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EXPEDIENTE
No edifício novo do "Correio ila

Manhã", no largo d» Carioca
ri; 13, estão já funcclonnndo to-
dns ns suas sécçõiis, e,vcc_tto as
Dfllcimis, qne om lirevo cstiirao
também ali Instnllndas.

São os seguintes os numoros aos
¦ossos apparellios tclephonlcos:

Rcdaitvão. . . 561)8-Central
(Jci-encia. . . 5443- v
Esiriptorlo. . 5701-
Omclnas. ._. »7** J,orte

A serviço desta follia percorre
os Estudas de S. Paulo o Param,
u nosso reprcsentaiito Pedro Ba-
ptista da Silva para o qual sollcl-
tamos a costumada benevolência
uo nossos nssigiiiintes c amigos.

mm tm >¦* —

ENSINO
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o sr. prefeito contratar mestres ido-
neos dessas matérias onde os encon-
tre melhores, na America do Norte,
i::i Suissa, na França ou na Ailema-
pha; possa constituir as primeiras
Uvas de novos e competentes profes-
sores de artes e diversos officios
para serem distribuídos por todo o
paiz, que prestará relevante serviço
á causa publica, de que resultará a
rchabilitação do trabalho nacional
por uma educação adequada a dar-
lhe proveitos práticos materiaes in-
calculaveis. O presidente da Repu
blica, o 'Congresso Nacional, o Con-
stlho Municipal, se puderem atten
der a esse appello do illustre sr. Azc-
vedo Sodré, terão concorrido para
uma obra de benemerencia, que con-
sagrará como realidade uma das ai-
pirações, a mais elevada talvez das
que trouxe para a presidência o sr.
Wencesláo Braz, que não tein logra-
do a satisfação de ver outras muita.i
realizadas''

Gil VIDAT "

rencins que fizemos a s. m. o impera-
dor Yoshihito, nor oceasião do seu an.
iiiversario natalicio.

O presidente da Republica, partindo
amanhã para o Campo dos Affonsos,
afim çle assistir ás manobras finaes do
Exercito, adiou para quinta-feira o
despacho collectivo.

GRAVATAS — Lindíssimas — Só
Casa Manchester—Rua Gonçalves Dia-

A mensagem ^'-. »a «™- eimün

o prefeito do Districto Federal ao

Conselho .Municipal é mais uni do-

ci-mento probatório da boa orienta-

ção tio dr. Azevedo Sodré e do acer-

ti com que elle vae governando a :.-

dade. Não tem agradado a todos, e

não lem, .portanto, escapado á cn.tica,

ar. vezes até por demais severa. Mas,

aqui como om toda a parte, não =e

iiiuova coisa algum»; ainda que a

iiinovaçâo não passe de remendo tio

mal feito; c tenha sido reclamada por
Ioda a gente, sem iinmc.liitiaiiiciite
receber, até dos prégoeiros da inno-
vação, dos que mais a reclamavam,
censuras, e uão raro invectivás. Isto
c de todos os dias. Demais, toda re-
forma, toda iii:iov.u.fio, fere interesses
radicados ein abusos c erros que ella
tem justamente por -fim stippriinir e
corrigir, N'ada mais natural e mais
Itnsiianó que a grita dos interesses

Tópicos & lüicias
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Ao que informa uma estatística, b
Estado da Parahyba, numa população
de quinhentos mil habitantes, conta
quatrocentos e oito mil quatrocentos e
sessenta e tres analphabetos.

E' desolador; e com pouca differcn-
ça registra-se a mesma coisa na maio-
ria dos Estados brasileiros, sem que

os respectivos governos tratem de dar
combate a esse tremendo nnalphabetis-
mo, causa principal do nosso atrazo.

Não c de hoje que, na imprensa e
no Parlamento, se chama a attenção
dos poderes públicos para esse prohle-
ma, de importância vital para os desti-
nos da nacionalidade. Sempre que
dclle se trata no Congresso, é inevita-
vel que se cogite de confiar á União
o encargo de educar o povo.

Quando a discussão chega a essa ai-
tttrà, os zelotes do" Estatuto de 24 de
fevereiro intervém, taxando de incon-
stitucional toda e qualquer lei quê se
venha a fazer nesse sentido,

Emquanto isto se dá, o analphahc-
tismo cresce de vulto, inutilizando po-
puaçõi-s de que muito se poderia espe-
rar se tivessem conhecimento dos seus
direitos e dc-veres. Ha tudo a fazer so-
bre esse importante assumpto, e urge
que o Congresso .encontre uma fórmula
que, sem ferir os melindres dos "con-
stitucionalistas", confie á União a tare-
fa, sobre todas necessária, de fornecer
ao povo a instrucção primaria

3Í985! O que se verifica na Parahyba e
iS-!)»1

ciMitr.iiriaílps. Por exemplo. -Ib que
loca ao ..".cimento municipal, repete-
sc a todo momento que a instrucção
publica a cargo da Prefeitura é mui-
to cara, sem resultado :orrespondeu-
n; ao im.. que ella custa. Keahr.eu-
te, não há logar no mundo cm que
se gaste taitio para instruir numero
tão reduzido de creanças: U mil cou-
los para 5,i mil editcaudos! O dr.
Azevedo Sodré, que isio proclama
como os outros, apontii-llie as causas
e açode logo com o remédio: é pre-
ciso, diz cllc, reduzir os vencimentos
do proíessõrado primário, respeita-
dos os direitos adquiridos; pois que
cm nenhuma cidade ganha um pro-
íes publico tão elevados ordenados,
co.no tio Rio de Janeiro. Ratemos,
neste particular, o reeord. A redu-
cção a termo razoável, como o de
São Paulo, o mais opulento Es-
lado da União, que em generosi-
dade para com seus professores fica
muito aquém de nós, seria descoro-
coar do magistério os homens mais
bi 111 empregados em outras activida-
cies, num paiz em que elles não fal-
tai.i, abrindo mais espaço ás miillic-
res, cuja capacidade para educado-
ras du infância já não so discute
mais cimo incomparavcl.'

Com franqueza egual o sr. Azcve-
do Soilré, além de prestar valiosa in-
formação, rebate aceusação que vem
sendo feita á passada administração
municipal, com relação exactamente
ao ramo em que o actual prefeito foi
collitborador dó dr. Kivadavia Cor-
réa. E' a que se refere ao ensino
profissional, remodelado, ampliado, c
aceusado por isto de custar á Prefei-
tura os olhos da cara. Pois bem:
e.-.-e ensino, que era, por mal
orientado, incapaz das utilidades pra-
t-cas da .moderna pedagogia, custava
:,oC>7:8S6$ooo para mal educar tão
somente 4(10 alumnos! Com a refor-
ma, restabelecidos os dois iiuernatos,
creadas duas novas escolas protissio-
nacs, o attgmento de despesa foi ape-
nas de 335 450$ooc>, e com o auginen-
to dc 1.364 alumnos, isto é, o alu-
inno, que custava 2:320$ooo aos co-
ires muniçipaes, barateou-se a 760?,
custo actual de sua educação profis-
siomt! por anno. O numero dc alu-
11.nos, que era dc metade dos qtte
possue S. Paulo, exceda hoje de
quasi oincoenta por cento os deste
progressista c rico Estado. Isto em
sete mezes apenas de execução da
actual reforma, quando uma das es-
colas, a Visconde de Mauá, inaugu-
rada ainda não faz um mez, já conta
com a freqüência de 240 alumnos.
Sc attendenuvos a que o ensino te-
clinico e profissional é ou deve ser
o pão para a boca da nova geração
de brasileiros que sc educa para o
trabalho, nunca serão de mais novas
escolas c novos gastos, rendosos
como este.

E é exactamente neste sentido que
o prefeito, aliás empenhado em eco-

HO, llí
Ksiíi de serviço ua Ronartiçüo Central

fV Policia o 1" délçKtulò auxi ;ar.

Na in |ídga'(!ò'ria do Thesouro Nacional
.¦.v...un-se as sesüintca folhas : _RÍbÍiqtbccãNi.cional, Museu Nacional, Jardim Iloiaiü*
co, Posto Zóoieelinico. Secretaria dé Poli*
cia, Kscola de He.lar, Artes, Institutos Ben*-
jamin Constant e de Surdos-iM-iidos e As*
sisltiicra a Alienados, I. Federal das Ks-
t ri. das.

Pagam-se, na Prefeitura, as folbas de
vencimentos de órtulirò findo da Secreta*
ria do gabinete I prefeito e dc selem-
bro ultimo dos auxiliares do ensino dc lu*
lias A a D.

A carno
Para a carne bovina 'posta líüjs em

ioiisumò nesta capita, toram afnxado-i pe.osmarchantes, no "entreposto de S, Uiügo, os
preços de $700 a $;0o, devendo ser cujra*
do ao publico o máximo de $900.

Carneiro, 2$; oorco. i$aoo c vilella, $900
e i?ooo.
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em Estados pobres e devastados pela
Jloüticagem é simplesmente depressivo
do estado geral da cultura do paiz. E'
uma situação esta; para que se deve
procurar o devido correctivo, através
dc todos os obstáculos.

E a verdade é que esses obstáculos
não existem, a não ser na cabeça de
p-scudo-coustit-iicionalistas que não tre-
ipidatn em ferir em cheio a Consti-
tuição quando estão em jogo os seus
interesses individuaes e políticos.
Mas, se para ministrar a instrucção ao

povo é necessária a reforma constitu-
cional, tratc-sc dessa reforma quanto
ames. O essencial é que vejamos cm
todo o paiz dçcrescer a percentagem
dos analphabetos.

O ministro da Marinha visitará, hoje,
o Corpo de Marinhe ros Nacionaes,
afim de assistir a diversos exercicios
dessa corporação.w » oa» ¦ m
PARA THEATRO, BAILES e CONCER-

TOS — Bellos vestidos ,e mameau.s
Casa Nascimento. —. 167, Ouvidor.

1 ... ¦¦¦ im_i ¦#¦ 4d>^*>>-ia^^-*- ¦ .
Por ter sido nomeado para o lo;p»v

dc 1" escriptm-ario da Jptilegaciá Fiscal
do -Estado de S; Paulo, foi dèsliár.do
hcini-em da Direetora Geral do Cílbi-
ni-te do Ministério da Fazenda, on.le
servia Ira quatro annos, o sr. Lúiz.Ga-

Em Pernambuco, realizarsim-se á 10
de julho ultimo as eleições das prefei-
turas e conselhos muniçipaes que conie-
çarão ri funecionar, jior um tricnnio, no: briel Coelho Machado, 

'ex-.r'"cscii-i..a-

dia 15 do corrente. Esse pleito íoi nni- \ r'o da Oirectoria de Estatística Com-
ihadissirtio, devido ao choque das ambi-! "'" ' .m . ____ __.__,
ções de domínio cm todos os munici

normzar 110 des: icrdicio, tt.i sua allu-
tilda mensagem propõe ao Conselho
a creação certamente do mais alto
alcance social, tle uma Escola Xor-
mal .'.o Artes e OfKcios, destinada a
produzir professores de tcclir.oloi.ia
e desenho profissional, cotn qtte abas-
tecer ns escolas do nutiiicipio e as da
União. Nada mais justificável do
pie essa creação. Como haver esco-

Ias profissionaes sem bons professo-
res dessas -artes e officios? llaclta-
¦'eis e médicos sem occtipaçâo, c ne-
ccssit.idos de uma sinecura? Desse
problema sc teni mostrado cototán-
temente prcoecupado o* presidente da
Republica desd.e a sua plataforma, e
ainda com insistência cm entrevistas
anteriores á sua posse do governo.
Serve, pois, o sr. Azevedo Sodré a
c--;i justa e patriótica prcoccupaçào
do sr. Wcncesláo Braz, solicitando
para aquclla creação um auxilio do
KOverno da União, que certamente e
nao regateará, pois vae o novo insti-
«a servir ao Brasil inteiro. Possa

pios. O sr. Manoel Borba estava 110
sexto mez de governo e, como é naiural
em começo cie governo, havia em cada
município a idéa do estabe.ecimento de
uma situação nova, para aproveitar a,
seduetora lua' cie mel com o novo àd-ui*
nistrador. Por isso não só a lua se thti
á boca das urnas, como tambcm surgi-
ram victoriosos sem o concurso das
umas, de logar em logar, segundo a
pratica do nosso regimen; Entretanto,
fizeram-se as apurações, e eonstitucio-
nal c legalmente os conselhos munici-
pães ainda em exercício fizeram a ve-
rificação de poderes dos 'eleitos. Mas
os candidatos que não foram eleitos,
ou, pelo menos, não foram diplomados,
nem reconhecidos intcrpiizerain recur-
sos para o'governador, cuja decisão
final acaba dc ser conhecida. Em vinte
e dois municipios o executivo pcrnnm-
bíicano resolveu o dessidio como lhe
aproiive — annttilando eleições, reco-
nhect-ndo uns e depurando outros, de-
clarando inelegíveis certos eleitos.

A propósito, uma folha do Recife
publicou que o illustre administrador
do grande Estado do Norte escreveu
com as suas sentenças salomonicas
uma das mais bellas paginas de nossa
vida republicana...

E' o que é preciso ver. Aliás ao sr.
Manoel Borba não llic cabe a autoria
da lei que investe o governador do Es-
tado, ali, de poderes discrecionarios
sobre a vida intima dos municipios.
Quem a fez, e para honra e gloria do
seu nome, foi o sr. Rosa e Silva, ex-
donatário daquella ex-capitania, autor
de uma reforma eleitoral de fama dc-
mocratica e actualmente senador da
Republica sem necessidade dc eleição.
Dcvç-se essa, iniciativa á necessidade
que teve, uma vez, esse politico, de
ánnullar unia eleição do Cabo, onde os
elementos opposiciotiistus tinham ven-
cido o governo. Mercê da lei, essa
eleição foi auiuriada, e o governo de
então nomeou conselheiros, prefeito e
sub-prefeito quem o chefe quiz c citcn-
deu. Outros pleitos continuaram sendo
antlullados e outras nomeações continua,
ram sendo feitas de quando cm quan.
do. Mas dahi para dizer-se que isso c
republicano, unia das refulgent.es pngi-
nas dc nossa, vida politica, etc, etc,
vae um mundo. De nossa parte não
conhecemos nada mais atiti-rcpubli-
cano, nem mais inconstitucional, nem
mais inimornl. lnunoralissi.uo deve-se
dizer em bons termos. Todavia, scra
próprio de uma situação elirlgida pelo
sr. Rosa, c Silva. Todavia, não é mais
digno dc um Estado que fez nos ulti-
mos cinco annos tão brilhantes con-
qttislas democráticas. Ainda ha poucos
dias prof.igav.imos um caso semclliaii-
te, coinmeitido nas brcnhns dc Goyaz.
Os governadores que desse modo se
iminisciiein na vida intima, dos muni-
cipios não terão o que oppúr amanliã,
quando o governo central, pelos mes-
mos fundamentos, se fizer eleitor do
Congresso dos seus Estados e poder
verificador da sua eleição ou da elei-
ção dos seus substitutos.

Faz pena que um espirito republi-
cano como o sr. Borba se sirva dos
instr.uncntos da sv.zerania rosista.

Quem diz que o município é a cel-
luia mater da Federação? Pudera!

íU-i —— Transferiu seu
consultório para

cons. ás
12. Tcl.',
¦ » m

horas.
-.4 CRes : ''ia.liuélc,

1- ¦—«.

A Ueccbedoria du D sfricto Federal
arrecadou homem a quantia de . . .
9-1.0185144. e desde ,1 dia 1 do cor-
reme, o de 392:11 iSj.S..

Em eguai periodo cíu anno oassado,
a renda foi de 405 :?5')>4.lci.

CA&iISAS—O t.i.c na ile melhor e clcgnn-
,u—\-u-.,ü Máncíieater — Goii&iiyes Uio 5.

KÉiir —.—~

Estiveram homem no M.nisterio da
Fazenda, cm demorada couicrenciu com
o sr. Pándiá Caibgeras, os srs. Hòi.ierò
Baptista, presidente do Banco elo Bra-
sil,, cõiiimaniianles: Mullér aos Reis c
Carlos Mídosij directores do Lloyd Lira-
sileiro, e o senador Kiva.lavia Corrêa.

1 r»******: *o*--*SB3*<i»' gTov^-" ' »

BRANDÃO ALFAIATE
Av. li.o hia.ieo,

*i>-«*S«*«»- Sa——

De s. ex. o sr. Riotaro ilata, en-
via do extraordinário e ministro pleni-
potenciario do Japão, recebemos delica-
do cartão de agradccimcr.ío pelas refe- terramentos,

E' illimiiadn a fantiisia dos correli-
gionnrios do senador Azeredo. Agon,
esião elles a publicar, nos jornaes que
os apoiam, que o general Caetano Jc
Albuquerque está anetoso por deixar

o poder, e só ainda não o fez porque
tem sido nisso obstudo pelo coronel
Pidro Celestino.

Accrescematii esses fantasiosos poli-
tiqueiros que o general Caetano pre-
tende até pedir haíièas-orpus, afim de
poder livremente entregar o Estado ao
tizercdismo. Por essa ninguém espa-
rava, francamente. Os azcreeiistas po-
dem arranjar as suas patrau-iias, sem
que tão duramente ofietidani o senso-
com muni.

Pode lá entrar na cabeça de alguém
que, justamente quando o Suprem')
Tribunal está em vias de lhe conceder
habeas-corpus, o presidenie de Matto-
Grosso cogite de lhe pedir outro para
deixar o governo, quando a honra ves-
soai e política desse presidenie exiye
que elle se mantenha á frente do Es-
tado ?

Os azeredistas devem comprehcnder
que não escrevem para idiotas. A re-
união da sua Assembléa em Corumbá
é uma coisa iitaceeitavci e illegal, c
não serão as suas deliberações que tra-
rão (luaesqitcr desgostos ao presidente
de Matto Grosso.

Este continua onde está, até que dc-
finitivamehic seja demonstrada a lilui-
dez do scu direito, bem mais respeita-
vel do que esse conluio, dc politiqueiros
azeredistas, que renunciam a»mandatos
políticos, para depois, insligados, soli-
tarem habeac-corpus que atinulle n sua
renuncia.

O que ha a esperar ainda sobre esse
complicado negocio, que neste jnoiiien-
to só está a fazer pane das attençôéí
do publico, porque o sr. Wencesláo
Braz o quiz, o que o Supremo Tribu-
nal chegue á convicção de que serve
de joguete aos interesses políticos do
sr. Azeredo, quando adia rcso.iKões
mais do que urgentes, como sc deu no
sabbado.

Abrunhosa O sapateiro da elite.
107, ASSEMBtÉA,

.i.l* m» n ta

Iieli.õ3s brasileiro-
argentinas

Alguns adversários irreconciliaveis
d.» politica de congraçamento sul-
americana, -synChetizada no tratado
do A. B. C, estão procurando se-
mear de novo a discórdia entre o
Brasil e a Argentina. Não ha nessa
agitação, feita com tanta leviandade,
um perigo sério para a cordialidade
das nossas relações com a grande
Ki-publica vizinha. Entre o Brasil e
a Argentina existe hoje uma corren-
te de amizade baseada na inteiligen-
:c comprehensáo da solidariedade de
interesses e na communidade de as-

pirações e de ideaes sobre o futuro
da America e «obre o papel que nos
cabe representar na arena interna-
cional. 'Esta approximação não pòdè
ser prejudicada pela expressão , de
opiniões pessoaes, que não represen-
ts.m o pensamento de nenhuma cor-
rente -importante no paiz.

Mas ein questões de ordem inter-
nacional é preciso que o traba-
dio insiidioso da intriga politica
seja neutralizado logo no começo,
porque muitas vezes a acção insigni-
ficánte de um minúsculo grupo de
descontentes serve de ponto de pa^
tida para um movimento que se vae
tornando perigoso á medida que atr_
ementa o numero d-os que se deK
xarani contaminar pelas idéas falsas,
pelas affirmações destituídas de base
e pela perversão dos factos reaes.
Eita é a razão que nos leva a dissi-
par quanto antes a atmospliera de
desconfiança, que se procura crear
em tomo das relações brasileiro-ar-
gèiitiiiü.?.

O pretexto d,c que se utilizaram os
adversários da nossa entente com a
Argentina, para. crear entre o publi-
co animosidade contra a politica in-
ttiligente, que a nossa chancellaria
tem seguido desde que a sua dire-
cção foi confiada ao dr. Lauro Mül-
ler, é o faeto de ter o actual minis-
tro das Relações Exteriores da Ar-
gcntiiia, o sr. Carlos Bccú, criticado
o tratado do -A. B. C. na oceasião em
que este pacto internacional foi fir-
rnádo pelos chefes das tres chanccl-
iarriãs. .-VllégánV que o sr. Decú, tendo I

O coronel Egydiq Tallone, còmman-
dame do 4" regimento de artilheria,
parte no dia 9 do corrente para o Pio
Grande do Sul. afim de assumir o com-
mando daquellc regimento.

PUNHOS e collannbos — Especialidade— Casa Manchester — Gonçalves iiuii 5
Aos cofres muniçipaes foi recolhida

hontem a importância de iio.jjS-ioo.
pelos agentes da Prefeitura, provenien-
te de matricula de cães, multas, impôs-
tos, soecorros pela Assistência e cn-

tente na Argentina ao A. B. C, ain-
da . ...ais absurda é a argumentação
aos' que antecipam uma alteração das
nossas relações com a republica pia-
tina. -E* certo que o Congresso bra-
sileiro e o parlamento chileno já
approvaram definitivamente o trata-
do- que ainda não foi referendado
pela Câmara argentina. Mas essa de-
mora tem... sido cansada exclusiva-
mente por circumstancia-9 attinentes
á poíitica domestica da grande repu-
blica vizinha e que não têm a mini-
ma relação com uma opposição ao
ti atado, opposição que, aliás, não
passa de uma fantasia dos adversa-
rios da cordialidade continental.

O tratado do A. B. C, submettido
ao Senado argentino, foi prompta-
mente approvado por aquella assem-
bléa-. Enviado & Câmara e entregue
i commissão de diplomacia, foi a
approvaçao do accordo recommenda-
da á Câmara em um parecer redigido
pelo presidente da commissão. Infe-
lizmente a politica interna da Argen-
tina: atravessava então uma phase
critica e as sessões parlamentares
eram monopolizadas pelos debates
partidários. Para dar uma idéa da
intensidade dessa agitação e da ma-
neira como ella absorvia a attenção
da Cawara, basta dizer que uma in-
terpellação, 'feita ao governo acerca
de uma reforma da instrucção secun-
daria, occtipou nada menos de dez
sessões.

i\ào tendo sido approvado pela
Câmara, durante a sessão ordinária,
não-poderá o tratado .scl-o também
na sessão extraordinária convocada
para 15 do corrente, porque essa
sessão extraordinária, sendo destina-
da exclusivamente a trabalho orça-
mentario, seria inconstitucional oc-
cupaj nella o parlamento com outros
assumptos.' Tranquillizom-.se os pessimistas; o
A. B. C. será approvado pela Cama-
rá na próxima sessão ordinária, por-
que a maioria dos parlamentares fa-
voraveis ao accord,o é sufficiente
para assegurar o seu êxito. Nem
vejam também naquelle accordo das
tres principaes republicas sul-ameri-
canas alguma coisa de revoluciona-
rio, que poderá prejudicar ou res-
tringir a liberdade soberana das po-
teiteias signatárias. O A. B. C. é cal-
cado 110 molde dos tratados que o

.. ,. . ... r, - 1. 
'« '.I™ 

illustre -sr. Bryan, quando secretario
ja feito ptiolica profussao de fe sobre , ,. ,ce Estado da grande republica norte-

americana, concebeu com o intuifo

NOTICIAS DA GUERRA

A Inglaterra ameaçadora
©--

Qualquer quebra de neutralidade^por
parte do México será de ef feitos

desastrosos

¦ êl ¦' _ff\fi oFQ HH i«jiB
&_%...'' :''-'j.;''.-i'-'„v Tm,.:-. ..af ¦aWWi
ÈfJ\__a____________tu :_¦• -:r''''''_-.'''.%fi<i91 M!onl?m HK1S HiulH RV -iufcri^iicfflHfffifi mim Hl

Bi',**: v*^*i'^?ffli'^Kiffl BdyüHfli
__2_5v__^__B_M v i uM|Érnl'/H ^^^>*VJ

oKt^^KK^irV^o^oSoHHBoV- Iw^E^oHoHÍ

___ÍPrJ^^__«__SÍSK___^^__J ____________

A PALAVRA OFFICIAL

Visões de guerra — Os artilheiros dc uma bateria francesa, no Mosa,
no momento em que disparam o canhão, são surpreltendidos pela

explosão de uma granaéa do inimigo

a politica do A. li. C, vae appliear
no governo essas idéas e que convém, , ...

„ ., _„ .„"„.ide estabelecer um período intercalarao llrasil precaver-se para fazer ... '.,.,.,. ¦ . ¦ , „ ,„ ¦'.,'_.¦'-,i!„i'jr-..: de um-anuo para o estudo dos con-face a mudança de-iumo diplomati- ,,. ....
o,-por parte do governo de Buenos W" internacionaes, afim de dar

Aires. Ha ainda a!gt^;:p?nVo.si,;que i HmP° a ~-ue 
«rWMjKm as paixões e

os descontentes coma ápproxilnação
brasileiro-argciiiina põem em desia-
que, procurando mostrar nelles ou-
tros tantos signaes de que na repu-
blica platina a corrente «pposta á
politica da tniplice cutente s-ul-amc-1: .
,-icáná é bastante forte para impedir, do Braísl1 c 

,do 
ChlIc souIj.c*am »PP*Í

que'ria calma se pudesse encontrar a
sóiitção da crise. Foi devido á pre-
cipitação dos acontecimentos que, cm

O México ameaçado
pela Inglaterra

México, 6 (A. H.) — A Inglaterra
acaba de enviar uma nota ao governo
sciç-ntificanclo-o da presença de sub-
marinos allemâes no golfo do Mcxico e
advertindo-o de que os alliados tomarão
enérgicas medidas se esses navios de
guerra inimigos receberem qualquer au-
xilio nos portos mexicanos.

A nota exige rigorosa censura nos
,. , ' . ' ' . 1 serviços dc telegraphia sem fio das es-

IGI4, a diplomacia eur.opea nao pode ! .ações nacionaes e accrcscentn que
ewitar a conflagração. Ainda bem
que as chancellarias da Argentina,

que o tratad.o do A. B. C. receba o car a formula que, em.caso dc algum

roferendum definitivo do pariamen-1 
a™' Wè;.desejamos-nunca possa

toi Esta -malévola intriga pretende 
sur?,r' 'Perlmltlra aos dll''.omfs ™'

basear-se no faeto de não ter ainda goc,ar com tempo e *™tic' para
,. . evitar que no nosso continente sea Câmara argentina approvado o ¦ „..-¦¦? , . .rtpitam as scenas de horror que 'hoje

se desenrolam na Europa.
tratado que j'á recebeu, entretanto,
assentimento parlamentar integral
tanto no Brasil como 110 Chile. .,._

,, „ . , N«0 comprem perfumes antes de visitar a'Examinemos essas allegaçoes de Pe.iumaria Nunes— 1.. S.r.Francisco 23.
per si e vejamos se alguma delia
resiste á analyse. E' certo -que o sr.
Carlos Beeú, quando estava , ainda
longe de ser candidato á suecessão
do sr. .Mtirature, escreveu contra o
ti atado do A. B. C, atacando mes-
n,ü as bases políticas daquelle accor-
do internacional. Mas ê preciso fazer
duas considerações que destruem pela
base a argumentação dos que daqucl-
ks escriptos querem inferir que o
cctual chanccller argentino vae mu-
dar a orientação diplomática do seu
paiz. Em primeiro logar, é preciso
notar — como o próprio sr. Beeú já
observou — que iia uma profunda
distineção entre as opiniões de tini es-
criptor, livre de todas as responsabi-
lidades, e as idéas que esse mesmo
eteriptor terá de adoptar como nor-
ma inspiradorá da sua condueta,
quando chamado depois a exercer um
cargo executivo de alta responsabi-
lidade politica. Não lia nenhuma in-
edierencia nessa adaptação das opi-
niões do homem ás exigências poli-
ticas que se impõem ao estadista. E'
aliás um faeto universalmente sabido
que ninguém, exige de um 'homem dc
governo que paute os seus actos ad-
ministrativos por uma rigorosa ob-
scrrtncia das opiniões, que cllc ex-
pi imiti quando gozava da irrespou-
sabiüdado do ostracismo. Querer,
portanto, que o sr. Becú ministro não
possa, ter opiniões um tanto differen-
tes das idéas <\o sr. Becú publicista
e politico opposicionistã, é uma pro-
va da má fé com que se está dis-
cutindo esta questão. Mas para tor-
nar ainda -mais clara a improcedencia
desse argumento é preciso assigna-
lar quaes os motivos que levaram o
sr. Bccú a combater o tratado do
A. B. C Abstraindo das razões in-
timas que poderiam ter induzido um
polilico partidário a hostilizar um
accordo, que seria um titulo dc gloria
para os seus adversários, basta atten-
der aos fundamentos em que o sr. Becú
bíiSebu os seus argumentos contra o
A B. Cy, para se verificar que não
havia 110 seu espirito o menor vis-
Itimhre de hostilidade ao Brasil.
Achava o sr. Bccú infeliz o trata-lo
dc A. B. C. por ver nelle a tendei-
cia a isolar do resto do continente
as tres principaes republicas, consti-
tuindò-se assim um núcleo de rtscen-
delicia internacional, em que o pu-
blicista argentino suspeitava um ger-
men irr.perialista cheio de perigos
para a paz continental. Era eviden-
temente uma idéa errada; mas não
existe nella coisa alguma que ju-sti-
-fique a exploração -feita em torno
desse incidente.

Quanto á supposta opposição exis-

Fol-te triste o dia ? Foi.te ?
Tristezas o tempo as leva.
Vae ao Rcpub ica á noite

. Gorar as delicias da liVÁ 1
«-¦q^xaor^warB

Comrar bem é fazer economia;
Desde pequenos tal verdade onvis.
%' oor Í*so que cresce a frt.\czia
Na antiga e'popular Casa .Jluiiiz.

Ftos & ResDionos
CAMPOS

IMTRI-SSÕES l.f.M-OUaATIV.lS

Alegre, a cidade em festa
])e que «tá bem nos dá prova.'
Toda gente, a -mais modesta,
Passeia . de roupa nova.

De trabalho e de fartura
Tudo ali uos dá a idéa :
Uma escola se inaugura,
Uma avenida sc estréa

E d'agua o abastecimento
Abre as torneiras ao povo
Aqui surge uni monumento,
Mais adeante um parque novo.

Sobre 03 trilhos biloiiietricos
A toda a velocidade
Ues isani bondes clcctricos
Aos extremos da cidade.

Estas notas mal rabisco"I. 
os presidentes lá vão

JA inaugurar o "Obelisco"
A abrir uma Exposição.

Palavra! I Ao ver tudo a .-.liilj
Disse de mim para mim :
Se t' tudo fita do Xiin,
Que cllc as faça sempre assim.

j Ao ver tão intensa vida,
L-íraballió a5sim, tão febril,

A gente pasma c duvida
Que isto aqui seja o llrasil

Pelo ar risonho c contente
De saude c de dinheiro

i Gu descubro em toda sento
Certo aspecto dc uzineiro.

Pir.-rric alguém , que eu nüo cor.lu.o,
Que cni Campos se vive á larga,
Quando o assucar c'i bom preço
Xinguem adia a vida amarga.

K vé*se por toda pnrtc
Tanta carinlia bonita
Que olhar não lia que sc farte
Do as fitar... c a gente as fita.

IJ fosse lá por que fosse
Aqui confesso a vocês
Que fiquei com a boca doce :
Vou a Caiu.os outra vez.

«
Si !S

¦Km Ipíbiery o vigário fez r.s rezes com
a jphi'flrmohÍça local. Houve por esse mo*
tivo grandes festas cm Ipamerv, com to-
citas c marche anx flambcaux.

Esce telesranima causou muita impressão
110 no.;so instituto Nacional de Musica, on-
dc a desliarir.or.ia é o estalo norma! ha
muito tcinp?.

O Ministério da Viação publicou' a lista
dos seus automóveis ; são cincoenta e tres.

Nât> se -.liga QUfi em ir.?.tería de viação
a garolina tstejaaios exaggoradimente
edeaiitados.

CjTano * O.

qualquer quebra de neutralidade são de
desastrosos resultados para o México.

O governo mexicano declarou em
resposta que, se os submarinos allemâes
entrarem em águas torritoriacs do Mc-
xico, tomará todas as medidas -exigidas
pelas circiimstancias.

Exprimiu, entretanto, a estranheza
que lhe causava o faeto da nota ter sido
enviada ao sr. Spring Ree, embaixa-
dor da Grã-Bretanha cm Washington, e
trnnsmitliila .para aqui por intermédio
do sr. Lansing, secretario dos Negócios
Estrangeiros dos Estados Unidos, quan-
do a Inglaterra mantém um represen-
tante diplomático jutllo ao governo do
Mcx co. ?

Cn a Mnie^esfcr
— i-..eyuiiies e rcsi.iiemes

:alves Dias

As operações na Aírica Oriental
Londres, (> (A. II. 1 — Um comum

nica.lo do quartel-general das. tropas
inglezas em operações na África Ori-
cnial informa que o cencral Northej-
derrotou uma forte columna alleniã ã
leste de Lupembe, fazendo S2 pris onei-
ros e tomando quatro peças de artilhe-
ria c prande atintiti-tlade de material,

A situação ia Grécia
Dez officiaes nacionalistas' pw-sos

poi- ordem do rei Gon.stantino
Londres, 6 — (A. A.)—De Athenas

noticiam que o rei Constántino torna
cada vez mais effectiva a sua perse-
guição aos nacionalistas.
I Dez officiaes gregos, qtte deixaram
antc-hoiitctn, pela manhã, a culndc dc
Tsikala, na Tliessália, e se dirigiam
para Salonica, onde sc iam apresentar
ao sr. Vcnizelos, foram presos, por
ordem do rei Constántino, nas proximi-
dades de Kozani, já na Macedonia, á
oes'e de Katerini.

Esses dez officiaes foram em segui-
da reconduzidos a Thessalia, sendo cn-
cerrados na prisão ele líalabaka, sobro
o rio Tempo, que passa por Larlssa e
desemboca 110 golfo dc Salonica.

O almirante Dn Fonrnet protesta
ein nomo dos alliados

Londres, 6 — (A. A.) — Tclcgrarrt-
mas ele Salonica dizem que o almiran-
te francez Du Fonrnet, protestou, cm
nome dos alliados, contra o enclausu.-a-
mento dos dez officiaes do exercito
grego que foram presos cm Kozani.

Contingente de tropas francczns
para, Kntoi-iiia

Athenas, C, — (A. II.) — Chegou a
Katerina u:u contingente de tropas
francezas.

Presume-se, cr.i conscoiiencia desse
faeto, que tanto os realistas como os
nacionalistas so retirem dali ininicdia-
tàmehte.

Os nacionnlistiis o seus parentr-s
perseguidos pelo i-ci

Londres, 6 — (A. A.) — A Morning
Post diz que o rei Constántino' perse-
çuc os nacionalistas, prendendo ott
maltratando os seus parentes e amigos.

Pi-lsão do um nnarcliista
Nova York, 6 — (A, A.) — Tcle-

gramnias da Grécia para os jornaes
daq-:i dizem que a policia cm Athenas
prendeu o anarchista italiano de nome
Pnpicto, o qual eslava encarregado de
assassinar o sr. Eleuterio Vcnizelos.

O inquérito feito em torno do caso
provou a connivcncia dos allemâes lies-
sa tentativa, tendo os seus agentes da
Grccia favorecido todas as pretenções
elo grupo a que estava filiado Papictp,

No Mosa e no Somme
Os francezes conqnisüm a aldêa

de Sailly-Saillisel

Paris') 6 — (A. íl.) — Comniunica-
do official dc hontem, á noite:"Ao.norte.do Somme, entre as nos-
sas .posições ao sul de Le Transloy,
ao sul do busque de Saint-Pierre Waast,
realizamos uma série dc ataques todos
bem suecedidos. 4

Entre Lesboeufs e Sailly-Sailliscl ob-
tivemos apreciáveis ganhos de terreno.

Em direcção a Le Transloy tambeni
avançámos algumas centenas de me-
tros.

A leste dc :Sailly-.Saillisel tomámos
uma trincheira e a maior parte du ai-
deia de Sailliscl.

Ao sul desta localidade atacámos si-
multatieamcnic por tres lados o bosque
de Saint-.Picrre Waast, tomando ires
trincheiras que defendiam as posições
adversas ao norte do bosque e toda a
linha inimiga na orla sudoeste.

.0 combate foi .muito encarniçado es-
pccialmeiite nesie ponto.

Todos os contra-ataques pronuncia-
dos pelo inimigo foram brilhantemente
repellidos.
, Durante a acção fizemos 5" pnsto-
neiros, dos quaes quinze officiaes.

Na .margem direita do Mosa, na rc-
gião do Douáumont, continuou a lula
de artilheria. ,,-.,,

Ocupámos toda a aldeia dc Vaux.
Londres, 6 — (A. A.) — Tele-

granima de Paris para os jornaes des-
ta capital diz ter sido publicado pelas
ultimas edições dos jornaes parisienses
desta manhã, o communicado official
do marechal Joffre, annunciando a to-
macia, pelos francezes, de ..bailly-Sail-
liscl, de onde foram completamente cx-
pulsos os allemâes, os quac3 tiveram
grandes perdas.

Os francezes fizeram muitos pnsio-
neiros, tomando algum material bellico.

ROUPAS brancas —Sortimento sem egual
i_a.a Mane .ester — Gonçalves Dias 5.

Varias notícias

Nas linhas italo-anstriacos
Os joi-nnes do Roma o o avanço

Italiano no Carso
Roma, 6 (A. H.) — Os jornaes .rc-.

alçam o brilho e importância das ulti-
mas vieforias das tropas italianas r.o
Carso, attrihuinclo-se ;'. admirável co-
operação da sua poderosa artilheria e
ao ímpeto- irresistível da infanteria. ¦'

A proclamação da H-
berdade da Polônia

' Nova York. 6 — (A; A.) — Um ra-
diogramnin dc Berlim confirma a noti-
cia dc terem o haiscr e o imperador
Francisco José, convindo cm proclamar
a liberdade da Polônia.

Será ahi instituído um reinado here-
ditario; que dará á Tolonia um gover-
no constitucional.

A Ga'itzia passará a formar um Es-
tado autônomo, segundo a proclamação
lida em Varsovia e Lublin.

Conconti-açSo do tropns portugne-
/ns em Caldas da Rainha

Lisboa, 6 — (A. H.) — As tropas
mobilizadas estão se concentrando em
Caldas da Rainha, de regresso aos
quartéis.

Londres, 5 — (A. II.) — A Bolsa
abriu esta manhã com uma excellente
impressão sobre a situação militar em
geral. O mercado encara tambcm de
maneira favorável o adiamento do Rei-
chstag. As compras e obrigações do go-
verno influenciam o mercado; e a dis-
ponibilidade destes valores não eguala.
ao que parece, os pedidos. Além disso,
os importantes depósitos cm banco, as
liquidações nos bancos da metrópole e
da província e as estatísticas do Minis-
terio elo Comniercio demonstram a so-
lidez da situ.vão monetária ingleza. Os
compradores . •::iin simplesmente o
momento o;--:, .uno .para fazej.-èhi as
suas operações. O-simples annuncio do
empréstimo inglcz de emissão a longo
prazo, em janeiro próximo, já contri-
buiu largamente para a alta de tres
pontos verificada durante a semana so-
bre o actual empréstimo de guerra ao
juro ele 4 e meio por cento.

K GUERRA NAVAL
Um submarino' allemão encalha

nn costa da Dinamarca
Copenharjiic, 6 (A. II.) — Encalhou

na costa ocidental de Dinamarca uni
submarino allemão que, depois -de va-
rias e inúteis tentativas de salvamento
foi destruído pelos tripulantes.

Uni navio' norte-americano - posto
a pijuo

Londres, 6 — (A. H.) — O Lloya
anmincia que o vapor norte-americano
iciiicic foi mcttido.a pique, no dia 2S
de outubro findo, por um submarinc
allemão.

Trinta homens da tripulação foram
recolhidos a bordo do vapor nome
guez - Tromp 9 desembarcados em
Barry.

De todas as linhas de
freute

Auemaniia — Berlim, 6. — O quar»tel general comniunica cm data dc 4 d»
novembro:" Príncipe Rupprecht — Ataoues d»
inimigo, que se seguiram a violentos
duello, dc artilheria, foram na sua
maior parte contidos ji no seu inicio
pelo nosso fogo. Puderam te- algum
desenvolvimento apenas numa área
muito limitada, a noroeste de Ccurcc-
lette e no sectDr Giieucdccourt-Lcs-.
boeufs, onde foram repellidos.

Abatemos nove auroplanos inimigos.
Príncipe herdeiro Guilherme — O

bombardeio do adversário contra asj
nossas posições nas alturas a leste do
Mosa, augnientou consideravelmente,
durante a tarde. Investidas francezas
entre Douáumont,' c Vaux foram infiu-
ctiferas. ¦

Príncipe Leopoldo — As vantagens
obtidas na margem esquerda do Nara-
jowkii estcnderain-sc com a tomada por
assalto dc novas partes da principal das
posições russas a sudoeste de Polira-.
Krasnolsie, qiie mantivemos contra ten-
tativas dc reconquista.

Archiduque Carlos — No sector nor*
te da frente oriental d.i Tra.1sylva1.ia,
maior actividade. Não se deram, porém,
até agora, importantes acções de itifan-
teria. Rechaçamos isolados ataques ru-
maicos na frente meridional. A altura
Rosca, a sudeste do Passo Alíscliaiiz,
foi occupaila pelo inimigo. Reconquista-
mos, a sudoeste de 1'redcal, unia posi-
ção nimaica já tomada em 2 ele uovem-
bro, mas perdida depois. Fizemos ncstal
oceasião mais dc 250 prisioneiros.

Marechal von Mackensen — Duráu-
te uma empresa dos monitores anstro-
húngaros contra a ilha no Danúbio çtsudoeste dc Rustsihuli, capturamos dois
canhões c quatro lança-minas.

Na Dobrudja nada de importante. Na
Macedonia a situação manteve-se itul-
terada.

