Gigetta e os seus anjos da guarda, excellente comedia, interpretada pela querida artista da fabrica AMBROfilO
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Ocentro escolhido pelo gfand monde
w—- «-«- -_--^-_ 1_HQJE-UM PkQGkAMMA RUIDOSO-HOJE
TDHJo fllnTãútlienticoe inédito è o attestado""vivo do alto valor deum povo hesroico e toravolCINEMA AVENIDAX^vjo fllm authenticoe inédito és o attest.

Divisão INTaVal t* or tizg?ueza.
cujos hfrcfh cbeies de ardor, olhando o symbolo da pátria, preparam-Re paràdefnzi de seus sajri
grilo dos h niSos r,tc bt (íun m ao solo inlestud*. pcloe invasões terríveis. J)xVXS&0^ STfiL'

•ados idener ! —E' umu pleiadc de

r rande valor foi apreffmodo no SalSo Central de Lisboa á admiração do presidente da Republica, mimstros e demais pessoas,, JJ «,a
gradas de quim oblrve as mais- honrosas referencias e foi distiriguiils C(»ra especiaes noticias pela imprensa luzitana. *»«»•«*

nhar as immenõfspnmptas do «Espadarte», ainisonas bellas evoluções que executa _
no. matinée: 11 serjedos PIRATAS SOC

Quinta-feira 8-0 Escravo de Lucifer- Concepção maravilhosa e artística aa D'Lnxo  _ __ Segnnía-feira 13 - A Wuüierjfudaciosaj- 0 mais snrprehendente film seriado em 15 episódios.^—Quiõta feira 16 - üm fllm" nacional I- - Uma victoria pafa o Ayen ida l Duque e Gaby em scena! Entre a arte

EmG longa»

valorosos a itemeratosbatalhadores, filhos extremados da terra luzitaha quo aCcorreiaao
é o fllm superior o mnis completo» perfeito enitido que reproduz com'autenticidade as
forcas canhõeBi lançamento, de torpedos, continências etc. Esl. nlm documentário, de

i.f|nifni» Além do despertar grande interesse constituo um trabalho horsligiio
i OrillgUcZa —peia nitidez— photographica impeccavcl polo que so pode acompa-

As Proezasdo Tnjgarea

Os maiores perigos aiirontados pela mais bella mulher do mzndo."eoamop
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CINE PALAIS

^^•IjifSj
-Le Cinema desWmCélcbrités

Le Cinema dn
Grand -Monde
n,, ^—•  _  .._.,_„.... ,,, ,. „, .„„_____„. „ .,

OMbiiM^nTãcõmõãnha os esnectaculos do CINE PALAIS, ãõ defrontar hoje com o nossoprõgrãnima, vaeTeVforçãdõã reconhecer, que nesta casa jamais se perde de vista o empenho de proporcionar ás pessoas
aue oreiérem o CINE FALAIS JsSectacnlos cada vez MELHORES. Era ha dias o trinmpho de 'ü Jnan' precedendo a famosa obra de Damas, e dias depo.s a genial D.ana Karrene. a que se segue hoje, numa das suas
Kad^ MASKOWSKA, a grande rainha de belleza qne todos idolatram, a fnlgurante Venus Slava, a dama dosjlhos mysterlosos e perturbadores,.. * ,* &

HOJE
So' n.o Cine palais o 4- Fili» da Série Trinnar>la.al s

• AMOR
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m MESSALINA
Film inspirado no conto polaco dé "Evan Sobieff" Eva inimiga

em 5 actos - Edição Extra da Ambrosio film
-Na grande pagina da vida mundana que se encerra, nesta
fita, Eva, a eterna victoriosa, pelo poder do seu encanto, pelos
requintes da sua perfídia, pelos ardis da sua astucia, pelas
graças felinas de seu olhar e do seu gesto, acorrenta ao seu
carro de triumpho duas novas victimas que lhe sacrificam no
altar de sua belleza, gloria, amor, dignidade, honra, tudo

quanto constitue o mais valioso patrimônio de uma entidade
humana.

sfyetena Jtíaleowska
^HBK^nKKnBonnMMBKsm tbft1""' '¦ ^¦ittc?zxirj ae ,,*^n-",ia wKmmMSm^mmmKtmimmsxtm

é a heroina dessa obra de subjugaçâo e de donrnio. O renome
de que ella goza perante o publico dispensa-nos de dizer mais
.ongamente sobre o alto valor desta sua derradeira creação.

m*\\\m \\Wi ÍiEH ^¦f^^^^^tfvH \\\\\\
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Quinta feira
A fita que vamos apresentraa pnbliso no

preximo programma joga com sentinuntis quo
a reccommend m a qnam quer quo tem filhos e
dssej? cultivar nelles os mais nobres senti-
mentos-

Riu Site,
a cnl(;rnncfdora actriz parisiense, cleva-so nes-
su íil-. m firm;imcnto cn quc brilham os f?rnn-
des n ¦ i1» do theatro francez o cria uma figura
quc todas a3 mãos de familia desejarão an..niai*
como modelo do prrandoza humana aos flliiys es-
tremecidos dc seu coração.

COMPLETANDO O PROGRAMMA
o grande actor FERJLXJDY

representando com perfeição snlilime um personagem de composição:

A Sentença do Amor ~ Q
J3 neto» — lUcUeão Kiclair

50 QUEM NAO TIVER CQüAÇiO, DEBAM DE CHORAI, VENDO

Quanto pode o coração de uma Mulher!
a poderosa creação do
r

RENEE SYLVAIRE
EcliçA,o Eelair* — 4 actos

1^^

Nente, cemo em todos os programmas do
CINE PALAIS

ECLAIRJOURNAL
Echos dos últimos suecessos universaes

Na próxima semana
Sensacional:

... . . .. V- 
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'interpretado 

por uma celebridade universal inteiramente desconhecida... m** O protagonista será apresentado pelo poeta Emilio de Menezes, da Academia Brasileira mt
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pp VEJAM OS ANNUNCIOS DOS CINEMAS E THEATROS NA 5.a PAGINA
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