Berlim, 6. — O. quartel general com-
munici em data do 5 de novembro:" Principe herdeiro Rupprecht — O
canhoncio estendeu-se 1 frente senten-
trional do arroio Ancre e aiitinpriu a
grande violência ao norte do Sointne.
Ataques de patrulhas inimigas, junto ao
Ancre, ao norte dc Courcelette, nas im-
mediações de Guendecourt e a noroestn
de Sailly, foram repellidos.

Principe herdeiro Guilherme — Nos
últimos tempos foram bombardeadas rc-
petidamente pelas baterias de Rcims as
cidades situadas atraz da nossa frciita
da Cli.T.iipagnc, que uao tinham sido
evacuadas pela populaçSo civil. Respon-
demos liontcm a esse proccdimrnto con,
o bombardeio daquella localidade.

N,i margem direita do Mosa vivoí
duellos dc artilheria cm pontos isolados.

Principe Leopoldo — Um pequeno
cmprchciidimento, bem preparado, deu-
nos hontem. quasi sem perdai, a posse.
da aldeia Mosheiki, a leste de God-.i-
zischki, onde aprisionámos 60 hoincha
c capturamos varias ' metralhadoras _álança-minas. Além disso a tituação
mantem-se inalterada.

Archiduque herdeiro — Na fronteiro'
nordeste da Tnansylvania conseg-.tirarí
os russos vantagens locaes no districto
do passo Toelgucs. Na frenle meridio-
nal iniciaranvse hontem combates cn.
tre as estradas através dos passos da
Altschanz c Bodza, que ainda não ter-
minaram. Reconquistamos a altura de
Rosca. 03 suecessos obtidos al.V.i do
passo dc Prcdeal foram completados
com a tomada de assalto do Clabücclc
c do Saiului. Toda a posição do Chi-
bucek, (|ue era poderosamente fortifi-
cada e tciiazinente defendida, ácha-sa
cm nosso poder. Aprisionámos ali 14
officiaes, enue os quaes uni còmmãri-.
dante dc regimento, e 1147 hoiu.ns. Ao
todo fizemos hontem 1.747 prisioneiros
rumaicos, capturando 8 canhões o 20
metralhadoras. O regimento de infan-
teria 188. merece especial menção. No
alinipamento do campo de batalha, ai
nordeste dc Campu-Lnng enterramos
somente entre os vallcs do Arpczel 8
elo Tirgului 1.000 cadáveres rumaicos.
Num ataout- p-orircssivo, a sudoeste do,
passo de Roí-henthurm, e num combato
viciorioso a este do dcsfiladeiro do
Szurdiik. fizemos 150 prisioneiros.

Marechal von Mackensen — Cons>
tanza e Mantralin foram bombardeadas
do mar, sendo causados alguns damnos .
na nrimeira dessas cidades. Os navios
inimigos foram postos em fuga petas
nossas baterias costeiras e aviadores.

Na Macedonia. nada de novo."
Austma — Vienna, 6 — 0 estada-

maior do exercito communica ein cjpta
de 4 do novembro:

"Caçadores imperiacs do Tyrol sur.
prelicndcram e destruiram um posta
avançado russo nas proximidades d«
Cohorodczany, a sudoeste de Stanisláo,
Batalhões allemâes tomaram novas trin-
cheiras russas no Narajowka, mantendo,
as contra violentos contra-ataques.

Na região florestal da Walacluá se«
ptcntrional, os rumaicos foram rechas»
sados por toda a parte. Ganhámos ter-
reno na fronteira sul da Transylvania,
Na frente leste aiigmcntou a actividade.
da artilheria inimiga.

Dccresccu, homem, pela manhã., a i!»
tensidade da luta na região do littoral
italiano, para augmentar novamente á
tarde. No Carso, devido ao nosso fogo
de barragem, o inimigo não pôde obter
vantagem alguma. Ao norte do Wip.
pach, entre o Vertoibiça, c a aldeia des
BiglirJ, o adversário conseguiu penetrar
ras nossas posições que reconquistamos
por um contra-at#que immediato. Em
Monte Santo c Cronberg, investidas da
vários batalhões de "bersaglieri" que-,
braram-sc em frente aos nossos obsta»
culos.

Em toda a parte o inimigo soffrca
perdas sangrentas. l-'izemos entre quar-
la-feira e hoje, 3500 prisioneiros.

Os nossos hydroplanos bombardea-
ram, com êxito, 03 estabelecimentos
militares eni San Canciano, Moníalcono
e na costa adriaíica. "•

ÍXGi.ATERit.v — Londres, 4;—Einqiiari? .
to nas diversas frentes cie batalha a
situação continua duvidosa ou inaltcra-
da, exceptuado o brilhante avanço fran-
ccz em Verdun e as renovadas marte!-
ladas dos italianos na sua prts-io é:n
direcção a Trieste, os principaes acon-
tecimentos na semana localizaram-se
na Grccia e na Noruega. Na primeira
a difficil e obscura posição entre os
realistas c venizclistas ameaça ..ugmen-
tar as difficuMades; porém, a opinião
puMica na Inglaterra deu logar a uai
forte repudio da noção corrente- de queos alliados tivessem abandonado Vcili-
zelos, declaração esta da qual os rea-
listas estavam tirando partido, terido.
como base a. allegação de que os allia»
dos não tinham repudiado o novo mi-
nistetio grego. Isto clareou a atmosphc-

____ajj*t«B. IW.imento nacionalista progri-
«ft favotavielmente entre o «ntbusiasmoi
joputar e «S» .0 apoio dos alhadott
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Abusos da leopolÉa
Bailway

(A. «Leopoldina kailway, a poderosa
companhia que esta no gozo da vas-
isalagem de toda a extensão do terri-
tonio brasileiro por onde passam
os seus rails, teni ainda a grande fe-
dicidade de não encontrar «nunca fis-
caes do governo que lhe 'fiscalizem
os actos c a obriguem a entrar._ na
firdem, «Nem mesmo lia que admirar
que ella, lá por fora, pelas zonas des-
povoadas que percorre, faça o que
quer som receios^ dc nenhuma espe-
cie, quando aqui mesmo, quasi no
coração da nossa -iif&j, zomba dos
interesses populares com a mais am-
pia desfaçatez!

«Não lia quem não se recorde do
•formidável escândalo praticado pelo
sr,' Nilo Peçanha quando, pela mor-
te du mallogrado dr. Affonso Penna,
assumiu a presidência da Republica.
Esse escândalo, largamente tratado
nestas coitrmnas, .consistiu cm per-
•mittir que a Leopoldina Railway
trouxesse as suas linhas até á Praia
J'Yirmosa, por simples e bizarro -pre-
sente que o .governo lhe fez de umas
vantagens pelas quaes a companhia
já linha antes offerecido alguns mi-
íliarcs dc contos! A's scdttcções da
sereia resistiu o próprio dr. Affonso
Penna, que entendeu -que a grandeza
do proveito que a companhia iria
tirar da concessão que solicitava devia
ser compensada -com vantagens cor-
relativas para o Thesouro. Bastará
lembrar que a Leopoldina iria ver-se
livre dos transportes por mar de
grande numero dc passageiros e de
mercadorias, poupando com isso ver-
bas 'bem volumosas atitiualmcute, e
que, além disso, o facto de 03 «eus
trens chegarem até á Praia Formosa
ainda llic daria-ensejo para explorar
transportes por nova arca das zonas
suburbana e rural da cidade! Morto
A«ffonso Penria, a questão foi resol-
vida em dois tempos, c a poderosa
•empresa logrou locupletar-se com a
concessão, sem o dispendio de um
nickel que tivesse entrado no The-
souro. Todavia, a Leopoldina Rail
uay deveria construir um viadueto,
como fez a Central. do Brasil, para
evitar que os .seus trens impedissem
ò transito publico pelas ruas Coronel
Figueira de Mello, S. «Christovão e
outras. Devia construir, mas .não
construiu, nem, parece, construirá,
porque não tomos governo com a «e-
cessaria capacidade para governar e
para acabar com o abuso que muito
diverte as gentes da Leopoldina, mas
que muito incommoda a população
das zonas da cidade prejudicadas por
aquella ferro-via.

Quem transita pela rua Coronel
Figueira de Mello, por exemplo, é
obrigado a interromper o sen cami-
nho durante dez, quinze c mais .mi-
mitos, ora porque as machinas estão
cm manobras, ora porque vão passar
trens que .sobem ou que descem, de
passageiros ou dc carga.

Desde ha muito que o governo de-
via ter obrigado a Leopoldina a con-
itrtiir o viadueto para a passagem
dos seus trens, de sorte a evitar os
repellidos desastres que se tem dado,
c a restituir ao povo a liberdade de
locomoção, lioje absolutamente pre-
judicada pelos trens daquclla estra-
«Ia. Mas o governo está também aco-
corado d.cante da poderosa compa-
nhia, c nem sequer lhe passa pela
imaginação que lhe cumpre impor a
construcção dp viadueto, já -que a
Leopoldina se "íocuplciou com a con-
cessão graciosa que lhe fez o sr. Nilo
Peçanha.

iVla.5 não é -só,desse facto que te-
mos que tratar; iDa estação dc Leitão
da Cunha, 'fazenda dc S. Joaquim,
escreve-hos o dr. Isaias Pereira Soa-
res, para nos relatar o seguinte:

O trem mixto que a Leopoldina
faz correr diariamente, entre as cs-
taçqcs de Satit'Aiina dc Martthy c
Magdalena, em virtude do scu mal
organizado horário, j'á proporcionava
aos -passageiros á esta fanta viagem
de doze liorasv pois, partindo Ú9 seis
horas e dez minutos da manhã, che-
gava ao seu destino ás iseis e dez
'minutos da tarde. Pois esse horário
deixou de ser cumprido, chegando
actualmente os trens com atrazo de
horas ao scu destino.

Por que esta demora qtte lauto pre-
judica o publico?

Vão os leitores ficar cdtficados
com a resposta á pergunta feita.

ÍE' que a Leopoldina está fazendo
o serviço da Usina de «Conceição de
Macalui, e aproveita'á 'locomotiva do
referido irem .mixto, para fazer o
transporte de canná, de lenha c de
vagões vasios! .Dahi resulta que nas
estações intermediárias de .Arama-
«ma a Paciência fica o trem parado
durante tempo excessivo, agiiãrdán-
fio os passageiros quer sejam feitas
Iodas as manobras que interessam .10
.serviço da Usina! Só depois elles
podem, seguir a sua -niassantissiina
peregrinação I'

O povo, prejudicado, escarnecido,
ludibriado c explorado, protesta, «ras
¦protesta cm vão, _ porque, Iralando-se
da poderosa e rica companhia, não
ha fiscaes que impeçam taes abusos,
nem governo que a chame á ordem!

'O sr. Wencesláo llraz quererá,
porventura, olhar para as pequenas
e çomeziiihas, coisas da administra-
ção publica, informando-sc de quan-
to 'lica dito. e dar uni passeio até á
Praia Foi-.tiíosa, para admirar da pa
ciência com que o povo tem suppòr-«lado a','é 'hcije a tyranitia com que a
Leopoldina Railivav o trata?

lAs pequenas coisas são também
assittiiptos de governança, e não são
somente os grandes problemas admi-
nistrativos que exigem prompla so-
lução.

IMetla-se a Leonoldina na orde-m,
• já que 'fora da ordem ella tem an-

dado! ¦ ¦•tra n» «o*..»**. _mi ¦¦ , .,-¦¦¦
VISTA-SE BEM! Compro um ter-
110 nn modi. poi* 45$ 011 50-S, Ií.
Ci*ii«ii:iviiiii. 1-115. CASA PARTS'-
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UM PEDIDO DO MÉXICO AO
ISSO GOVERNO

O ministro das Relações Exteriores
reitictlcu 00 seu collcga da Viação uma
nota da legação do México, pedindo,
em nome do governo dessa republica, c
por meio dc um accordo, que os vapores
brasileiros que demandam os Estados
Unidos, façam escalas pelos portos uic-
rxicaubs.

O sr. Tavares de Lyra comniiuiicou
ao seu collega, em resposta, que actual-
mente apenas duas empresas nacionacs,
a Companhia Conuncrçio c Navegação e
o Lloyd Brasileiro, ,rcá'i'zam serviço dc
natureza internacional, sendo que a pri-mi cm não convém fazer com que seus
vapores escalem portos mexicanos, con-
forme informação prestada pela Vnspe-
ctoria Federal de Viação Marítima c
(Fluvial.

Com relação jo Lloyd Brasileiro,
cujos serviços se acham sob a jurisdi-
<rção do Ministério da Fazenda, comente
esse departamento poderá resolver o as-
surrupio, nffirmou ainda o titular da
pasia da Viação.

A DEGOILA DOS
FUNCCIONARIOS

COMO UM SENADOR'
ENCARA A REVI-

SAO DOS QUADROS
DO PÜNCCIONA-

LISMO
Em palestra, no Senado, outro dia, o

senador João Luiz Alves nianifcstára-se
contra qualquer idéa de revisão do qua-
dro do funecionalismo publico, achan-
do-a impertinente, iniqua e absurda a
todos os respeitos. Mas essa opposição
s. ex. a expressou numa plirase vaga,
ao discorrer de vários assumptos, sem
que se precisassem os motivos de sua
repulsa. Emprazámol-o, então, para uma
entrevista. . ,

Depois da reunião da coninírssão de
Finanças, hontem, ainda no Senado,
conversámos largamente cem s. ex. a
respeito do assumpto. Que opinião tinha
s. ex. sobre 'a disposição approvada 110
orçahicnto, pela Câmara?

Resposta textual:
— Pôde dizer 110 Correio que o Se-

nado não approvará essa disposição cx-
druxula contra que sc levantam as -pro-

prias .pedras.
Antes de tudo, o que o funccionalis-

mo precisa, é dc estabilidade. Só a es-
fabilidade dc funeções dará ao funecio-
mario o amor ao cargo e é com cila que
se podem formar as capacidades pro-
fissionaes. Sob a ameaça permanente do
cutello, não ha empregado publico, obri-
gado a considerar a serio as prováveis
contingências da miséria, que leve a
serio o emprego. Mas a disposição que
autoriza o governo a rever os quadros,
despedindo os empregados de menos de
dez annos de serviço e mantendo os de
mais de dez anno», é iriexoiíuivel e in-
constitucional. Senão vejamos. Ahi se
subordinam os actos do governo, nesse
sentido, á approvação do Congresso.
Ora, o que o governo subordinará á
approvação do Congresso, são actos
cuja pratica lhe cabe exclusivamente,
pe!a nossa Constituição. São as notnea-

ções de A. ou B. e as dispensas dc C.
011 D. que competem só por si ao go-
vorno c que entretanto ficam ad refe-
¦endum fios câmaras da Republica. Quer

dizer, o poder executivo passa a propor
e o Congresso dá-se a faculdade dc no-
mear ou demiltir. Por outro lado, sem
a cláusula ad referendam a inconstitu-
cionalidade, seria ainda mais evidente,
porque se trata de reorganização de

quadros ou creação dc quadros novos,
o que é atlribuição do Congresso. Não
h«* por onde fugir á balburdia.

Agora encaremos o íado moral. Essa
revisão já foi feita so*b o actual gover-
no c cm virtude delia appareceram os
addidos o pana que nenhum empregado
fosse dispensado surgiu o monstruoso
imposto sobre os vencimentos do fun-
cciónaiistno. A verba dos addidos mon-
ta a 4.891-.683*5000 c o imposto do fim-
coiunalismo sobe a 19.000 contos dc
riiís, Para manter os empregados que
ficaram addidos, creou-sc o imposto,
que ainda deixa ao Thesouro um
resultado de mais. dc 14.000 con-
tos. Depois disto quer-sc manter o
imposto, deitando fora esses emprega-
dos. Não é moral. Nem comnrchrndo a
distineção entre os funecionarios dc
mais ou de menos de dez annos dt* ser-
viço. Ein boa theoria, os dc menos tem-

po de trabalho, devem ser mais activos,
mais dispostos a cllc'. Deixando, porém,
isso de parte, a situação que a lei deu
a esses funecionarios — c que qualquer
tribunal lhes garantirá — é clara: antes
da lei, 'havia uma situação de facto.
mas veiu a lei e creou uma situação de
direito, clara, precisa, insosr-hismavel,
onde determinou: "o governo conscr-
vara os addidos que já estão nesta si-
tuação c 03 que- surgirem com a sup-

prssão de logares", diz o art. 136 da
lei orçamentaria de 1916.

E aqui terminou a .entrevista.
Sabemos que o representante do Es-

pirito Santo falará na coníniissão de
Finanças c se fõr preciso no plenário
contra a immolação do ftinccionalisnfo.

A sua .palavra sempre brilhante illus-
trará o voto do Senado contra essa ini-

quidnde.
——-. mwOÊ0 <* m\V> # "" "

A suGcessão do Pará

So V. Ex\
nositos ile

f!__\'mm

fôi* visitar os dc-
veiiiln il<- moveis

O-STAI
lérii òcciisUTo ilo verificai* como
são graciosos o práticos os
seus cstyl.iis, como «5 perfeito
o seu üciiiiãniòiiiò o como são
Boas as condições de paga-
:;-. mento e preço. *
GONÇALVES DIAS 71

URUGUAYANA 82

nos bastidores...
A politica paraense esteve, hontem,

em effervescencia, na Câmara. Desde
cedo que se encontravam no Monroe
os srs. Justiniano de Serpa, Bento de
Miranda, Passos de 'Miranda c. Barbo-

a Rodrigues, em coníabiilàcõea, Que
haveria ? í

Tinha havido isto:
— Na- véspera, á noite, ou na ma-

nhã mesmo de liontem — informou-nos
pessoa pouco inais ou «menos -autoriza-

a —«os deputados paraenses^ haviam
resolvido desistir 

"desse 
negocio de

leaderança c cada- qual tomar, no caso
de suecessão do Pará, a. attitude. que
lhe convièssc.

A tendendo generalizada entre os de-
.pulados paraenses era a de romper com
a candidatura- do sr. Silva Rosado,
áp.réseiitàdá pela convenção do partido
situacionista do Estado, lançando a can-
iidalura do sr. líloy Simões. Em lodo

o caso —. isso pudemos surprehcnder.
110 Monroe — aguardava-se a chegada
á Câmara do sr. Castello Branco e do
sr. Arthur Lemos. Ambos chegaram.

Antes, porém, dc chegarem esses re-
prescntántes paraenses ao Monroe, os
srs. Justiniano de Serpa, Barbosa Ro-
drigties; Passos de Miranda e Bento de
Miranda localizarani-se na sala do pre-
sidente da Câmara; onde prosegtiirani
na .palestra encetada nos corredores da
Câmara e parcialmente por nós surpre-
hendida. Trataram, então, do modo
como conviria ser manifestada ao sr.
Enéas Martins c á commissão executiv;
do partido situacionista o apoio ou a
discordância á candidatura do sr. Silva
Rosado. Telegramma collectivo, ou dt
cada um dos membros da bancada ? A
vacillaçâo era visível.'. O sr. Justiniain
de Serpa estava resolvidamcnte dispôs-
to a não arrastar os seus companheiro
de representação a nenhuma attitude...
Confabularam os quatro, porém, ,e con-
tabularam longamente.

Com a chegada, entretanto, daquclles
dois politicos paraenses á Câmara, hou-
ve, quer-nos parecer, uma modificaçãr
scnsivcl nessa vacillação, O sr. Artliur
Lemos e Castello Branco conferência
¦am alguns minutos com os seus dc-
mais companheiros de representação 1
foi, afinal, resolvida e assentada a rc-
dacção uo telegramma com que a bati
cada paraense na Câmara c no Senad
leveria responder ao ultimo despach

tclegraphico do sr. Enéas Martins, com,
municaiido a escolha e indicação d
nome do sr. Silva Rosado. Esse tele
gramma foi redigido pelo sr. Arthur
Lemos, soffrcndo ou não as alterações
que os deputados julgaram conveniente
alvitrar. . ¦ .

Que dizia esse telegramma ? O si-
gillo guardado foi absoluto| _

Depois, .todavia, das coníabulaçqes
havidas em torno desse telegramnui;
de conteúdo mysterioso, os deputados
paraenses despersaram-se, com exce
pção do sr. CastcMo Branco, que, jun
tamente com o sr. Arthur Lemos,
muito «á tarde, quando poucos lycurgo*-
ainda trocavam pernas pelos corred;
res do palácio das columnas, se poz
a confcreiiciar com o sr. Antônio Ca
los, leader da Câmara, na sala do se-
cretario desta. Essa conferência per
durou cerca de üma hora, sendo at'
agora ignorado o seu resultado.

¦Os deputa/rios paraenses qtrc se reti
raram do Monroe antes da rcalizaçã-
dessa conferência, porém, isto é, os
srs. Justiniano de Serpa, Bento dc
Miranda e Barbosa Rodrigues, reuni-
ram-se, posteriormente, numa casa que
cnmmercia lambem com salada de fru
tas, á -Avenida 'Rio Branco.' onde con
tabularam ainda sobre a politica é n
sríioccssão paraenses. 'Egualmente des-
sa palestra nada. transpirou, sendo
comtudo, provável que delia não tenha
saiilo iiiimune a pelle do candidato es-
coVhido -pela .convenção paraense uli*'
mamente reunida em Belém.

Para remate dessa baralhada da po
litica do Pará em torno da suecessão
governamental. — .baralhada que sc 'hn
de esclarecer, sabe Deus como — sa-
benios, por informação telegraphica po-
sitiva, que os srs. Eloy Simões ç Mar-
tins Pinheiro, figuras .preeniMichtes
do sitüacipnisniÒ paraense. >'«;'ssen;i-
ram da indicação do nome do :iY.',.S'it-
va Rosado, toiidrj ale procurado .já' .0
sr. Lauro Sodré.

•m < mm »»ii. . '

Th i'A reforma do systema
tarifário do serviço

telephonico
Interrompemos a publicação^ <los

artigos em que vínhamos estudando
a momentosa questão que ora òccmja,,
a attenção do Conselho Municipal,
afim de dar publicidade á catta que
nos foi hontem dirigida c cuja publi-
cação evidencia perfeitamente it boa
fé com que discutimos o assumplò-

Concordamos com varias considera-
ç5es expostas na missiva e temos ai-
gitmas allcgaçõcs novas a fazer -que
não lembraram ao nosso correspon-
dente. .-v- 

'

A ampla discussão dos termos -dá
rcforirta é a condição preliminar e
que não servirá unicamente para"clu-
cidar o publico, mas ainda a Compa-
nhia provar que, solicitando dos'- po-
deres municipaes novos favores, oífc-
rece á população do Districto vaiita^.
gens correspondentes,

Já mostramos, em artigos anteria-
res, que a tarifa proposta em substi-
tuição a actual, com a extineção das
zonas, cada qual com um preço, pf-
ferecia ao assignante tão grandes van-
tagens que negal-as só poderia ser.
obra dc má fé, uma burla feita aos
leitores de semelhantes allegaçõcs.

Com algarismos irrefutáveis isso fi-
cou claramente, positivamente com'-'
provado. '.' ;'..":

Dissemos ainda sobre a tarifa pro-
porçional proposta, baseada no eqtiita-
tivo principio do pagamento na pro-
porção do serviço prestado ao' ássi-
gnante _' pelo apparclho telepliòiifo,
que vinha favorecer aos pequenos
consumidores, dando cnsanchas !a. iim
grande numero, ora privado desse be-
nefic'o auxiliar, de tel-o env sua
usa, concorrendo para o desenvolvi*
mento do serviço 110 Districto,: tor-
nando-o ipso facto mais cfficiénté,
mais útil.

Ao grande consumidor, dc transa-
cções vultuosas, cabe compensar pro-
porcionalmente ao apparelho as'ul'li-
dades delle auferidas, as despesas por
elle poupadas, as economias com cile
realizadas, os lucro* muita vez, pro«-
porc'onados pela quasi -iustantaneiçla-
dc das còmmúrhicáções; é razoável
essa retribuição por um serviço que
facilita grandes proventos.

A esse respeito, na discussão trava-
da no Club de Engenharia, disse o
illustre profissional Dr. Sampaio- Cor-
rea:

— " Um telephone, installado cm
minha residência, presta-me serviços
muto differentes daquellcs que uni
¦otríro ippparelho 'ms pódc * prestar,;.,.in,io installado em meu escriptorio
.•jiiimerçial; na segunda l,iypotlie|e¥a
utilidade da instaUação, as • tclephótfc-
nas expedida*; podem ser até ava!'a-
Ias cm dinheiro, o que já não acon-
'ece, dc um modo geral, no segundo
caso. .. 

' ..
Dahi se pôde concltiT que os pre-

ços fixos, além dos quac» deve vi-
«orar a tarifa proporcional, não po-
dem ser egtiaes nos dois- casos.- -.....,

Por outro lado, estabelecida a ta1.
rifa proporcional, alémido. preço fixo
correspondente ao, trafego básico, se*
a primeira fõr bem elaborada, e. o.
segundo' fõr 'bem 'calculado, será pos-r
sivcl ál«ànçar'..!a vtilgarizaçjío do te-
ie.ph.one. pela inctalia'çãoi"do"uvaior nu-
mero- i|e.;appar:elhosj nisto é que deve
constituir-,a!,ela'st'cid.ade das tarifas.

: E ,se.o-¦ numero dos apparelhos aí,"
gmentaf,"graças, ao systema tarifário'
inloptado, p\antigo assignante para o

salutar, esse de fazor variar o preço
com a utilidade, que elle lem, sido
respeitado por fôrmas diversas, em-
bora, em differentes paizes do num-
do: rèspeitaram-11'0 os Estados Uni-
dos, fazendo a tarifa proporcional
mixta; respeitou-a a própria Allemã-
liha cujo exemplo foi assigna.auo
ipelo Dr» Mario Ramos, estabelecen-
do tarifas variáveis entre 80 e 200
marcos, conforme o numero de ap-
paremos telephonicos iustallados em
cada cidade."

Em aparte então ao Dr. Sampaio
Corrca, o illustre Dr. Osório de Al-
meida affirmou "ser o systema pro-
porçional, o racional"; e cm outra
oceasião "ijiie o negociante utilisa-se
do apparclho telephonico como capi-
tal." ¦ .

A* tabeliã proporcional de base
fixa. suggerida pela Companhia Tc-
lephonica, preferiu o Dr Sampaio
Corrêa e adoptou o Club de Enge-
hilária,-em suas conclusões, a tabeliã
proporcional difíercncial, que visa fa-
vorecer o maior coii-umidor, dimi-
nuindo o preço da teleplioncma á pro-
porção que o seu numero avulta.

Essas vantagens comprovadas, dc-
monstrudas no estudo qne vimos fa-
zendo com a "lealdade c critério" que
nos reconheceu o nosso missivista de
liontem, examinaremos os outros as-
pectos do projecto, adoptando o cri-
terio que nos foi suggcrido pelo nos-
so correspondente.

Antes porém dc fazcl-o concorda-
mos preliminarmente cora a sua lem-
braça da conveniência de ser publi-
cado o actual contracto juntamente
com, o projecto dc reforma.

Com a publicidade ampla dada aos
dois documentos, terá a ganhar a
Companhia Telephonica. demonstrau-
do que não ae apavora de qualquer
analyse ás suas pretenções; ganhará
o publico, o maior interessado no as-
sumpto, colhendo elementos para jul-
gar da razão ou sem razão dos ata-
quês tão encarniçados e da defesa

feita aos termos da reforma.
Aguardamos essa publicação para a

analyse detalhada das alterações pro-
postas. Um ponto, entretanto, convém
ser aclarado desde já. Entre as alie-
gações contrarias á reforma está a de
sua inconveniência agora, quando faj-
tam somente 12 anna? para a termi-
nação do contrato actual,', revertendo
nesse caso todas as propriedades, iu-
stallações e inateriaes da Companhia
á Prefeitura.

Esse ponto, que para mtrtos é obs-
curo ainda, inclusive o nosso missi-
vista, ficou perfeitamente elucidado
quando da discussão 110 Club de Eu-
genharia, por tuna commuuicaçfio fei-
ta pelo Dr. Miranda Ribeiro.

Não haverá reversão dos bens da
«Telephonica á Prefeitura, findo o
prazo do actual contrato. Se a Pre-
feitura qtrzer explorar ou a otitrem
confial-o terá de indemnizar a cm-
presa exploradora, pagando-lhc 50 °'\"

(cinctactnta por cento) do valor dos
immoveis c 33 °|° (trinta c tres por
tento) dos apparelhos, installações,
etc.

Tsso é bem diffcrentc da reversão
pura e simples a 

'tfiie 
se alhiue sem-

pre como tinta grande perda que *Vai
soffrer a Prefeitura com a proroga-
ção do contrato. E o additivo lembra-
do pelo nosso missivista — què cs-
ses bens .fossem entregues em perfei-
to estado dc c&iiscrpacão figura nos

DIÁRIO DAS MANOBRAS
Segunda-feira — distamos a findar

os exercícios. Amanhã, lerça-feira. te
remos tle abandonar o acampamento e
seguiremos em manobras de brigadas,
sendo necessário para isso o "bivaque"
—que consiste em parar durante a noite
no logar onde se encontrar a tropa.
Proporcionarei aos meus leitores a agra-
davdl noticia da minha "retirada", com
vivos agradecimentos.

Em minhas notas de hoje não posso
deixar de contar a linda impressão que
mc produziu a visita que fiz 'lioiiicni ao
oitavo 'bata'.hão quando a, primeira
companhia fez circular um jornalsinho
cheio de dilos de espirito e "charges"
ciigraçadissimas. Intitulando-se " O
Batuta", apparcceu 110 acampamento
após a inauguração do " Bosque do
Amor", um aprnsivel carramanclião que
servia de abrigo ás famílias aqui cm
passeio.

O primeiro numero do "O Batuta",
vem rc!p'.eto de caricaturas, destacando-
sc a " Barraca da frente", a "Cobra dc
chiicallio". "O inimigo", e 11:11 cxcel-
lente "protraii charge" do Baplista
Leal.

O jornal dos voluntários publica a sc-
giiinlc ordem do dia:

Primeira parle — Caçada ás cobras
na.5 palhas da inverrinda,

Segunda parte — O avanço na boia.
Terceira parle — Exploração para o

banho.
Quarta parle — O perii;o da fuçra dc-

vido á patrulha invisível da eslação.
Quinta c ultima parte — Silencio ;>ro-

fundo, cochilo, somno. c a cacetissima
alvorada, do dia seguinte, acompanhada
do desejo de não fazer exercícios.

Sendo essas as minhas ultimas notas
sobre a manobra, não posso furtar-me
a contar um caso horrível que tem se
passado todas as noilcJ no acampa-
mento do o" batalhão. Todas as noites,
das 1.1 horas em deante, os voluntários
tem ficado profundamente curiosos em
descobrir dc onde paru- um certo bani-
lho ensurdecedor. Homem finalmente
descobriram que o terrível ruido nue
despertava todo o acampamento era
apenas o diplomata bahiano Renato
Lago que roncava, de tal fôrma qúe o
Rosado, seu companheiro de barraca,
vive amedrontado, sendo mesmo visto
honrem a dormir com um olho aberto
e .-miro fechado. — CAPOUAL.

-*.<^--*ff-<7>^>0-.-

Belier. . . todos bobem, mns s<">
bebe bem quem bebe

CASCATIXTIA

Â NEGOCIATA MEÍSEL COM
A CENTRAL

: Foi.;noticiado que Charles Meisel iria
levantar uma caução de 50:000!;, que
fizera na lliêsouraria da Ccnlral do Bra'-
sil e que era ,1 garantia de u:n con'.
'.ralo para o íortietyiiiento de 60 tone-
Ias.de carvão. Esse facto mnliyoii a
presença dos credores de Meisel em
mimas dependências da listrada, á cata
tle informações sobre' a mesma cau-
cão.

A caução de. Charles Meisel foi pc-
ahorada por dois 'dos credo-es, une as-
s'm ptizerain termo ás continuas visi-
-as ii Central.

A' directora da Centra! foram apre-
sentadas duas precatórias. A primeira;
ile dr. Pires c Albuqiicrnue, juiz da 4a
vara, a rcquérimenlo de Phi'adclpho
Andrade, afim de ser penhorada.minn-
'ia necessária ao pagamento 'da, i.inpor-
tancia devida ac-mesmo oor Charles Mel-
tel e que órçaVipor 20 contos. A segunda,
do dr. Antônio Paulino da Silva, juiz
Ja 3" vara eivei, a requerimento uc
No-Miando Miranda de Almeida, para
puaniento de 27 :z5u$ooo,

\ penhora foi feita á tarde e ficou
:0111o dcpos:lario o thesoureiro da Cen-
•ral, dr. Bastos Junior. ,

Falava-se que um industria! uesia
r-raça eslava ameaçado de perder Sr-
rimos, que havia adearitadò a Charles
Meisel. Desse dinheiro; 3»-contos fo-
•-rn ter á mão dos intermediários mais
ju menos poderosos. ,

Parece que os demais credores vao
n=.-ir do mesmo expediente, af-m "e
tonseguircin reliaver o que estao amea-
cados de perder.

Assim sendo, a. caução
s-biiietitida a laleio.

cnnlxar em a 'tia nslallação pre-pria,:
novns utilidades cada vez maríyires-
centes. . . .--; -;:.!'ii'!i

O principio c tão vcrda^cirò-íiJHãò

qual o teleplione;--representava «mai tc™°M'° «^ SK&, 5 , ÍÜ£
determinada utiPdade.: passaru^^ .#TT$fJ ÍS Si %&*dar. suggeridos pela carta, liontem

iptiblicnda. obriga-nos a reservar para
artiaiiriã a continuação da analyse aqui
iniciada:'(Do1 imparcial do hontem).

deverá ser

Ilplier. . . todos bebem, mns só
bebe bem quem bebe

CASCATIXHA

NOTICIAS DE PORTUGAL
Lisboa. 6 (A. II.) — Eslá publica-

do o relatório militar sobre os sueces.
sos desenrolados no Porto 110 dia 9
de outubro findo.

A coníniissão de inquérito louva rt
atlitudé da officialrdadc e iuiornii qu*:
iodas as praças que tomaram parte nas
decorrências foram castigadas.

Lisboa, 6 (A. II.) — A mocidade
catliolica desta capital conimemoroti so-
leniiémente o centenário de XturAlva-
res, o Coiidestavel.

Presidui a sessão, qr.c esleve muiro
ccr.co!: id.i e em que foram primmcia
dos v.iros discursos phnegirito», o sr.
cardeal patriarcha dc Lisboa.

¦¦1 m-rHBt&*fl)»4SCm»Srtpa 11 H .. , ¦"São Loiiresico'>!l ——' Cigarros po-
plilarcs de fumo

io Xovo, para 200 réis. com valiosos
rindes. LOPES SA' & C.

Bom Cnfõ. Clinnolnte t- Bómbon.*-
S:'. no MOIXItO |)I! OURO.
-*—^*jO**i>«*1>>***>*1'»*11

AS LMSSSAS DE HOJE
•Rezam»? as segiiinlc>( por a-n:;, tle:

- Dr. Carlos Augusto Valente de No-
iraes, ás 9 horas, na egreja de S. João
Jtaptista;

Antoiro Ferreira Gomes, ás S horas,
Oa egreja do Sacramento;

Amélia Augusta Pereira, ás n horas,
__a csriía da Conceição c Boa Mor!.-:

ErncíTO AiiRiisio Mesquna. ás 9
T»5, I

Paula.

Café Globo r-J>%
Ar- niicrins .1- C".

—-«rai-<><*5*-<»*-Ci**--

late, hontmm
USÍ-T dc cIlO-

Augusto Mesquita, as 9 "!'". •¦'
greja «le & Frarwiw-» dcl

Escola de EsiaMaior do
Exercito

O director da Escola de Estado-
Maior tio Exercito recebeu cominunioa-
cão de que a turma de alumnos que sc
aeba cm vinçem de inütr.-.cção. sob a
direcção do inslructor i° tenente Joa-
cuim de Souza Ueis Neilo, chegou
hbntetn á c;.I.".de du Cavias, 110 Rio"rãndu «lo Siri.

Essa turma regressará ca próxima
mana.

'Do dr. Affonso Diohysio Gama re-
céhcuios unia brochura tratando do"Alistamento eleitoral da Republica''..

mMW3a*&mtlS->»*>*tTmm-m .....i-.— ¦

ÜDia circular enviada aos in-
spectprés escolares da

Preleiiura
Foi enviada rros inspectores escolares

a seguinte circular:"Afim de facilitar o, serviço da Di-
rectrvia Gera! t!e Estatística c Arcliivo,
deveis determinar aos srs. professores
dos vossos districtos o fiel cmiiprirnen-
to das observações cxaraíias no fim dos
mapiíAS eitalisficos da matricula c fre-
quencía, isto é. discriminar o total de
alumnos excluídos apenas 03 eliminados.
registrados nas escolas, quer 110 mez de
outubro .quer no mez dc novembro, c
não. simplesmente, ao numero de ma-
triculados cm cada um desses mezes,
attenriendo-se - ainda á -precisa especi-
ficação por séries e edades.

Outrosim sejam os dades relativos ás
escolas que fuuccionam cc:n dois tnr-
m s, expressos cm uiappas distinclos
para, cada turno".

Politici dos lêin
As eleições municipaes em--

S- Paulo
S. Paulo," 6 (A. A.) — O ilr. Luiz

.\yres, juiz ila 2" vara ile Orphãos, ilcsi-
g.-iou o «lia 10 do corrente, ás 2 horas lia
tarde, para realizar-se a apufaiiço «Ias ciei-
çòcs miuiiclpr.es para prefeito.

Um banquete ao sr. Fernandes Lima
'Macsió, ú( A. A.J — Numerosas per-

sonãüdádcs .de destaque da nossa soçic.la-
dc-, oifcrcccin iw Vi!v""V ¦'> d*-. 1'(^n;ni-
lies Lima, r.o tlieatro lVodoro. O banquete
será de cem talheres, cünnrjo convidados
tedes os altos funcionários federaes .e. ¦csia-
do;.c?. o coiiimer*-:!!.), Corpo Colisuhr e .011-
tias nniHus pessas.* * *

A passagem do governo goyaho
Cov.iz, 6 (A. A.) — Conforme informa-

ir-.os anteriormente, teve lopar no dia 3
ilo corrente, a passagem du governo, do
." vice-presidente, corone' Salatliiel Lima

para o :". coronel Anvigi.o dc .Souza, qtie
conservou os incsaios auxiliares.

Já rcsrcsioti a Curralin' ».. locar ds sua
residência, o coronel Salathicl Lima.

sjt ¦> íjt ?t

A pronuncia do general Caetano

O dr. Astolpho Kczende recebeu hontem
o scíninte telcsraauna :

"'Cuv.Mi.v', ii — A Asscmblca, reunida
cm Corumbá, contra dispo?wâo expressa do
artiíío i° do £cu Ke^imeiUo Interno c con-
tra o artigo 6" da Constituição do listado,
ali proseçne o processo tumultuar to,1 Fem
oue eu foESC intiniàilo para produzir a' ttii-
nlia defesa, c sem que fosse::; ouvidas as
ii-stcniúnhas arroladas.

O parc:cr opinando pela minha pronun-
c!a foi ¦npurovatlo no pntihulo, devendo se!-o
lioje em segunda e ultima diL-cussno. Na
Ctssão de sahliado, ;'t hora da votação, sai-
iam da recinto os deputados Almeida Cas-
tro, Ângelo licl.uá, Júlio Mal'er c Anianl'0
dc Almeida, que =e haviam dado ;:m' sns-
peitos para futtecionar no vroccífo, o rjual
foi votado com 14 dentados.

lisse numero é inferior no cxig'«J> Pela
ki nvimer.i 2(1, cuja aUcraçSo sc nüo e:-
¦fectupu como pretenderam. . ,

Desejo que a nação conheça esse mau*
slruoso pruccsjo, — Cactaxo di; AtiiÚQin:».!
çi'i:.'!

* * *
O sr, J. J. Seabra deputado

Qs papeis reforemes ás eleições fedcrac3
Wttmamentc pro^edid:!^ na Uaiiii, ínclusi*
vc o p.irec^r da coir-missüo dc Petição o Vo-
orre*-'. deverilo aclinr-se hoje na mesi da
Ca:nar.: dns LVp;:tados-.

Assim, caso seja requerida tirgc"n;Í.i para
tt votação dc-:*^ parecer, c muito pr^vivil-
ciente se'-o-:í, o sr. J. J. Seabra scr-í, na
scsslo de hoje da C.-.:r.2ra, rtcjr.íiccido o
l.rcc'ama.10 deputado.

Possível c <\un s. es. r.i.*:da hoje ccm;
paieça á Câmara c tome, então, posce da
cadeira p-ra que fui eleito.

i.Tg-3xSX»Hara'

'm 
ccãüfücto íio Cam«

po dos Affonsos

Um desíalone que não ficou
provado

A firma Costa & Oliveira apresentou,
ha dias, queixa ao 3" delcc-.do auxiliar,
contra os seus empregados Antônio
Paes dos Santos c Gabriel de,Lima
Faria, aceusando-os de. por meio de
vicios na escripta dos livros terem dado
um desfalque de ,"' MSsSooc-.

Aberto inquérito, este nada provou,
sendo os autos enviados ao juiz com-
petetite.

,, —,---. ¦^¦lT^c^r^^-<^i>«*^*>^S^^^l¦

O CAUDKAr, DELI/A VOI.PF,

L10IS VOLUNTÁRIOS
EXCLUÍDOS DO

1ÍXERCIT0
Tendo, ante-lioir.em, 05 voluntários

Kudoro de barros c Diniz.Cordeiro sc
dirigido/para a, ferraria do 3" regimen-
to *dti infanteria, ondt* penetrarani c
entenderam obrigar o ca'bo ferrador a
deixal-os ferrar 11111 animal! este sc
opnoz, all-égando que elles não criteii-
diain do officio. Os dois voluntários,
irisiiig-jndõ-se, tentaram aggredir o cabo
Teixeira, que sé defendeu, atacando
os seus aggressores armado de uma
picareta.

Da '.«.ira resultou sairem feridos Eu-
^doro dc Barros, com o joelho desloca-
do, c um pontaço no peito esquerdo, c
Diniz, Cordeiro com um dedo quebradonor forte pancada dada com 11111 mar-
tello,. ' .

Nesse ínterim, a ferraria encheu-se
de «raças, sendo então presos os dois
voluntários, o cabo Teixeira e uma ou-
ra praça que se envolvera no con-

flicto.
Restabelecida a calma, foi aberto in-

querito, depondo o cabo e algumas pra-
ças que assistiram ao facto.

Os dois voluntários foram medica-
dos pela ambulância do 0° batalhão e
ho.ifs.il, mesmo rcnicttidos á presença
do ministro da Guerra, acompanhados¦dc um cabo, por serem reincidentes
em faltas disciplinarès, , . -

O cr.bo era portador dc um officio
enviado pelo inspector da 5" região ao
geiiera!" 'Caetano de Paria.

A's 3 horas «da tarde chegaram ao
quartel-general os dois voluntários, quefe-ram apresentados ao capitão Octavio
Rocha,, assistente do quartel-general da
s" região; Usse official. devido ao es-
tado dos dois voluntários, que se quei-xavam de dores, foi ao Ministério da
Guerra; comniunicando no general Fa-

.ria a presença dos mesmos e entrecan-
dolhc o officio que os acompanhava.

O general Faria, após a leitura do•officio. ordenou .10 capitão Octavio
Roçhn que, sem mais formalidades, cx-
eluisse das fileiras do Exercito os ei
tadoi voluntários, ,por serem reinei
dcnles cm actos que affcctam a disci-
p'.:na e a boa cani3.radai.ciii.

A' vista desía orJem, o capitão
Octavio Rocha communicou a resolu-
ção do ministro aos voViutarios lindo-
ro dc Barros e Diniz Cordeiro; que,lendo sido excluídos, se retirarampa--a as- suas residências, comnroiiêt-
tendo-se a devolver ao corpo em queserviam o fardamento que vestiam.—- Fornos procurados por pessoa -ria
faur.iia do voluntário Endoro de Bar-
ros. que nos prestou as seguintes ..
formações, contradizendo a versão cor-
rente:

Os. acontecimentos do Campo <Io;
nsçs não têm a importância doida

ã >i}::HicÍdííc!«3.
A intervenção do voluntário Endorone Birros foi cm defesa de seu com-

oanheiro Cordeiro, agejrcdido por um
interior do Exercito, não no botequim
conto se noticiou, mas nn próprio'.v.r.ipo destinado á ferragem de -ca-
vnüos.

O ferimento daquelle voluntário,
po:- s.abre, no 'peito, não c de naturc-
za grave e o que mais o molesta é a
iitchação da Dt-.rna. proveniente dc um
golpe de picareta, que o mesmo recíS
beu, mas tudo sem gravidade.

Os voluntários adftavaiii.-sc desarma-
dos c nem cinturões tinham 11a ocea-
sião.

¦O ministro da Guerra ainda nâo os
desligou,,como se prcpal-ju e espera
o inquérito respetivo, afim de resol-
ver."

Os automóveis offi*
ciaes na Viação

SO'MENÍE~UMA RE-
PARTIÇÃO NÃO TEM

AUTOMÓVEL
O ministro '/da Viação, satisfazendo

ao .pedido dc informações solicitadas
pela Câmara dos Deputados, remetteu,.
hontem, a .'essa cisa'do Congresso, a
relação.; dos automóveis officiaes tttili-
zados pelas repartições dependentes da-
quelle ministério^ formal» de cada um
desses yehrculòs e fim a que os mes-
iios se destinam. -

E' esla a relaçSo: - *
.Secretaria de Estado — Existem a

serviço- do Ministério um'"landaulet"
e uni "doublc-phaoton", 

que iervem ai-
ernadaniente, sendo a despesa custeada

ocla verba - Conducção", abonada ao
ministro. - - . .••-

E. F. Central do Brasil — tem em
"erviço dois automóveis, sendo um de
modelo "landaulet" e outro de modelo"double-pliaeton"; um ao serviço da di-
rectoria.da Estrada e outro para atten-.
'cr aos serviços urgentes da adniinis-
tração.

E. F. Oeste de Minas — Não tem'
chi serviço' nenhum automóvel." '

E. F. Itapura a Corumbá —T-em em
cerviço dois a-utomoveis dc fabricação
especial para o transito na via-ferrea.-¦ceonados .por motores a cxplpsfio e
alimentados por gazolina, com ío c|v.
cada um, e um terceiro fora de serviço,
^âo de bitola de 1111,00, montados so-
bre rodas de ferro fundido, sendo um
delles de .procedência franceza e os ou-
trqs dois de fabricação norte-americana,
estes em regular estado ç aquelle em
•>ess;ni-as condições. Os dois micos que
estão prestando serviços são utilizados
cm inspecções na linha.

E. F. Cruz Alta á foz do Ijuhy —
Possue um automóvel Drezina. da fa-
bricai "C-es. F. Bahnbedart — Hanibur-
go — modelo 30 A", com motor dc
quatro cylindros e respectivos accesso-
rios, pára l-nha-ferrea de bitola de um
metro, destinado a viagens dc inspe-
cção.

Inspectoria Federal das Estradas —
Nunca, possuiu automóvel de qualquer
espécie.

Inspectoria F. de Portos, Rios e Ca-
nacs — Possue cinco vehiculos com mo-
toros a gazolina, sendo dois para irriga-
cão e tres para transporte de mate-
riàl.

Inspectoria de Obras conlra as Sec-
cas — Não, nem nunca teve, a seu
serviço, automóvel algum, particular ou
do governo, de carga ou dc passagei-
ros. „

Obras Novas contra as Seccas — los-
sue cinco automóveis de carga, que cs-
itãò cm serviço: tres na -estrada dc ro-
dagem de Campina Grande a Patos, um
na dc Balirité a Guaramiranga e um
no açude -R-acho do Sangue.

Inspectoria Geral de Illuminação —
Possue um automóvel "double-phacton .
com dois loeares aoenas, ipara o serviço
da renarticão, esoecialmente a 'inspe-
ccão da illuminação publica.

Insiecloria Federal de Viação Marítima
e Fluvial — 'Não tem nenhum automo-
vel ao seu serviço. _..,-_,

Inspectoria de Esgotos da Capital Fe-
deral —- Não possue nenhum automo-

Repartição dc Agitas e Obras Publi-
cas: — 'Mantêm nara os respectivos
serviços os seguintes automóveis: 2 au-
totiióvèis officiaes dc nassageiros. "dou-

ble-.nhaelon". 4? H. P., sendo um des-
finado ao director para inspecção ge-
ral de todos os serviços externos que
se estf-ndem a iioiitos diversos ,e afasta-
dos entre si, preeisnndo essa insocecão
ser feila com rapidez afim de não fi-
ear .preiiidicado o enorme expediente
diário que lhe está directamente nffe-
cto, e outro destinado á sccção de Con-
taliilidade para fiscalizar o serviço ge-
ral de vineão e transportes, dc officinas
e da acoiiisição do material .para os ai-
inoxàrifados da repartição, serviços, cs-
tes oue constituíam a cx-ru/arta divisão,
c qiie ficaram superintendidos por esla
sco-ão: 2.3 auto-caminhões destinados
exclusivamente a transnnrtc de mate-
ria] e uma bomba centrifuga automóvel
destinada ao esgotamento da água;
listes 22 auto-camihhõés (15 de 4 ton.
H; P. e 7 de 2 tons. c 16 l-I. P.l.
ficliãm-sè distribuídos do modo seguin-
te í 7 para os sete .districtos da reparti-
ção; 2 para fl Alnioxarifado geral; 3
ipara o serviço de nguíí"pluviàest-a-
•para o serviço de hvdrometros; 2 para
ficarem dc promptidão durante o dia
e durante a noile afipi de atlcnder a
acridenlcs; os 6 restantes nara substi-
mirem os que .precisarem de concertos
e atteridérem a transportes extraordi-
uarios. ¦.-•'¦

Direetoria Geral dos Correios: —
Tem 7 . automóveis t: um caminhão:
sendo 2 automóveis Fiat, ns. 3 c 4,
destinados a collectas: um •'-Bcriiet 11.
10. .mixto, para conducção de malas c
empregados; uni caminhão 11. 13, para
trani-iaric de malas do e para o caes;
uni Dictrich 11. u. fourcçn, para ma-
Ias e um de egual fabricante, mixlo
11 12, e ainda em serviço com as car-
rosscriès adoptadas de oulros carros tle
traecão animada, de propriedade do
contratante da garage postal, os auto-
moveis que foram, em tempo, da con-
duecão do director geral c do sub-flire-
clor do trafego.

Repartição Geral dos Telegraphos —

Possue nrlualme-nlo 3 auto-rn.nunhi.es
marca-s Fiat. Daimlcr e Gomes, desti-
nados exclusivamente ao transporte ue
material tcleirr.-wlviço^

EM ALTO MAR

Um navio em cliammas
Londres. 6 (A. H.1 - O vapor di-

namárqíicz '"Esbcrnac", foi abandonado
cm chamnias em alto mar.

A equipagem desembarcou nos aço-

COMBATAMOS A
TUBERCULOSE

E* opinião assentada entre as pes-soas capazes dc julgar das condições
de saúde do interior do Brasil queellas são péssimas. Doenças endêmicas;
que grassam de maneira continua e
aterradora, sem meios nem modos de
as evitar, são já bastante conhecidas c
demonstra-las em sua íatureza ctiologi-
ca, para duvidar-se ainda da tirgentis-
sima necessidade cm que estamos de
defender o homem brasileiro, n serta-
nojo, da hecatombe que o ainea.ii.

Não é somente, porém, sobro o habi-
tante do sertão que pesa a ameaça de
ser extinguido, se não surgir com bre-
vidade uma acção iutelligente, efficaz
e humana da parte dos governos; acção
capaz de corrigir as más condições sa-
nitariaS que o cercam, de inodo a sup-
primir os flagellos qne lhe ameaçam a
vida, tolhendo du maneira mais abso-
luta a prosperidade da nação,

Podemos dizer que não è só o
habitante das regiões mais inhospitas
o ameaçado, c que mesmo nos centros
de uma presumida cultura, de uma si-
mulada e postiça civilização, a crcatii-
ra humana vive no Brasil sem a pro-
tecção que devera merecer da parte dos
nue tomaram nas .mão», ou nas mãos
lhe depositaram ,0 governo da nação.
No Rio de Janeiro,, a capitaldo paiz.
a cidade representativa dc sua cultura
e aristocracia, « desoladora a cifra si-
gnificátiya da mortalidade por doenças
a que os homens cultos e humanos têm
por dever oppõr medidas repressivas: a
tuberculose ! a mortalidade infantil.

Ninguém ignora as difficuldades e
estorvos que se oppõem a uma acção
efficaz contra esses dois males que são
eommuns a quasi todas as cidades.

Difficuldade, porém, não é impossi-
bilidade. c quando dizemos lutar contra
a tuberculose e contra a mortalidade
infantil não nos rtferimos 'a chime-
rica ambição de extinguir uma ou outra
calamidade. ,

No Rio dc Janeiro, no cmtanto, onde
ha um serviço de saude organizado e
pesado ao erário publico, serviço que
já se' tem reeommendado .por relevantes
trabalhos, não se justifica a inércia da
Diroctoria de Saude, em face desses
urgentíssimos problemas. Forque, se
03 problemas da tuberculose e da
mortalidade infantil, estão na or-
dem do dia para qualquer cidade do
mundo, aqui elles são de uma urgência
sem par, pela razão eloqüentíssima de
sermos entre todas as cidades aquella
e que são mais numerosas suas victi-
mas.

A luta contra a tuberculose e um
problema mundial, que explica .1 ex-
renção c universalidade da doença., No
Rio de Janeiro é, porém, um problema
inadiável, que todos reconhecem, mas
que ainda não mereceu das autoridades
competentes um estudb serio nem um
.plano iiiteiy.gcnte de combate: ou me-
íliór — porque o plano daqui tem de
ser calcado no plano de oulras ter-
ras, se o mal c semelhante — não dc-
mos ainda um passo, não tivemos ain-
tia 11111 gesto que signifique acção, ei-
ficiencia, conlra a maior de todas as
nossas calamidades.

Quem percorre qualquer hospital do
Rio tem a desoladora convicção de,que
a maioria de sua população é victima-
da ócio mesmo mal, a tisica. E o que
se diz dos hospitaes ,pó'de-se também
dizer das poüclinicas e alé dos cônsul-
torios. Os tuberculosos pullulam; tu-
bcrculosos no inicio ainda da doença,
011 já em sua plena expansão, tiiber-
etilosos, abertos que vão disseminando,
inconscientes e 'ignorantes, uma doença
contagiosa, que a iiitclligeneia c a ge-
ncrosidade humana têm a obrigação
de evitar.

Se tivéssemos meios, decorrentes de
uma obrigação ou de um conselho, que¦imoedissem ao tuberculoso aberto,
iportador e transmissor de bacillos, de
¦propagar o seu mal atroz, a tnbcr-
culose não faria a devastação que ac-
cusam as estatísticas cariocas. E nem
se diga que são deshumanas as medi
das tendentes ao isoJaniento do tuber-
culoso, quando esse mesmo lucrará 110
dia que lhe ensinarem os periros de
reinfecção em que o colloca a sua
ignorância, perigos que um melhor co
iihecitneiito do mal poderá evitar, <
assim até facilitar a cura. Tanto mais
quanto não lia generosidade capaz dc
justificar a desgraça c devastação de
uma familia. inteira — mulher e crean
ças indefesas — porque uma incom-
prchendida caridade manda que se
não ensine ao doente os perigos que
correm, por exemplo seus! filhos, e
que elle próprio é o mais interessado
em poupar.

- A luta contra a tuberculose desdo-
bra-se, ainda cm outros problema
que já ipodiánios encarar, porque não
«loendem directamente dns cofres cs>
folatlos da nação, que são o pretexto
para dissuadir quantos ainda insistem
110 desagradável estribilhó.

Assim,, a questão das collectividadés,
das fabricas cm que ha tuberculosos
innitiiícrós e perigosos, e que só pode-rão afivst.ir-se do trabalho quando lhederem os recursos com que prover ás
suas necessidad-es.

Evidentemente, q problema do afãs-
tamento da gente perigosa só poderáser feito nesses casos quando possuíremas nossas fabricas caixas de soccorro«deiinadas a servir aos operários ini-•possibilitados de «trabalhar. O -seguro
contra as doenças é uma necessidade
que se 'impõe em um centro civiliza-do como o Rio, .para as classes que vi-vem do trabalho e delle não sc podemafastar;

Antônio Ticiío VELLOSO
rtt em m mm.

•".CL'
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CARNES VEBHL
MATADOllttO l)E SANTA t illü— I-orain abatidos paia o consumo

dcsla capital 5,;.; rezes, 63 porcos. 20
carneiros c 30 vitcllas;

Marchantes: Cândido E. de Mello,
35 rezes e 3 porcos; Durisch .V G., 15
rezes; 'Alexandre Vigorilo Sobrinho, 3
porees; A. Mendes & C.i 65 rezes; Li-
ma e> Filhos, 36 rezes, S porcos e 6vitcllas; Francisco V. Goulart, 71 re-
zes, 24 porcos c n viliíllas; João Pi-
mentia dc Abreu, 20 rezes; Oliveira Ir-
mãos «3* C. 121 rezes e 14 porcos; Ba-¦silio Tavares, 6 rezes c 13 vitcllas; So-
lireira & C, 24 rezes; Cooperativa doa
Ketalhistas, 13 rezes; Portinho & C,16 rezes; Fernandes & Mtaircondes 13•porcos; Augusto da Motta, 40 rezes e20 carneiros; F. P. «le Oliveira & C
36 jezes; Edgard de Azevedo. 33 rezes,

Foram rejeitados: 14 3(4 rezes, 3
porcos e 6 vitcllas.

Foram vendidos em Santa Cruz, 30614 rezes.
„ "l> i'1'T.TO t\V S. DIOGO —
Em S. Diogo venderam-se:
480 3I4 rezes, com 117.501 kilos; 6.
porcos com 4.671; 20 carneiros com
360; e 24 vitcllas com 2.591."•goraram os seguintes preços:Rezes ........ $700 a $-GoPorcos. íÇijj a ,|<.,00
Carneiros. ..... _ n 2$ooo
Vitcllas $yoo a ir--noo¦ « O « »»i

Os cinematographos
em S. Paulo

OS PRÓGRAMMAS'
E AS EXIGÊNCIAS DA

PREFEITURA
iS. Paui.o, 5 dc novembro. — O ve-

rcador Marrcy Junior se pronunciou,na sessão, de liontem, da Câmara Mu-
nicipal, sobre as medidas demasiado
severas da Prefeitura, relativamente aos
programmas das casas de espectaculos,
nomeadamente os cinemas, Parecerá um
assumpto sem importância. Muita geu-
te çúia-ará mesmo «jue uni vereador não
devia gastar um discurso com um caso
tão insignificante. Appareiitemente é
íissim, mas a iniciativa daquelle ve-
rcador attende a reclamações publica»
muito imperiosas.

E também poderia parecer que serão
irrisórias reclamações imperiosas, tra-
rando-se dc diversões... Outro engano
dc quem o pensasse. O povo tem neces-
sidade de diversões, para attenuar ,0seu trabalho quotidiano. Mias aliternati-
vas de trabalhar e divertir-se é que rc-
side, sem duvida, o segredo da verda-
deira saude moral. E um povo que «e
diverte é um povo feliz e capaz de
preencher o seu papel histórico. Tudo
isto numa, correspondência incolor , è
despretenciosa, a não ser a exclusiva
pretenção de dar notas impress onistas,
da vida paulista? Tudo isso e niais
o que fosse possível acerescentar, para
justificar a attitude do vereador que
faz 11111 discurso sobro programinas de
cinemas.

Saibam então os leitores, que írnda
não vieram a S. Paulo nos últimos
tempos, que foram completamente sup-
primidos os avulsos contendo program-
mas cincnuiographicos. Entra a gente .
num cinema c, se não leu algum jor-
nal do dia, não sabe de que consta
o progranuna, se é bom,.se é attracnte,
se é convidativo. O espectador do çi-
ml ml*, fica. assim, completamente Je-
jimo, a respeito do enredo da fita.
Qual o ir.oüvo dessa supprcssão de pro-
gramnias? Segundo o discurso do, vc-
rcador Marrcy Junior, a Prefeitura
responsabiliza as empresas pelos pro-
granimas que forem encontrados naa
rua.', multando-as.

Isso disse o vereador Marrcy. Por
outro, lado — disseram-nos —. o ser-
viço de carinibação dos programnvs é
moroso, além de grandemente dispen-
dioso, Comprehendc-se que as empic-
sas ciricmhfographicas devem saber, mc-
lhor que ninguém, como e quando pre-
cisarão defender os seus interesses. E'
um caso que não entende com o» nos-
sos coinmentarios. Ao in formador do»
faotos da vida paulista apenas cumpre
a tarefa de cominentar o discurso do
vereador Marrcy e d:zcr o motivo desse
discurso, para que não possa parecer,
fora de S. Pau|p, que um edil fala
sobre programmas dç cinema, por não
ter enais o que fazer. Um vereador «
uni representante da cidade c, como ta',
deve ser o portavoz dc seus habitantes

Se-in programmas, francamente. 01
cinemas vão ficando muito desenxabt-
dos, porque dois lerços dos que ire-
quciilam esse gênero dc espeçtaculo.
não coniprclicndcm o desdobramento
das fitas, sem uma prévia lertura de
seus enredos. — Ç. •^«.?«¦a ——

Af-fi

liplomaoiâ

fi. fiiiinencin está nsonisanln
Roma, 6 (A. H.) — O cardeal Delia

.Volpe e;..i agonizante.

A' audiência dcplomatica d» hontem,•10 palácio Itamãraty, compareceram cs
ministros da Allemanha; Bolívia, F>an-•a. Ilespanha, Hollanda c Grir-ürcta--ha c o- encarregados dc negocies li
China -e da Noruega, os quaes foram-ec-bidos -pelo dr. Sutiza Daaías. min:s-
tro de Estado interino das Relações
Exteriores.

ESCLAKKCE-SE A QUESTÃO

O cultivo das hortas e captes
no Districto Federal

A mesa do Conselho Municipal, a

ntônosito de um requerimento uo-avi-
cu'.*or José Gonçalves Costa, .pedindo
quel o mesmo Conselho i.iterpre-
lasse disposições obscuras tia lei
mie retre o cultivo das hortas no Dis
tricto Federal, enviou homem ao pre-
feito um officio do quaL.extrain^ps
seguintes tepicos, que suo os princi-
''""Considerando 

que do exame da ai-
hídidà disposição do an. 196 c, seu
paracrapho i" do orçamento vigente
transparece nitidamente o intuito do
legislador, que outro não foi senão
impedir o cultivo de hortas, .tal como
iá fizera a legislação anterior, v'Sto
como somente "os proprietários 1.
terrenos cm que .se explora o cultivo
da>3 hortas 011 capinzaes1 -na zona em
que esse cultivo é prolubido e que
"f-caiTio sujeitos á multa de 1 :ooo?ooo
cobrada conjuntamente com o imposto
predial ou territorial", não , podendo
eor.seguinteinente, ser abrangidos ipela

)' inhibitoria dessa disposição se
03 terrenos onde sc exploram 1

Itivo de hortas, que são os que nella
se acham expressamente mencionados,
porquanto impossível é admitiu- a 111-
lerpreiacão extensiva ou por analogia
dai leis fiscaes cm nue, como nas cri-
iviinaes, domina o principio jurídico de
que "o que a lei não ordena ou não
prohibe. não se pódc exisir. nem pro-
hibir". Considerando também opnortu-
na a occaSião, qtrc esse requerimento
proporcir-na, de ser egualmente , cluci-
dado o que para 03 effeitos do cit. art.
io(i do actual orçamento, deve ser
compreíicndido como raia da Serra da
Tiiucà;

A commissão de Justiça é de p.-.re-
c-cr que sejam approvadas corno inter-
préta^ão «'ns supracitadas disposições
orçamentarias, as seguintes coucltt-
soes:

Primeira — Que as disposições do
art, 19o e seu paragrapho 1" dn Dec.
Lei. 11. 1.726, de 31 dc dezembro de
171;. não são aplicáveis ás liortas
¦particiiflareò. exclusiv.nrhente 'destinadas
ao abísrécimcnto, sem fim lucrativo,
dos moradores do nredio situado no
terreno em que ellas forem cultivadas
ou do cstífbétiécimehto avicola no mes-
1110 terreno existente.

Segunda — Que para os effeitos do
disposto no art. deferido 19G dn cii.
dcc. leg. , 172G. fica coiiiprchendida a
zona prohibida, no ííi>trÍe*o da Tijuca,
para. o cultivo de 'hortas para o com-
mercio, até á rua Desembargador Ir.i-
dro —• exclusive — c dahi pela rna
Silva Guimarães, observada sempre a
mesma distância da montanha! até á
rua Garibaldi — exclusive — sendo,
portanto, zona pcrmiltida toda r. com-
prchendida, da rua Desembargador Izi-
dro. inclusive, pela òsrecção acima do
lado esquerdo, e da Garibaldi paracima, de qualquer laílo."

NA MARINHA

O chefe do Estado
Maior da Armada faz

designações
IForam designados, pelo chefe do Es-tado -Maior da Auniada, o' capiião te-nente Alcino Cockrané de Aífonscca co 2° tenente Lauro de Araujo, paraservirem, respectivamente, íio BatalhãoNaval e na Escola de Aviação; os com-nussarios capitão tenente Santino Sa-raiva. Castro c 2» tenente Rosenvald

Nelson dc Assumpção para, respectiva-
mente, servirem como encarregado do•pessoal de bordo do Minas Geraes eno "destroyer" Santa Catharina..

S. ex. determinou ainda o cmbaroitc
do i° tenente Honorio Nciva de Fi-
gueiredo, no Republica, c o desembar-
que des commissarios capitão tenente
Henrique Alberto Madei e 2" tenente
Raul Martins dc Oliveira, do M/iiiu
Geraes e "destroyer" .S"«;i(,7 Catharina,
depois de entregarem aos seus substi-
ttitos os effeitos da Fazenda Nacional
a seus cargos.

"»a <*-^m-m-mm
A THESOUllA NA AGRI-

CULTUIIA

l*mn vngn üc nicstre-nlfnintè
O ministro da Agricultura exonerou,

por aeto de iionteiii, Raymundo 'Rodri-
gues do cargo de mestre de offieina de
alfaiataria da Escola tle Aprendizes Ar-
tifices do Estado do Ceará.

O EPÍLOGO DE UMA AVEX-
TURA

O DIVORCIO DO CASAL OCTA»
¥10 «LE

devem recordar do caso
o- sr. Octavio Guinle, nos

Todos se
passado com .
Estados Unido:

O sr. Guinle havia prometitido casa-men«o íi uma joven e linda americana,
casamento a que a familia uo moço
brasileiro sc opooz.

Devido á sua opposição. deu-se um
escândalo, que foi muito conimcntado.
A. joven ameaçou dc levar o caso aos
tribunaes, .pedindo unia indemnização
avultãdissima!

O tekgrapho explorou o caso paratodos ,05 pontos e o., jornaes dc tolos
os paizes cbiuiiicntarain durante alguns
d:as o escândalo suscitado entre o jo-

brrisileiri

S. N. DE AGTUOUIiTURA

A rcunino scmaiiul tia DircctorU
Realiza-se hoje, ás 3 horas da tarde,

a reunião semanal da direetoria dá So-
ciedade Nacion11l.de Agricultura.
'm-mw. 
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O DR. ARTHUR MYA VAE A
S. PAULO

O dr. Arlhur iNciva, assistente d»
Instituto 'Oswnldo 'Cruz e que ultima-
mente cm eomniissão, desempenhou com
grande briiho o cargo de organizador da
seccão de zoologia do Instituto Bactc-
riologico de Buenos Aires, foi em sus
viagem de volla á pátria, convidado pele
sr. Octavio Veiga, em nome do gover-
no do Estado de São Paulo, a oecupar
ali um cargo de director de hygiene;

Ultimamente, teve o dr. Neivni o con-
vite officialmente feito pelo dr. Osear
Rodrigues Alves, secretario do Interior,
110 governo estadual e ficou cnlão defi-
nitiva a sua partida para aquelle Es-
tado.

O dr. Nciva deve partir para São
Paulo até o próximo dia 15. devendo
então ser assignada officialmente a sua
nomeação. Uma vez assignado o de-
creio, deverá o dr. Neiva percorrer as
zonas páludicas do Estado oara que en-
tão possa traçar o scu progranuna para
dclicllação do mal.

Não podia o grande Estado ter feito
melhor escolha, do que a que fez, pois
o dr. Neiva deixou, acceitando o car-
go cm São Paulo, de attender ao pedi.
do do governo argentino na renovação
do contrato que desempenhou com ido-
ria para o Brasil';

A campanha que o dr. Arthur Nciva
vae encetar ao impaludismo no E. dc S.
Paulo, será sem duvida mais uma glo-
ria para o abalizado seientista, 'Pois por
oceasião das obras do Xerem c da con-
strucção da E. de >F. Noroeste do Bra-
sil, soube bem púr em destaque 03 seus
conhecimentos tcchnicos na guerra ao
terrível flagcllo que infesta aquellás
zonas.

Acceitando a incumbência que lhe foi
confiada, pude o .poderoso Estado de
São Paulo dizer ter feito uma precio-
sissiniá conquista,
—< -.i • i.y«--+i»-4__*»m+_0mm 1

sileiro e a bclla ame-ven millionario
ricana.

Etufim, o CaSaínentó fez esquecer tu-
do. pelo menos apparèntcirientc. E o
casal veiu cstabelècer-se aqui no Tira-
sil. onde viveu cm paz alé ha bem
pouco lerupo.

Ultimamente fo: resoivMo entre os
esposos o divorcio. Ao juiz da 4" pre-
toria eivei foi requerido o divorcio omi-
savcl, estando todos dois de pleno ac-
eor.io.

Pelo sr. OcUiyjo Guinle foi dado ã
çapsa o valor (Ict 850 :onn$. para 03 ef-
:>itos da taxa judiciaria. Essa quantia
deve ser amigavelmente dividida er.tre
o casa! cabendo á divorciada
4;;roooSooo.

A .-.cção correu os devidos tramites
e acura espeta-se seja homologada pela
Cónc de Appeüação a de.-são' do juiz.
que, decretou, como desejava o casal.

O divorcio, tal como fura requerido,

MINISTÉRIO DA VIAOAO

Dinheiro para pasnínento dc gr»
tifii-ítçõi-s

O Thesouro Nacional entrou com as
quantias de 1 :Ü20?, 760? e t.*,ieo$i>qa
para pagamento a vários funecionarios
do Ministério da Viação, de gratifica-
ção por serviços prestados cm outubro
ultimo, conforme forai" solicitados pe-
los avisos 3.704, 3-793 e 3.79o. dc 31
dc outubro ultimo.

ALFÂNDEGA DE SANTOS

A renda da ultima semana
Aos cofres do Thesouro Nacional foi

recolhida boje a quantia de, z'i?,;òbo$,
importância do saldo da renda arreca-
dada pela Alfândega dc Santos, na»
ultima semana.

 M*«r*3««*t>'»*g5fc*«'Õ' —¦ ' — "¦¦

O novo director do Instituto
Nacional de Musica

Tomou posse homem do e.-.rçro dr di«
rcclor do Instituto Xacional de Musica,
o maestro Abdon Milanez.

A "CAIXA POPULAR"

O ministro tl:i •F.izumla respondo a
uma consulta

O ministro da Fazenda, em resnosia
;*o tctcgramma cm que o delegado fis-
c.il ro Maranhão traia do sociedade do
pensões "Caixa Popular", mandou com-
municar, para o- devidos fins, i;ue ri re-
ferida sociedade deve convocar os so-
cins contribuintes nara deliberarem so-
bre quaesquer medidas que entenderem
convenientes, submeltendo-as então a
approvação do seu ministério, visto ser
uma sociedade que faz operação sujeil»
á fiscalização, do soveruo - jj
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CORREIO Kâ. -MANAI — Terça-felca, 7 ae Noveml)ro fle 1016

^^t^^^^^^^^kWtmmWB^^^^^^^^M^mmW^ ^W$$#8^$W^WMÊi

•3

NO ESTADO DO RIO

Ainda os melhoramentos
inaugurados em Campos

O ac.umulo de serviço não permittiu
«pie a Repartição dos Telegraphos, cm
Campos, pudesse dar vasão aos despa-
tíios do nosso, correspondente especial
<! dos demais jornaes que se fizeram
representar na excursão dos presiden-
res da Republica e'do-Estado do Rio,
,-i Campos. Dahi, naturalmente, o atra
zn dos muitos tclcgramnias que nos
diegnram quando o serviço dn Correio
já se adiava fechado. Publicaremos,
.mis, hoje, as noticias concernentes ao'banquete que o sr. Nilo offercoett ao
8r. Wencesláo Braz e aos membros da
síin comitiva.

O banquete leve logar ás 8 horas da
noite, no I.yceu. A' mesa, em fôrma
ile li, sentaram-se o pii-sidcnte da
.tepttblica e mais os srs. Luiz Tinoco,
prusidente da Câmara Municipal, Car-
los Maxlmiliano, José Bezerra, Luiz
Sobral, prefeito desta cidade, Dcrna-r-
ilo .Monteiro, Mattoso Maia, Rannlplio
i.imlia, M.if..y Snloinon, José Braz, Los-
?.io, Seibülz, ofíiciaics dc gaV-ieí. do
presidente da 'Republica, Raul Sá, Fer
nandn Pcroira. Uau! Veiga, Ramiro
Braga, Xoel Baptista, Adolnlio Figitêi-
redo, .capitão Carlos Eiras, Pereira" Nu-
nes, capitão Pedro Cavalcanti, Nilo
Alvarenga, Bastos Tigii2, Vivaldi Lei-
le Ribeiro, Phiers Fleming, Veríssimo
lie Mello, 'Felix Miranda, Alvim Pes-
roa. 'Indo Portugal, major Bandeira
«e Mello, O.ayo Vcratii, representantes
• ,a imprensa carioca c fluminense, re-
.iresentstiiles.do Club <le Lavoura, dal onuiannja Commercio e Navegação,.Io Syndicato Agrícola, do Banco II y.
poihtt-ano. da Associação Comuiercial,.Ia Associação dos Empregados no
ÇomiiicrçiOi

Durante o banquete, tocou uma cr-«licstra <lc cinco professores, sob ã diirc-çiio do maestro Ricardo Fansini.¦Ao 
çhiimpagne falou o dr. CarloslUaxiimliano; que começou saudando aadministração municipal c aquelle qu..proporcionara a òpportuiiidiidé de con-tcniplar de perto o grande c incomia-

ravcl empório do trabalho nacional quetem a honra de ¦conhecer.
bala ua convulsão que agita o Ve-Min Mundo, na sua repercussão nos

paizes neutros, e encarando os ef.fci-tos do grande còn.li.to declara: "So-
mos brasileiros o (lucremos a grandezaila nossa palria-, 'Emqnanto os .naizeseuropeus se debatem nesta sanguino-lenta luta, cniquanto elles se destrbciíino-3 nos erguemos e um Brasil novosf.rf!!. grandioso c sublime."l'al.i na Impressão da visita a Cim-
f»s...levantada .pelo -esforço c pelaintcíhgiciicia dos seus filhos
.n.inf."',!,1" í1"",'!™1" ás autoridadesRXadíf^re ao i,i:csidei'-
seu tc^ent?"Wa 

° *' *'''"> 
^''O.iHsjado 

do Rio, notadaiiioiúc ontmicpio de Campos, centro defriqlííiza
f 

C,^l.,Ci:.",'1' 
*c^" .'fito desva-nc.i lo cxccls,. honra <]aD in.uiistro_.da Justiça,"',...

visita de

H/.,j síiça, talando no espirito r.inan-
,¦ ."i;,"01!" fl""JS c nt> emliuslasmo«iui nillts 'despertam as idéas do nro-grosso. As suas palavras deixaram verun.a sensação <lc encantamento. -Vtraiiqiiiila prospcndndo de que hoje(¦•¦'/a o miinic.piq dc Campos elle não a',' 

r f ;j;r'ra,Iil"!1'-'"l<' a .nclthuni dos
_,, 

'.,'• -nmi ao .Proprio esforço dasia população rural. Tres séculos detub.ilho quasi fizeram ,ic Campos oempório que hoje é n agricultura c aindustria. Elle col!abo-ou .para a riqitc-z.i do império como as províncias donorte, o na 'Republica, Campos valeciiiuo nm novo grande listado, collabo-rando com pertiuaz intensidade para afortuna do Brasil. i.\ ¦política constitti-cional do presidente da -Republica, «o-Iiltca cie moderação c serena energia,íis.cnla sobre ;i formula do juslo meio3-.-::a política tem permiltido a nós ou-tros que temos a responsabilidade doNOver.no dos vários Estados dn Uniãohoras de paz c. de trabalho cffeclivo.
, 1',-tii política nos icm permiltido res-tituir, senão u at gria de outros dias,(i credito, n confiança, promissores defuturas prospcridailcs. S. ex. suecede:. uma longa época não de um, .mas demuitos desacertos, a um periodo de• uras pcrdiziigens <¦ de largas prodigali-?lades. S. cx. não quiz assignalar ofcn governo por iniciativas que chocas-sem o bom senso da nação 

'e 
por isso_iicsi.io._o. sen governo ha dc marcarum período de sensatez da nossa histe-nn. 1 oderci parecer suspeito por assim-¦..-: referir no espirito dc obediência á«.(instituição que tem sido a sua normamlnunlstr-' " '

ri! ir» i

Sinto-me, entretanto, absolutamente a
vontade no dizer o quo s. ex. está
fazendo c tem feito cm beneficio da
lei.

O sr. Nilo refere-se ao movimento
das nossas Alfândegas, ao commercio
do paiz que continu'a a ter os seus
portos abertos ao commercio do mundo,
Rderc-sc cm seguida, a cotnprchensão
que teve o município de Campos do•perigo da monocultura, de sorte a se
encontrar hoje cm completa segurança
contra os perigos de uma queda de pre-
ço no sou principal produeto.Levanta a sua taça ao sr. presiden-tç da Republica, cuja política constitu-
cional dc moderação c dc justo meio,
enfrentando ns paixões exaltadas, tem
permiltido aos Estados a reparação das
suas forças econômicas, a pontualidadeno desempenho dos seus compromissos
c uma serena prcoecupação pelo credi-
lo publico.
J'0 Uio dc Janeiro — accrcscenla —

não sc_ esquecerá nunca que, quandolhe feriram a autonomia política quelhe disputaram o direito de eleger li
vremeute o seu governo, foi o presi-dente que fez vingar a autoridade no
regimen republicano. Aos Estados do
sul falou s. ex. a linguagem da pátria
grande e da .pátria unida, como a Es-
trios, do norte acaba de impor a so-
bçrania da União em nome dos princi-
pios para casos do regimen."

Falou por ultimo o sr. Wencesláo
Braz. Disse s. ex.:"Meus senhores: — Sejam ns minhas
pr'nieiras palavras uma . ratificação de
iodos os conceitos emittid-s p.l. illus-
tre sr. ministro da Justiça no seu bri-
Uiniitc discurso, relativamente ao povo
dc Campos, ás autoridades lilunicipács
e ao procluro presidente do Estado.

Não me posso, porém, furtar ao grato
dever ile dizer pessoalmente duas pa-
lavras nesta festa, para- com cilas tra-
duzir as fundas emoções .produzidas no
meu espirito por ludo quanto vi, por
tudo o que senti c admirei nesta ei-
dade,

A fertilidade do solo desie rico mu-
nicipio, 3 a.iividr.de intensa dé seus
homens, de suas grandes usinas, a expo-
sição regional dos diversos produçtõs
que abtéslám o seu propresso industrial
c agrícola, a remodelação material por
que vae passando a cidade, r, sobro-
tudo, à tradicional altivez -moral e in-
dependência deste povo, que desde mui-
tos annòs acompanho <: admiro, prodii-
ziram no meu espirito o natural desejo
de mais uma vez felicitar-vos e agra-
decer ás eaplivnnlcs homenagens com
que nos reccbeslcs nesta hospitaleira
ierra.

Rompendo com n. proíocoüo. eu br:n-
do ao povo de Campos."

O banquete tenninoii ás H1J2 da
noite, tendo inicio o baile. O -presidente
Wenc-ésláo, os ministros c demais mem-
bros da comitiva assistiram ás primei-
ras dansas, tomando o especial que os
reconduziu ao Rio, á meia-noite.

Entre ns senhoras e scnhprilas pre-
sentes ao baile notámos: Annita Peça-
nha, Enéas do Castro, Bastos Tavares,
Alvares de Azevedo. Caroliiw Cardon,
Mary Povoa, Olg.i ¦Miranda, Coly lian-
gel, Gi-orgin.i Paelie, Xair Povoas, Ma-
ria 'Pàránhos, Mocinha Guiniarães; Ma-
rianna Guimarães. Carmen Pereira; A!-'
zira Pereira, Rosita Mattos c Elermina
Manhães.

•Tj .». ,%

A comitiva cliegou a M.iruhy pouco
depois de 2 horas da manhã, sendo o
chefe do listado recebido pelas alias
autoridades fluminenses e .pelos srs. Ale-
xandrino de Alencar, mihisiro da Ma-

O Mercado de Flores
OS BARRAOUEIROS

NAO OUEREM PAGAR
O IMPOSTO DE

INDUSTRIA E PRO-
FISSÃO,
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O. officiacs de jusliça tio loátl
do despejo

Hontem, pela manhã, havia um grau-dc. reboliço na travessa de S. Francisco,
no Mercado de Flores, Dois offieiaes de
justiça queriam impor a sua autoridade
a uma, infinidade de barraqueiros, que,
agrupados, protestavam veheincnlenien-
te contra os pesados impostos que a
Prefeitura lhes queria cobrar,

Dc todo o canto choviam protestos
contra os excessivos impostos,

Emquanto, porém, os barraqueiros
protestavam, os offieiaes de justiça iam
limpando uma. barraca, dc propriedade
dos srs. Soares & Gomes, c juntando
flores, jarros c tudo mais que encontra-
vam num carrinho de mão.

Os offieiaes dc justiça tinham ido
até ali, níiiii de pcnliorar alguns barra-
queiros, sendo, porém, sustado isso por
um advogado.

Dizem os barraqueiros que o prefeito
Passos, tendo construído o mercado, sj
o fez com o interesse de proteger a
floricultura, e por isso taxou em i5ono
diario3 o aluguel desses .pequenos com-
partimentos,

Vciu, porém, o sr. Rivadavia e, pen-
sanlo dc modo contrario, organizou
uma tabeliã,'com pagamentos mensaes
que variavam entre 3005000, 2005000 c
ioo$ooo.

Ao dr, Azevedo Sodré, pediram c
obtiveram os barraqueiros unia reducção
e assim ficaram pagando, pelas barra-
cas das extremidades, 1505000 incnsacs;
2(io5ooo, pelas da frente, e 6o?ooo pelas
interiores. .Tendo sido mudado o toldo do mer-
cado, os barraqueiros é que pagaram a
despesa dessa mudança, que orçou - em
cerca de 1 :7.So$ooo. A Prefeitura com
isto Hão gastou uni ceitü.

Agora, demite, da imposição que lhes
querem fazer, do pagamento dc importo
dc industria e profissão, os barráqiici-
r03 estão resolvidos a abandonar o mer-
cado,

O valor locátiyo das barracas foi iam-
liem aiignicntado ,pc'os lançadores. Os
compartinientos que eram alugados por
6o5 foram augmentados para 1505000.

Entre as barracas penhoradas duas
lia que eslão jui pouco tempo cm poder
de seus novos proprietários, Soares
& Gomes c Antônio" Pinto Dick; Os
off-ciaes de justiça queriam que elles

rmna,"e ÁnrcVino'-Lcai, ríi.fó de 
'po- 

pagassem pelos seus antecessores, e jus- ' " tanicntc de suas barracas é que iam rc-

Política Portugueza
A «união sagrada» e as

próximas eleições
T.TSB0A, -t*r de outubro. —¦ (Do cor-

rcspoitdente). — Sente-se nos dois
partidos que formam a olraíiiada"união "sagrada" 

qualquer coisa • de
estranho, de mo!'d'e a aftrcmxar cada
vez mais a disciplina necessária em
todas as facções políticas.

O prestigio dos chefes cada vez é
mais1 abalado pelo desenvolvimento
de determinados incidentes politicos,
denunciando ambições mal contidas,
capazes de produzirem amanhã um
desmembramento partidário.

lAs eleições -camurarias estão á
porta. 'Pois bém: cm vez da antiga
actividade política, parece quo este
acto desenvolve rivalidades entre os
marcohaes do mesmo partido, dc
molde a paraly&ir a acção das com-
missões popiilarcs.

IA vereação da câmara municipal
de Lisboa tem lambem de ser substi-
tnida. Ao sr. Affonso Costa deixa-
nm_ a liberdad,c de indicar o novo
presidente, mas as con.niissões pre-
tendem . que para aqtte!la's fttncções
seja eleito o sr. 'Estevão de Vascoít-
ccllos.

1N0 Porto, egualmcnte, ainda não
se chegou a qualquer accordo para a
confecção da lista democrática para
as próximas eleições. O mal ali é
peor por causa dos últimos aconteci-
mentos oceorridos uaquclla cidade.
Uns estão com o governador civil c
policia; outros pretendem a d,estitui-
ção daquella autoridade superior do
disjricto e a reforma da policia.

Senão, não...
Na província análogos incidentes

perturbam a necessária cohcsão rar-
tiáiria.'lia dias reuniu-se o partido de-
'T.ocratico para ajircciár a cada vez
mais estranha altitude dos chamados
revolucionários civis e as ameaças
contidas nas .sitas commimicaçõcs.

Também sc_ realizou uma reunião
dc. Centro Unionisia, o unico partido
de opposição ao governo; onde se
apreciaram com severidade tis actos
do 'ines-mo.

'O sr. João _ de Menezes affirmou
que a 'Republica não tem cumprido
cabalmente a sua missão,- por persis-
tirem os processos monarchicos; o
sr, Aresta 'Branco disse que o povo
tem o direito dc saber do seti desti-
no; o sr. Aívi.n. Inglez declarou que
os causadores da baraftmda em que
se debatem as forças vivas da nação
não têm autoridade para incitarem á
prótliíc.ãÓ;

/Entretanto, cá fora, no Calliaviz,
cni frente á redacção da ''Lucta'', é
feita por determinados populares,
que são sempre destacados para esse
fim, uma ruidosa manifestação con-
tra os amigos do sr. Brito "Camacho,
como se estes fossem os unicòs de-
mblidor.es, do existente.•Depois, por cstráníia coincidoncia,
adoecem 03 tres chefes de partidos:
o sr. Afíoiiso Costa chegou do Por-
to com febre; o sr. Antônio José de
Almeida recolhe ao leito com per-
turbãçõcs causada, pelo uso das
águas do Gcrcz, c o ^sr. 'Brito Cama-
cho, egualmcnte, adoeceu repentina-
mente.

_ Mas a chamada "união sagrada"
lá se vae arrastando no poder, presi-
diiid.o ás enormes <!if.ficitldádes| que
cada vez pesam mais neste infeliz
paiz. •áa *a> »_¦

ativa, porque-fui eu que pri- de Figueiredo, queiSüfnuti 03 seus benefícios, ovnülf-y:,.

licia. Unia força de policia prestou a:
devidas contincn.V.s.

O sr. YVenccsláa Braz despediu-se
com abraço do sr. Nilo, r, iituiia )an-
cha 'do 'Ministério da Marinha, regres,-
sou ú cidade. No cács do Arsenal foi
s, x recebido pelos ministros da'Fa-
zenda e do Exterior, sen sccrclnrio c
alilas autoridades, scndò-lhé prestadas as
honras pclò Batalhão Naval'. A' sua
pássagciii pela báhiá salvaram alguns
navios de guerra.

•*• **J .••*> •-• •»•
O cnnilioio presidencial que serviu á

comitiva era composto de 13 carros.
A Leopoldina Railivay escolheu 05 me-
lliorcs, amplos,-; com esplendidos salões,
amenizando assim o iiieommndo da uma
longa viagem. Para (|uc nada de anor-
mal oceorresse durante o percurso,
acompanhou a comitiva, o sr. Adólpho

cumulou tolos dè

1.ICV DA imVKfiX NACIONAL

A Fundação de novas Mas de
liro e as manobras dos

reservistas
A Liga da Defçsi 'Nacional recebeu

unia 03r.:a <!,. general Caetano dc Fa-::-i, çonvi.lando-a a -assistir anianhã o
-.-xcrcicio final das tropas que se acham
<::n..Hiaijoliras. 11:1 Villa Militar.

bicou resolvido que esta instituição se:'...:::-S2 represemar nas referidas ninho--"ras_ pela coaiaiissão executiva .do dire-
ctono central,

CASA ALVIM
Agencia de. Loterias
Fngpm'cn.0 ininicdiald

Rna «Ia Asscnilili'» 95
Teleph^ 5683. C.

O inspector de Marinha pediu
exoneração

tirando fiores, jarros, cie., para o car-
rinlto dc mão.

Espera-se que deante desses fáclos, os
barraqueiros se decliirem cm greve, não
comparecendo hoje ao mercado.'¦ 

¦« — »_a»"i

Dormitórios 

elegantes, nrti.ticos e
resistentes; mobiliários de qítni.idadc
superior e por preços relativamente

módicos, vi cx. só poderá encontrar á
rua do Duvidorpi o 05 c nos antigos ar-
mu.eus, rua dos Ourives 30 a 43. Casa

LIOAXDHO MARTINS & Ò;

1"

¦V Liga rr=<

ho

1 ainda um offieio do
kíofonso iísjobar, presiíliín-

.•:. 7. coninitinicaiido que,
::u aos serviços que já vem

< .1 pre. laudo, f:eará resolvido dar a
'mui das provas do grande concurso,
<:::.- se realizará n 12, na Qninla du
llòa Vi.'.;a, a denominação de .prova''Liga-da Defesa Nacional";

lelíberou-s.. tanibciu, offerccor lim
prêmio ao veiice.lor dessa prova, c:n
nome \\a íi.s.itMÇiio.

. 1.) niãrcchal llcrnardino Bormann vi-
fImu hoiMcin a sede da Liga', á rua do
Ouvidor 11, Sy, mandando incluir o seu
iiòine 11.1 '.':»-. i.ii.n sn;ios remidos;
BR. ALBERTO DO REGO LOPES —

l'i. Ilo.-iilin! da Misericórdia. Vias uri..i-.i-i.is, 0pKiii17i.es cm geral,
liü. APKIGIO DO 1ÍF.G0 LOPES _

Do Hospital da Misericórdia. Moléstias da
K.iri.aaia, n.iri. c ouvidos.

DR. OCTAVIO HO RECO T.0PEÍ5 -
Oeutirl-, .proi. ,!. Pacitldide de Medicina.Lonsiiltonoi rua Scie de Setembro n. 90.-a.»..- íiÜà?

Cavadores a postos T
II ministro do lni.yinr exonerou, á

KJido, o bacharel l''rcdcr:co Fonseca
Cavalcanti, d. logar dc escrevente ju-i.M.iic.iiía.lo do s.rveainario vitalício do
offieio dc escrivão da 4" preteria cível¦do l'i-'.ri.-;.i 1-Vdcral,

BOLSAS H iÜp% ? ~»
(.asa ijavid I-crro, ai|'.ia Sele dc .Setembro n. 124.

Troca de idéas sobre o orçamea-
to da Cuerra

O senador Francisco Sá, rctalor dofirçamcma da Guerra, esteve hontcrii1:0 gabinete do general Caetano dc Fa-
iia, liltnar daquella pasta.b. c:<. que -.roçou idéas sobre o
«.•pinptuo das díffcrcntes verbas còilsi-
jmadas naquclle orçamcnlo, saiu satis-
íeiiu coni a exposição c detalhes que lhe
te.', o ministro da Guerra sobre or, ser-
viços inlicrcntes de sua .pasta.

v_.^''"vTa^________k. ^ÀVWw

Um escândalo dcsíeiio
O 3" delegado auxiliar enviou hon-

tem ao juiz competente, o seguinte re-
Iato.jp:"'A qiíeixa apresenta;!,, .por Alfredo
de Aguiar Teixeira consiste no facto

1 de pretenderem os aceusades Mario
j.luariz Pessoa, Fernandes Corrêa c
• ilasilio de Magalhães extorquir do
I queixoso a quantia de 3005, sob amea-

ça de denunoiivl-'o como tendo raptado
unia senhora dc casa de -seu marido.
O queixoso apresentai, documentos
iiu seu favor, tendo sido apprehcildidn
em ipo:.l'er <!e Corrêa unia caria com-
proiiictlédont, (pie Pessoa confessa ter
sido também por elle tucHpla,

Prestaram declarações Arthur Gomes
dc Mal tos. Antônio Suarei dc Ciirvá-
11.0 c Guilherme A|.,-.,-s da Silva.

Os iiccusados foram aprescnihdós ao
Gabinete de Identificação, sendo jvn.-tas aos íiuros -suas phoíographiiis é Io"-
lhas 'de aiiiocedontcs."

ÜM RESUMO DO QUE HOUVE
HiTEM NÀ CAMÀÍÂ¦ DOS DEPUTADOS

Sob aí presidência do sr. Astolpho
Dutr.T, secretariado pelos srs. Costa Ri-» beiro e Alfredo Mavignier, foi hontem
aberta a sessão da Câmara coin a pre-sença de; 6i dcpulados.

A actada sessão anterior foi eppro-
vada sen. observações.

O expediente üdo constou, entre ou-
trás coisas, de um requerimento deManoel Ramos de Oliveira, pedindo con-
cessão.para a incorporação dc um es-
tabelecimènto bancário de credito mer-cantil com faculdade emissora; de nm
requerimento de Joaquina Emilia dc
Oliveira, viuva do a" sargento do 6°
regimento de iafanteria 'Manoel Dias
de Oliveira, morto c_m combate cm San-
ta Maria, no Contestado, pedindo pa-
gamento de soldo que lhe compete; pa-receres sobre as eleições da Bahia, etc.

Após a leitura da matéria do -expc-
diente, o. sr. Pires de Carvalho oecupou
a tribuna, para enviar á niesa uai rc-
qucrimcnlo ássighado por mais dois
deputados, .pedindo a inserção, na acta
dos .trabalhos, de um voto de pezar
pelo fallecimento do sr. Dcraldo Dias,
deputado federal pela Bahia, na derra-
dcira_ legislatura.

Após^esse discurso, falou longamente
o sr. Fábio de Barros, que fez a sua
estréa, tratando do credito cgricola, a
respeito do qual apresentou' 11:11 pro-
jecto.

Km seguida, o sr. 'Maciel Júnior tra-
çou, cm eurla3 palavras, a biographia•do ¦maestro Araújo Vianna, pedindo,
.gitálnieiitc, a inscrição, na acta. de um
voto de pezar pelo fallecimento do
mesmo. Anteriormente, porém, o repre-
sentante sul rio-grandciisc desculpou-se
de não tratar da questão da abolição
das ultimas restricções á aninistia aos
revoltosos de 18Ç.3, por exigitidade de
tempo. Falou ainda, uo expediente, o
sr. Pereira Leite, que leu o que um
matutino- publicou re.ercnteinen.;e aos
successo3 dc Matto Grosso.

Passándò-sè á ordem do d'a. foram
aipprovadss varias redacções. finoes c
considerado objcclo de deliberação. o
projecto apresentado pelo deputado'Fa-
bio dc llarros. . .

Annuuciadn a rotação da primeiro
projecto-constante do avulso da ordem
do dia. o sr. Biicno de Andrada sobre
elle _-i..|r30!t, terminando .por s.ilioi-
tar a sua volta ao seio da commissão
dc Obras Publicas, logo que approvado
cm Ia discussão.

Foi. cm seguida, anmmeiada a vota-
ção dó requerimento' do sr. Souza e
Silva, pedindo á Câmara se faça re-
pr-séntar por uma cpimuissão no eam-
po de manobras dos voluntários do
F.x-crelto.'.. 'Sobre esse requerimento, en-
caminhando a votação, falaram 03 srs.
•Maurício de Lacerda, Souza c Silva,
lluenòde Andrada, V. Piragibe. Fausto
Ferraz, Simões Lopes e O. Maia. Dado,
por fim. como approvado,. o sr. liucno
de Andrada requereu verificação de vo-
tação. sendo constatado não haver nu-
mero, o que foi verificado pela cha-
mada-, ' ' ...

Para uma explicação pessoal, discur-
sou, depois, o sr. F.au.sto Ferraz, e, após
o encerramento da discussão, sem mais
oradores, dos prójeetos constantes da
ordem do dia, foi a sessão levantada.
líram 4.20 da tardei-
_.-—— m »>«s»«s»**,j"

PELA INDUSTRIA
DOJAL

Para a fundação de grandes
usinas de beneficiaiuento

basta unia justa redacção no
imposto de sal refinado

Aos lavradores
O abaixo assignado podendo, com

grande satisfação, noticiar que as expe-
iricnciás feitas officiajmeníe, pelo Mi-
nisterio da Agricultura, bem como oela

^Sociedade Nacional de Agricultnra, còm
.fi seu. apparclho cxtinclor dc Sauras'/.., Wernec!,-, deram o mais ¦ brilhante
resnllado c assim segur de que os ad-
qnirindo os srs. fazendeiros, não serão
illáijiiiâdos na sua boa fé, deelara-se
habilitado a fornecer, desde já, aos lá-
vradores ou ás pessoas interessadas os
ítppárclhps que lhe forem solicitados,
devendo ser ns pedidos endereçados pnraá rua dos Arcos ns. 30, 3.1, nesta ca-
pitai.

Rio, 6 — 11 — 916.' 
Z. WFRNKCK.*"
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A manifestação de hontem ao
ex-director do Instituto

de Musica

O dia no Senado
O MODO POR QUH OS P.V1.S DA

PÁTRIA PA2KM A VID.l
Apezar da lista da poria ^assignalarnuinero legal na casa., a sessão de hon-

tem rcÃiiuiin-se á jéiliira do expedien-
te... por falta de numero.

lís.ie expediente constou de um pare-
cor favorável á concessão de dois íiiezcs
.le licença ao senador líuy Barbosa; que
a solicitou, e de uni outro favorável;
lambem, á abertura do credito de 33S
contos para pagamento dc débitos da
Faculdade de Medicina da Bahia.

Min tempos Icnibramo-noa do que se
npprovoii, por não haver impítgiinçãó, a
actn da sessão anterior...

Dr. Doméque í!o!Í!: ''•'. -.^¦'"'f-
i I. urinaria», partos• <\'f,i.\ V-\ Qultaitih 11 — A*s vi lis. T.:

Í-—'.  I.I Í033)
^'-í i-VPiiF.xs.-imcio.yAi,

Falia de pagamentos
vliamamo.. a attenção dc quem com-

IPctir para a scgiiinlc irregularidade:
os operários do Diário Official ainda
jao foram .pagos das férias de setent-nro_ a dezembro de 1913,

Kcalnicntc, é dolorosa o esqueci-
eneiiio.

lfr.se, pois, uma pro\i,!enn'a para. Mtar qu. continue o abuso.

O almirante The.iim Cosia

.iTIoniem, logo após o almínnlo Ale-
xandrino de Alencar chegar ao seu ga-
binete, o çontra-iilmiranlo Henrique
Adalberto Tlicdiin Cosia enviou úquclle
ri.ti.iir, o seu pedido dn exoneração, do
cargo do inspcclbr dc Marinha, que vi-
ilha exercendo desde março ultimo.

Ao que ouvimos, não ihc será dado,
por ora, substituto;, por não haver pre-
seiitcmento; nenhum contra-almirantc
que possa assumir essas funeções.

Assim, ficará exercendo iiiierinanicn-
to, o !o,.,ar úc inspector, p capiião do
mar e guerra Joaquim de Albuquerque
Serejp; Vicc-inspeclor,

Amanhã, será assignada em .despacho
collectivó a exoneração dõj contrii-al-
mirante Thodim Costa, que é levado a
deixar n referido cargo por motivo de
saude. devendo, ao que ouvimos, rei-
rar-se, brevemente, licenciado, desta
capital.

 ¦ » *_>»__-¦

l,'OI.JIieii>A 1'ASOHOA). — O
, maior amigo da lavoura; encontra...
\ ii todas as casas de primeira cidcml
I '»«'a cat'i'nl .• rlp tod.m os F.stnrln-i¦¦ a mi < _—¦

Um plano qne lalbou
liili uma qullar.da da rua l"arão -de

Tom lvelirò n. ir, entrou Iiontein.
[ncõnipanliado do "pivbtt." José Viliar.
I de 14 annos de c-dáde, o cie-ulo loão
I IJ.ragai
I .Kinquáiito o creoulo fingia qire com-
| prava umas bananas, Viliar, aprovei;

tjindo-se <ia distracção <lo qiiitandeiro;
I tirou do urna gaveta 56$oòo.
1 O "liiveiitr-" foi |pren_ntido quandofazia esse "trabalho'!, o alguns -poli-

ciaes o piVntlerum e o coi.Jitzir.ini
r;:ira a -delegacia do 10" districto.

O crcóiilo, quando viu que as coisas
não estavam cm bom pé. fugiu, dt-ixan
do Viliar sosinho ajustar conlas com
a .policia.

Só NA CASA 1'Ol.TlJOUfcsi. ,10K'
líua Assembléa, .|n — é que se cn-_

conír.-i manteiga fresca'- mineira supe-
rior; l.ilo; 3SS00.1 ai ¦ iü 

Cofres Nascimento
Na parte competente da nossa edição

de boje, a firma A. Nascimento dá pu-
bljçldiidc n nm .valiosa r.llcstádo so-
l.ie ;i íoiidcz e resislencia \los Cofres
X:'S,:iii:cii!'Xi. Para a l.ifurá desse do-
cuiiiento (!e grande iniporlancja iiue
inl.r.çssn o commercio, cliamainos a ai-
tençüo dos nossos lrilorcs .

ÓLEO para LAMPARINA

AROMAM
Ultima novidade americana I
Mais brilho, mais duração, mais ba-

raio!
F.ncontra-sc á venda cm iodos os ar-

niazeiis..
Depositários geraes: Cosia P.tcíi-.i,

Mõia & C.

6:lr RUA' DO ROSÁRIO
¦a-»»

Estatística Commercial
¦A _ Directòria de -istaiistica Com-

nierelal do Ministério da iFazeiida, aca-
ba de dar publicidade ao 1" volume
da Uslatatistica relativa aos annos de
1910 a 1914. —-

d-.' este um doi bons trabalhos offi-
ciaes feitos no Brasil, ainda com a
vantagem de ser redigido em portu-
suez, franecz e inglez.

K* un. li,;ro precioso para os rstu-
dinuns dos assümptos econômicos bra-
sil ei rot.

Faculdade de Sciencias Jiiíítíi-
saseSociaes

Na Faculdade d. Sciea.ias juridic.s
c Sócia cs dn Rio H2 Janeir.) csuirüp
abertas, 'Je.irt a 23 do corrente mez,
de conformidade cu:n o ait. oi, do I'e-
gimciilo Interno, as iuscripçües para os
exames de primeira época, devendo co--.ueçar pelo 50 anno, cuja inscripçfio se
encerrará no dia iS, ás fi horas, pois
que, uris termos do art. 74, piaragrapliq
unico do derreto 11. 11.330. a _o deste
mez terão inicio as provas escripias
deste anno. As .provas dos demais ali-
nos, áttendida sempre a. ordem alpli.-i-
beíicn. obed»errão á seguinte escala: J",
e", 3" c 4o annos.

— Realiza-se amanliã. das 2 ;'..; 6
horas, a ilradicioiiál " festa da chave",
na qual tomarão parle muitos alumuos,
tendo íi-Jo cedida pelo respectivo com-
mandante a banda do Corpo de llom-
beiro.. A esta festa deverão coaioarc-
ecr todos os alüiiinos.

ÓDIO FliROZ

Proseguhnento das di-
ligencias sobre o

crime de Inhaúma
Proseguiii houtciu, na dbJ.gacia do

19' districto, o inquérito ali aberto .1
propósito rio crime <K> aníc-hõnteni,
praticado por José índio, u "Soldaíi-
nho''.

As diligencias para a captura dc.
cRiuiiiosò continuaram i'

No Neeriitcrio, á tarde, foi nulo-
pstádo o cadáver de Joaquim. Froce-
iieu á autópsia o dr. Uego Itarrós, do
Serviço Medico Legal, dando como
causa-mortis liciuorrba.gia intár-thoraxi-
ca, .produzida per projcciil 'de arma dc
fogo. A íiala |ícnetroti no .pulmão cs-
querdo c na norta-,

No Ilorpiial da Brigada Policial foi
também hontem operado á tarde, o
soldado José Gonçalves Sobrinho.
Operou-o o dr. Samuel Pertence, cx-
traindo a bala, on. se achava alojada
no roslo do ferido.

1.I-IIB1
Da conceituada firma Granado & Fi-

lhos, recebemos uma ünà;; còlleçção dc
cartões nestacs. reclames á popular dro.
garia que s.e aclia in.tajláda á rua Ura.
guayauá n. 91. lísscs cartões, ni'i.Ia-
incute impressos cm core; variadas, con-
tc\:\ 03 rclralos dc tovlos os artistas r;uc
se tém distingiiido no-.-, cinema s.lo Kio, I
c que o iiosso publico aprecia* K' uma
daíiva, de rcel.iue, íntelligcntc c de re-
S-.ilt.ldq brilhante. Os posillcs da
garia Granado cV Filhos andam j;
empenho....

Dro-
por

Bellas estampas
Reproducções arlisiicas. Grande varie-

dade na Papelaria -lotelbo, rua dò Ouvi-
dor. esquina da n:a do Carmo.
— —m »am .

Os l.SCUIV.vBS MüXlClPAES 
'

Poram fritas liontom duas
(.rniisfcráncins

O prefeilo'transferiu hontem os t.cri-
vâcs de agencia DMymo Uabo, da do
li" districto (C.-.mboiO, para a do ;''
(Candelária), e Ci.-ero Iiercdia, desta
para àquellp

-V.l KVA URÜÇUAYAXA

Um negociante atro-
pelado por um au-

tomovel
. O sr; José Gonçalves de Souza Re-
nçao, dc 62 -annos dc çdade, residente
.1 rua liarão de Gúaraiyba n. 51, <_ nc-
írccianlc, ;.o passar, hontem, 

'ii 
tardeiipet.i rua Uruguayana, foi retronellado-or inn automóvel, qui: o feriu em di-versas partes do corpo. A Assistênciame.-i.-i-.u-r, e fvl-o remover para a suaresidência.

.0 chanffeur. do amo conseguiu eva-(br se.

O maestro Alberto Ncpotimccwo
O maestro Alberto Ncpor.inceno, que

se exonerou recentemente do cargo de
director do Instituto Nacional de Mu-
siea, continua a receber homenagens,
que bem demonstram a consideração que
Mie dispensam não só o» seus collegas,
eomo os .seus aluirmos c auxiliares, na-
qticlle Instituto.

Scientcs as alnmnas de que o niacs-
tro Alhcrío Ncpomueeno daria hontciii a
sua i* lição da época, por inicia'.!-
va das suas collegas seiihoriias Gdm-.it
Heyazzi c Noemia Coelho, organizaram
uma recepção que tanto teve dc cari-
niiosn como de brilhante, dc agradável
e imponente,

Quando o maestro Alberto Nopomu-
eeno checou lionteni, ao meio-dia, ao
lusliliito, já o aguardavam as alumnas,
que o veceberain á poria, com saudaçõc;!
e applaiisos, cobrindo-o de fiores, Su-
bindo ao salão de honra, que se achava
repleto de professores n ahunhos, ahi
r.ccobeu uma grande manifestação de
apreço. A scnhorila l.iiniéa Ucguzzi leu
111:1 bclüssiuio sonelo, da atitiiria de
l.inilip de Meneses, sübscriptò ].or mais
de Irez.utii. aluiiuias,

O soneto, que eslava sobre um mon-
lão de lindas flores, exprimia a sua lio-
iucungcin nas seguintes palavras:"Ao incxcedivel mestre c amigo A'-
berto Ncpomueeno;

(Mestre ütnão, «luslre prif, íncslrri mndclo.a
So cio leu jíc-iío ;t alma dos *.:).¦ s esvoaça,
¦Nn prematuro nlvor do teu cai.ello
'l;;;itíü a l-ondadc (i*.io tü coube o:n graça.
Xnnc.i èedéste r.o raiucornso appelío
])o_. odiús lorvoâ 0:1 dn inveja bsçri,
S? da Arte trar.es o divino se.lo;
Toda a -iiiauiiia piedade om ti se cnhça.

A emoção qiif nesta Iiera nos invade
iMio leva ri cunho dc menti \ 5 dõrcB.
VÁ a. expressão í|úasi muda da verdade,

A" nossa irralidão, para on.ln fores,
I/ívài coíiUíro c deixas a smuladc :
*SáCS coberto dc lagrimas c flore fc'*

Ao terminar a leitura do soneto, vi-
brántes palmas pc fizeram ouvir.

As seultoritns lidínéa Kcí;:izzí o Xoc-
mia Coelho ctinimissiónadas pelas suas
collegas offeríaram então ao utácslro
Nepòmiícctip duas iindissiuins corbeilias
da flores c uma rica bengala; com cas-
tão de ouro c iiionõgramnia;

Deanle da grande demonstração dc
apreço (pie lhe era dispensada, não teve
o nosso grande musicisíá palavras para
articular o seu grande reconhecimento
entre i:s 'carinhosas -provas de amizade
e de sympaíhia dc que se tornava alvo.
A siiá comnioção foi tão' forte que ape-
nas ;n'..ie dizer csias palavras:

— A todos, multo obrigado,
0 maestro Alberto Nèpoinucerio apre

sentou depois as suas despedidas aos
seus collegas, agradecendo ás serrl.oritas
Kdmta Regazzí e Noemia Coelho a ini-
ciativá da cãptiran.tc manifestando; c,
sempre saudado pelos nluiniiòs, reiirou-
se pouco depois, sendo acompanhado até
á porta pela maioria das clmunas e das
pessoas presentes.

As manobras- militares

<0 sr. Hloy de Sott;a>
O senador Eloy de Souza vae apre-sentar á commissão dc 'Finanças do Sc-nado, actualmentc em estudos dos or-

çamentos para o próximo exercício,
uma emenda ao orçamento da receita,no sentido da reducção do imposto de
consumo do sal refinado ou purificado,dc modo que, cm vez de 25 réis por230 granimas ou fracção, pesn liquido,
passe a pagar os -mesmos 2a réis do sal
nacional grosso, por kilogramma.

Conversámos hontem com s. ex. so-
bre a malcria de sua emenda e as ra-
zõçs de ordem que a motivam.

Disse-nos o illustrc representante do
Rio Grande do Noite:

—¦ Vários industriacs brasileiros, cm-
penhados cm melhorar quanto possive!a producção do sal nacional, dc modo
que para csie produeto satisfazer com-
plcliinicntc ás exigências de todos os
mercados consumidores, estão estudan-
do ...montagem uo paiz de usinas de
beucficiamenio para o preparo de ty-
pos cspcciitcs que rivalizem com os
similares estrangeiros. De ordinário, o
sal nacional produzido na safra é logo
exportado, e dahi a porcentagem ile
chlqrurcto de niagnèsia que apresenta
nociva a certas applicuçües. Não
assim com o sal estrangeiro, que per-•manece nos aterros dois annos e ate
mais para _er então exportado cm con-
dições industriacs vantajosas. O sal de.
Cadjz,. está neste caso, chegando aos
nossos mercados após muito tempo de
sua fabricação, já lendo perdido todas
as impurezas adquiridas 110 periodo dc
crystaii.ação, i,\s salinas da cosia lies-
panhola do Mediterrâneo não são ab-
solutatnentc superiores ás que eslão en-
cravadas por todo o liltoral brasileiro,
desde a grande bacia lacustre dc Ara-
ruama.alé o -Maranhão, '.'ara supprir
as deficiências do processo de depura-
ção natural, c, sobretudo, .para corrigir
03 inconvenientes que dahi resultam,
é que alguns industriacs estão actual-
mente beneficiando e purificando o sal
nacional .por vários processos eviden-
temente seguros, Para animai-os nessa
iniciativa é, porém, indispensável redu-
zir a taxa do consumo que, a nosso
vèr, por uma errônea interpretação,
tem sido até agora cobrada na razão
dc 25 réis por -50 graiiimas ou fra-
cção, peso liquido, desde que se trate
de sal refinado ou purificado, conforme
dispõe o regulamento do imposto dc
consumo, 'li' claro que, referindo-se o
regulamento a ^50 gratiuiias para íiqticl-
le sal, quiz especializar o sal cm vi-
dros, acedicionado cin peso inferior
a um hilograninia que é .1 unidade cs-
tab.lccida para a taxa de vinte réis
sobre o sal grosso, onoido ou triturado.

Sem embargo, porém, dessa evidente
interpretação, tem-se entendido que cs-
tá sujeito á mesma taxa o sal purifica-
do e vendido para fins industriacs, cn.
saccado ou a granei; quando o intuiu
do legislador foi sempre o dc proteger
o sal beneficiado até." nicsiyio com a
concessão de favores, inclusive prcm.io,
conforme disposição da lei de receim
para 1905. iíffectivamci!t'\ por essa
lei, ficou o presidente da Ropiiblie..
autorizado "a conceder favores, incln-
sive prêmios, ao sal nacional bcncfi-
ciado, que subinetíido á aisalyso ehiinl-
ca, depois de .dessecado a 100". no sen
estado natural de divisão, contiver nn
máximo, dois millcsinios de chlorurct-
do magnesio aiiliydro, c no minimo
yS "i" de chlorurcto de sódio, abrindo
para esse fim os necessários créditos''.

Não c, pois, crivei que a orientação
proteccionista dos poderes públicos
lioiivcssc mudado, em relação a essa
industria, dc modo a gravar o proibi-
cto, quando melhorado, com uma taxa
que veda cm absoluto o seu consumo
para fins ;inditstriacs. Não defende-
mos o regimen de prêmios iiislituid.
na disposição orçamentaria acima et-
tada, mas é razoável, ao menos, «!el-
tear a reducção da taxa -dc consuma
do sal nacional, refinado 011 purifica-
do, para 20 réis por kilogratnmo, quan-
to paga- o sal grosso, inoido ou triíu-
rado. ií assim propomos a ' seguinte
emenda, onde convier, imposto do con-
sumo: sal nacional gro-.so, moido, t ri -
turado, refinado nu purificado — eo
réis por Içilogrammò.

Como se vá pelas considerações aci-
ma, trala-sc -de uma justa protecção n
iima.-.iiidiistria nova. pelo que a emenda
do senador Hl-ay de Souza merece to-
Jas. as aticnçDes dos seus pares.

]•.' absurda essa dcscgüaidatlc ciiírt
o sal bruto, que p:iga 20 réis par I.tio-
granima, e o sal purificado 011 refinado
(.uc paga 25 réis por e.o giammas 01,
fracção, iiiipoísibilitaiido isto a funda-
ção das usinas de beiicficiamento "ne
se projeelaiií; contra os interesses da
ccoiióiiiin publica.

Não será cirando ou aiignicntándo
inipostos ás cegas (|uc sairemos das
hossás àperttiras financeiras.

tflipiÉSl SfilÉ
_,——•— —.

Sensacionaes revelações so»-'
bre o orçamento da Viaçâo

_.
A commissão de Finanças do Senadoouviu, cm sua reunião de hontem a

palavra rio senador João Luiz Alves,relator do orçamento da Viação, «obrea matéria votada pela Câmara, o. ecr-tos alvitrcs que lhe cumpria suggeriraos_ seus pares.
Foi. unia exposição elara. incisiva, bri-•Iianle, sincera c em muitos .pontos sen-sacional.
O sr. João Luiz não escreveu o seure.alono. mas em nada elle perdeu pôr

ISSO.
Depois de assignalar o decrescimentodas verbas orçamentarias, das despesas-^ cargo do Ministério da Viação -neste
no exercício passado, assim como nonrojceto que se discute, o' iliustre. rela-or .passou .. fazer observações- dota-uiauas sobre este ultimo, por ser o obje-cto dos, estudos .da comniiss.io. .-'Primeira .revelação: O governo t.mobrigação ínimcdiala de pagar á fin-presa construoíora do" porto da barra'uo _ Kio Grande 5.400 contos ouro elera de pagar, até o fim 'deste annn,mais .3.600 contos na mesma espcci>,em virtude de contraio. No orçamentovotado .pela Câmara, c nue rs!á sendodiscutido pelo Senado, não lia a maissimples referencia a esses débitos, decuja satisfação não se cogitou, A pro-posrío o sr. Juã-o Luiz narra uni facto

ntercssaiitissiníõ. O Tribunal de Con-tas negou registro á verba reclamada
pelo governo para o -pagamento da
prestação ja vencida, .cot- o fundamentode que o governo não linha dinheiro
para satisfasel-a. Mas não são apenas
aqueles 9.000 contos que o governodeve pagar. 110 futuro exercicio, São1S.000 ouro, que a tanto .-.'.tinge o con-
trato; 1. isso. estava èxtra-br.amcnto;
ura um Irrinco -de creanças. O relator,
expondo lealmente a situação e achan-
do que so devia- fazer um orçamento
i.e verdade, propunha que, cm emenda.
.. autorizasse o executivo n fazer as
operações dc credito necessárias parao cumprimento do seu contrato. Toda
a' commissão apoiou o álvitre,

Segunda revelação j Trala-sc da ver-
ba 4" — Subvenções ás companhia, dc
navegação. ..' preciso aecrescentar-senessa rubrica a verba de 270:00-0$, de
que a Câmara não cogitou ao fazer' oseu equilíbrio orçamentário; 'da subven-
ção -mimai á Companhia de Navega-
ção llaliianá. assegurada por força decontrato.

Terceira revelação: Aqui o rrl.iioriMla da verba 6a e discute a verba
para o car.vão destinado á listrada deberro Central, do llrasil. X.i propostado governo, a verba era de 12.000:000$.
A 'Câmara rediiziu-,. a S.oon. Pois bem.r.n.i apurado que a Central, na me-Ihor das hypòtl.cses, não pódc gastar
por jitino menos .-50.000 toneladas de
carvão. Adniittindo-se por absurdo mietonelada de carvão possa ser eoiii-
prada ,. 80$. 'teremos: 250.000 tonclá-
das .1 So?, 20.000 contos. Assim, a ver-
lia votada .pelo, Câmara para ri futuro
c"ercicio tem uma ricfficicnria de 12.000
coiilos. Mas não ('• tudo. No'exercicio
de 1915. a vr.vba do carvão da Centra'
careceu de 11:11 credito siipplcnien!ar de
[6.000 coilios. No actual exercicio, sen-
do ella da 12.0.00 eonlos, já ;e votou
um credito supplcmcnlar de 15.000.
Quer dizer, 110 actual'exercício foram
precisos 27.000 cornos,• para o .próximo
exercicio vota-se uma verba de fJ.oon
contos: — difícrença, 10.000 mulos -dc
réis. Ora, isto não c serio, não é rro-:esso de fazer orçamentos.

O Congresso, com os seus orçamenins
deslçáçs, fihriga o governo ou a fazer
ille.alid.-ides, abrindo créditos para que
não rslá aiiloiizado, 011 o obriga ;i
peior, porque o obriga a uma peilur-

bação publica, suspendendo 0 trafego!
da .mais importante esü-ad.i do paiz.
O relator propunha que se mantivesse
a verba de 8.000 contos, mas que, aomesmo tempo, se autorizasse o governoa abrir os créditos necessários paracomprar até 250.000 toneladas de tar-
vao, necessárias ao serviço" da Central.'
Nao fixava uma verba por não o per-'imitir a oscillação do preço do .ônibus-1
tive!. '

Terceira revelação: -Esta quanto á
verba 10"— llluminação Publica.-Como
se sabe. o governo mandou reduzir emi
9.000 os coinbiislorcs da illuminação da'
capital. (Neste ponto, o sr. Victorino
Monteiro diz que o Rio tem excesso de
luz), ao que o sr. Frico Coelho ad-
yçrlc: , i"•F^z 

gosto vèr a illuminação dos
jardins... quando fechados, á noile".).
O governo reduziu o numero de com-
hustoros mas tem que pagal-os, uni a
uni. por força de contrato j Queira ou
não (ihcirn , o poder executivo, queira'ou não queira o legislativo, o contrato
feito para a illuminação da cidade está-
dc pé e a despesa da illuminação tem
de ser paga com o numero de coniliiis-
lore-, fixado no contrato. Agora mes-
1110 o governo pede credito ao Congres-
so para o pagamento dos conibusloics
siippviinidos. liintrelanto, o orçamento
votado pela Câmara cortou a verba
precisa. O relator propunha que Se
iiiaiiii\cssc a proposta do governo que
aassiguala. Oi ainda uma vez a com-
missão esleve dc accordo.

O sr. João Luiz propòz ainda que
na verba 8" (Repartição de Águas) se
mantivesse a verba para mobiliário e
os dizeres a ella referentes; dá propôs-
ta do governo. Quanto ao pessoal das
estradas do ferro, s. ex. propòz que.
se estabelecesse como medida geral,
comnmm a todas cilas, que os fuii-
ceionarios nomeados para o seu servi-
ço o sejam cm commissão*.. ficou para
expor boje interessantissimás observa-
çíes sobro a verba dc Esgotos.

Ao relator, o sr. Alfredo Kllis en-
Iregoii, jusiificada por tini longo niemo-
jial, iiiu.i emenda autorizando o gnvev-
110 federal a entrar cm accordo com o
dc São Paulo para transferiu a esse
listado os direitos c obrigações que
competem á União cm virtude dos con-
tratos que tem com aquella companhia,
relativamente ás linhas de Rio Claro a
Aiar.iqtiara c ramaes para Jalni a
Haurii.

Por sua vez, o sr. Soares dos Sau-
lon chlrrgoü ao relator unia entenda-
autorizando o governo federal a ceder
ao governo do Kio Grande do Sul ou
ás associações pastoris desse listado,
ns terrenos necessários e de que possa
dispor junlo ao qiorto do 'Rio Grande,
para o estabelecimento de matadouros
frigorífico., mediante as condições que.
julgar convenientes.

O sr. João Luiz approvoit de nroiii-
pio a emenda do sr. Soares dos San-
tos. A ¦commissão ácompanhou-o. t_u.it!-
10 á do sr. Alfredo E1IÍ3, acc-itando-a
nn principio, s. ex. ficou de estudar,,
o mr.iiioiial do senador paulista, para
euiiliir um parecer definitivo, li o sen
parecer, s. ex. manifestal-o-á boje..

Amanhã será subiuettido á conunis-
são o parecer geral do relator, (pie se
reserva o direito de apresentar, mesmo
depois dcüc, as emendas quc_ a disêus-
são do orçamento lhe suggerir,

'Estiveram presentes p reunião da!
commissão dc 'Finanças todos 03 seus
nteniliros, excepto o sr. Leopoldo de
liulliõrs.

.-- Tn.los ns membros da commissão
nisignaiam lionteni o parecer do sr.
João Lyra, sobre o orçamento da Ma-
linha. ,

Coibido por nm moíocyclo na
praia do Botafogo

Quando passava bonlcm pela Avenida
Reira Mar, em ...olafogo, n trabalhador
José Joaquim Ferreira, residente á rua
Tres Irjnãos ti. 132, íoi atropelado

por um iiiotocyclista, que o jogou ao
chão.'Nesse desastre, o trabalhador ficou
coin diversas contusões polo corpo. A
Assistência nicdicóu-n o- depois reino-
veu-o para a Santa Casa.

MOVEIS k PRESTAÇÕES
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ASSÜMPTOS NAVAES

Charutos "UNA"
F-RACÓS li A.ROMATÍGOS

fai:kica_^ OUVIDOR"

IX.STIllUrÃO 1'lillLlt'A

Duas sttbstitiitns dn adjuntas «lis-
pciisnílas¦O direclor geral, por portarias dc

..ontem, exonerou Dulce Gonçalves Cos-
ia e Adozinda de Vasconcèllos, dos Io-
gares dc substitutas dc adjuntas liceu-
ciadas.

an m « aan
TOSSE ? Use

XAROPE DO BOSQUE

Foi operada a viclima do desas-
tre da Fabrica Alliança

Na Sanla Casa fui limitem operado
pelo dr. Páiilíno Soares, o npcrnrio
José Carvalho Júnior, vielün-i Ita .lias
dc nm accidente na Fabrica de Tecidos
Alliança.

Carvalho leve que snfírrr a onipiila-
ção dá pena dircila, que foi grande-
__H_n.c machucada no ncçidcti.e,

¦A operação fui f.cila com grande rui-
dado. n o doente está c:n .ip.uitó boas
condições.

Charutos "Pró-Patria"
1'ATR.iOT'fCOr. Ii CliLICIrisos

FAHR1CA "OUVIDOU"

Uma bandeira-histórica
O dr; José M.iviino Filho offeiieti

lionteni ao niiilisiro da Giicrra uma b.111-
deira do c.vlincto. :¦" batalhão dò lixcr-
cito. (|uc fora offerccida ao inesnio 00
regressar dá guerra do Faragiiay. ;

•a* a m» ?¦— " ¦>. ]
nip: iiiii: iiiiiT.ni! !

UAXSEATICA t !

A SJ.V.\D.\r,l) OIIj
Dcp.: D-rõg Pacheco — Andradas, 4?.1 m.—'

VSl VI.I.IIO CASO 1'OIACIAT.

Os carbonatos e o inquérito
policial

O ÜF.MATE DOS TiXEIíCICIOS
ÜÓÚ A MAXOBRA Fl.VAL

DO COX.JUXCTO
'Com íi ;.cção -dupla tloí corpos, ter-

mina amanhã o período das manobra.
da tropa sob a iiirisdioção militar do
general Gabiiio llezouro, inspector da
5" região.

f-enil.i o re-.iale das manobras unia
acção dupla, cm que tomam parte -'.o-
<lü.-i o? corpos r Unidades, fora:n lmu-
tem .dissolvidas as brigadas de eavãlla-
ria e artilheria, O. corpos que cônsti-j
túeni essas brigadas seguiram lionlem
;..-.:;¦ os pomos do concentração, afim 1
de iniciarem- a *=.:.;ão do ..h.11.3 da I
manobra final. *i

Toda gente está lembrada dò famoso
caso dos carbonatos qne o dr. João Bar-
reto dc Araújo, medico na capital ha-
hiana, possuía e que dcs.apparcccram
myst.riosaincnte, Appareçeti aqui, ecr-
ta vez, um desses carbonates e r.s sus-
peitas de que todos se encontravam no
Uio fizeram com que a flolicin descon-
•fiasse de Jacob Crtinfeld, que esteve
preso durante algum tempo,

Taes carbonatos pesavam 197 1-ilos.
O inquérito correu pela 3" dclenaela

auxiliar é limitem o sr. Arnicndo Yidal
enviou os autos ao juiz, acompanhados
Je um relatório cm que concilie.:'• Sabendo que taes cárlioiíatos haviam
sido ofícrecidos á venda'por Jacob
ürutifeld a Edmundo Levy, negociante
de jóias, estabelecido nesta capital, in-
tintei I.cvy a prestar declarações, nas
quaes confirmou pormçnoiizadamcutc ter
Gruiiícld nrocurado vender-lhe os car-
bóualos, declarações confirmadas pelas
dê I.cúii Matbia. e do próprio Griínfèld;
Este procurou, não só vender iiesla. ei-
dade os referidos carbonatos como tam-
bem .foi a S. Paulo para o mesmo fim

Queixa contra uni advogado da
companhia

O dr, -Miirilio iFontáinlia, proirplor
nesta ce.-pila!, apresentou queixa. ,i -po-
licia contra uni -dos áilvogádós '.l.i".Standard Oil.'-, n tlr. I*.%rcmo de Sá
Pereira, por ter declarado, em publico.'iue aquelle promotor era "prevarica-
dor',

Hygienic Rainprooí
(C a *> n s iinpcr.nfayeiíi

srni boir.i~b.-ij Especia-
lidado da "Casa Ingleza"-

KUA OUVIDOR lfíl

Modificações no ministério
urnguayo

Mo

como provam ,lee:ara-ões de Xaliaun
Lcrner, que Grunfeld não pôde negar.

O dr. Dantas de Queiroz, procurador
:ío dr. João Barreto, oftercceu a relação
dos pesos específicos dos carbonatos |
furtados.

Prestaram 'amhe.m dee'araç"e3 Sa-
aviei Politzcr, Salomão Dresler e Abra-
hão Ciilieu, schi proveito para o ca-n.

Fui expedido mandado de busca c 5-p-
prchensão, n.",o lendo siJo possível ei.e-
cttiár a diligencia, por não i.t si.lo les-
coberto o paradeiro dos carbonatos, npc-
.-.ar das diligencias deslá delegacia e do
Corpo de Segurança."

idío.J, — (A. A.l'•_. As.u-miram a geslao interina das pastas dointerior, o siib-sccrritaio ,Ir. Paulo,ar.-i; da dnstriícçio Publica, „ dr.Kouolplio Alezera, director do io-nr.I"La Razon": da 'Fazenda, o dr. Fie-der.co Vuliclla, .ministro do 'Ufiignáv
em Londres, _ c das Industrias, 0 dr".-\avier Mondr.-il.

CIMENTO Üil
Iclóplíoao S34. Central. —^ Rua

Snntn T,ti7.ia _!02
—- PAULO PASSOS & C. —

MARTiX GIL AC1.Í.TÒU

Chore còpíbsanicnto om Rtienos
Aires

Buer.os Aires, r, _ (A. A.) — Deç-dc hontem, chove continua e abundan-
temente r.es.a capital, c arredores, ve-
riticaiido-se assim o .»rog::os(ico feito
pelo conhecido mcteorelogo ir. MartinsGü.

OUEREM A UNIFOR-
MIDADE DO CORPO!DE SUB-OFFICIAES"

DA ARMADA
A prnpos!to do que publieámoi lia»

(ins sobre a pretendida uniformidavlej
do corpo dc sub-oíficiaes da Armada,
fomos procurados por um membro desse
ecfpo, que. procurando esclarecer a.
assumplo, 1103 disse o seguinte:-- Ma nola estampada pelo Correio
proçura.-o justificar a dese;:iia'-dade
ijíie sempre existiu no conpo de sub-
(iffiçiá.cs da Armada, o que se não ve-'
rifica relativamente -aos outros corpos.'
Argumènta-sc que os mestres c còntrá-]
mestres são os chefes dc proa. São aíé;
cerlo. ponlo fiscaes dos outros siib-:
officiacs. Isto, porém, não O verdade,
porquanto, I01I03 os sub-officiaes estão
(lirectamcníe subordinados : 1", ao com-
m-iidiinlc; 2", ao iiiiincdiato, e assim
por diante. Quando não houver mais
nenhum official a bordo, será então o
mc-i.re o superior, lintre os officiacs,
o superior é dc facto o mais antigo
uo posto, manobrando cada qual na
sua especialidade. 'Com 03 sub-officiaes;
porém, não se dá o mesmo, po:s que
no respectivo regulamento, o art. 6"

d.i aos mestres o contra-mestrc.s abso-
lula superioridade sobre 'ledos os ou-
Irus, sub-oíficiaes e inferiores, por mais
antigos núc sejam. E' claro e intuitivo
(inc üsta' preferencia « uma excepção
oJios.i'. -Senão vejamos.

_ Actii.iliurnie todos os sttb-pfficia.es
.«."10 1 irados dc Corpo de .Marinlieiros
iVacibnacs, Assim, duas praças do cor-,
po pedem pai.a ser especialistas, Uma
pinica para fiel. outra para contra-
iiiCÃlro; Depois de serem sitbincítidos
a concurso, A. foi nomeado fiel, e )J.
tonira-nicsire. A fica no posto de 1"
Siii-gçntn c roui o ordenado de e;o$om>
r. II. é |(i«o promovido ao posto de
saieciito ajudanle, ordenado de .-00S, e
.linda por cima 1; superior lilcrarc.li.ic_f
de qualquer outro sub-official das nu-
li.is liasse:', ainda mesmo cite este.
seja mais antigo .. nnncs. 

'Pelo 
ex-

posto vc-se q-.ie tal precedência é umaoxcepçãr- sem precedentes. Argumen-
Iam ainda cm favor dos coníra-mestreí,
a.llcgando nue. tíics fazem u chamado
qiiâilo de official a bordo; tal nllcga.)
çao lambem não procede, por isío queiodos os sub-officiaes que servem naDefesa Movei, no "liahia", "Deodoror.
"Moii.in.-i" e nas flolilbas, fazem quar-Io no coiivéz, da meia-noite ás 4 hora»da inaiiliá. Accresce ainda a circuio.-.
6iaiicia dc que os niestres chegam aiõao posto de capitão de corvci.i, sem
que lhes seja limitada a edade, comenconlccc abs fieis e escreventes, nue s*-¦<•. pndetn iuscrevc'r no concurso" par.iepnimissaiio até a edade de ,-,0 aiinòsainda mcsiiio que sirvam r.n .Marinhadesde crránça. As outras classes ib-siib-offici.iés dá Armada não süo ad-millidas a concorrer á.-, classes sim,--riores. rcsliiiido-llies o consolo de ên-
Velliccçr no i-crviço e no mesmo poslo.Uir-scria que 03 cnferniciros poderiamvur a ser pliármâceutícos l-u deníistasna Armada, li' um P;!ro engano',lixcmpiifiqucmõs. Quatro enfermeirosi:.''"aes, arcando com as maiores diífl-culdades, estudam .pharmacia. Tro'.c-ses conseguiram obter a caria -d»
Rliarniáceiiticos da Faculdade de Medi-cii;a, o quarto súicidou-se', allcgandb
que o fnzia devido a uma tenaz per«e-Biiiçao qile lhe movia uma alta ntitori-dade incdicá naval. D03 tres diplomado.',dois continuam a ser muito bons ncfcrmeii-os, c o terceiro é boje z" teu-én-lc pliaruiaceuiico. m.13... u0 Fxerc^o)•.'. assim. sr. rcd.ictor, que se appíicaa justiça lá por casa." «i.n»ra

EM EXPOSIÇÃO
Na Casa Ls Mobilier.á rua Chile, "fr.

o que lu_ de bello e:% inoveis. Preçosumeos. Condições façiümas de paga-
mento.

Vae ser organizada uma nova
linha dc tiro

.-O sr.-. Carlos Maxlmiliano, ininisfri.do Intenor, resolveu pcrr.iitii- nu. 0..empregados, da Directòria Geral dc*i?àz Publica organizem, conforme so-licitaram, uma sociedade de liro, ;i mis! •
severa ser incorporada á Confederação
do liro Drásileiro, preenchidas as exi-
gencias do r>.peeiivo regulamçnlo.

Dessa resolução teve hontem .;i_nc-l.-_
o dr. Carlos Scidl, director da Saude
Ftihica.

í¦;. -

¦¦%V.-_iSr<W-t»>_«'-ÍR... ___.» m-r .

im ' .'a xf 11 VaínUTaj ' I .
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NOTICIAS
DE MIS

«EIXO HORIZONTE — A jindà
Braça da Iviberdadc aprescnlia, desde
hontem, um aspecto destunibrantc, com
a íesta das -an_quin_a3 promovida por
senhoras o senhoritas da nossa melhor
«ociediadc. O festival, que é em bcncíi-
«lo da capella do Sagrado Coração de
jfesus. tem tido enorme exilo, sendo
grande a concorrência de pessoas que
* __'a Delegacia Fiscal «lo Tliesouro
Nacional neste Estado autorizou o sr.
Dfaracisco Barbosa a dar começo, as
obras de adapt-fSo do pro. rio nacional
i, rua Alagoas para nelle funecionar a
Caixa Econômica Federal.

— Realizou-se ba dias a assembléa
geral da Sociedade Bibliotheca da Es-
cola Normal para «e proceder a eleição
da nova directoria e do conselho. ftsc:U.

A directoria da syinpatlitca sociedade,
ora reeleita, é a seguinte:

iPresidcnte, Emilia Soares; i* sçcre-
taria, Áurea RábeHoj 2* scçrçtana,
Zina Joviano; thesourcira, Emilia Si-
íncdü. . .

O conselho fiscal é constituído, as-
¦sim. Zaira Pinto, Faraildes Uabi-llo o
Iracema 'f. Salles.

MÁRIANNA — De ha muito nue o
agente da estação Central nesta cidade
vinha ridicularizando a população dc
«Márianna e os nossos costumes. O re-
ferido agente, A. Camargp, não isco-
Ihia expressões delicadas para as suas
critica», nem tampouco «poupava pessoas
que sõ tinham um defeito: agradtil-o,
com esse interesse que a bon gente nu-
meira tem pelos seus hospedes. Ora, o
proceder inconrecto do ttmccionario <la
Central foi exarcebando os ânimos dos
inais pacatos. Hoje, quando a popula-
cio aguardava o regresso do venerando
¦arcebispo d. Silverio, a indignação pu-
lilica estourou, em plena estação.

O agente, amedrontado c vendo ale
londc poderia ir a exaltação dos mariaii-
menses, extraotou-se publicamente, dan-
<lo amplas satisfacções á sociedade des-
Ita terra hospitaleira.

O exemplo ficou c lia dc servir.
•JUIZ DE FORA — Acham-se bem

adoanladas as obras do assentamento <l:i
fornalha para incinenação do lixo no
matadouro velho.

 O presidente da Câmara entrou
em accordo com os proprietários da
Cervejaria Gormania ficando resolvido a
iromoçáo completa do morro fronteiro
aquclla fabrica c o calçamento dos pre-
dios por conta da Municipalidade, coni-
plctando assim o plano de ^largãiucnto
c ciu.bd'.czamcnto da vefenda rua. hssç
serviço deverá ficar concluído aiücs tio
fim do anno. Com a terra removida,
esli sendo aterrado o prolongamento
da Avenida Rio Branco e üm trecho da
rua Koberto de Barros. .

— Passou liontem a data tialalicia de
d, Amalia Colucci, mãe dò dr. .'"'"ja-
inin Colucci. e senhora csliniadiásinia
lia nossa sociedade.

GUARANÁ' — O esforçado dircctor
do prupii «¦• •«¦¦'"- "Ferreira Manitus".
desta villa. p-i\-'ara imponentes festas
cm coiiiiiiem '« a Bandeira, na data
lannivorsiaria « h-ereto que instituiu o
pavilhão republicano. _

O programma constara de sessão o-
viça do grupo, passeatas e espectaculo
por alumnos, achando-se adcatitados os
ensaios das peças .a serem represen-
tadas. . , .

E' de esperar que essa festa seja bri-
lliantissima pois é conhecido o çapn.-
cho e gosto do professor Carlos dc
Ouro Preto, director do grupo, na or-
íjanização do proprammas das festas ei-
vioas que leva a effeito.

 Graças aos incansáveis esforços
Uo capitão Jarino Ribeiro da Silva; do-
legado de policia, auxiliado pilo ca«.o
'Raymundo Nonato, coiiimandaiite do
destacamento, fonam desenhei-los c li.rer
.sos os amores de um bárbaro assassina-
«to, canímettid. ha mez e tanto, no <hs-
tricto de Maripá, dirigiu-se ao loral e
nhi reconheceu que o assassinado era o
«oleiro Francisco Lcopolilino, homem
cdoso, bom chefe de familia c de bons
costumes. ,

Encetadas as diligencias. chegou a po-
lioia á conclusão dc que os autores do
crime foram os indivíduos José Ferrei-
ra Sant'Anna. vulgo "José Bárbaro ,
Hdracio, seu compadre. 1'ilniiro («on*
çalfes e Antônio Barbosa,, conhecidos
como ladrões c já processados cm ou-
trás comarcas, conseguindo depois de
muito custo cffcctuai- a prisão dos mes-
tuos.

Para esta secção, neccitiimos to-
das as noticias do iitturbs-ç geral,
ficando as tiicsi.ms siiji-itns no cri-
terio da redacção.

 ¦ ii m » m

O íootball na rua da Prainha
INa rua da Prainha, no trecho com-

pitilicndido entre as ruas Cnmcrinq, e
Vasco da Gama, um grupo dc fndiar
brados meninos joga, de niaiihã á noi-
te, o "football". Nada teríamos u pppor
a essa brincadeira sc c'.!a não estivesse
prejudicando os moradores cio» predios
localizados no sitio referido. Succi-de.
porém, que o Football Endiabradp Club
«traz em constante sobrcsalto os'-..morar
dofes das casas álludidas, quebrando
vidros das janellas c atrapalhando o
transito. , ¦ .. .,

Pelos resultados «nãos attuigidos, pc-
ílem-iios uma providencia, que, no ciso,
cumpre ás autoridades policiács do com-

petente districto. - - - "
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í UMA
Monstruosidade
dar-se mc -amentos
alcoólicos ás creanças

Para o seu organis-
mo delicado o ie-
médio ideal é a

EMULSÃO
de SCOTT.

SOCIAES í

Uma acção centra a União
dr. Waldcmiro de

Conselho Municipal
caloroso" debate
em torno de um
credito especial
A sessão dc liontem correu plácida-

alente, até o momento cni que foi sub-
niettitlo á discussão o projecto man-
lando abrir um 

'credito especial de
i :Soo$, para pagamento ao secretario
lá Instrucção Publica, dc «diítercnça de
.¦encimemos no periodo de co de on-
tuliro de lon a ;u de dezembro de
1513. Rom«peu o debate o sr. Osório
«lc Almeida, opposieionista a tudo, de-
íois que deixou a. presidência do Con-
s.-lho, impugnando o credito, seguindo-
•se-lhc com a palavra os srs. M. Ta-
.-ares, A. Moraes e l.ciie Kibein
aplicando o sr. Osório.

O projecto consagrando, 110 Districto
Federal, á creança o dia 2 de outubro,
íoi approv.do, depois de «falarem sobre
elle os srs. I.eite Ribeiro e Rodrigues
Alves.

As outras matérias, que constavam
!a ordem do dia, lograram tambem
ipproyação, sem que em torno dèllas
'lutivcsse debate. . .

— Ao Conselho foi liontem dirigido
seguinte officio, «r.eompánhadò de uni

trabalho elaborado por uma eontniissãq
composta dos srs. Cerqueira Marques,
J. M, Raposo de Medeiros e Alfredo
Ferreira,, sobre a tinestão Iclephoirça;

"Exílios, srs. membros'.do Conselho
Municipal. — A I.iga d;> Comnier-10,
iUei.pretaiiod a opinião do comiucrcio
¦_3i;i praça; qua apoia as ulehs con-
stantes do seu ¦prògrannna, «pede vcnin
a vv. cxs. parn sigtvficar «por estas U-
nlias a impressão dc cbiistrangiiiieiito,
as fundadas apprelieiisõcs, ao ter co-
nliecinícrto do «projecto da coiumissão
dò justiça, ora em discussão nesse Um-
selhb, que renova o actual contrato «o
serviço tcleplionico.

Por esse projecto, o contrato, qu.
:eiu ainda 12 annos de vigência, serü

proi-ogitdo a:é io7r-, com grandes ,van
tagens pura n companhia concessonn-
riã, (pie continuará con; o ittoiiopolu
desse serviço; sem, entretanto, dnr aos

delle se utilizam os justos c na
benefícios; sendo «preferível, por

nadr. sc faça, aguardaiulii f
e, nessa oceasião, por

concorrência publica, a.ijüdical-o :
«uiMii maiores vantagens otlercccr.1 »• - ¦ "¦• atravessamos, cn

, principalmente 
•

is agruras «le unir
é razoável a com
junto aos pòilerçi

iniblicor. uma prcteiição dessa «natureza
mie vem mais aggravar as diít;cu|d!ule:
ein que todos se -acham.

Em face das considerações acima cx

pendidas; cabe á Lii>* cm noine d.-
comiucrcio desta praça, pedir muito re
véicntèmsnte vciiin a vv. ecx. para Ia
v-rar bVlil nirido c expresso o seu proles
tc contra o «irójecto 11. ;-, dc u u«
outubro de 1916.

Alimenta, cntrclanlp, a 1.13a a espe
rança dc que 11111 movimento da part-
de vv. ecx, sc faça no sentido tle ai
tcral-o, e, por isso. toma a liberdade u«
submettei- á apreciarão ile vv. çcx*/_i
tialiallio que esle acompanha, onik sv
siiRgeridás idéas, oue reputa acceitaveis
bem como unia an.ilysc «io «me ora ?'
discute nesse Conselho, apresentada P«
Ia commissão que elaborou o rcferatli
trabalho.

Queiram vv. ecx. relevar, srs. mem
bros do Conselho Municipal, a tranntif-
za com que a I.iga cumpre o -seu deve-
manifestando o modo de ver e de sen
tir dò commcrcio desta praça, em unir
nuesião, que o at tinge directa c immt
diatameiitc.

Vazc-ndo volos para que as palavra
da Liga do Comiucrcio possam ser ou
vidas e merecer o exame «ponderado
isento dc preconceitos, que o momento
c o assumpto requerem; me prcvalec
deste ensejo para apresentar.a rv. ecx
,1 segurança da minha respeitosa e ele
v.-.da consideração. — Antônio Cama
cho Filho, director secretario."

_¦ » «¦ 11 ¦ —

DATAS INTIMAS ,
Passa hoje a data natalicia do dr. Dd*

fhn Moreira, presidente do Estado de Mi.
nu Geraes.

dr. Deitim Moreira, que ha quasi
dois annos dirige o seu grande Estado
com uma rara devoção de vistas, è esti*
inadissimo «pelo povo mineiro, que vê em
S. Ex. um administrador honesto c que
muito se tem preoccupido com o progres*
so e o desenvolvimento do Estado que o
tem como presidente.

Fazem annos hoje:
03 meninos Roberto c Jacyr, filhinhos

do «r. Roberto Gomes Xarlé, chefe de
secção dos Correios -,.

o sr. Américo Washington Favilla
Nunes, empregado na I.igUt;

a_ scnlioritns Nair c Kuridke de
Araujo, fiihas do sr. Bcrnanlo José de
Araujo, guarda-livros de nossa praça;—o joven Uavid Simon;

o coronel dn. Arthur Caiano 1'inliel.
ro, chefe de secção da 6* divisão do Cor*•po de Saude do Exercito;

a scnliorita Yolita 1-cal, fillia do «sr.
Américo dc Caítro l.eal, escripturario da
Santa Casa dc Misericórdia;

a sro. d. .Maria .autos, esposa do
comiiiaiidantc Ernesto Machado dos Sau-
tos;

a meu-rn Ayoara, filha do sr. Manoel
Machado Leonardo, futvccionario da (Juar*
da Civil;

n sra. d. Isoetta Silva, viuva do an.
rigo nègoJciãiite déstã j)rãça; 1'edro ApoSIi-
nririo de Oliveira e Silva;

a sra. d. Rosa Gesta de Andrade,
Cíiposa do sr. Américo dc Andrade- nego-
ctaníc denta praça;a menina Marina, filha do tenente
João Gu.mai*ães e d. Juiia -iüimurães;

o coront'1 llcnedictq Antônio Uucno,
contador «do Banco Nacional Brasileiro;

o sr. Juaquim Koclia, capitaíisUi nes*
to praça;o coronel Alfredo Corrêa de Jlcnc-
zes;

o dr. Horta de Andrade;
a sr.-.ciosa menina Magdalcna, fillia

do dr. Renato líaptista, medico do Exer-
cttíí <-' ii*11'-1 do dr. Henrique ltáptista;

.» intcrcSíante Hino, filho de d. V-nn*
da Pacl.ceo Ferreira e do dr. Adalberto
ferreira du Silva, commissarió de hygiene;

i> sr. Z-icliari.-.'» da Rocha, it-mão do
dr. Tobias da Rocha, profe-sur da Escu-
!a Militar-,

a SL'lillnril.1 Neínra da Rocha Pcrci-
li, iiitclliacnle aluiuu.-i da Kscula do Ria-
chiicló;

1. sr. tenente Natal Russo;
 a sciihorítn Vi.tita Maria l.eal, filha

do fr.. Américo' Castro l.eal, funccionario
Ja sccrclüriá da Santo Ca-a;

l''a:: ãtmos hoje uma il:is 'figuras mais
íymp;itli:cas nos centros comnicrciacá des-
ra capital, o capitão Oí.-ar Visconti.. pro-
prietario *!:!-» agencias de loteria. "Sonho
de Our.«".

Fiütejaitdo a data feliz que heje trans-
corre, o distincto ànnivcrsariantc offerece

sèufl amigos um banquete cm ceu pala-
cete, íi rua General Polydoro 11. 13o.

I'or motivo de _cu a mi ¦ versar, o nata-
ÜL-i«a cbrirá hoje seli-f _;.i1õe.*i níim de rc-
-:e!ier as pessoas («iiu a furem clitnpritnçn*•ar, d. lzniiffa 1;. líastns, esposa do sr.
Alberto H. Ilaslos, ejtiniadò liegoçiriute
le noisa pravai-

FESTAS ¦
Na -Egreja Eyanselisu Fluminense, &

tua Camcnno, 103, haveri hoje. a» 7' ho*
ras da noite, uma festa dedicada' as. cre-
ancas, <ft»e irenuentam a Escola Doimni-
cal "Vespertína . Falarão diversos orado.

religiosos e .tecitaU-

CASAM ESTOS
listão fe habilitando para casar, pelocartório da 6 pretoria cível (S. Christo*

vão): .Manoel José da Cunha com Carolina
Figueiredo Cunha, -Manoel Kslhvcs com
Angeles Fernandes; Juvenal Pinto dc Al-
jreida ebm All-crtiiin da Aiinunciaçâp; Ar-
thur dá Çiiulia iiastos com Christiaiia Ma-
ria Teixeira".

res, tiavcrá cânticos
vos pelas creanças.

* * »
BODAS DE PRATA

Festejam, hoje, suas bodas de prata, ou
C5 annos dc casados, o sr. José Carlos de
Figueiredo e senhora. Recebem, i noite, os
seus amigos convidados uo seu palaçtte da
rua Senador Vergueiro.

*
O sr. -118101110 Vclloso e d. Zulinira Vel*

loso festejam hoje as «uas bodas de_«prata.
Coinmcinorando a faustosa data, scra .reíji*
da missa cm acção dc graças ua egreja de
S- Jo-é* ; .0 íl *
V1AJASTES

Para líopoldino. partiu ante-hontem sr.
Oiuar iMeirelto, cirurgião-dentista, filho .do
dr. José Teixeira Mcircl.cs, conceituado fa-
zendeiro naquclla localidade.

*
Chega hoje a esta capital, no Trisra",

o nosso confrade dr. Carvalho Azevedo,
dircctor da "Agenda Americana", de re*
gresso dc sua longa estadia na Europa..

Os seus amigos preparaiiUbe uma tuàm*
fcsLição de apreço, pela sua volta a terra
natal;

**.*!«
MISSAS

Reza-se hoje. ás i) liorr.s, no altar-múr; da
egreja dc S. Francisco dt- Paula, a miísa
de 7" dia do sr. Ernesto Augusto dc Mes*

3uita, 
cunhado do dr. llarbosa Roíni-o, tio

o capitão dc corveta dr. Adhcniar Bar*
bosa Romèo c sogro do dr. Oscar Bar-
busa Rodrigues.

FALLEOIMESTOS"
— Fallcceii liontem, o menino Ayrton,

filho do i" icncnte do Exercito Eniygdio
Serôa da aiotta c dc d. Rosbm Scróa da
Motta.

Seu enterro realizn-se hoje as 4 horas
da tarde, saindo o iferetro du rua da Pas-
sagem n. ee«t, para o cemitério de São
João Baptista.

t_f iií •**

ESTERRAMESTOS'
Kealizou-se liontem á tarde, o enterra-

mento da saudoso sargcnto-njüdántc do
Batalhão Naval, Antônio Joaquim da Mot-
ta Júnior.

Victimou-o uma bcmorrliagia fulminan-
te, cüuscqucnío ao rompimento de mn
aneurisma na aorta.

O Ünado contava dczcscls annos de bons
c varioais-imos serviços, sempre nus filei-
ras do nos*?o valoroso batalhão naval, aon-
de a sua «carreira -foi das mais brilhantes
cm todos os postos c commisaões que
dcscnipeiiiiotv sai-eniando-sc á «sua exem-
plar eondueta militar, apurado preparo, c
absoluta lealdade aos seus superiores hie-
rarchicos.

O seu corpo foi transiinrtado hontem «lc
sua residência, á rua T.icodoro dá S'lva
ti.* 131, onde recebeu a visita do comman-
dante do 'batalhão, capitão de fragata
José Maria Penido, do 2" cominaiulaiitc,
capitão de corveta Carlos Américo dos
Heis, do ajudante, capitão tenente João
Soares de- Pinna* ofüciac.-, todos os infe*
riores c .praças do batalhão naval, para n
cai.clla do Hospital Central de Marinha,
de onde seguiu para o cemitério de São
Francisco Xavier.

Os fuucracs foram feitos n «pensas do
governo, por determinação do ministro da
Marinha, tendo grande concorrência. ,

titie
lu acs
tanto, que
rua tcrminaijao

No nionieiit" que
qtic toiins 11.1 classes
comiucrcio, sof.frçm i
crise trcinev.da, não
panhia vir pleiteai'

DURANTE O MEZ DE NOVEMBRO
Teremos em exposição nas nossas vitrines, 110 interior do armazém c na

secção de Roupas feitas, grandes SALDOS de. camisas, ceroulas, pyjatnas, rou-
pinlias de creança, roupas para lioniens, collarinhos e cliaucos, mercadorias to-'as dc primeira qualidade, que venderemos por preços báratissimos.

AU CARNAVAL DE VEN1SE , Rua do Ouvidor n. 136.
FOOTBALL

O rOüTIIALli Í3M S. PAULO

Tiii-nt-io sjHiitlvo mi cidade do
Cnolioe-ira

wnvo«-ciílo nor uma bellissimã tarde,
teve inicio ante-hontem cm S. Paulo, no

.» «Jaeiiòicira Football Club,
torneio para a disputa de unia1 meda-

'ha de ouro, entre «ires -'teanisiV, consli-
uido«; por joRadorcs doste club-e offe-

recida pelo distincto '-siiorliuan" José
Porlo Vilho.

Obedecendo á escala feriu-se.Itonlcin
o primeiro encontro entre as "equipes"
dos "tcams" 1'orto c Orlaiidi.no.

A's 4,50 lioras, sob *i direcçao do
juiz sr. Alberto, de liarros.. ciiirarain
cm cuupo <is "equipes" assim coi-.su-
tüidas:"Tcam" Porlo:

Bittencourt
Uosctti — Africano

Moreira — Abil — Renato
Mlirilió — Vavá — Luiz (cap.) -- Sc-

Kistiâo — Bcvilticqua

José Coimbra; vencedor, Sidney l'ul-
len.

Só temos que felicitar o " sportmaiM'
e ao club a qi-.e -pertence pela bella vi- I nnest.ir sua

Em torno das mano-
bras do Exercito

Ha discussão na Câmara
A propósito ¦ de um requerimento do

sr. Souza e Silva, solicitando que a
Câmara, por uma commissão, se fizes-
se officialmcnte presente ás manobras
do -Exercito nos campos dos Affonsos,
houve liontem, na ordem do dia da
sessSo daquella «asa do ConffTesso,_ por
oceasião do encaminhamento da já ai-
ludida votação, -um verdadeiro debate.

Assim, o sr. Alauricio de Lacerda,
oecupando a tribuna, declarou, de co-
meço, votar contra o requerimento «por
entender que nado, o justificava, num
momento em que se falseia a organi-
zação moderna militar, «íue procura
confundir todos debaixo do sentimento
uno do dever pátrio.

Provava-o com exemplos da Iíuropa,
mostrando como índisttnctamente são
ali ehainados á caserna e á vida das
fileiras todas as classes dc modo a
desapparecerem, sob a mesma inspira-
ção elevada, os nobres, os ricos e os
operários, mais humildes.. Outro tanto,
porém, não se está observando neste
movimento feito á custa dc poetas
contratados por verbas secretas, «feito
á custa dc poetas que, em outros tem-
pos, impando de pacifismo, não titu-
bearatn cm ridicularizar o próprio ora-
dor, que vestiu com orgulho a sua far-
da de voluntário, mas «que soffreu com
tristeza a calumnia das intenções <iue
lhe eram attribuidas.

Que tudo quanto dizia era a expres-
são da verdade provava-o o facto de
se andar desvirtuando a lei, querendo
crear-se uma categoria especial para
esses apaizanados militares, que ves-
tem a farda por uma questão de moda,
farda que antes de ser pelos mesmos
envergada o foi pelas mulheres...

Não se podia mais occultar que essa
categoria de voluntários especiaes, com
dislinetivós de frisos brancos, catego*
ria. a que só deviam pertencer os vo-
Juntaiios menores dc 21 annos, de ac-
cordo com a lei, visto que os volunla-
rios de manobras, como são os moços
actuaes, se deviam confundir com os
soldados coiumuns, está servindo, tal
como sc acha organizada, a estabelc-
cer distineções em nossas tropas, des-
truindo assim o principio elevado por
amor do qual o orador queria o scr-
viço militar obrigatório, sem volunla-
rios especiaes, sem linhas de tiro, sem
nada cm suiiima que venha concorrer
para a creação de classes 110 seio das
próprias flieiras do Iíxercito.

Votava contra o requerimento do sr.
Souza e Silva pelas razões acima c
ainda por nina série de considerações
análogas.

O sr. Nascimento, que falou em se-
guida, disse que votava a favor do rc-
iiueriiiiento, porquanto o considerava
como .uma expressão dos sentimentos
nacionaes, como uma expressão do mq-
limcnto bri-hante dc defesa dos nos-
sos costumes, de nossa língua, de nos-
su tradição, que vem asitando a alma
nacional. Ura necessário que taes sen-
timcnlos fosem exaltados; a hora era
dc se preparar a nação para os con-
flictos temerosos que ninguém sabe
quando hão de estourar.

¦O sr. «Souza c Silva, que discursou
seguidamente, asstgnalou não scr dif-
ficil deduzir-se a justificação de seu
requerimento'; ninguém ignorava o
qua-ito o momento se vem caracten-
zando pelo cntliusiasmo de nossa de-
fesa nacional. A Câmara não poderia
ficar alheia a esse movimento, nem
perder uma opportunidade de estudar
ainda mais os assumptos que dizem
com a defesa nacional. O escól da so-
ciedade acudia a formar ao lado do?
nossos soldados, na defesa da bande.-
ra. do paiz; esse movimento tem sido
espontâneo e os filhos dc nossas inelho-
res familias correm pressurosos aos
exert-icios de acampamento, confundiu-
do-sc com os soldados conununs. Se
assim v, sc de todas as classes par-
tem - ¦ . 1 gestos auspiciosos, não serta
justo ,iuo a Câmara, se conservasse
alheia a movimento dc tanto patriotis-
1110, perdendo a opportunidade de ma-

solicitude pelas idéas e

ULTIMAS NOTICIAS
A GUERRA

A acção dos iraflcezes.no Mosa
en

lheria esteve cm grande actividade na
região de Damlop, mas a infanteria
não «pronunciou nenhuma acçao.

No «resto da linha de frente :a noite
decorreu cm completa calma.

Um couraçado altemão torpe-

^mmmM^m \ WÊ^mÈm^, ^
de cxcellente destaque no nosso meio
desportivo.

requi Ovidio—Te'.. ¥

A
VIDA
1

RHUM

o Arnujo Leite

proppz, hontem, na 1" vara federal, uma
acção contra a União para o fun dc ser
declarada nulla a portaria do inspectòr
da Alfândega desta capital, de G de lc-
verciro do corr*iitc anno. pela qual o
desligou do cargo de fiel de tliesourciro
da mesma alfândega, visto ter sido esse
çareo supprimido na vigente lei orça-
mentáriá da despesa. Alienou ainda -ser

ifuticcionario do quadro, exercendo tini-
cções cífectivas e não por siinplcs_.com-

tmtssSc-, cabendo-'i!ic, assim, o direito
Mc, nimullado judicialmente o acto que

o detiiiltiu; ser conservado como ttm-
ccionãrio addido, percebendo, desde b
de fevereiro deste anno, todos os ven-
cimentos de suas antigas f-.tncçues e
de mitis vantagens, como sc houvesse 51-
do declarado addido desde aquclla data.
.»  MIIÍ>W '

O "Q. F." »A MAUIM1A

CONTRA A Nl'.U!tAST!llvXl.\

Charutos "INDIANOS'
FABRICA "OUVIDOR"

Os officiaes dn Aruiiiila qn«-' vito
paru esse qutulvo

A lei recentemente votada no Con-
gresso Nacional sobre a amiiistin am-
«pia, mandando organizar ao lado cio
quadro ordinário do Corpo da Armada,
um quadro ordinário denominado " Q.
V", íaz com que nelle passem a figii-
rar os seguintes officiaes: contra-alnn-
rante João Carlos Mourão dos Sanlos.
capitães dc mar c guerra Antônio Ju
lio de Oliveira Sampaio. Iloracio Cpç-
lho Lopes, Alberto Fontoura Freire dc
Andrade, Gentil Augusto dc Paiva Mei-
ra, Arthur Lopes de Mello, Augusto üc-
lci-.o Pereira c Arthur Afíomio dc liar-,
ros Cobra, capitães dc fragata José
Monteiro de Moura Rangel, João lhiet
Bacellar Pinto Guedes, J'.nies',o Mafal-
do do Oliveira, Durval Melchiiidcs dc
Souza, Arthur Thompson e Muavdo de
Carvalho Piragibe.

¦».»»¦ 

Pela saude do poio
O Laboratório Municipal de Analysea

Sempre tem julgado bons para o Çonsii-
J110 os produetos LLAL SANTOS:
CONSERVAS - BISCOITOS —CIU).
COLATES — SCM0L1NA PHOSPHA-
TAUA. . .

. Grandes Fabricas: Uio Grande do
Sul c Rio dc Janeiro. *tfl-|S

ÍEil. TORXO DO VOTO

As exigências da lei para o alis-
tamento eleitoral

O ministro do Interior, respondendo
_ consulta do juiz dc direito de Ipa-
mery, listado de Goyaz, dirigiu-lhe um
telegramnia declarando que, conforme
o artigo 5". paragrapho 30 do decreto
íl 12.193, de 6 do setembro tdtimo,
devem scr reconhecidas «as firmai dc
todos os documentos apresentados para
o fim de alistamento eleitoral, ficando
*o critério da autoridade judiciaria,.as
exigências do cumprimento da ailudida
[disposição.

O problema da íalta d'agua será
resolvido?

Rcaliza-sc liojc, ás ,-, horas da tarde,
oa sede da "Lavanderia Confiança'-. «*
rua Senador Furtado 11. 6t, com a pre
sença dos ministros da Agricultura, d.i
Viaçr.o e da Guerra, uma interessante
experiência do apparelho "Arfhy.lrc

Campi", cuia miniatura já luiiccionpt.
na sede da Sociedade Nacional de Agn
cultura, por oceasião dè uma «bis sua'
sessões de directoria, tendo sobre o ap
párèlhó falado o dr. Moreira da Silva.

A Sociedade tomando 11:1 maior con
sideração o que lhe era apresentado, re
solvcu nomear uma coiumissão de en
geuheiros para dizerem da sua vanta
gem sobre os conhecidos apparelhos sr
cção, delegando lambem ura medico pa
ra o respectivo exame da agna ol.li-c
•pára usos industriacs, e, bem assim, d«
seu emprego na alimentação.

Essa coiumissão s; compõem dos ?r>
Miguel Calmon, Pereira Lima, Lim:
Mindcllo. Carvalho Borges, Moreira d:-
Silva, Victor Lei vas, lldefouso r-iii.iüe!
Lopes, Sampaio Corrêa, I.ébou Ucgis 1
Pacheco Leão.

O primeiro
tenuis do Rio

campeonato
dc Janeiro,

UM lT.l'Yl'.I!SO

Um operário dá uma
facada no compa**

nheiro
Operários da Fabrica de Tecidos Ca-

rioca, estabelecida no Jardim Botânico,
José Bernardcs, dc iS annos dc edade.
e Juvenal Couto, de ai, engalfinharam-
se 'hontem. pela manhã, sem que para
isso houvesse motivo justificável,

Completamente enraivado o Bcr-
nardes, tirou da cava do collete uma
faca c cravou-a nas costas do compa-
ilhetro;' fugindo cm seguida.

A decorrência foi levada ao conheci-
mento da policia, do -i" distrielo que
está á procura do perverso faquista;

A victima íoi curada pelo medico da
Fabrica, recollicndo-sc depois a sua ca-
sa, á rua da Floresta n. 30.

W3*m* <C> <' mS»

QUEDA DESASTRADA

A victima nioi-re na Santa Casa
Ninguém', aHé agora, sabe porque o

cliariitciro Benjamin Cardoso Cavaco,
residente á rua Catumby 11. 94, saltou
a janella da cocheira da mesma rua
n. 22, ferindo-sc gravemente na queda.
Removido para a San-.a Casa sem fala
e como um desconhecido vciu a íalle-
ecr horas depois, sendo o seu cadáver
removido para o Necrotério, onde a
identidade foi estabelecida pur seu ir-
mão Manoel Cardoso Cavaco.

O infeliz era casado e contava so an*
nos de edade. O seu enterro teve logar
hontem, i tarde.

fcap;)—Luiz
—Sebastião

Manoel — Ign:,c!.o — Reynaldo |
Daniel — Demctrlo

Põmisinho I"Tcam" Orlandinò.
Tirado o "toss". este foi favorável

¦io "team" Porlo, tendo o "captam" es-
-olliido o "goal" do lado contrario ás
«irehil-.ineadas, jogando, a favor ' do
vento. ,, , ....

A's s lioras; foi dado o "kick-oft
i'or Tctè, passando a bola á Ovidio. que
investiu logo contra o "goal" adversa-

io. sendo esta tentativa frustrada nela
-ieilancia de Roselti.

Voltando a esphera ao meio, o jogo
icrnianeceu por minutos inalterável^ atu
¦ue Ovidio recebendo a bola .de letè
'iigiu, e driblando o.-i "backs" consc-

.iiu com um "shoot" abrir o "score
•«ara o seu "team".

Os portuenses, sem dcsfallccer çpni
este i-esullado contiuuarain a desenvol-
ver o jogo co:n coraeeiu. conseguindo
Vavá 15 minutos depois do jogo, com
•1111 .bello passe de Luiz. empatar o
"score", num "shoot" enviesado.

As defesas continuaram brilhantes, de
inibas as parles, ate <lue Ovidio mais
¦ma vez vasa a bal-sa inimi. a. '«angmen-
«ando o resultado para o seu Ic.r.u ,
sem outros accideiitcs, o réfcrcu .. 5
•niiiiitos depois apitava, dando por fim
¦1 primeiro tempo.

. Si :.

1ÈBM1K0U O 0AMJ*KOXÁrÒ Dli
TF.NX1S

Sitliicy Pnilch c o campeão (lo Ilio
official dc
promovido

pela nossa Liga Metropolitana'; acaba de
ser levantado brilhantemente por bid-
ney Eüllcn, representando o C. R. do
Flamengo. ; ¦"¦!

Com este, ja é o segundo c.impcor.ato
que o valoroso club consegue na actual
estação. . , ¦ 1 ,

O campeão de tennis da cidade evi-
denciou. durante as importantes lutas
qne sustentou no decorrer do campeo-
nato, dentre as quaes destacam-sç as
levadas a effeito contra José l.ello e
J. Gomes Coimbra, os favoritos do coir
curso, grandes qualidades de rcsisten-
cia alliadas a uma notável mobilidade
de acção. .

O campeonato transcorrer, do seguiu-
tc modo: . . _ .

Io encontro — JoslJ Bello versus Ju-
lio Wérncck;'vencedor. José Bello.

2o encontro — W. II. 1'cague versus
Tatdo Aíionso; venceor, W. II. iea-
Suc- . .-,.-," encontro — A. V. Ilayuie versus
Liiiz Bartholomcu Filho; vencedor, A.
V. Hayme.

.}¦' encontro — Hugo Sarmento versus
S. r. Fultcu; vencedor, S. P. Pullen.

5" encontro — Rufino dc Almeida
versus 11. Sinionscn; vencedor, 11. Si-
monscii.

6" encontro — José Coimbra versus
Oswaldo Gomes; vencedor, José Coim-
btvi.

7" rnccníro — C. F. Cruickskank ver-
sus Miguel Dutra; vencedor, C. F.
Grtriclískatik.

S" encontro — Roy Pctcrson versus
G. Pearson: vencedor. Roy Pctcrson.

o° encontro — José Bello versus \V.
II.-Tèague; vencedor José Bello.

10o encontro — A. V. Hayme versus
S. «P. Pullen; vencedor S. P. Pullen.

it0 encontro — José Coimbra versus
S. Si-.iionscn; vencedor. José Coimbra.

i_« encontro — C. F. Cruickskank
versus Roy Pclerson; vencedor. C. F.
Cruickskank. . ,._11" encontro — Josa Hcllo ver _-.s _.
P. Pullen; vencedor. S. P. Pullen.

1.1o encontro — Jo»é Coimbra versus
C. F. Crttickskáiikj vencedor, José Co-
itul.ra.

15" encontro — Sidney PúUcn versus

DE-

Ernesto Soíizq
Com Iodo,

Glycerina e Hypo-
pliosphitos de Cal-

cio e Sódio
BRONCHITES,

Astlima, Tuber-
culose pulmonar,

R.icliitismo
TÔNICO PODEROSO
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Os mil contos que a Mogyana
tem de pagar

S. Paulo, 6 (A. A.) — O "Estado",
cm sua edição da noite, publica o sc-
fiuinte: "Foi-nos lioiilein mostrado um
telègramma por importante lioitíehi dc
negócios norlc-aiiicricr.no. concebido nos
Scguiuk-s termos: "A decisão conde-
ninando a Mogyana a pagar mil conto.»

• de indemnização por accidente, tem
causado a(|iii a peor imjircssão «possível
entre as pessoas delia informadas. Se
não íoi obtida ««ma legislação estabelc*
ccnJo razoável indemnização para casos
taes, será impossível ás sociedades ano-
nynias levantarem capitães estrangeiros,
sendo aclualmente muito difficil dc in-
teressar os banqueiros americanos pelo
Hiásil, Quando o conhecimento do caso
da Mosyana lornar-sc geral, estou con-
vencido que as negociações rcecntemeii-
le entabbladas para o emprego de di-
nheiro no Brasil, ficarão «prejudicadas."

mrnMm>m4*m

apresentava um aspecto novo da aiirc-
"iação, achando que após as medidas

ie o governo tomou cm virtude de
íis votadas pelo Congresso, applaudir

> movimento militar eqüivalia a ap-
latidir a própria obra...
: Entendia, - pois, como rcpubliííino,
ue a missão do poder legislativo, co-
leçoit e acaba ahi, ir uma comniissãa

• campo dos Affonsos, levando ap-
i'-aiisós parlamentares, seria o mesmo
•ie haver posto em duvida que o

"xercito bem cumprisse a lei votada
pela Câmara. Seria uma fita cineinato-
rráplücri o <pie sc queria fazer; era
ma espécie de "pic-nic" dc deputados

.-in 'campo de manobras.
Concluiu, seu discurso af firmando

que votava contra o requerimento.
Discursaram ainda a respeito do _as-

siiinpfo os srs. V. Piragibe, Fausto Fer-
raz, Simões Lopes c G. de Maia.

'Dado, como approvado o requerimen-
to do sr. Souza e Silva, o sr. Bueno de
\mlrada requereu verificação de vota;

ção. não havendo numero, o que foi
•nnfirniada pela chamada,

m > mt * m ¦

| Acompanhado do deputado Agapilo
rercira, esteve hontem no Ministério

Ida 'Agricultura, o dr. Alcântara Bacel-
! lar, governador eleito do Amazonas,

que foi despedir-se, por ter de partir
para aquelle Estado.

Paris, 6 (A. H.) — Durante o dia
dc hontem as tropa* francezas alcança-
ram novos e importantes suecessos na
margem direita do Mosa e ao norte do
Somme. „,

Na região do forte de Vaux as tropas
francezas aproveitaram-Se do desalento
dos allemães, incapazes de reagir, para
ampliar consideravelmente a posição, no
que foram enorntemente auxiliadas por
um intenso bombardeio da artilheria.

As operações tendentes a limpar de
inimigos as iminediações do forte de
Vaux foram realizadas com a máxima
prudência e termiuaram com perfeito
suecesso.¦ A aldeia de Damloup, que os fran-
cezes haviam evacuado no dia -4 de
abril, foi reoecupada sem ser necessário
um tiro de carabina. Dc resto, a po-
voação já podia ter sido tomada duran-
te a noite anterior. por uma patrulha
franceza de reconhecimento que teve
opportunidade de capturar o posto ini-
ntigo ali estabelecido c fazei- prisioneiro
o respectivo destacamento.

A aldeia de Vanx foi, ao contrario,
cn içadamente disputada pelo ini-
migj. Os francezes, depois de renhida
luta, impellirain os allemães para a
parti- léste da povoação, de onde os
expulsaram ao fim da tarde por meio
dc ataques a granadas. Esta operação
terminou com elevadas perdas para. o
adversário c com pequenos sacrifícios
do lado dos fraucezes. Antes do cs-
curecer, já toda a aldeia estava em ipo-
der das tropas francezas, ficando as-
sum inteira c definitivamente limpos dc
inimigos os Altos do Mosa,

A aldeia dc Vaux havia sido tomada
pelo inimigo no dia 31 de março, dc-
pois de tres semanas de sangrentas
combates «c com enormes sacrifícios dc
vidas de parte do inimigo. Parece que
os allemães se resignaram á perda de*
finitiva da povoação porque até agora
não fizeram a menor tentativa para a
reconquistar.

A despeito do tempo desfavorável, os
francezes, depois dc uma preparação de
artilheria particularmente cuidada, ata-
çaram no Somme um largo trecho da
frente entre o sul de Le Transloy c
Rancourt. A esquerda do sector está
apoiada agora entre Lcsboeufs e Sailly
o que faz encurtar consideravelmente
a distancia entre Lc Transloy e o cen-
tro do sector.

Os francezes expulsaram o inimigo
da maior jiartc da aldeia de Saillisel,
que constituía uma forte agglomeração
poderosamente fortificada, c iinpclli-
ra;n-n'o para as ultimas casas da di-
rcita, onde sc defendem desesperada-
mente.

Os ataques simultâneos dos francezes
contra o bosque de Saint-Picrre Waast,
formidável organização defensiva com
uni systema de múltiplos entrincheira-
mentos . numerosos ninhos de metra-
lhadoras, ligada a Saillisel por meio
de trincheiras poderosas, terminaram,
depois de duros combates por um avan-
ço sensível das tropas da Republica.
O adversário, conscio <la enorme im-
porlancia desla posição, dirige contra
elle suecessivos e furiosos contra-ata-
ques, mas sem obter ate agora o menor
resultado.

Os esforços dos soldados de sir Dou-
glas Haig têm por fim arrebatar ao
inimigo os pontos de apoio cuja exis-
tencia constitue um embaraço ao des-
envolvimento de uma mais ampla of-
fensiva e tem .ido até este momento
coroados de completo suecesso.

Como os allemães justificam a
evacuação do íorte de Vaux

Berlim, 6 («T. O.) — Tratando dos
acontecimentos na frente occidcntal, o
critico militar dai Agencia Transoccan

Londres, G — (Official) — O com-
mandante de um submarino inglez que
esteve operando nó Mar do Norte iiar-
ra, no seu relatório, qne nas vizinha--
ças do littoral da Dinamarca lançou um
torpedo contra um conruçada allemão,
typo de "dreadnought".

¦O torpedo attingiu o navio, mas o
co-nmandante do submarino não pode
verificar quaes as avarias que elle cau-
sou. «
A coxitra-affens-va ru-

maica
Londres, fi (A. A.) — Communica-

ções .telegraphicas aqui recebidas de _u-
carest dizem que as tropas russo-rumai-
cas conseguiram «deter os teuto-.bulgaros
no seu avanço na Transylvania e na
Dobroudja, já tüido iniciado a contra-
offensiva, cum bastante suecesso.

#

Os italianos repellem um ata-
que:

Roma, 6 — (A. ü.) — O commu-
nica.o do general Cadorna annuncia
que no Carso as tropas italianas repel-
liram a baioneta um ataque inimigo
na direcçao de Lucatic. A artilheria
«italiana bombardeou cm Castaguovizza
os pontos fixados pelo estados-niaior,
o qtte «permittiu a rectificação da fren-
te «oor meio dum avanço tm varios lo-
«gares. «Os italianos fizeram cerca de
cincoenta prisioneiros.

À questão da liberdade da
Polônia

-Purí-r, 6 — (A. JI.) — Depois de
um anno de negociações, rparece que 11
Allemanha e a Áustria chegaram a «nm
accordo, dando «ma solução provisória
c enganadora á questão polaca. A im*
prensa franceza é unanime em ver nu
facto, não a reconstituição da velha a
gloriosa .Polônia, mas apenas uma cm*
presa destinada a dotar. as potências
centraes dc novos cffectivos, visto tet
sido esse o ttuico ponto nitidamente íi-
xado no accordo, ao passo que nada foi
resolvido com respeito ás fronteiras da
novo paiz, á constituição política 011 ás
liberdades locaes. Todos os jornaes sa*
lientam ainda que a Polônia começa a
gozar de autonomia e liberdade tece-
bendo um principe allemão.
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INSTITUTO DE CEGOS BRAN-
CO RODRIGUES

Portugal, a seguinte

A. TPIM!
MEUSSA lillll Vil
MÊÈb Emesio Souzo

GcRVAO

AINIZ

Inappetencia,
K» Balilí, Mil Oi*....I*.

Côfbs de Cabeça,
FÍ31J" (ui-mnili.*,

Uri-nas Turvas,
Pípilid!! dO CSIII!'.

TUMCO DO SYSTEMA
NERVOSO
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Proptiecias sobre o Muro do
Paraná

As opiniões dc um graphologo sobre
o futuro do Estado

Curityba, 6 — (A. A.) — O jornal"A «Republica", tendei consultado o
protesior «Tònrt, acjni hospedado 110
Grande Hotel, .publica hoje, . cm sua
primeira «pagina, as propliceias desse
graphologo, sobre o futuro do listado do
Paraná.

O «professor %'c Tourt "iroplielizou

que o Paraná <ic 1017 a 1031 irá entrar
numa época de prosperidade, fazendo
vêr o seu desenvolvimento proiircssis-
ta, as suas zonas cortadas por estradas
dc ferro, o seu porto principal cou-
struido e a sua larga c variada expor-
tação encaminhada para o mercado do
paiz c da Europa.

Charutos "OUVIDOR"
K' SABER GOZAR,

•Pedem-nos, d
publicação:''«l;iii'.'.lada em Lisboa em 1900, esla
primeira escola educativa dc cegos por-
tuguezes, «pelo tiflúfilo Ilranco Rodri-
gues, acaba de demonstrai- com o re-
sultadò dos exames feitos pelos seus
iiltimnos, nas escolas primarias offi-
ciaes, 110 Lycéu e no Conservatório dc
Lisboa, onde um ahimii" concluiu o
curso de «piano —.quão grandioso ú o
valer social desta instituição. Ao todo,
os alumnos têm feito 77 exames, obten-
do outras tantas approváçõcs com 35
di.stincçücs.

Os cegos dc hoje não são os misc-
raveis «párias de oulióra. Os que têm
a ventura de ingressai- nos modernos
institutos educativos obtêm exacta-
niente, como os videntes, a cópia va-
riadissima dos conhecimentos humanos';
c longe de se reputarem menos vcimi-
rosos, os cegos têm, com razão, o or-
gullio do seu saber, valorizando assim
as suas aptidões, angariando nobrciiicn-
te a sua subsistência com o trabalho
honesto e vida laboriosa.

O Instituto Branco 'Rodrigues tem
dado a felicidade a muitos condemnár
dos á cegueira intcllectual, dando com-
bale a natureza ingrata que os privou
da visão material. «A luz fulgurante
dns sciencias conjugadas com o rer.iu-
nerante labor manual iUttmihoit aqttcllas
trevas martyrizantcs' e fez homens con-
sciciitcs do' seu valor como utilidades
de real mérito na sociedade cm que
ca.la qual tem o seu logar demarcado.

Ucste Instituto sácm «para as latas
ásperas da vida, homem armados, com
unia valiosa bagagem dc coiiliecimsn-
tos, utilizáveis para o bem da liunia-
riidadej nesta Escola o descnvólvimeit-
lo intcllectual não anda divorciado das
leis que regem os actos humanos, c
por isso a educação nclla é completa.
Dali sácm' homens de bem e seres
uteis á sociedade; c cm vez de encar-
gos, que a caridade cliristã livra da mi-
seria, os cdticandos desla escola, bem
mais felizes qne os seus companheiros
de infortúnio que não tiveram a ven-
tura de valorizar as suas aptidões pelo
ensino especial, amanhã irão ganhar a
vida eom «um trabalho honrado, que,
por isso, merece a cqnitativa recompen-
sa. Lux in tenebris é a synthcsc do
Instituto Branco Rodrigues. Fazer luz
hacjuelles cérebros, que não podem vêr
as maravilhas da criação, nas tonali-
dades empolgantes das obras admira-
veis do Creador, é. positivamente uma
grande obra de caridade christã.

A aeção benéfica da caridade muitas
vezes não se manifesta porque não co-
nliece as heríemerencias que. merecem
as consagrações Üadivosas. Esta esco-
Ia educativa vive, afora o exiguo auxi-
lio official, apenas do concurso «pecu-
niario dos que reconhecem a magnitude
moral desta instituição".

—a ixs_-»-_"

ansoecan
escreve:"O projeclado retraimento parcial da
Pnha 'mais avançada drí sector Douau-
mont-Vaux para . «posições previamente
preparadas, terminou na noite de 1 dó
corrente. Se bem que os -francezes, no
dia 24 de outubro, favorecidos pelo
tempo cnnevoado, «tivessem podido avan-
çar na oceasião cm que sc «preparavam
as novas locações c posições, ootendo
assim um exito local, o mcthodico aban-
dono do forte de Vaux, durante a. noite
dc 1 para. 2 dc novembro, realizou-se
sem que o inimigo o notasse absoluta-
niente. Ignorando a medida allcmã, os
francezes iniciaram, ao alvorecer do dia
2, um furioso fogo tarniborilado contra
o forte de Vaux, fogo que^ continuou
durante quasi o d''a inteiro. Em seguida,
columnas de assalto francezas se pre-
cipitarám para a frente, «encontrando-o
abandonado. Os fortes de Douaumont
e Vaux representaram papel importante
na batalha de Verdun. emquanto sc
achavam nas mãos dos defensores c em
sua plena força dc resistência. l*oi pre-
ciso, porém, para enfraquecer a posição
de Verdun. fazel-os inofíeiisivos. De
maneira que, despojados agora dos ne-
cessarios -meios dc combate, esses «dois
«fortes ropresohtam limitada importan-
«cia taclicá «para as tropas atacantes,
desde que os ataques contra Verdun
foram interrompidos. Accrescc que os
íortc«! ofíerceiniu excellentes alvos para
a artilheria franceza, Com o ganho dc
terreno obtido pelos francezes nas cer-
caniãs do que anteriormente era o forte
de Douaumont, a importância do forte
de Vaux tornava-se aindai ienor para
as «tropas allemãs. Assim, não sc jus-
tificavam grandes sacrifícios pr.ra man-
ler esta posição avançada. Outrosim,
sendo o terreno das iminediações de
Vaux desfavorável pnra a defesa -nas
direcções oeste e sul do forte, as po-
sições allemãs foram retraídas uni pou-
co, ipara uma linha menos pronunciada,
menos exposta, ao fogo da artilheria.
inimiga. Esta linha mais favorável ha
muito já sc achava preparada. Resta-
nos apenas accrcscenlar qne a evacua-
ção do forte de Vaux não tem impor-
taueia militar para a situação geral do
sector de Verdun."

Banquete ao dr, Alcântara
Bacellar

Pela representação federal do Ama-
zonas será offerecido lroje, ao meio
dia, na Rótisserie Rio Branco, um ban-
quote ao dr. Alcântara' Bacellar, gover.
nador eleito do Amazonas. Nesse ban-
quete tomarão «parte os senadores Rego
Monteiro e Lopes Gonçlvcs, deputados
Agapilo Pereira, Epliigenio dc Salles e
Monteiro de Souza, do Amazonas. Pela
representação federal do Amazonas ac!
ma «nomeada foram dirigidos convites
especiaes aos srs. presidente c vice-
presidente da Republica ;vicc-prcsiden-
te do Senado; presidente da Câmara;
deputado Antônio Carlos, leader da Ca-
mara; c deputados estaduaes amazonen*
ses Domingos de Andrade c João Zany.

O ofícreciiueulo do banquete será
feito pelo senador Rego Monteiro, agra^
decendo o homenageado, dr. Alcântara
Bacellar.

Durante o agape, locará um quintetto,
dirigido pela maestriua poitcnhà se*
nhora Ana Montcros.

Ser prevenido em
tempo

_____
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ftnVtostras grátis a
Caixa :n<>2 — Uio.

V. s. sente dor
_in_ custas ? Kst:i
-ansada c gasta 

"
Sente-fc tonta,
nervosa, c ttbati-
da ? São as' sc-
creçúc-í <Io3 rins
irregulares e t dc
còr *fortti ? Con*
teem sedimento ?

l'rovavi.'linentc
seus Vias estão
defeituosos. Rins
£raco_ ".lão stgnal
dc afíücção. Üij-
va o avtsol nüo
demore. Uso uni
¦experimentado rc-
«nicdio para oa
r i 11 3 . Nculutm
outro é tão bem
recomendado quan-
to írs PiiHtlas tle
KÒstcr para os

rins. XcnUnm tão¦unLvcrsalr_.cnte liem
succc.li.ln. - c ç a

Fosler JlcClellan «C".

A conipanhia Scognamiglio Caramba
von i scena hontem "O garoto ile 1'ari.s",
a operei!? de 'Momanari c Vizzotto que tem
como princitml fÍRiira a sra. Stcíi Czillag.
Tem o teve, pormic cni julho dc 1913. n«i
theatro I.vrico, sob os auspicios «Ju "Cittá
di -Milauo' Stcíi Czillag crenu no Mico ca*
rioca o pai-C- ile Kcnato e lhe deu, por
sifinal, bellissimo rclèvò. jCoin cl'a õolla-
Itcrava tamheiu o actor Ivnrico Valló, uo
«URraxate Oastão.

Os dois artistas baldcaram-sc para a Ca-
rsmba e lioiucin reviveram no Rc|iublica
«3 «luas silhuetas com o mesmo c ciractc-
risticos entúuu dc ha tivs nunos.'Lembremos rapidamente o ussuro|ito .li
opereta.

«Keiiato I.cloir. garoto dc Pana, c um
endiabrada engraxate .dc Monliiihrtrci que,
tendo iwrdido a miic. e nüo tcmlo i«:ie. vi-
vc a. .expensas da proprietária de um bote*
aiiim Siizaiina Xluval. b'oi cila ipicm j
creou.

Renato guarda comsigo e ohmênta na ai-
ma dois aííccto,. : uin pela memória da
progcnitor.1 qiic perdeu tão cedo, outro pela
priiuinlta Helena, a quem sonha dcspoaar
um dia... _'¦:¦¦"¦ ¦'.

Aconteceu porém, que o duque de C.u:*
zc, que é o -oue do tiaroto Ucniitn, tcnd.j
enviuvado e perdido o ultimo íiljió Ickí*
timo, resolve procurar esse seu filho na-
turul. tjuer lcval-o para o . seu palácio.
Quer cdncal-o., Renato recusa as honrai
«me o duiiiie lhe offerece, mas é levado á
força para' o palácio ducal. -No segundo
acto, já sc passou um anno, durante o
mini Renato é educado. Toiliji .'liossc d«;
sumptuoso palácio c recebe o titulo pro';
vi?orio úc marquez de Six. Mas Uenatc
nào c íelií. Não sc julga lal. pelo niçiios.
K' que o pae não lhe csiisciitc une va vei
Suzanna Ultvill c Hclcnn — que elle con-
tinúa u amar doidamente. O duque, ile
tiutze íoi além : prõldbiu mesmo a viiits
dessas duas .mulheres, .

M-as devemos accfcsceiltat' : fc l.cnatc
não esqueceu a prima. e;ln. por sna vez.
ainda não olvidou « s,"i antiRO cuiniianliei«
ro-de Mónthtartre. c U-cn.ílo i-'i«'i«"« ¦¦•" <'x-
tremo dc ameaçar iibandóuar tmló i-nra no
perder as suas antigas an:Ít..í.;.-, r.a ^-—:
velhas af feições.

No terceiro neto Renato vae scr .nprtseii-
tado a córte. O duque, ícu pae, J.i lhe cs-
colhera uma "noiva, bem diversa daquella
nue elle nina c' cujo afastamento acredim
haver, ile vez, couscRiudo.' .

Avisado pelo secretario do duque, Kena-
ti combina eom uin amiito ir ler.com i>u-
zãtinà e llek-na. as suas duan iiiniuas.

15, 110 nioiucnto cm nue deve sor apre-
sentado á nobre roda do pae.'',elle «PPa-
rece com os trajes de «piroto c iliz-flitc vo •
tara para o meio onde foi crea.lo, oinie
viveu a sua meninice c onde iic.ra seu
coração. O pae, então para dctcl-o, e. ncon-
seihado pelo secretario La-.nirç, c JUlç-m-
do ainda parn sempre n.fsi.stmliis. as Unas
«luillicrcs, diz nuc consentira..nesse enlace .
«mas prccií.-iiueiite na oeea*iao -ast.in, <>
amido dc Ueinilo. annuncia a presença ue
Suzanna c Helena; , . .

I* a astucia do ex-ptarolo, que foi auxi-
linda l«or um bom iiiiiiko, c-nscipo ven-
cer todos os obstáculos creados pc o pae e
a. realização das suas aspirações de iiu.iu-

' 
A musica de «Mont.inari í ile cstylo des-

ccual. 11 trecho ilt iiiiçusulmlc 'drama-
tica c cem preteuções syinpliptiicas «lc <_¦««-•-
ra, sci-ucm-se ryihiuos dd tinia lianal-7», .
berrante; coros numerosos, vivazes, enii-
tam niclo.lias «ementes em toniiliüaUcs u«.
modo menor. , , "_¦;_.

Numerosas sáo as rctnliiisccncias que aqut
o desenho orchestra!, ali o cofitesto vocal
despertam de outras iH-cas? uao excluindo
o Kcncro viRClitc de iKranz I.cliar quer nos
«parecer cuc o compositor reiliuii na sun
«opereta um museu de tudo quanto aiula
cspalliado 110 moderno repertório. .

Não obstante isso o publico ««.justiça
aoa louváveis'esforços da empresa em íiion-
tar uma peça que não dcsiKiisa custosa «rn-
scenação, e dos'.artistas que sc esmeraram
na sua interpretação. . ,«Steíi Cj-lll-** patctitcoil o seu indiscutível
íucrito eucaniíindo o terrível garoto une 11c
traje esfarrapado dc ciiRrasalc c na casa
carido:-'.i do marquez «íoi sempre a amn-
tosa creança «me, adora a velha que o rc.
colliera no abandono, o a prima a quem
dera o coração virgitol.. . ,-¦ V numerosa assistência apreciou liontem
a 

'verdadeira 
face do talento que exornil

a festejada actriz rautota e mio regateou
os applausos que ella-'conquistou caiu capti-
v.-.ute Rraça c vivacidauc,

O actor Valle esteve, a. nosso ver, ,it*
seu melhor panei: neííç v,mo',.;"Víu",!'H
nuc fez rir nelo tícsto, pelas,attiludcs, pcl.i
inobilidade do semblante, coisa nue !fPM«-
inoniosiinicnte ha cllc feito ale ogor*.
1'V-nos (trato, pois. encontrar «liojc o mesmo
Oaslão que, no I.yrico sabia suscitar 11 tu-
lárWáde da pjatéa., .  1)om

Coni t
erenciòt

ministro dá
houteni, o r.

ARricultura
ãnistro dj

con-
Uni'

Estiveram liontem, ti.tarde, no-pala-
cio do governo, o ministro da Viação,
o prefeito municipal c o director da
Instrucção, «pie furam. recebidos pelo

1 secretarij Ja presideacia.

Â Rumania invadida
BèW/íií, fi (A. A.) — (Via Nova

YorI-» — Coiiununicações do . quartel-
geiícral anntmciam «íue os exércitos aus-
tro-allemãcs penetraram na parte nicn-
dional ila Uuiiiania, servindo-se para
isso dos monitores austríacos que exis-
tem 110 Danúbio.

O «ponto provável dessa invasão seria
Turim Severinu.

Nova York, 6 (A. A. — Aniuiuciam
de B-iriiin''para esta cidade que M tro-
pas auàli'0-bulgaro-alleniás, servindo-se
dos monitores austríacos existentes 110
Danúbio, conseguiram atravessar esse
rio, invadindo a parte meridional da
Ruiiiania.

Svun.lo essa? informações, os rumai-
-os foram apanhados -de surpresa, «não
esperando na rapidez da evolução dos
seus inimigos.

Os despachos não dizem, entre atuo,
qual o ponto t.-.ac'.o em que se deu a
invasão, nem nenhuma outra noticia
vciu confinnal-2'.

Os allemães conse-
guem deter os inglezes

no Somme
Amsterdam. 6 (A. A.) — Communi-

cam de Berlim para esta cidade que
os exércitos ajlèmãés consentiram de-
ter fortes ataques «dos aaslo-fraiicezcs
na frente occidcntal contra as posições
defendidas pelas tropas dos generaes
von Der Lovvs, von Ma.nchacl. von Dei-
inàling e von G.irmer.

Os allemães ganham ter-
reno em Sailly-Sailliser

Paris, 6 — (A. H.) -- Communica*
do das 3 -lOras da tarde:

"Ao norle lio Soiiinie proçre«lii;i«-«s
entre Lesboeufs e Sally-Saillisel, O
iiiimi:;o. liontem a tarde, «contra-atacou
violciitamente as .posírões quo captu-
ramos, des Sailly-SaiMiscl até ao sul
do bosque de Saint-Bierre Waast. U
Ímpeto do inimigo diminuiu sob o fogo
dai nossas metralhadoras e Ua artilhe-
ria que infligiram ao adversário ele-
vadas perdas.

O inimigo conseguiu ganhar um pou-
co -<¦ terreno a sudoeste do tiosqttc c
em Sailly-Saillisel.

Xa margem direita do Mosa a arti-

NOTICIAS DE PORTUGAL
Lisboa, 6 — (A. A.) — Os jor-

naes dão curso a um telcgram-
nia do general üil, commandantc das
tropas expedicionárias na África Oricn-
tal allcmã, no qual sc diz que os «Ue-
mães envenenaram a água existente ni.
cisterna do forte de Nctvaln, recém-
tomado pelos «porítiguezes ao inimigo.

¦Xão consta, porém, que tenha liavi-
do aiiida nenhuma victima da barbari-
dade teulonica.

Lisboa, 6 — (A. A.) — O enro-
nel Manoel Maria Coelho foi nomea-
do pelo governo para syndicar dos fa-
ctos «occorritlos nas operações milha-
res da O.iiné. onde dizem haver gran-
des irregularidades.

Lisboa, 6 — (A. II. — iNa estaçüo
da Boa Vista, linha férrea «da Povoa,
deu-se um choque «lc trens, cm consc-
quericia <lu qual ficaram gravemente
feridos varios passageiros. Os pfejui*
zos materiacs são importantes.

A policia procura o aguilieiro «causa-
dor «do tlesastrc.

NA VILLA MILITAR

Aggredido por uin sol-
dado do Exercito

Quando saltava de tun trem,' na cs-
taçãn da Villa Militar, Firmino da Sil-
va. boníbeiro liytlraulico, foi aggredido
inopina_anientc por um 1" sargento do
i° batalhão du engenharia do Kxorcitò,
Pedro La-pitcs, e o soldado José Angus-
to. Conduzido «preso para o corpo da
guarda, Firmino foi violentamente es-
pancada em caminho, sendo então
ameaçado pelo soldado José Augusto,
armado de punhal.

A victima esteve presa algumas horas.
até que os oíticiaes c inferiores saben-
do do caso o mandaram em paz, re-
prehendendo severamente os soldados.

¦ ««ai

O tenor Pa«i|iiini portou-se como
cantor que snnprc íoi, no conde conquis-
Lidar dc plcltcns- .

\ sra. «Nclly agradou na Tlclcnn «iss.nn
como a caractcrisliea Uarnte.li na rcnVni
Susanna. Consalvo c Mus-i eompletoram .1
hrrinouia do rmiiunto. .no duque Ue «..uf

se c o seu fiel socrclario.
. 1 ii » m mwm> • • —¦

Depois da guerra o Chile vai
comprar navios

Santiago, 6 (A. A.) —.Os joriiitc.
noticiam que o Conselho. -Naval Naeio-
nal, em sua ultima reunião, começou .11
elaborar um excellentc plano de acqui-
sições navaes para o paiz, plano esse
que será iniciado um htstro depois da
guerra actual.

Nesse «plano figuram já a acquisição
de «dois dreadnoughts, varios submari-
nos c deslroycrs, tomando assim um
grande incremento a Marinha chilena.

Bebedeira e sangue
O fogtii.sta Pedro Bernardo «Ia Sü*

veira, de -'" annos c «residente i\ rua
Jogo da 'Bola n. *t, tomou, homem, a
noite, uma formidável «bebedeira e bri-
sou com o seu companheiro Manoel
Thcolonio Vieira, íerindo-o coiii uma
facada na costella <Io lado esquerdo.

O facto oceorreu 110 largo «Ie Sãn
Francisco da Prainha, onde a policia
prendeu o foguista e fez medicar o fe-
rido, que :v Assistência removeu para

a Santa Casa.

Com uma facada no
rosto

Dois desordeiros lerem grave-
mente um pobre homem

Os desordeiros José Gonçalves de Oli-
veira e Paschoal Hulha, por motivos que
o policia ignora ibrigaram hontem, á
noi.e ma rua Visconde ila Gávea com o
portuguez Carlos Rodrigues, ferindo-o
gravemente a faca e tiros <íc revólver.

Chamada a policia do S°, esla com-
pareceu ao local, onde nada mais en-
conti-ou, nem nicsmo o ferido que a \Assistência em estado grave removeu 

'

para a Sanla Casa.
_ac » o-»p»'iRo^o a bordo

A bordo do Frisia houve um roulio
dc j&ias, <lc que a Policia Marítima
tomou conhecimento. Ao .jiie soube o"íspcctor de serviço, o roubo foi pra-ticado çor duas passageiras nue ãtjui
desembarcaram- ,

O "desordeiro José Sylvéstrc, preto,
de 23 annos, discutiu, lioiitcm, ás 11
horas da noite, com José Cardoso, re-
sidente á rua tuiz de Camões ti. ii|,
c «feriu-o com unia facada no rosto.

A policia «prendeu-o cm flagrante e
fez medicar o ferido na 'Assistência

O facto oceorreu naquclla rua.
— »>¦¦» *> —¦

A renuncia do presidente da
Gamara Hespanliola

Madrid, 6 (A. II.) —O presidentído conselho, conde de Koinahóncs, dc-
clarou ler. conseguido que o sr. Villa*
nueva retirasse o pedido dc demissão
dc presidente da Câmara dos Dcpu-
tados, que liontem tinha apresentado¦cm conseqüência dos tumultos oceorri-
dos naquclla casa do parlamento.

«1» t»mm »

A exposição de Campos
Campos, 6 (A. A.) — Continua »

obter grande suecesso a exposição rc-
j giüiial inslallada no íheatro S. Salva-

dor, nesta cidade, por iniciativa da
Pre fei tura.

A referida exposição, inaugurada
hontem pelo dr. Wencesláo llraz, pre-
sidente ila Republica e pelo dr. Nüo
Peçanha, presidente do Estado do Ri«>.
tem sido muito visitada, calculando-se
cm seis mil o numero de pessoas qíie
estiveram hoje em visita úqui-lle cer-
tamen.

O prefeito municipal, dr. Luiz So-
bral, recebeu telcgramm.13 dos srs. pre-
siilentes «Ia Republica c do Kst.iJ. do
Uio, agradecendo a recepção qu«-' tive-
ram neste mutirciriio e felicitahdo-ó
mais uma vej p,'.o Irüho da «ípo»**
ção*.
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UM MUNDO DE OURO
LIBRAS ZÍ.IO UBRAS
Distribuídas pela .easa VEADO aos fumantes dos seus cigar»
ros por melo da Loteria Federal de 98 de Dezembro de 1819,

41 PRÊMIOS oonstando cada prêmio d*uma bolsa de prata contendo
in "bras m

EM OURO
Qu* «crio «ntrtguM ¦ quim apresentar bllhites fornecidos pili eua

VEADO com numeras num ios primeiro! 41 prêmios maiores da I*-•crie Federal do NATAL dl 1818.
CONDIÇÕES

A quem apresentar na casa Veado a Rui da Asiemhléa, 94-93 o coupon
aqui junto acompanhado de 10 vales das nossas cartelrlnhas de cigarros,
receberá em troca um bilhete numevado cujo numero correspondendo
ios primeiros 41 prêmios maiores da Loteria Federal de 23 de Dezembro dt
1816 terá direito a uma bolsa de prata contendo dez libras em ouro.

A troca dos bilhetes para o concurso terminará em 15 de Dezembro de
1910. Scrâo attendidas as remessas pclo correio quando acompanhadas de
um sello de 100 reis para o porte.

Os prêmios estão em exposição ias vitrines VEADO
Corte este coupon,
junte-lhe 10 vales
dos cigarros

vai em homenagem ao querido artista

Henrique Alm» teri logir no «lia 10.

no théat-o Carlos Gomei.

4 A 13 Id corrente, com um

grande t rograiur.la, realiza, no Re-
creio.a sua festa artisíca, o actor Ale-
xaodre Ã"»cdo. . , . j.

+ João Silva o estimado actor pa
companhia ia Eden-Theatro. de Lis-
boa. .effcctua no dia ¦ rft no Carlos
Comes o eeu festival, com um pro-
gramima cxceUente. .... .. . .
^ A companhia Adelina Aoranches.

que acaba ie fazer uma proveitosa
excursão 

"ao 
Rio Orande <ío Sul, deve

hoje estrear,' no theatro S José. <«

S. Paulo. .. , .-:¦¦"-'¦».
+. A appl»udida transformista Fa-

tima Miris que está realizando seus
ul.iuoa espectaculos no Pbeuix, se-
ouirá oara Buenos Aires a n do çor-
rente, a bordo do Díitwrora. ,

¦*%\ Antorio Quintiliano esta. escre-
vendo aom destino 4 companhia ore-
sc-.itcnientc no Polyterpsia, do Nicthe-
roy a revista — Boas i**ta* aue to-
rá musicada pelo maestro Paulino
•V.i-raniento. ,

Ã A companhia Vitale vae-nos dar
brevemente o Cinema Slor tuna «tas

i.ovas operotas oue esta companhia
nos -trai e cuja montagem e «cenários
ilizcm mt riauissimos.

*P No PolytcTpsia. de„ Nictheroy,
será eotWi-da hoje a peça O Megaim"
original «fe Antônio Quintiliano.

+ Acha-se em Manáos. trabalhando
em um dos lheatro3 dessa capital, a
companhia Antônio de Souza, eme au
chegou, no dia 3 'Io corrento.

ma>» 

COMMERCIO

Pà^sliaÊWifí'llllrl»
ra

e troque por um bilhete numerado da casa

para se habilitar ao GRANDE CONCURSO d»

UM MUNDO DE OURO
J3JV£

iioias oe run mirim im bolsa
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PRIMEIRAS
A PEÇA DE HOJE, NO

RECREIO

\ companhia'' .Alexandre Azevedo e
Antônio Serra nos dá hoie. 110 Re-
creio, ;i primeira representação (ia pe-
ça — »'A Simone". Essa interessai^
tissiimi Decai que pertence ao. reper-
torio da Comedia lT.incczn, e uma
dãs melhores obras do reputado esen-
pior Honrv Hrícux.

Foi uma boa escolha feita pela com-
Qanliin Alexandre Azevedo, pois- a
protaRonisla é um papel uue deve ficar
como unia luva na distineta actriz
vorltigucza Cremilda do Oliveira.

"A Simone" subirá á. scena com um
cuidada "àn?c*cn*sçcnev c ensaiada a
capricho.

OS FILMS DE HONTEM

Bastava o liu-.lo, para que o film

«.- ''Onde estão mcii9 filho"?", at-

traísse fraude concorrência á popular

i-asa Jo diversões da Companhia Ci-

ncinatog npliièa Brasileira. Po fneto,

o Odoou esteve itjiiteni repleto, go-

í.ando .1 enorme multidão momentos

ilelleiócos ai)tc o ilçsdóbrar das sce-

nas euipuiltaiites da bella pelllcula
ci-íràida dc uma grande obra de l.uiz

WUicr. liste importante film, alem

ile li-.uli-isin», é uma grande ensina-

mento de moral e unia lição para a

liiuna-.iiiliice. A seguir, a Companliia

C, llr.isileira faz projectar no Odcnn

rui ronisi.ee e uma comedia nue têm

a denominação dc "Ü crime do lago"

i- "Cicetta e o sen anjo da guarda",
dois Ir.ilialli03 interessantes.

.1 film "Anu-.- .!o iiicssaliiia" cou-

r.Iil-,]c a ..' parle .h série Triumplial,

re. edição 1-ixtr.i Ainbrosio 1'ilin o foi

inspii.ub ro canto polaco Kyr. inlml-

(.-a, ile j.vali Sobícff. itontem, dia

dc piini.-ira, 1103 vastos e confortáveis

t.dõcí di Ciiic-1'alais, este grandioso
íl'..-i í.r! rreiule aucciciso,'agradando em
-,'icio. Como complemento ^o pro-
r.r,ún:n,i foi ainda éxhibido o film
" \ E,ciJ-ífc'j;ça «]o iitiior — o aleijado",

:o i|-.ial j.ódc sc-.- n,wcciiido \r.n Sobcr-

!.) trabaliio do festejado acíor l-'é-

iiauirál); "A seiilcnça de morte

l-XCI-I.SIOlí — "Perdida", dra-
ma da vida moderna carioca.

1DUAI, — "Clionuc mortal (dra-
ma): -ilvpocrisla" (drama). 1

IHIS — "A corsária" (drama) i
"Vontade de aço" (drama). "O 

pe
mienò cbaiifeur" (comedia).

ODÜON — "Onde estão meus fi-
llios?" (drama). , . „ ,.

1'ATllK' — "I.utas do amor" (dra-
ma; "As duas fidalgas]1 (drama).

RECLAMOS
THoatroS

Estou encantauo, meu
com o bello film que acabo de ver
ho Odcon. Além de ae tratar de
um romance interessante ha ali
um estudo psychologico de grandi;
valor e a bella narração que ah
— faz é uma verdadeira lição a
humanidade. Calcule você quc se
trata de um ataque cerrado a mu-
lher que recorre ás faiseuses
d'anges", essas desgraçadas que
ajudam a matar as creanças ainda
por nascer, somente para dar sa-
tisfação á mulher que não <iucr
cumprir o dever sagrado de ser
MAE...

Mas o assunvpto e esca-
broso... .

Absolutamente nao. Ha o
desenrolar dc uni romance cm quc
um senhor vem a descobrir que
não tem filhos somente porque sua
esposa recorria a uni medico in-
íame que livrava da concepção, e
elle veiu a descobrir isso somente
porque uma pequena rapariga quc
sua esposa enviara ao doutor para
a livrar do ciitesinlio quc se gorara
cin seu seio cm um -momento de
desvario, encontrou a morte. 11a
operação! Então clle, na velhice,
sem os filhos á roda, pergunta a
mulher, como que uni remorso
vivo: — OMDIÍ ESTÃO MEUS
FILHOS?... Vá ver o film que
é de um grande ensinamento, prin-
cipalmente para as mulheres.

— Aliás o trabalho tem dc ser
bem feito, attendendo-se a quc o
seu autor è Luiz Wcbcr, o grande
romancista da "Verdade Nua .

Kio, 7 de novembro ds 1916.
NOTAS DO DIA

Na Estrada de Ferro Central do
Brasil, termina hoje, ao meio-dia, o
prazo para o recebiment ode propo».

ttas para o fornecimento de" rnateriaes
diversos.
ASSEMBLúAâ CONVOCADAS

Caixa Geral das 1'amiliaa, dia 8, á
1 hora. _ ., ..

Companhia dc Seguros Brasil, uia
18, is 1 horas.
OONCORBENOIAS

ANNUNCIADAS
Estrada de 1'crro Central.do Brasil,

para fotnecimento de utensílios e ar-
tigos diversos, dia 8. ao meio-dia.

Conselho de Compras da Marinha:
para o fornecimento do carne verde,
de vacai, dia 8 ao meio-dia.

Estrada de Ferro Central do Brasil,
para o fornecimento de ferro e outros
metaes de fundição, dia 9. ao meio-
dia. ,

Conselho do Compras da Marinha,
para o fornecimento de dietas, fazen-
da, calçados o perneiras, dia 9, ao
meio-dia, .;

Estrada de Ferro Central do Brasil,
para o fornecimento de íerranientas
e ferragens, dia io, ao meio-dia.

Estrada de Ferro Central do Brasil,
para o fernecimento de tintas, óleos,
drogas e artigos semelhantes, dia 11,
ao meio-dia. ,:- .,

Estrada de Ferro Central do Brasil,
para o fornecimento de limas, pnra-
fusos e pontas Pariz, dia 13. ao meio-
dia. .,

Estrada de Ferro Central do Brasil,
pata o fornecimento de rnateriaes de
construecão e artigos semelhantes, dia
14. ao meio-dia.

.Repartição de Águas e Obras Eu-
blicas, nara o fornecimento de inatçi
riaes, objectos de escriptorio expedi-
ente. forrosons e artigos diversos, dia
14. ao ineio-dia. „ . , _ ..

Estrada de Ferro Central do Brasii,
para o ftrnecimento de rnateriaes de
llluminaçâo. electricidade e auto-.no-
veis dia 16, ao meio-dia.

Direetoria Geral dos Correios, para
a acQiiisicão de 20.000 malas para
correspondência, dia ao. ás ,i horas.

REUNIÕES DE CREDORES
Fallencia dc João da Silva Guima-

rães, dia 10 á 1 hora. .
Fallencia de José Bittencourt de

Souza, dia 13. á 1 hora. .
Credores do Mcirelles c Pereira,

dia 16. ás 3 lioras. _
Fallencia de L. Soares 1-ilguetras,

dia 23, í 1 il- hora.

4.94S

SANTOS
Em 4:

Entradas: 49.710 saccas.
D.-sde 1°: 104.677 sacca».
Mídia: 36.169 «accas.
Saida*: S6.835 oc«s.
Existência: 3.489.664 aaccaa.i.
Preço por 10 Idlos: 5$5oo.
Posição d» mercado: estarei.

ASSUCAR
Entradas eni 4: 14.«78.saccos.
Desde 1°: 37.861 ditos.
Saídas em 4: 3.6.9S saccos.
Desde i°: 0.060 ditos.
Existência em 6 de tarde: 353.525

saccos. ,
Posição 

^mcm^calmo.
Branco crystal. . . • *s8o a $600
Crystal amarello. . . • «490 a *5=o
Mascavo ¦ * ' 

fcSí ! liZ
Branco, 3» sorte . . • 

po 
a *S90

Mascavo. . . . ¦ • • *47» a Í500

ALGODÃO
Entradas em 4: não. houve.
Desde' 1°: 1.440 fardos. 1

Saidás em 4: 779 «h<°,9. •
Desdu i": 2.595 fardos.
Existência em 6 de tarde

Posição docgl'r',\c<>èsnr,Be"

Sertões. ....'"• «*<><"> » s9*000

Primeiras sortes ¦ . ajjooo a 3?$ooo

BOLSA
Hontem. a Bolsa funecionou anuua-

da, tendo sido realizado regular nu-

mero de negócios. ',«.,.!.,. „.
As apoMcci gctacs. as. Mineira?, as

Múniciiiícs, as acções das Loterias c

ís da fede Mineira, ficaram nianti-

das: as das Minas S. Jeronymo, as

a o ice: de Ci do Thesour), as de

C dê H. de Feiro, as das O. do

Porto, firmes; as Popitlars. fracas e

os ac-ões do lianeo do Brasil o os

do Commercial. sustentadas.
VENDAS

Apólices:
Geraes de aoí>$, I, a. . .-
Ditas dc 500$. '• =>• ¦ • •
Geraes de 1:000$, 1. 1 r,

1 1, ii -', 3- 3. 3. 4- 20 0
O. do Porto. 1. 1, 1 a. .
C. de lv. de V-crro 2, 100 a
Ditas idem, 8, 50, a. .
Ditas idem. ti8, a. -. . •
8. da Ilaixada, 2. a. ._
C. do Tlie.-ouro úi 200í,

Sortimento de
camisas

de todas as qua-
lidades

CAMISARIA È PERFUMARIA
RAMOS SOBRINHO & C

Ruas do llospicio n. II
e Rosário n. 64--Rio

VARIADO SORTIMENTO
DE

Pata tudas os preços
De « a  654!i90$669
Eni egual periodo de

1915 1.112:850550»

Cinema Americano
(COPACABANA)

HOJE — O grandioso drama, cm

5 actos "A 
jovem dds montanhas!,

da Fox-Films, e as 13* e 14" series
da soberba peça cinematographica.
"A filha do Circo".

Quinta-feira — " Tcrtlida I... —

maravilhoso Blm nacional.
wmm »sp

EM S. PAULO

CAMBIO
Hontem, este mercado abriu firme,

vigorando para o forncc.meoto de
cambiacs as taxas de 12 5 32 c
13 3I16 «I. o para a compra das lc-
trás dc cobertura as de 12 9I33 c
ia 5I16 d. j

Momentos -depois -de iniciados os
trabalhos o mercado tornoii-so mais
firme, sendo feitos -os saques a
12 3I16 e 12 7I32 d. e a acqiusição
do papel particular a 12 5I16 d.

O Buuco jlo Brasil conservou para
os vaies ouro .1 taxa dc 11 yl.ifi d.

O -mercado fechou .fraca, vigorando
para o fornecimento dc cambiacs a
taxa de ia 3I16 d. c para a compra
das letras dc cobertura u de 
12 9Í32 d.

Foram afüxadas n'as tabelias dos
bancos :

A po dias :
Londres
Hamburgo. • •
Paris. . . . • (

A' vista :
Londres . * ¦
Paris 1
Hamburgo. . , ,
I Valia ,
Portugal. . • .
Nova Yoilc, . <
MonlcvMco, . .
Hespanha.. . .
Buenos Aires. .
Siiissa. . «'•¦;• «
Vales do café.
Vales ouro. . ,

ia j 13 123I16

Ç71U Ç716

11 ;|8 ia A32
$720 ?7.H

S/50
$6.ii $684

¦2%733 2$M5
•1$ii)o 4$-55
4Í.|,!5 4Í4S5

Í855 $3<)o
1S845 i?S'0
$800 S8i3
$Soo $812

Ditas idem, .1
Uitns de 500$. S. a. . .
Dil-.is de 1:000?, 1, a. . .
Ditas ideai, 6, a. . • •
Municipaci d» * 30,

port., .1, 
Ditai nom., 36, a. . • .
Ditai idem 5. ir;- a. . .
Ditas de 190Õ port, 15. a .
Ditaa de 19:1. port., 2 a

Catnpanhiai : ..
Docas da Bahia, 100, a.
Tccitl03 Magcense, 2$, a.
Minas S. Jei-onymo, 60,

2oo, 
üita.i ideai, 100, 100, 100,

i.vj, 100. 100, a. * • •
Tecidos Corcovàdo, 10, a
Docas dc Santos, nom., 1,

S, 
Dclieiiturcs : ¦¦

Teci-.luü llagccnsè 2, a. .

OFFERTAS

750Í000
7S0?ooo

825$ooo
945S000
B05S000
8116S000
807$000
SouÇuoo

77íi$ooo
77o$ooo
780Í000
805S000
8a6$ooo

315S000
3168000
31//$000
19.1S00O
iSS$ooo

2CÍO0O
2j$000

:S$ooo

;8?joo
I40$0Q0

46o$ooo

I20$000

'^ÍS??.0.?'".? 
458:659*339

marítimas
VAPORES KSPHRADOS

Nova Yorlt e escs., "Verdi". .
Amsterdam e «ses., "l-.risia . . .
Portos do norte. "Paru . . . •
Portos do norte. "Piauhv" . .
Nova York e escs., "Vçrdi". . .

Inglaterra e escs., "Orita". . .
Inglaterr» e escs.. "Demerara". .
Rio da Prata, "Pampa". . . . .
Portos do norte, 

"Bania . . .-..
Nova York, e escs., "Rcmbrant

Portos do norte, "A. Jaceguay .
Rio da Prata, "Gnronna". . .
Rio da Prata. "Drina . • • 

„• 
•

Portos do sul, "Ruy Barbosa". .
Rio da Prata. "Vasari". . . .
Calláo e escs. "OrtcBa". . . .
Portos do norte, 

"S. Paulo . . .
Norfolk e escs., 

"Paraná". . . .
Portos do norte. "Ceara . . . .
Rio da Prata, íDemerara . . . .

VAPORES A SAIU
Rio da Prata, "Frisia", . . 1
l.iverpool e escs. "Strabo" . .
Natal e escs., "Itapema". . . .
Pelotas e escs., "Itapacy". . . .
Portos do norto. "Maranhão . <
Cabedéllo c escs.. "Mossoro" . .
Nova York e escs., "Verdi". . t
Rio da Prata, "Verdi"

Gênova, "Lunanii". .-...••
Portos do sul, "Itapura . . . ;
Caravellas e escs., «Arassuahy

Montevidéo e, escs batellite". .
Calláo e escs "OnU"., 

..,,. . •
Montevidéo e escs.. Sino . . .

Rio da Prata c escs., "Denicrara .
Marselha, "Pampa". ......
Recife e escs., '•Itaquera . . • .
Santos, "Minas Oeracs . . . . .
Macáo e escs.. " Piauí» . . . .
Portos do sul, " Itassuçe"
Portos do su', "Itaqui . ......
Amarração e escs. "C.-imvary". .
Portos dl norte. "Para'

Quem quizer lêr sempre as ul

timas novidades é só na ca3a Braz

tauria, acente geral da AfljAN-
TIDA.
78. RUA GONÇALVES DIAS, 78

Entre Ouvidor e Rosário
¦ >«¦» —

EM MACEIÓ'
Um cavalheiro quo muito gos-

ta de corridas do cavallos
Maceió, 6 (A. A.) — 0 secre-

tario do Interior poz á disposiçio
do presidente do T.ribunal Supe-
rior, a força necessária para cum-
primento da ordem de "habeas-
corpus" concedida a Joaquim In-
nocencio para penetrar no Jockcy-
Club.

ALFÂNDEGA
O commandante do vapor francez

Anàral Ponty. entrado em agosto ul-
tima. foi coudemnudo a nacar os di-
reitos cm dobro, das mercadorias que
deviam conter oi volumes oue deixou
de descarregar, sendo designados os
eseripturarios Affonso Faria e Augus.-
to de Alijieicla. para procederem a
respectiva avaliação.

O 1° oscripturario Oseas de
Oliva Costa, nomeado, ha dias inspe-
ctor da Alfandeira. de Sergipe, foi
desligado, por portaria de hoatem. «Io
serviço desta repartirão.

Foram designados para avalia-
rem c classificarem o contrabando ap-
prciicndidn pelo official aduaneiro

Felippe Carlos dos Santos, em 18 do
mez passado, no Cáes do Porto, ra
eseripturarios Monteiro da Bsrtrà *
AjStonso Faria.

Os commandantes dos vapores
Hammtrihus, entrado em setembro
ultimo e Campeiro entrado em tio*-
to, foram responsabilizados pelo M-
gaminto dos direitos das mercodona*
extraviadas do volume importado f(*
Vieira Martins & Moreira e Ml
Camuyrano.

—. Poi taniliem r^snmis.iliilizaífo d
commandante do vapor inglez Strabo.
entrado o - mez passado, pelo pam.
mento dos direitos de ínercaootMf
extraviadas de volumes iinportailoa,
nor Augusto Vaz & C.

O leilão de mercadorias caída*
eni cnmniisso realizado hontem, 11o
Cáes do Porto produziu .s:7.i6$ooo.

PUBLICAÇÕES ESPECIAES
CONVERSA

TELEPHONICA

Aracaju' e escs., "Itaperuna". .
ltordéos e escs., 

"Coronua . . .
Inglaterra e escs., "Brina".^. .
Pernambuco e escs,, "Jaguanbe".

Inglaterra e escs., "Amazon . .
Nova York e escs., "Vasari". . .

Nova York e escs., 
"Minas Ge-

raes . •
Inglaterra

Aboli es
Geraes dt": 1:000$.
O. do Ferio. . .
C. de K. de Fertg
C do Thesouro .
S. da Faixada. .
['rovisoriar. . . •
ludiciarias. . .'•¦'.
li. do Kio (4°l°)
K. do Kio, ie 500?,

nom. . . .
•Dito dc M. Gcraci
Dilas do K. Santo
Municio. <lc laeO.
Ditas nom. , . .
Ditas do ujw.port.

Vcnd.
S.ioSooo
o.íoJiíoo
S10S000
Smínuo

800$00o
So$uuo

.lúu?,)Oíl
Sl.J?00l>

ioiSooo
1075000
32U?00O

Comp
8--7$ooo
tl42$000
So6$ooo
SosSooo
S03S000
SO.SSOOO

;S$ooo

escs. "Ortcga".

Espinhas e manchas da
pelle

devidas a mi digestão, euram-sc
com as Gottas de òaude. Droga-
ria Pacheco, rua dos Andrad-çs, 45-

(M 93'

tando as exigências da cidade, tor- arguir quc exactamente no centro
nassem -possível harmonizai-as, sem da cidade c que ha mais telephones

Soo$ooo
ÍÍ95$ooo
II)2$000

315?003

li Mr

Af -ames" c "As duas fi-

$Vi\$ RranJw i>cçns cincniato-

i( intiucstioiiàvcVniente, fizo-
¦ ...,r. cnorinc suecesso. A pri-
di l'ox-Vibii Corporation, teve

do excelleilto trágico Wil-

1. c dx segunda, da Rdi-
tci-.i eoiiio sua protagonis-
a»isc Di-rva], que nlliá ao

.-.:--.i.-) iiicamparavel uma
dleza -.mi par. Não resta

o progrnnm Talhe
ill;-

Ái-eiii 
'..\ 

foi levado ao cartaz
U'ii film <:u séiití Portugal na
¦7, com n «oívdwinação tle —

.'ão inv;;! portuguesa", divKHdn

p.irUí liriüiaiUcij, Km liiaíiltôc
n\iii\'la;b t?mliem, "Aa 

proezas
l\tpi'i"i*', u;i sírio dos Piratas

lííni.i Pcnr.7011 rc^pparoce no

, -u-.':i jíaudio Aoà tmumic-vos fre-

l> liiiànipãgiie Club", a novíssima
c interessante òoerclà «me ü comiia-
uliia Vitale nos deu na sexta-feira
passada, cm "premicre", continua no
cartaz do Palacc-Tlieatre.

Náo admira, alia', o suecesso do
" Cliampágnc Club", pois i uma da-
utie.ias oiierctas de musica f.acil c
agradável aos ouvidos míiis leigos e
iiuc os espectadores decoram logo a
.primeira audição. Além disso o. argit-,
meuto do "Cliampágnc Club', a inte-
ressante e engraçado. Ucrtmi todaí
as noites faz rir a perder a platéa. 110
"Príncipe japonez IlaraltirT', c Pina
C.ioana tem uma das suas melhores
cicaçõcs na Mcssalinctlc. Hoje, por
certo quc o Palaec-Tlieatrc terá mira
bella casa. a

A companliia Caraniba-Scpgnaitiiglio,
euia temporada sc vae tornando nota-
vcl uelo variado repertório quc traz
delle fazendo parte as maiores novi
dades nos theatros europeus, repete
hoie, a insistentes pedidos, 11 encanta-
dura opereta dc Frauz I.çhar —
"Uva", sempre 11uvida.com immenso
agrado pelo pub'ico carioca.

!S
Fátima Miris, a prodigiosa artista

que tão ruidoso suecesso tem feito en-
tre nós, faz hoje seu festival, 110 Phc-
iiix. . .

Será representada a intcrcssantis ,!•
ma peca — "Myslcrios do transfor.
misnio", na qual 11 distineta -actriz, por
meio dc scenarios traiispaiciiteí, mos-
tra como cllã opera as suas rápidas
tlaiisforinacõrs. .

Haverá táiiiuçai o costumado acto dc
varietiades. . .

Querida, como v, pclo nosso pu.ili-
co, que iniiiio a aurecia. a famosa
rival dc Frcgoli lerá, certamente, oc-
casiâo dc ver-se liojc cercada das nrais
carinhosas manifestações de sympa-
tliia.

Contliuu em franco suecesso a re-
vista — "A' redra çilt.-i", que oecupa,
lu.ie, o cnrlaz do popular S. José..

O publico carioca lem pronunciado
nosto pelas revistas alegres, de façtos
liem concatcíiados c de typos fina-
iiicnte caricaturados. ¦

•'A' redea solta é deste jaez, lendo

ainda a cnniplctal-ai nma partitura
inspirada, dc números pra;iosos. ..

O seu desempenho pela sympathiça
"trotipe" do tlicatro do Kocio não po-
dia ser melhor, tuibalhaiulo todos os

artistas para um unico iim — o real-

cc da |ic?a. :!<
"O ti", a famosa revista poriugue-

za que a companhia Carlos Leal .cita
agora levando á scena, em "reprise ,
v:-e obtendo, no Carlos Comes, siicçcs-
»o cm nada inferior :.o da nnmitiva.

•li a popular e engraçadissima revs-

ta ¦— tudo o indica — tão cedo nao
-.airi do cartaz

Brasilianische Bank fur Deutschland
RU\ DA OUITANDA, 131 FUNDADO EM 1S87

Capital realizád'6: liàrcós 15.000.000,—
Reservas . . . : " S.000.000,—

BALANCETE EM -m-DE OUTU-BRO DE 1916

Contas correntes garantidas

o suicídio de um
JOVEM

S. Paulo, 6 (A. A.) — Antes
das 11 lioras, o dr. Rtidge Ramos,
3» delegado auxiliar, -quc se acha-
va de serviço na Policia Central,
recebeu comniunicação ine no pre-
dio n. 67 da nia Ribeiro Lima,
uin rapaz havia posto termo á
existência.

Iminediátamente aquella auton-
dade dirigiu-se para o; local, cm
companhia dos drs, Josú I.ibcro e
Luiz Hoppe, respectivamente ine-
dicos legisla da Policia e da As-
sistencia. As autoridades, ao pc-
nctrai-em no referido predio, en-
contraram já cm estado de não
p'odcr ariicttlar uma paalvra, um
rapaz c a seu lado um vidro de
lysol. . --. ,Depois dc varias indagações, a
policia conseguiu apurar que o
desesperado rapaz -sc chama Bcnc-
diclo de Lima Souza, (lc 22 annos
dc cdailc, solteiro c empregado na
S. Paulo Railway, Beiiclicto, que
vive ainanceliádo com Etclvmn
Jardim, teve com esta unia vio-
lenta altercação por unia fulilida-
de (iiialqiier, após o facto a.com-
pahhcirã de Bcnedicto deliberou
abandonal-o. Hoje, pela manhã,
Bcnedicto, regressando á sua casa,
com o intuito dc almoçar, veria-
cou que Etclvina não havia desis-
tido da idea quc tivera, e iprepa-
i-ava-sc para sair. Contranando-se
com isto, Bcnedicto lançou niao de
um vidro contendo lysol, ingerindo
o conteúdo. Os ef feitos desse tn-
xico não sc fizeram esperar, sendo
solicitados os soecorros da Assis-
teiicia. ,. ,„

O dr. Luiz. Iloppe. medico uc
serviço na Assistência, dispensou-
lhe os primeiros soecorros e deter-

— .«»s« «ii-n íi San-

Caixa Matriz, Filiaes c Agencias
Letras descontadas •• • •
Letras a receber • ¦• •• ••
Valores e Letras caucionádas • ••
Valores depositados '
Caixa: ••

RS. • • •• •• '•:•¦ •*

PASSIVO
Capital, 1 Marco — Rs. i.$ooo -
Contas correntes com c sem juros  ••
Caixa Matriz. Filiaes c Correspondentes.
Deposito a prazo fixo o eom prévio aviso .. ..
Valores em caução e deposito, e títulos a rece-

ber por conta <lc terceiros
Diversas contas. .-,.> «• ¦• •• ••••

RS. • • • • 4 * ••

10.310:27.1^152
2i..í5o:969$Si8
4.uo:277$sS8
9.837:977$i6i

n.qS4:i35$403
23.875:?8o$ooo

7.841 :ii2$04t

S9.5io:52(i$i()2

15.000 :ooo$ooo
7.282:634:363
7.710:6S2$(io3
6.4721517$8oo

43.697:892$563
íj 7*W^2Íili;8-5-5
It—tf-iS ...
8af5?o:52fi$i62

A procura da popularidade, que
se reduz habitualmente ú pratica
do logar communi, tem, como taj-
dos os apriorismos, as suas saidas
imprevistas ipara o paradoxo.

Repete-se nas democracias o
mytho dc Saturno. Ellas são as
v:ctimas necessárias dos seus
idolos. Os preconceitos, de que
ellas armam a rhetorica dos seus
defensores, constituem, ás vezes,
a única preliminar involuntária
levantada contra as causas que as
favorecem.

"A Noite" offercce-nos, diíso,
um exemplo actual e flagrante, na
campanha que com o melhor dos
intuitos entprehcndeu contra a
Light and Power, Por querer a
todo o transe arvorar-se cm senti-
nella incorruptível do interesse pu-
blico, ameaçado pelas cobiças do
capital, chegou ao resultado con-
traproducente de transformar os
capitalistas em paladinos victorio-
sos da própria these cm favor da
qual sc insurgiu.

A these — já dc per si parado-
xal — mereceu da nossa parte, lia
dias, coiitmentarios quc sc estri-
liaram nos calaulos do vespertino.

.E nós a resumimos num "jcu de
mots" .pittoreseo; para baratear o
preço do telephone, a Light vae
adoptar tarifas prohibitivas cm rc-
lação aos assignantes...

Os cálculos do vespertino,- po-
rém, se conseguiram impressionar-
nos á primeira vista, já não resis-
tem mais a uma analysc ligeira dos

detrimento do interesse publico, e
antes vantajosamente para elle,
com o interesse .particular dos seus
accionistas.

Nós não estamos incumbidos de
defender aqui os íírmatarios do re-
querimento. Não nos atrevemos a
reparar intuitos philantropicos nos
capitalistas- que .procuram, dentro
dos seus direitos, cuidar dd gestão
das próprias fortunas. Incorreria-
mos uo mesmo excesso que impu-
tantos a "A Noite", e a defesa,
que porventura cmprehcndessamos,
se revestiria da mesma suspeição
que se constata no ataque. Parece-
nos, porém, que não ha motivo pa-
ra considerar como perigosos"amigos do alheio" os que apenas,
em todo caso, cultivam com in-
voluntário carinho a inimizade de
certos órgãos da imprensa e das
companhias concorrentes que, tal-
vez, sobre essa inimizade espe-
culcm

do que em todas as outras zonas
reunidas. Ora, o raciocinio é de-
masiado simples para ser verda-
deiro. 1D.1 estação "Central" de-
pendem installaçõcs absolutamente
excêntricas : por exemplo, as de
Santa Thereza. E na "Petropolis
dos Pobres" — que é por signal a
dos ricos — não ha bairros com-
merciaes, ao que nos consta... Por
outro lado, aliás, .podem muitos
apparelhos funecionar no centro
da cidade sem pertencer a casas do
negocio, Pois quem mandou dizer
á "A Noite" que os particulares
estão inhibidos de residir na Ave-
nida c adjacências ?

•Reflicta o confrade sobre as
idiosyncrasias a que o levam os
seus malabarismos aritbmetiooit
idiosyncrasias as anais perigosas,
das quaes consiste no que acima se
vê: em defender a sua popularida-
de, sacrificando-lhe a da causa por
que ellc próprio se bate.

Entre barbeiro e con-
duetor

S. Paulo, 6 (A. A.) — Depois
do meio-dia, hoje, o conduetor da
Ligrt, José Manigicri, morador _a
rua Conselheiro Ramalho n. 246,
foi ao salão de barbeiro, dc pro-
priedade de Ângelo Tavcira, esta-
beleeido na mesma rua n. »o5!
ahi o conduetor teve com o bar-
beiro uma violenta altercação por
motivos futeis, passando ambos a
vias de facto. O barbeiro sacou, .
de uma navalha e desferiu no | dados quc os justificam
conduetor dois extensos golpes no: .Porque pensando acaulelar as
lado esquerdo do rosto. O aggres-1 aiBil)eiras do carioca contra o as-
sor. foi preso, cm f1a?ríin^.= „rccf°: j salto da Companhia canadense, "A
íhido aô xadrez. A victima foi
submetlida a exame de corpo de
delido, no gabinete do medico le-
gal Teve conhecimento do facto
o dr. Franklin Piza, delegado de
serviço na Central.

n 1 1 - ---¦—"••* -¦*f^fm^ii'mfm'^f:m*t'm^^"m"' ' ' ™

Moveis e tapeçarias
hua. s: J.OS
Teloph. 532-i. Centralral 1 "T

S. E. & O Os dlrcctor-cs,
Assig. Mathiescu, Baumànit,

1,1 ISRAH
O3 soberanos foram cotados n....

2Ò$4So c 20% (00, ficando com vende-
deres 3 2o$4Jo e compradores a....
.?u$3So.

Caixa de Conversão
V OUIO & o.

São quem melhor ágio pagam.
- AVUNIDA KIO BRANCO, 49

minou a sua n-moçao para .
O trcsloucado joven tal-
dar entrada neste esta-

dc cavidade. 

MUSICA

o csiraoruinã-

Xo salSn do ".Tnrrial do Coiniiict-
ciu" ns abalisadòs trani-üns Ktibens de
1'ÍRiiciredo c .1. Oclaviaiio Conciui-çs

'¦ ¦'-" '-" '¦"- 
| ri-iilizain hoje. is 4 horas da tarde, um

ividklo etn -concerto em beneficio das. obras da
' 

ira.riz de S. l-'rai.cisco Xavier,
1 O programma em que avulla a sym-

Io
art

ilio.

Pl-1.
ul '

pai!.

Cnrs

teve i ¦¦

iit.ldc dc
;M-.iit:ís.

kio
nc.ioa, Tinn-
habitues do
mlle. Roíii-

liíiáiÇilo dramática
1 ; lusas e dc-
'nino?.

v --:> tns, dn em-
ir. 11 prygfatvmia
ticnie muito iiri-

I iiliònia ou. 4.1 (pani orchestra) .
i maestro Henrique Oswald. Iranscripta

para dois pianos ix.-!.) aiitr.r. curapoe-sc
! dc obras de autores nacionaes.

I Varias
! O GRAMPF. FFSTIVAI. DE

ta Casa.
leceu ao
bqlccimcnlo

J3M BUENOS AIHKS

As iTsalas 110 Tigro
Buenos Aires, 6 (A. Av) —

Realizam-se 110 próximo sabbado,
no Tigre, as clássicas regatas 111-
tcrnacioniicái

LOTERIAS.
CAPITAL FEDERAL

Resumo dos prêmios tio pinna
n. 300 réhllsãdã em O novetn-
bro ile 1910;
PUKMIOS DE 10:000? A 5001000

táüS vend. Bahia ÍG:O0(VS0O0
ÜS797

Consi
:ino5 Oí.c.ii

drair.-i i
l parles,

.'jip.vahana^ n
Miiizoíi tamln

i.*n

^r c avcuüi-
brica Tibcr-
üuifía Mavia ((UC

cinema
ai mn

Ainerrea

prograin

Cao
dr..-

;otl suecesso
- "\ 

jo-
òs-Viitn, ém
a organiza-

surprcheii-

CARTAZ DO DIA
Theatros

!S COM

r.\i..
PHKXIX -- l-'(

w:ri«.
Ki-:cRi-:to — "í

¦\' -" : i! í c o .111.
UKPUHUCA --

A's S iU.s. josi-r — "A
vista). A's 7. íf y

Cinemas

ilival
A's s

AMlílliCANO — "A filha do cir-
•o". íilr.i de nventnr.is e outras £'..r-
»rTw.ç.

AVKKinA — "Divisão naval por-
tns-.-.-.-.--' 1.1.1 natural); "Pir.-.tas so-
«;><•;" iMi-ania).

C1X1Í P.A1.AI5 — "Amor dc Mes-
ttRr.h' (iíra;iia)i 

"Kclüár 
Journal (do

ETTORP- VITAUJ

Realiza->c amanha no ralace-Tlua-
•_. . , tr.., a bi-illiante festa tirtlstica o-sa-

l \ \. I iilzádá pclo eav. líttoro VitaU-, sob <>*

.:..-!. ii~\ auspicios desta folha.

O popular empresário italiano, Iam-

m .director de scena e rnsaiador,

tem revelado raras aptidões en:

luaUlíior desses referidos cargos, lirin-

dará o publico carioca com um fes-

tival dotado dc brilliantissimo pio-

grani ma.
Cavalheiro distineto^hiprcsaric. «juc s-2

tiiipõc á sympathia dc quantos delle se

iípprosimam, conquistou Httore Vita-

lc innur.ifos amigos nesta capital,

.pie ci".i Irâo augmntar atuauliã

;i imponcocia ile sua recita.

%
TRIO VIRIATO-sTORNI-

PERNAMBUCO
Ocnlro de n.i-.icos dias., cainiiiho Jo

sul sesuem Viriato Corrêa q «lueri.

d„ iornnlifla c rmilciir. .Sif"». o eu-

nhecido t.-irieatunstn, c . Pernaniouco
mn dos nossos bons :iv.ií:c3S cuia mo.

1le.1ti.-1 iihpediu-o nte aisora de fazer-sc

ap^amlir devidalnenic, lv. este o

üio .iuc lespeclivánicnte direnao, -..o-

soando c cantando c.kíüs dos nossos

sertões, fari as .lc!i-".r.s de mil e uma

platiaa wlliendo .1" mes.-'c dc apptau-

sos íyte seinptc cüuscRuem as coisas

IO' uiert.--e-.-i. Viriato Corrêa i um
nir.e coi:!io:í.ü-st.io. Jornalista, Conte-

rcucisla. lliealrolOKO. roniancisw..c apre-

ci,-.i!iss:ino. èítorr-i a o caneatur"'
oue venceu entre nós sem
iiiuiiIhico é n typo perfeito
^to ccrtào *'s seus cantos,
da viola ene tçnhà cm mãos

?G0;
Í9Í93.
«2n7.
jülCl.

9303;
339 U;
22319

¦JiOtOSCOO

lYOflOSiiQO
liOÓOSiUiO
1 iOOOSOOO

ÜOOSOUii
r.o iso '0
r,o is 00
fióujjõpp

PRÊMIOS nlJ 200:000
10111 26986 900 40933 IS-133
2T'09 654 23ii60 17ii0'.l 13C6
59ÍUS 46333 4S506 440 mt*
IWQi 29347 liã-WS 10151 í3'i6'J

PKIÍMIOS DK 100)000
3S323 53C9 12Í71 48'tSl Í99SS' 37G7 35733 3058

38*12 1032 H»18
37?9S 21611 6952

7379 3J030 2B3S3
53132 3530) 83707

AlMMtOXIMAVÕfò

I.RTRAS DO THIvSOURO
As letras papel foram coladas nos

rebates de S o 5 O- ]'0t cento, íi-
¦:ando eom compradores, conforme a
dafci tle emissão, aos extr«?mos tle S
a 7 por cento e vendedores aos dc
4 a (1 por cento.  

riXTO, LOPES & o.
Rua Floriano Peixoto, 174 —

Prestam as ntelliores contas dc
cafe.

CAPE'
MOVIMl-NTO DO M-I5RGADO

fÍN:stcnci\ eni 3
lCntrad'i3 em 4:

E. I>. Central . .
lv. 1;. Central . .
K. 1**. Lcopoldina;

entradas era 5:
F„ V. Central. .

Kilos Saccas
dc tarde. 3S5.985

liriqfio
111 ,(j6u

.Sfj.t.J-M 11.^.1

r.i-rio

3.JS.4O;

ri.070
.i;.>-w
: ju lio

c e;n-
588/169

Teta!
Umbarques em 4'-

K. Unidor* . . . M-.17(i
Kuropa  7.M\
Cabotaseni. . -'".>
Existência em í. ne tarde.

Entrãrãin dcs-.le o dia i d
ato honlem. l.H.1.0.16 sacras
br.rcaram, ein egual período,
ditas. , , .

Hontem. «\Me mereodo abriu, esta-
vcl com rcRiiíar procura c muito ca-

fc á venda tendo sido effectuadas de
manhã tpcraeõcs <!c s.oqí! saccas.

aos preços de oS-too c 9Síoo. a arroba,
IH-lo t.VIHl 7- ,. , .

-V tarde, foram realizadas trans-
acções de cerca ds i2.'3Çp. saccas, nas
lucsiiijs br.sèri da abertura, fechando o
mercado cm nosicâo firme.

Não houve entradas .
A Bolsa dc Nova Yorlt abriu com

i n t; noiilos »lo baixa. .
Píiss-araiii por Jundialiy oj.ooo

aniiuiontou

Dilas. nom. . .
Oito do 1004 .
Ditas dç n>u.pn:í.
Ditas de Ucllo lio.
riüontc
Bancos:

Coihmeròlat . . •
1'rasil
Lavoura. ....
Commercio. . . ,
Xaci.m.il. ....
Mercantil ....

C ae Seguras;
Hr.-iiil
Minerva. ... *
Garantia. ....
Integridade. . . .

. listradas de Veria',
M. S. íerohymo .
Xoroeste. .....
Cova/.. .....
Rede Mineira. . .
Norte do llià=il. .

<.\ de Tecido* i
nr^sll i.idiisli-ial .
P. Industrial . .
S. 1'cilx
Alliança
Corcovàdo. . . .
Vctroplitãna . . .
S. P. dc Alcântara
Carioca
America I\'ibnl. .
MíiRecnse ....
Cní. Indur-irial. .
Mnaf. FlViHiinrnse
Comclã
'1'ijiicá .....

(,*; Diversas:
Docas da llabia., .
D. de Santos, n.oni.
Ditas ao port.. . .
T.otcri.is
T. e Carruagens .
Centros Pastoris. .
M-olli. do Maranlião
'í1: o Cúlònizaçao .
Merc. Municipal .
Mc.lll. lio Ilrasil. .
Cervejaria llralitna.

Ucbciittires:
Dòcvts de Santos .
America lfaliril . .
Urasü Industrial .
Tecidos t'arioca. .
Merc. Múniciual. ..
Prbg. Tmhistrial .-
Aiitaretica Paulista
Tetiidoà Alliança" 

P. de Alcanl

,1i85ooo
100S000
iSSJoou

I55$Q00

160S000

i^siooo

ií;.Sooo
rViíooo

aoSnod
3ó?òo.i
28S.10D
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1 jôíiOOp
6o$oòo

3i'S$ooò

Fallecimento em Cam-
pinas

Campinas, 5 (A. A.) — I'nllc-
ceu á noite passada a sra. d. Ma-
riánna Corte Real, contando a
edade tle 62 annos. A finada era
proRcnltora do sr. Julio Corte Real
c tia do dr. Antônio Ferreira da
Costa, fúncçionario do Gymnasio
Campineiro.

mt*<a> *m

i.|0$ooo

163Sooo
sen Sabei
i.joSaoo
l7P$óoò

205$OOÓ

.-!53oo°
asSooo

jfóíòoò
5S$ouo

c8$Soo
ypÇo.òo

32$ooói
Ii'?OOU

1S0S000
168$000
4-S$00ü

15

;5Sopo
3Q2$bü

Gottas Virtuosas t F.rnc
to Sòtiziu

Curam hcinoírtioidesi males do utero.
ovarios. uriiiK-s e 11 própria Cystitc

— i> itt r iii
EM OflílTVBA

iiiáuguraçiló tio nm çstnbelc-
ciiuciitb comriicrcinl

Cnrilyba, 6 (A, A.i -- ;Hu-sc
aqui uma nova casa do arte iiultts-
trial, denominada "hstylo , que
constituo nesta capital c talvez em
todo o pai?.- um perfeito "rocord .
A casa fez 11111:1 exposição de tra-
ballios que pela sua originalidade
constitue tnn ramo de industria
nova, pclo aproveitamento ds fra-
gmciilos de madeira dc qualquer
qualidade para obras dc real va-
lor.

" (rc

.Chain-

3Í4.
l-'at:np

(comedia).

(opereta).

s.lta'1 (ro

3174
312*7

1IU0
ion-21
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0731

•accas. . .
visível do mundo
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25S006
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4605000

Í3$Ò00
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gaÇobo
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R. U. S; P.-uilo. .
Tecidos Magccnse.
Tíom Pastor'. . . .
liril. Mineira. . .
Conf. Industrial .
Corcovàdo. . . .
Cervejaria Bfalmta
1*cv:rcÍos 

'l'iiuea.t .
Merc; di) JUinicípal
I-'iat I.ux. . . .
Nav. Csostetfa. .

^O5$tioo
180.S00Ó
194S000
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IIKXIMS PUIUJIÇAS
Ki:i:i-:i'.!-:i)Oi!iA n:'. mixas

Arrecadação de hòiitem

dõ do anlím cf
pas?

uai ic
do. .

o.!?;i.i
;oti.35?.8oS

Massa de Tomate- t™'
1 da Companliia. Mauuíactora de
Conservas Alinieiujclas. _

O TOIU'1 KM S. PAULO

As corridas de aníe-hon-
tem na Mouca

S. Paulo, d (\. A.) — As cor-
ridas do Jockcy-Gliib 1'auli.stano
hontem realizadas no prado da
Moóca, estiveram muito animadas.

O resultado dos diversos parcos
foi o seguinte:

1" pareô, Vivatideira e liam-
bur.rti'! poulcs. n$tioo e 20*400.

2° parco, Siiggestivo c D.igor;
poulcs. n$4nn c aò.So.ôb;

3" pareô, Orisa c lsabcatt; pou-
les. 36% c 1SJ000',

4Ü parco, Feniano ,c Pathc; pou-
les. 10S200 c 20S000,

5o parco. Artilheiro c Biscnia;
pnides, Mifó.w c .V!$4»o.

6" pareô. De'ph»ii e Araujo;
pmilc.;. s6$6oo c ,p?ooo.

7" parcú, Helyi.sc e Pathé; por.-
les. r(i#4io e'.. 32?íoo.

O nioviiiielno scral das apostas
foi de 2pi2o.iS.6oo. ¦-.

0 bispo diocesano de

Kl-iXDA DA A1.IÍAXDE
"-. 

Arêcadada hoje :
T\m curo
15-ui papel

l.t<l^'.i!'

Goyac. 6 (\. A.) — Chegou a
esta etipii.il o bispo diocesano, don
Prudencio, quc sc achava ausente
ha seis mezes, cm visita pastoral.

71.1215
5:288$

Toti 262:609$!53

telnçao rto
dp ypvto
novembro

46257
58790

•IMM..
7;1S
díízenas

lousnoo 1
bpsqoo

CÃES DO PORTO
vnpõrej e embarca çíícs ane rc acliàvan

(110 trcclm entreijuc á Canip.-ieiiie du
de 1916. ás io liaras ria manhã.¦ " " !¦!¦¦¦ ¦!

RMBAKGAÇAO

. atracados
Port) no tliã

46251
5S71H

4(1201
5S70L

favor. Per.
lcb'0

«cução
tem .1

sabor próprio «J03 rcc-.ntos !oiiRÍn(|Uos
da selva lirasileira. , .

O tria destina-se as principaci
sando-sd »•»"

louros ç
nrcseiites certamente o auuardarão.

^ Conforme noP.cáraot, o festi-

des do sul do BrasiL- passai
nara ^fyntevidéo. Muitos

cida-

4sar.o íiojono'
53S0Ò íbsooo;
r.i-,N'i'i-;xAS I
SU300 125000
58COO SjOOU.1

Tortos os humèros terminados 1
em 625S tem 2'iOSfOO !

Todos ts nuiiioros terminatlos j
em 25S tem 8U50UO.'1'otios ns números terminados '
em r>s têm 1S"00 |

Todo--, os nnmcros terminados
fliti S tOm 2$ pjícnptiianüo-so os
termiliados esn 5S.

O fiscal do governo, M&nàcl Cos-
me i'i::!o.

O dircctor-assistcntc, dr. .-j.:to-
nio Olynlhò dos Santos Pires, vice-
presidente,

O directbr-prosidcnte, Alberto
Saraiva d.: Fonseca.

O escrifão, Firmino de Canina-
ria.

\ jChatas..., iXacionacs iDivcrsãá Rcc, carvão.
.• Varor Sueco. .íli-.Lr-as C|c. do "P. ChiistO-

! phersén".
;—S!Chatas INaclotiacj — Diversas iCje. do "Drina".

5—7 i'ÚíáíaV.'.".'.jXacloii.ics' ..... |Diversas.'.'.'.'.'.'.!.';!C|c. do '-'Kromborg"
(í jV-apor \mcricano •... rTathfinder** 'Dcsc. de o!co.

'; I IDesc. de gen. da
:! i tabeliã II.

it. !Cbãtti5....!.V,-,eioaac3 —[Diversas I-Kxp. de maneãnez.
pc. !Chatas — íXacíanics [Diversas fU\ dj v. vaiurcs

io -\ ;,p*.ir INacíunal ílíCarang fa" Cabotagem.
:ci ÍV.ip.jr ! Nacional M" Sul America" ICabSiacem.

'. M ' Vagb.
li [Vapor 11'ranccz "Ar.i. Vili.-irctde] 

'

i.í".l ! I "JoyeUsc" 
IRcc. couros,

16-S IVapor Iluglèz ["Rciiil.randt" |
7-s :Vapor JFrancez ''..Viiió* |
S—7 Vapor INaeioniil T:,.\liua3 Geraes"..!

mm
COURÜIO

wiiirá malas
tes :. .

_ Esta
pelos s

repartição ex
guintes paque-

P. Ms 1 > aga.

llapcina. para Baliin, Recife, Cabe-

dello e Natal, recebendo impressos ale

ás 8 horas da manhã, cartas para o

interior até âl 3 '!-. idem cor porte
duplo até ás «). t ii.

Strabo. para I.lverpool, recebendo

impressos até ás 10 horas da manha,
cartas para-o exterior ate as li c objc-

ctos para registrar, até a5 io.
Frisia. para Santos c l>io, ua rra-

tu. recebendo impressos até as.n ho-

rai da manhã, cartas para o interior
até ii ii i|-\ idem cora porte duplo

e carlas para o exterior ale ao meio-

dia. e objectos para registrai- ate às
io da manhã. _¦• 

''„",-¦ 
_

3lü!ta. para Santm e Kjo da_Pra-
ta, recebendo impresso: ate ai. 6 ho-
ras da niaiihá. cartas para o interior
até ás 6 ii2, idem co-.n porte duplo e

cartas para o o;tcrior até as 7.
Amaiibá: _

riapacy. nara Santos, Paranaguá,
Itaiaby. Imbiliiba, e líio Oranda-do

Sul, recebendo impressos ate as .( ho-

ras da manhS.» carlas para o interior
alé á( .) i|s, idem com porte duplo
até áj 5.

Maranhão, para \ tcloria e porto-
do norte, recebendo impressos ate .as
8 horas da manhã, cartas pir.-. o in-
tf-rinr até in 8 tbi idem com pine
duplo até ii»t obiectos pari rriíis-

trar até ás 7 horas da noite de hoje.

Noite" não fez mais, infelizmente,
do que exigir da totalidade dos
habitantes da "urbs" uni sacrifício
lisiirái-io cm lodo proveito duma
minoria diminuta de cotnmcrcian-
tes. O plienomeno seduz a imagi-
nii';ão dos humoristas. E é apenas
como h -uorista quc aqui o regis-
trEmpSj pois as cifras que se en-
carregam do csclarecel-o não pre-
cisa.m da gloza das nossas palavras
.para demonstrar o absurdo cm quc
o confrade faz consistir a sua lo-
gica.

Tal absurdo, aliás, salta aos
olhos de toda a gente, desde que
sc considere que elle resulta dc
um erro de perspectiva. 

"A Noite"
inverteu, no começo, os termos da

questão para chegar..i conclusões
que collocasscm a Light em con-
traste com os seus postulatos. -Não

admira, .pois, quc seja agora a
Light que. rectificanJo o racioci-
nio invertido do vespertino, encon-
tre nesse raciocinio ás avessas mo-
tivos .para collocar a própria "A

Noite" cm contraste consigo mes-
¦ma.

O interesse publico — c este um
axioma fundamental dos icginicns
democráticos — idenli fica-se com
o interesse das maiorias. Uma thc-
sc, quc tão só consulte o interesse
dos .poucos, ú lima tliese por si in-
compatível com o interesse geral.
Sancciona o .privilegio dc casta,
não póile portanto impor-se como
norma para o funecionamento de
um serviço-quc se destina á collc-
ctividade. K sc a Light and Power

pleiteasse, cm favor de determina-
do c ívslricto numero dc assignan-
tes, medidas que prejudicassem,
como "A Noite" o faz crer, a

quasi totalidade dos que usam,
entre nós, lelcplioncs, as suas pre-
tençõeí, por contraproducentes, cs-
barrariam antes dc tudo dé encon-
tro .ao próprio interesse da Km-

presa, que, da .-idopção de tarifas

prohibitivas, não poderia com cer-
teza esperar um auginçnto dc
lucros.

Ora, posto quc a lEmprçsa, como
todas as entidades industriaes,
queira ampliar a "assiettc" dos
seus proventos, a preoecupação dc
diminuil-os seria, da parte delia,
um erro financeiro inicial que dis-

pensaria a critica da imprensa c a
opposição dos poderes competen-

tes, .pois quc o absurdo por si só
se dèstróe. E, exactamenic .por
ahsurda, a argumentação, em quc
"A Noite" estriba a sua critica á
Light, pecca pela base. A Compa-
nhia canadense só conseguirá att-

gmêntar suas receitas ampliando a
èspltci-a do seu serviço: só canse-

guirá dilatar essa csphera .propor-
cionandO facilitaçSes aos que do
seu serviço precisem; logo, não po-
dera ser trancando os próprios
"guichets" aos assignantes àclúaes,
c repellinilo os futuros, que tal
"desideratum" deverá rcalizar-sc.
isso eqüivaleria a ttm "ciipio dis-
solvi". E não consta, até agora,

que os accionistas da Empresa cs-
tejam possuídos -pela mania collc-
ctiva do suicídio, ou que as indus-
Irias procurem o seu maior rendi-
mento na diminuição dos negócios
e na recusa do freguez...

Propositalmcnte, insistimos cm
imprimir uma feição irônica a cs:e
debate, no qual entramos "cn

amateurs", apenas e tão só pelos
diversivos hilariantes quc ellc pos
sa offerecer aos leitores. Aliás,
haverá situação humorística mais
autlientica do quc essa, em que a
leviandade dos órgãos que se di-
zem conduetores da opinião collo-
cam os assumptos sérios ? "O povo
está sendo turlupinado", berra, a

plenos pulmões, "A Noite". De
accordo: mas turlupinado por
quem ? Exactamente por quem o
faz de gato morto -para r.s próprias
investidas, menos contra a I.ighl
do que contra o bom senso.

Dirigindo o requerimento dc 6
de agosto dc 1915 ao Conselho
Municipal da Metrópole, a Compa-
nhia não pedia prorogação .lo prazo
do contrato de que é conccssicnaria
senão para introduzir, nesse con-
trato, mo-iücaçõsa quc, cônsul-

lEm synthcse, a proposta da
nova tarifação telophonica, apre-
sentada pela Light, obedece a prin-
cipios democráticos. E' illogico,
deante disso, impugnal-a cm nome
desses mesmos princípios que a
suggeriram. E impugnal-a expio-
ra-ido as paixões cegas do povo,
quando as cifras excluem, d» aua-
lyse da proposta, o sentimentalis-
mo capeioso dos balcões e trazem
o endosso da mais respeitável den-
tre as corporações tcchnicas que-
ha no Brasil.

(Da data em que o requerimento
solicitou a discussão do Conselho,
a opinião dos competentes lhe
desarticulou, com rigor digno da
importância do problema, Iodas as
partes: avaliou-lhe todas as conse-
quencias, Não c unia sorpreza, que
se tencione levar a effeito contra
a boa fé dos legisladores tariocas,
o debate que a sua phasc final
torna, hoje, mais agudo e vchemen-
te. E' uma exposição de motivos,
alguns dos quaes, nos detalhes, me-
receram emendas, mas que, no cou-
juneto, correspondem ás normas
firmadas pela experiência nos pai-
zes mais adeantados, embora sem
adoptar, em regra, os altos preços
que etn taes paizes a tarifação ai-
cançott.

Nos termos da concessão actual.
a cidade está dividida em quatro
zonas, para o effeito do pagamento
das taxas que variam entre 175$ i-
,15o$oon, não havendo .preços esta-
beleeidos para a pcripheria do
Districto -Federal, onde, cntVetãn-
to, .1 população urbana sc lem
desenvolvido e continua a expan-
dir-sc, tornando assim necessária c
mais dispendiosa a dilntação do
serviço. Na pcripheria, a assigna-
tura do tclcphone attinge a uma
taxa quc oscilla entre 45o$ooo c
54o$ooo por anuo; c, como c exa-
eta-mente do centro para a peri-
pheiia quc a densidade dcniica
tende a deslocar-se, na nossa como
cm todas as grandes capitães, vê-se
que o systema de divisão .por zonas,
prejudicando o maior numero de
habitantes, favorece, cm ultima
analysc, e anli-dcmocralicamcnle.
apenas a cxigtta classe dos homens
de negócios, installados com as
suas casas commerciaes no cora-
ção da cidade, para os quaes o mi-
mero dc coinmunicaçõcs tclephoni-
cas, pedidas ou recebidas, é forço-
satuçntc maior do quo para os par-
ticularcs. Vcrifica-sc, assim, exis-
tir unia desproporção illogica cn-
tre o uso quc essa minoria faz dos
appai-clhos, o proveito quc .Io ser-
viço cila obtém, e a taxa mínima, á
qual está sujeita, cm relação á
quasi totalidade doa assignantes
quc, raramente occupamlo as li-
nhas. por fins que não são com-
merciaes,- paga o dobro, o triplo, o
quádruplo do preço imposto .ans
demais.

Tivesse a Companliia encarado .-.
reforma á luz dos princípios usti-
rarios que "A Noite" lhe eniprés-
ta c cila própria qtte para o centro
da cida.le as tarifas permanecei-
ser.i 110 "statu quo". c se aiignicn-
tassem, proporcionaltneiile í dis-
tniiçin do centro, ns appllcavcis á
peripheria, 59 o[o dos assignantes
indcninisaViâni, assim, á Light do.-
prejuízos que lhe causasse 1 ojo :
o commercio. Mas tal não aconte
cc. A tarifação única, quc esla-
beleee para todas as zonas o pré
ço annual da assignalura tclepho
nica cm 2op$oooj vae exacU-riiciite
beneficiar a 99 o|o dos apparelhos,
e atigmentar cm quantia Insignifi-
cante o custo de 1 o|o. Isso por
alto. .Descendo, todavia, a dela-
lhes, vèrsé pela tarifação mixta, ou
por medida quc desses 99 o] o, pelo
menos, a metade poderá acceitar o
limite fixo de 800 telephonemas
por anno, pagando libípoo/ em vez
dò ;oq?ooo, e, caso exceda desse
limite, 9-.tjeitaiido-se á taxação por
chamada. Como é, pois, que, em
face desta reducção global de 100,
200 e 300 o] o sobre os preços
actuaes, que são rcs.ncctiincntc dc
175$, 262$, 350$, 430S e S4o?ooo,
os defensores dos interesses do

povo só sc baseiam, para negar esse
beneficio da collcctividr.de, na
maior contribuição dc 12 o[o im-

posta a uma minoria diminuta de
argentarios?

E' verdade que "A Noite" sus-
tentou, quinta-feira, que esses ar-
gentarios, longe de serem minoria
e minoria diminuta, constituem o
maior r.r.cleo dc assignantes. Mas.
infelizmente p.i"a a riqueza publi-
on, quc tudo teria a ganhar com
essa "multiplicação dns pãcò" appli-
cada á-t fortunas cariocas, a esta-
tistica d'"A Noite" não tem fun-
damento. Ella prevaleceu-se do
facto de muitos apparelhos depen-
derem da estação "Centrar para

iMas as criticas, de que • propôs-
ta é alvo, não ae adstringem apenas
aos raciocínios, do quilate deste
que acabamos de pulverizar, dá
imprensa "boulevardiére"". Ot
srs, Osório de Almeida e Alberico
de Moraes, respeitáveis intendentes
cariocas, .pensam, o primeiro, que
a prorogação do contrato é uma
medida arbitraria, por transformar
cm .mera ficção hypocrlta a tem-
•porariedade da3 .concessões, e, o
segundo, que a discussão da pro-
posta perante o Conselho não se
pódc fazer com a necessária lati-
tude e serenidade neste -fim de le-
gislatura.

Quanto ao sr. Osório de Almel-'
da, devemos apenas .ponderar que,
por mais austera que nos pareça a
sua personalidade, as ligações 00-
nhecidas, existentes entre elle e ot
adversários da Light and Power,
eivam de suspeição qualquer atti-
tude, que t. ex, assumir cm face
do assumpto.

Interessado com altos .parlamen-
tares na defesa de cáuas que en-
tram na csphera de acção desses'
adversários, ó presumível que-

s. cx. encare o debate mais ao sa-
bor dc conveniências particulares
do que das publicas.

lia, aliás, quem supponha que t
influencia do dr. Osório de Al-
meida se exerça, na hora oppor-
tuna, junto ao chefe do Estado, de
quem elle ú amigo, para fazer pre-'
valeccr no julgamento official cri-
lerios estranhos i discussão em si.
Não acreditamos, por certo, «a
hypothcse cstravaganlc ; uiesuto
porque o sr. WcnccsVio Braz, se
endossasse os propósitos do ex-
presidente do Conselho, ter-lhe-ia
desde muito entregue a direcçío
dos negócios da .Prefeitura, onde
taes animadversões se .poderiam
desabafar com proveito. Mas, ítts-
dc quc o nome do sr. Osório esti
vindo á baila,, não é desnecessária
lembrar que, em aparte ao sr. Sara-
paio iÇorrún, s. ex. se manifestou,
no Club de Engenharia, favorável
á tarifação por medida. "Ex orf
tuo te judico", A verdade, embo-
ra por linhas tortas, falou. O ex-
prcsidciite do Conselho reconhece
a justiça do critério fundamental
da reforma. O mais é... intriga
da opposição.

O sr. Alberico de Moraes, por
sua vez, perdeu uma excellente
oceasião dc esquecer, atilo o in-
tercs=e collectivo, as suas velleida-
des pessoaes. Achou s. cx. que
devia reagir contra a soífreguídSo
dos demais intendentes. Mas não
reagiu quan.Jo os .papeis, referen-
tes á proposta, dormiram -por mais
de um anuo na pasta do coronel
Rabocir.1. Não reagiu porque a sua
inacção talvez -se conciliasse com
a de ccrlo engenheiro da 1'erfci-
lura junto á Companhia canadense,
o qual empregou, em hostilizar a
Light, um tempo que com certeza
applir.aria melhor om fiscalizal-a.
Terão, aliás, autoridade para quali-
ficar de prematuro ou de ínlem-
peslivo o debate, os que de propo-
sito o -protelaram ? Parece-nos
que não. E essa convicção é COr-
roborada pela do Club dc Enge-
nharia, que iá disse, snlire o de-
bate, o que aos technicus devia
iní.ei-c.ssar.

Não lia, repetimos, 110 nosso
meio, assembléa quc com maior
competência atroque a si o trato
-de semelhantes problemas. Pois
bem: o Club de Engenharia, alte-
rantló algumas cláusulas funda-
mentaes d.i proposta da Light,
como a que se referia á reversão
do serviço á .Municipalidade e i
duração da; çòminunicações tele-
phonicas, suggcriu alvitres que
ainda mais acautelam o interesse
publico c particular, insitmando-os,
com o assentimento da Empresa,
na reforma. O Club, convém pon-
dernr, não foi solicitado pela Com-
panhia a estudar lal reforma; fel-o
por iniciativa do dr. Miranda Ri-
¦beiro c com intuitos doutrinariot
Não se chocaram, no seu recinto
austero, cobiças ^mercantis: appro-
ximaran-.-se idéas. Tanto .maior,
pois, é a eíficacia desse pronun-
ciumento, para o qual concorre-
ram unia analyse rigorosa das con-
dições da industria telephonica no
estrangeiro c untt tcchnica ava-
liiçío das .litíieuldadcs com que
ella se exerce ontre nós.

.Dessa analysc, dessa avaliaçS»
esquivaram-se os . aprioristas de
"A Noite". Preferiram, arislocra-
ticiimcntc proferir o sc-.i "ipse-

dixit", E disseram, ii- facto, o
bastante para que as palavras da
sua dialectica valham, cri regra, o
mesmo quc certas cif.as da ari-
tlimetica eleitoral, as ^uacs se
lem ás avessas.,.

(Do "A. II. C", do dia 4 doi
corrente.)
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Os tratlicionacs inimigos da empresa que tem a seu cargo ó serviço tele-,

pbonico desta cidade iniciaram a ingrata e injusta campanha-contra a .reforma
«lo actual contrato, procurando mostrar que as disposições contidas no projectò
approvado cm i* discussão pelo Conselho da Intcndcncia importavam na eleva-

.ão dos preços de assignatura dos tclephones. .
(Nada conseguiram .provar, porém, havendo sido, ao contrario, evidenciado,

dc modo incontestável, que A nova .abelia de preço e' muito melhor, e' muito
MAIS -AV011AVP.L A' MAipRIA DA POrUlAÇAO^O QUE A DO ACTUAL CONTRAC-O.

Forani inteiramente inúteis todos os esforços empregado» pelos tradicio-
nacs inimigos, no sentido de provar clcvaçã;o de preços, .porque, foi dei__nstra-
do 'que :

a°. O preço do serviço telephonico á forfait para as casas ¦de residência é,
segando os termos da reforma, símio itipÉmôâ aos actuàlmente cobrados nas
zonas III, IV a V, chegando-se si registrar, quando se considera no estudo
comparativo o cambio de 15 d., difíerença, a favor ba nova tabeua, que
avti.ncem a 6_?ooo, isoÇcoo, 250.000, c até 3.o$ooo por anno, .para cada tele-
plione installádo;

2". A adopçSo do systema proporcional tliffcrcncial, mesmo nas casas de
residência, siMundo a ypNTApií no assignante, faculta a qualquer particular o

pagamento dc i20$ooo por anno Arr.NAS, desde que do telephone faça uso eom
economia, quando tiver necessidade real e nunca por simples passatempo ou
por mero prazer de commuiiicsr-se, sem objectivo determinado, com outra

pessoa, taxa annual dc I20$ooo que ninguém tem coragem dc dizer que é mais
do que 262.000, 3505000, 450$ooo c 5405000, hc_c cobrados cm cada atino, c ATE'
do que os 175S000 que ora «pagam os assignantes da' primeira zona;

3". Üs preços a vigorar nas casas de conuncrcio foram organizados com
jittüça (que nao existi; no actual contrato, onde todas as utilidades foram
uiveludas), un obediência ao salutar principio dc serem variáveis com o uso
mio cada um faz do tclephouc, principio reconhecido como .justo e como o
UNICO RACIONAL, conforme declarou cm aparte ao distineto Dr Sampaio
Corrêa o .illustre-Dr, Osório de (Almeida;

.41, As vantagens, ou, melhor a iiKíERtotttDÀuÊ dos preços da reforma sobre
os do contrato cni vigor existe bi'.mi'iu;, qualquer que seja a taxa db cambio-
que sc considere, pois amdas as tarifas, as actuaes, como ns futuras, dependem
do camimo, sendo que nestas tle modo mais attknuado (só uma kracçao do
preço oscilla com o cambio, no .passo que nas outras o que varia é o .tiisço
total dc cada assignatura), HAls justo (as oscillaçfles dos preços acompanham,
lis .1'acto, us x\o cambio, na reforma, emquanto que, no contrato, variam por
soltos bruscos, vagando-se. <pela taxa de 10 d., .quando o cambio estiver compre-
litudido entre 10 d. c 12 d.), c, finalmente, mais suam) para o publico;

5". A eliminação real fias zonns, consagradas 110 contrato, e em que ora se
«divide a área urbana e suburbana dc serviço obrigatório í Companhia (a refor-
ma não admitlc zona, dcslle.o littoral até á Guvca, o Alto da Boa Vista, a. Pc-
nha c Cascadura), riiüMiiti! alcançar a enorme reducção apontada nos:
.preços das nssignaturas das casas üe residência das 'zonas afastadas, o que
trttrá, como conseqüência inevitável e niwiiwCA, (maior generalização no ttso
<lo tclcplionc, collooando, assim, esse valioso instrumento ao alcance n.\ graniiS
maioria da população, _ue'.boje r.iORA cm zouas taxadas desde ___$oco até
54Q$ooo por nnno, maioria 'que virá a pagar aiuíkas, c isso mesmo -na prior hy-i
ijiotlicsc, do serviço <í forlail, _0"Snoo por .anno; 1

C, ;A tarifa proporcional differcncial, já «approváda em 11" discussão no Con-
scllto Municipal, applicaüa ás casas dc-negocio, nao importa, de um nrodo geral,;
em elevação 'de preços, sendo certo que, rtnpetlidos-os abusos, não poucos:nego-
ciantes. mesmo os ba rRiMEtitA zona, virão, afinal, pagar menos do que ;liojcy
na vigência do actual contrato, bastando, para isso', que não chamem pelo :tcle-.
jilionc mais de 1.200 vezes por anno, o que já não ó pouco;

7°. A mesma tarifa differcncial hírmittira' o uso do telephone aos pe-
<iuoiios negociantes estabelecidos íóra do centro da cidade, fazendo dcuapparc-
¦cer a injustiça do contrato actual, que os taxa anualmente cm _6u$, 350$, 450$

. ."540.000, emquanto que ao crvnde cotimerciante do centro apenas manda
cobrar j?j$, .pelo uso e .abuso .dos tclephones.

Escorraçadas pela vürdaiu; .dos factos, sentindo-se batidos neste terreno, os'.
tradicionaes inimigos da Companhia .procutaram turvar as águas, provocando
confusão com as disposições da ref a nua cuc autorizam a variação dos preços
com .1 oscillação do cambio.

Esqucccrara-sc, porém, dc examinar conscientemente a nova argitmcn-
(..ção e, por isso, .não viram, conforme já 

'demonstrámos, 
que, a tal respeito,

iiiv.da a reforma .e' superior ao contrato em vtcoit.
lAssim é ,qtie deixaram dc dizer,: como lhes cumpria, para serem Ienes:
1°. ..Que a variação dos preços (com a "taxa cambidl n.vo e' innofqção da rc-

forma, pois que ja' existe consagrada 110 actual contrato;
„-2° Que a lei de variação ilos preços com o cambio, é multo mais .justa

r. suave para o -assignante, no caso da reforma, do que no .contrato,, pois que
neste, ella nao E' continua, variando "os preços por saltos bruscos, segundo
uma tabeliã ujusta, que faz,pagar a _o'd„ -quando o caitMKò. é de' 11.1I32, ao
passo que naquella, o -preço depende da Taxa real do cambio e nunca, como
Jiojc, DE uma taxa i-CTiciA, iMACiNARiA,';incluida chi absurda tabeliã.

;3° .Que no contrato actual .a influencia do cambio sc faz sentir SortRli o'
rttEço total da assignatura, ao .passo'que, pela -reíorma, ella ArENAS sii exer-

<--f. sobre a parte fixa no preço, isto é, .sobre uma fracçao do total, parte
íisa que a reforma define .como sendo a .que independe do numero üc cha-
madas em cada apparelho.

.Limitaram-se os inimigos tradicionaes, no tocante ú queelão do cambio, a1
tuna tentativa .de .pilhéria, .escrevendo, textualmente: "temos ahi descoberto
¦nniai.grande esperteza, um passe mágico, que a argúcia das 'Commissões 

(dc, Jus-
tiça ;c Obras ;do Conselho deixou '.passar, mas. que agora estamos certos coíri'
gira, mormente tratando-se de nma taxa fixa.... que varia com o cambio.

Só por.pilhéria, pois que, :a simples leitura das cláusulas, da reforma, re-
vfcla que, para as Commissões mencionadas, a parte denominada de íixa, na
tariía, foi assim designada, tão somente para idistinguil-a da outra, que é ES-
«Exci-LMENlit variável, de um:para outro assignante, com o numero db ,cha-
MADAS EM CADA APPARELHO. .

Nem a sério, nem como.pilhéria; sen.u o argumento...

r*
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porque tião attender, tia formação dos prçços, ás oscillqçõcs cambiacs?

Quando o principio foi adoptádo no actual contrato, a sua adopção.jiiS.i.i.AVA-
ss plenamente pelas seguintes;poderosas razões:

_* O paiz carecia então, como hoje ainda, do concurso dos capitães es-
•tr_nf*iros que. no expressivo'dizer do Ccnito do .Commercio e Industria c da
Associação Commercial, reunido, no .sabbado, "itui.o inííüsm no ..Ò-RESsò ge-
kal;_o paiz." Erião ha contar com esse concurso, sc a justa reinunoração des-
«cs • capitães to'pE annular^se, cm conseqüência de unia 'baixa de cambio.

2" Quasi todos os materiac. precisos ás installações telephonicas (não
seria exagero dizer no caso, todos):são importados c, portanto, sao tagosem
ouro no estrangeiro, variando portanto, o custo dos serviços com as taxas
1»; camtho. li se ns-custos oscillam, é de justiça, para.as empresas, como para

o publico, que tambem variemos rREçoS.DE cobrança desses mesmos serviços.
,.* 'A vcrific.aão de preços das tarifas dc vários ..erviços cm análogas

condições, constantes ue innumeros contratos com .diversos Governos (Fe-
deral, "Estaditaes e Municipaes), era, K E' ainda, principio corrente na ndniinis-
¦:r|£:ç5o r.acicmàl, «^e. semtre edimia muito TEsiro vem reconhecendo a .tus-
tiça c, sobre tudo, A NECESSIDADE da medida do ponto de vista.de nlla c in-
tolligcntc politica <Ac descnvolvitnenlo do paiz cotn o auxilio -do capital cstraii-
gciro, que é preciso sempre attrahir.

Ora. são ainda, as mesmas considerações feitas por oceasião da .'assigna-
tura do actual contrato, que levaram a respeitar o. principio ja' Consagrado
de tornar os preços dependentes 'da taxa cambial. A situação dc hontem, i

sem alteração, a de hoje, mas, apezar disto, a reforma attcuúa a influencia do
camWo. Porque a censura quando, hoje cm dia, .até algumas tarifas de estra-
das dc ferro, approvadas pelos coveunos, dependem do cambio i

m
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Desmoralizados na questão do cambio, vendo que eram -baldados os e.forços
para turvar a_ anuas, afim dc embair os incautos dc boa .fé, e isto pòrqii. ío-
.ram postos embargos á ligeireza tle uma argutncntação falhi. manca, pillierica,
c. sotbrettido,.maldosa e tortuosa; os alac.intes m"is ttma vez mudaram dc ru-
.mo c investiram assim:

"A Light apregoa por todas as formas, desde a entrevista dos seus dire-
dores, até os abaixo-assignados, ctuc nada mais são do que um amontoado rfi'
ííoíikt. sem anthenlieidadc, que o actual projectò vae pavorMcer • enokmiímentb,
OS MORADORES DAS ZONAS A.ASTA.AS Do CENTRO DA CIPADIJ.

Quem ler, poreni, c procurar entender o mecanismo por cila ddóptddo; verti
,wc as promessas feitas a esses infelizes consumidores não passam 'dc vuw
burla muito bem arranjada para eaplivat-lhes as sympalhias".'E 

para contestarem, para mostrarem que as allegaçües dos directores da ¦
•empresa, não -são verdadeiras, rmbruliiam as qVestões, üsquícem plantas,
INVERTEM CONDIÇÕES. TRANSCREVEM APENAS -ARTE DE CLÁUSULAS DE REfORMA, mas
NlíXaA comparam o contrato actual com a dita refortun, quando precisa-
mente dessa Comparação ii' que resulta A prova evidente. incoNmstavei.,
tm que na verdade, "O ACTUAI, PROJECTÒ VAE _\.VOP.ECERENORME-
MENTE os moradores daa zom'as 'aeastadas no centro n,\ cidade .

Ora, seja tudo pelo amor de Deus, façamos nós o -parallelo, dc qtte tanto
se nrrccciàm os illustres e sinceros preopinantes, transcrevendo, lado a lado,
.•(9 cláusulas do contrato cm vigor c da reforma, qtte traiam do tissutnplo.

cláusula do contrato actual
"24* — Ficam npprovados dcfinili-

vaiuentc os limites da rèdc geral,
apresentada á Prefeitura o approváda
cm 2.1 dc junho dc iSoS, demARCadís
na VLAN'r_A, com I, assim como o i.On-•ti: das redes particulares, divididas cm
ires zonas, segundo a planta apue;
sentada em S di: julho po mesmo
anno. demarcadas II, III c IV."

CLÁUSULA DA REroRMA
"XV — A cláusula _.(". fica stibsti-

tiud.i pela seguinte:
."Ficam ,.pprova'd05 jicla presente

, lei, os limites demarcados na plan-
ta apresentada ao Conselho Muni-cipal. raio n. 6. deveu-.)',, .norém -io

|açlo da assisnãtura do contraio defi-
nitivo, que fòr celebrado em virtude
deisa mesma lei, ser archivada. na
Dircetoria Geral tle Obras o Viação
(kl Prefeitura, uni., cópia da .referida
demarcação projeciad.i sobre plantacadastral."

Analysemos agora as €1183 disposições, textual. e fielmente transcriptas,
acima, mas analysemos com intenção honesta c sã.

Segundo as disposições da cláusula 24" do contrato em vigor, a área a que
a Companhia b' hoje obrigada a servir com telbphones, quando ellas iorení
solicitados, .1}' dividida em quatro zonas a rede geral (zona I) e as tres rède3-
denominadas de particulares (zonas dl, III e IV); 03 limites destas zonas, são
assignalados em plantas approvadas, que fazem parte integrante do contrato.

Ora, os limites extremos dessas quatro referidas zouas, constantes das
mantas approvadas cm 1S9S, tèm o seguinte traçado: praia da Saudade (cm
frente ao Hospieio 'Nacional) até á rua D. Marciana; desta até o Jardim Bota-
nico, passando pelo morro da Saudade) ão Jardim Eutanico, em linha recta,
até á Muda da Tijuca; da Muda, até á rua Barão do Bom Retiro; desta até á
estação do Engenho .Novo, donde segue, em linha recta, até o cruzamento das
Estradas de Eerro leopoldina c Rio do Ouro, indo terminar no mar.

Como se vê, a área comprchendida por esses limites nao encerra nem I.eme,
nem Copacabana, jiem Ipanema, nem Leblon, oein Gavae, nem Tijuca, até o Alto
da Boa Vista, nem todos os suburliios,desde o Engenho Novo até Cascadura, nem
tão pouco Penha; se hoje alguns desses logarestêin tclephones, tal vantagem náo
lhes advem dc um direito expresso em contrato, senão da boa vontadk pa CoMrA-,
nhia em installal-os, corrigindo os incontestáveis inconvenientes daclaiisula-
24" do contrato, que limitou a pequena área ipara 0 serviço telephonico, a refor-'
ma não só supprime a divisão em zonas, das quaes nao cogita a cláusula
substitutiva, como ainda augmenta a área de installação oerigatoru para
a Companhia, incluindo no contrato, como farte tambem delle integrante, a
citada planta N. 6, cm eme os limites da nova área abrangem Leme, Copacaba-
na, Ipanema, Gávea, Tijuca, Alto da Boa Vista, todo3 os subúrbios até Casca-
dura, c mais Leblon e Penha,

E tudo isto, ,por um unico preço, na Tijuca conto ua Avenida, na Penha on
em Cascadura como na rua Primeiro de Março, no Leblon e na Gávea como na
rua do Rosário, sem nenhuma distineção dc zona cm toda a área do contrato
actual accrescida ainda ;DE ouTuo tanto pela reforma.

Como sc pôde, portanto, indo de encontro á verdade núa dos factos, ci-
tando apenas parte de cláusulas, sem comparar, dizer que a situação não me-
lhora com a reforma? Como negar a evidencia dos benefícios qua a reforma
traz aos moradores das zonas afastadas do centro da cidade?

Assim, permitiam que seja repetido agora o conselho ou o convite (como
quizerem), que demos houtem: "procurem outro argumento, se puderem.".
Este,. não presta..,

f« 
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'Ha .mais ainda, porém
A reforma é, sem .duvida, e a este respeito de área a servir, muito mais'

sabia e previdente do que o contrato cm vigor.
Basta attender á circumst-ancia dc haver ella addicionado dois paragra-

phos á cláusula substitutiva da 24" já transcripta, coni o objectivo de regular
A OUESTAO, DE UMA SÓ VEZ, TARA .TODO O DlSTRtCÍO IÍTiÍDSRAL, o QUE ORA NAO PAZ
O CONTRATO EM VIGOR.

Estes dois paragraphos, que os inimigos tradicionaes da empresa transcre-
veram com syxalepha proposital E maldosa da cláusula principal dc qiic!
derivam (era o diabo a referencia á planta n. 6), ..são 00 seguintes:

§ 1°. "A contratante estabelecerá, para servir aos dislrictos suburbanos dc
Santa Crus e Campo Grande, rcspcctivcmcntc, redes locaes destinadas a l!ga;fícs
internas de cada respectiva rede, devendo, porém, estas redes locaes ser ligadas
d rede geral, afim de .penniltircm ligação com os assignantes dc qualquer ou-
tra 2011a".

§ 2o. "Nos demais districtos suburbanos terá a contratante o direito de es-
tabeleccr rides locaes ú proporção que o desenvolvimento do Districto Federa!
assim o necessitar".

Ora, deante dos termos claros c precisos da actual cláusula 24a, bem como
dos limites .marcados nas plantas por cila approvadas (vide a tramicripçi.o), nem.
Campo Grande nem Santa - Cruz ..poderão gozar dc tclephones, .emquanto vigo-
rar 0 contrato tão defendido pelos inimigos tradicionaes da Companhia.

O projectò cm discussão no Conselho Municipal, corrigindo c melhorando,
oitP.tOA A CoMPASiiiA installar redes especiaes nestes dois núcleos de popula-
ção do Districto Federal, c, portanto, pavorsce Enoiimemente os seus habi-.
tautes.

Sc -a reforma cuidou 1I03 interesses de Santa Cruz e üc Ciunpo Grande, or-
denando a installação de rides especiaes, independentes da geral, mas a cila li-
gadas. foi porque não podia fnser dc outro modo. E não podia, porque Campo
Grande e Santa Cruz não fazem iparle da cidade propriamente dila, da qual es-
tão separados .por extensas áreas de reduzidíssima densidade de população;
porque são aquellas localidades verdadeiros nuçlü.s distinmos, districtos rd-
rties, cuja vida quotliliana faz-se á -parte da da cidade, de uma maneira quasi
autonomia, cm conseqüência mesmo do seu grande afastamento do centro.'Por. tudo isto, os serviços que. a reforma exige ila empresa para BENEnciAR
Santa Cruz e Campo Grande, -tUAM-si; aos do.Trro interurbano jí nunca aos
do typo urbano.

Quem quizer considerar aquelles núcleos afastados como [fazendo própria--
mente parte da cidade, afim de estender até lá umà rede gera! tclephonica.única,
através enormes extensões inhabililadas, fará aos dois .adiantados districtos o
pEor dos.damnos, porque lhes supprimirá a-esperança "de 

ter .um dia um serviço
telephonico.
Logo, a reforma, que os altendeu, os -AVoreci: pi! pacto Enoiimemente, dand!)-
lhes 0 tclephone, que elles não .podem ter na vigência do actual contrato'.

E-quaes os preços-que o.projectò autoriza cobrar dos.assignantes destas lo-
caiidiides ? ¦

Apenas iso$ooo c i_o$ooo, respectivamente, .mas sempre sem liniite.de
chamadas, conforme se trata dc casas pai ticularcs oti dc negocio, istoé.mcnor
num caso e pouco mais noutro do que hoje pagam os assignantes da ri»,_ona do
centro -da cidade I

;Logo, os moradores dc Santa, Cruz. c de Campo .Grande foram ENormemen-
Ti! beneficiados, ao contrario do que escrevem os inimigos tradicionaes da cm-
ptesR,-J>orque ¦ • .

'!*. A reforma iper.riiittc-lhft iê'ttjo-do'tclephone, qüc o coiiíralo actualM,
pede de ¦ installar cm'Campo Grande ôti Santa 

'Cruz;:' ".. -: ¦.
2°. ;A reforma por esse beneficio ainda, exige menos ou muito pouconiais

(55ooo apenas) do que o contrato actual autoriza cobrar dos próprios assigiuu-
tes da primeira-zona situados no centro da cidade.

Mas .0 Conselho Municipal quiz- ainda i'azEr mais em tról dos nossos con-
cidadãos que moram cm Santa Cruz c cm Campo Grande; quiz que elles. se
pudessem comiminicar com o centro da cidade, com toda a rede geral.

Por isso, iMroz a' .Companhia o ônus tle ligar a ride geral ás redes .locaes
para estabelecer.o serviço de caracter .interurbano, pelo qual Nictheroy (alli
aopé) paga 15 por commuiiicação, e Petropolis i?ooo por chamado, autorizando
a Cc-nipanhia a cobrar de Campo Grande c deSanla Cruz ATENAS 400 reis!

. Outro beneficio a registrar...
Venham com outros - argumentos, sc1 puderem,,.

A REFORMA DA TARÍfaSÕ TELEPHONICA
O CívXTKO DÍE COMMERCIO E IXDUSTiRI-A E OS . PEQUENOS

CaMME!tCIANTil.S DO CENTRO DA CIDADE
Volta á .baila a questão ila reforma do processo dc tarifação dos serviços

télcplioriloos no.Districto Federal.
Conlo^ os nossos leitores devem estar lembrados, o problema 'foi minuciosa

e cxliaustivantcnte analysrfdo c d'scutido no Club de Engenharia, discussão em
que tomaram parte saliente, entre outros, os segeintes membros do Conselho
Director: Drs. Miranda Ribeiro, Ccsar de Campos, (Mario Ramos, Fraiici.sc
Bherin.. 'Leopoldo \Ve!ss, Álvaro RrJdovalho, Çiíarcotides dos Reis c, por ttlti-
mo, o Dr. Sampaio. Corrêa, que esgotou a questão c apresentou uma solução
que conseguiu tornar-se Vencedora, reunindo não só a maioria, mas quasi i
itnaniniidada dos votos dos.seus .illustres ccdlegàs, pois as tres ou•'quatro res-
treções que a-pparccerani tia votação final das conclusões redigidas pelo Dr.
Paulo Frontin, illustre .Presidente do Club, re-ferirani-sc apenas a ligeiros dc-

talhes c aspectos secundários do problema.
Ultimada a discussão do caso no Club de Engenharia, o Conselho Muni-

ei-pal abordou iiumcditaincníc o assumpto, como é natural, entrando para'a'o'r-
dem do dia e sendo encaminhado para as comniissões competentes, pari em .-
tirem o scu parecer cm fôrma de projectò dc reforma do contraio vigente.

Este parecer, que os .nossos leitores encontrarão transcripto na secção in-
editorial desta, mesma ed;ç..o, serviu de pretexto para uma infundada e cxtciu-
poranca campanha levantada pelo Centro de Commercio c Industria, que "A
Noite" tem .secundado com um ardor digno dc melhor c mais justa c.tusá.

-Por qtte não enviou o Centro de Commercio c Industria uni réprescntaúte
scu para acompanhar a questão, emquanto cila eslava cm discussão 1:0 Club
dc Engenharia ?

Por que é que o-Centro só agora sáe .a campo, quando o'debate foi c:t-
cerrado naquella illustre e douta Associação ?

I.ogo que foi iniciada a campanha do CViif.o de Commercio e Industria.
começaram a surgir os protestos, contra tal attitude, por parte dos pequenos
negociantes, que, pelo contrato vigente, se vêm forçados a pairar tanto coíuo os
grandes, apezar de não auferirem do uso do apparelho telephonico os mesmos
proventos; entre esses protestos, destaca-sc, pela sua clareza c perfeita lógica,
o que foi publicado pelo "Correio >da 'Manhã", 110 dia 30 do mez próximo pas
sado c que, com .1 devida venia, passamos a transcrever;

Tendo este "Pequeno negociante" conservado o incógnito  talvez para
não incorrer 11,1 iracunda icxcommuiiKão dos illustres potentados do "Ceniro do
Conuncrcio c Industria". — logo esta clara c losica exposção do problema, fo
inquin.Tda dc suspeição pelos adversários da reforma do actti_l systema dc ta
.ilação tclephonica, que apenas plcitearo o "st.itii 

quo". tão somente para con
servarem as vantagens de que acfúalmen-te posam, cm detrmenío Ae. grande

maioria -ii popitlaçãb da cidade, que é obrigada^ pagar .preços exhorbitanteS'

pelo uso -do. telephone ou privar-se das .commodidades que representa este titil ,
apparelho _ia vida moderna. .

Como em tempo nos occtijámos 4a questão e nos pronunciamos a favor
da solução apresentada pelo nosso illustre collabprador Dr. Sampaio Corrêa,

julgámos do nosso dever voltar ao assumpto e fomos procurar conhecer a opi-
n ão ide alguns negociantes estabelecidos no centro da cidade, que, segundo
"A Noite e o '"'Centro dc Commercio c Industria", estão todos profundamente
irritados e (descontentes com a projectada reforma do sy3tema tarifário dos ser-

viços telephonicos.
¦Devemos declarar que só abrimos uma expepção aos nossos processos jor-

naüsticos, procedendo a este rápido e sumtua.io inquérito, por estarmos envol-
vidas na discussão do assumpto, desde muito tempo e não querermos sujeitar-
nos ó indiscreta suspeição que .os nossos illustres collegas d'"A Noite" preteti-
dera fazer recair sobre todos os que, nesta questão, sc encontram em desaecór-
do com a op'nião sustentada pelo sympathico c prestigioso vespertino.^

Durante os sete annos que esta nossa modesta revista conta dc existência,
nunca nos foi preciso escudar, com entrevistas mais ou menos inócuas,^ as
.conclusões a que tenhamos chegado no exame c discussão dos mais sér:os e
delicados problemas sue se relacionem eom o interesse publico, pois sempre |
nos pareceram .astantes as nossas aífirmaçõqs ;c demonstrações próprias, des-

aoompanhada3 do reforço de quaesquer entrevistas com fulano se cicranos mais
-U menos illustres, mas que, por muito illustres que sejam, pouco ou nada po-
dem ou devem influir sobre o gráo de credibilidade que merecem os jornaes,
pelo menos 03 quo realmente são .dignos deste mune.

Os nossos illustres collegas d"'A Noite" assumiram uns ares de quem mo-
nopolizou por completo a houorabilidadc ,c o esciupiilo da imprensa carioca, sen-
do todos os outros órgãos da opinião publica, desde o -mais importante até ao
mais modesto, relegados para o cesio das consçieiícias inimutidamentc venaes.

Como "A Noite" parece não se aperceber dc que é um pouco excessiva,
ua sua exorbitante preienção de «çanibarcar a •honorabilidade profissional de
todo o resto da imprensa, nós veino-nos forçados a demonstrar que sempre nos
conduzimos com toda siticer'dade 110 exame desta queslãp, c para isso vamos
lançar mão dos modernos processos jornalísticos, entrevistando cotninerciantes
do centro da cidade, que exploram negócios dc diversas cspecialdades, e es-
peramos que as nossas entrevistas não sejam declaradas apocryphas, visto .que
não escondemos a respectiva provenieneia.

HS- j
¦ :

Fomos em primeiro logar ao Restaurant "'Rio Minho", na praça 15 de No-
vembro, e consultámos o respectivo proprietário sobre a projectada reforma,
que nos declarou immcdiátanictUe que, na sua opinião, "era uma pouca ver-
gonlia, unia ladroeira o que se queria fazer, para tornarem a'nda mais caro o
serviço lielephoiiicp, tanto que eslava resolvido à desistir dá installação que ia
solicitar, para o sMão do andar superior..."

—VM-as por qua ?
Por que ? Por qtte ? .Ias então o senhor não vê o que diz "A 'Noite" ?

Co:u seiscentos diabos ! E' uma .ladroeira, nem mais, nem menos...
' — Mas, enfim, o que é que diz "A Noite" ?

—¦ O que é que iliz ? Que é uma bandalheira, ora 'essa ! Oli, rapaz, dá cá
"A Noite". Prompto, cá está; olhe só.estes títulos: ''O escândalo dos ,'telepho-
ucs ! Conto a 'Light quer armar o scu negocio 1" E' fhem claro...

Mas. afinal, o que diz "A Noite" para convencer o senhor.de que vae
ser prejudicado pela reforma ?

Ali, isso não comprehcndo eu muito bem...
E lá tivemos nós de explicar em qtte consistia a 'reforma; depoi- qtte lhe'

explicámos -e que lhe fizemos comprclieiider que elle ia apenas pagar 150S000
por anno, com direito a i.noo teicphoncnias, emquanto que •actualniíente paga
210$, para lhe ser conferido um direito que não,exerce, visto que não.tem pre-
.isão ile falar ma;s de mil vezes por anno, o proprietário do "jRío Minho" ce-
meçou a cocar a cabeça c acabou por confessar que "então a coisa era outra..."

Diga-me cá, — pcrgiinrámos-lhc — o senhor precisa de dar mais de mil
ordens pelo tclephone, durante o.anuo?

Eu não, mas recebo 'muitas encomnieiidas c muitos .ceados pelo tele-
phones...

Mas quem paga os recados c as cnconimetidas é quem lh'os dirige c não
o senhor, que os recebe...

Ah ! Kntão não mo são contadas a mim as vezes que . pedirem lig.ção'
pura 'falarem ipara aqtui ?....

Não. E' só quando o senhor pedir ligação,..
E até 1.000 vezes, a gente paga só iso$oo.

Só. ;
Ah! Enlão sim, «mão é ttma economia de 60$ por anno.,.:

.' 
'•'¦: 

!S üs
Do "'Rio 'Minho" íomos a outro restaurante do .mesmo gênero — o Cam-

peslre ,— que é ainda mais no centro , da .cidade, -pèis fica na rua dos Ourives
11. 37, entre as ruas do H-ospico e Alfândega.; é um (restaurante dc grande nio-
yiniento, sempre cheio de freguezés, que, por signa!, fazem um 'barulho -infernal.

Abordámos o patrão e fomos logo perguntando: ,
Diga-me cá. Sr. Ernesto, o que pensa o serihor desta historia dos.tc-;

.lc-pltoncs ? O-senhor é pela 1 reforma¦?,,.
Sou contra, eslá claro ! E' uma bandalheira'! O (j.uc.va!c,é que "A

Noite" poz a-boca no mundo o essa patifaria não vae por deante... i
' 

K lá'veiu >i mesma len.a-leuga 'do, 
proprietário |do 

"Rio Minlho" c,lá..x-,
pli.cáinos de novo, em que consistia a projectada reforma, depois do que o Sr.
Fruesto exclamou;

E' uni desaforo ! Por-que é que 'cit hei de ser obrigado apagar i.-ood
chamadas por I50$oçó, emquanto-que nas casas de líamilia só se pagam i_o$
por Soo chanudas ? E' 11111 desaforo, repito ! Eu nem dc 800 preciso ! Bastam-
me Coo... por 100$, e ji é bastante !

Tablcatt !
Ainda insistimos com . este pittoresco adversário (Ia reforma.... porque cila

não é bastante rad:cal, e irecordánjos-Uie que depois da reforma os freguezés
o 'projitdicari.iin, se conliliuasse -a fazer uso in-.moJcrado do telephone, como.
fazem -Cu.-ilincnte, ao que promplamctit. uos respondeu:

.;. — .Ali, isso não me inquieta, porque, quando toda a gente• couber¦ qtte uma
chamada custa um tostão, os freguezés c os visiulios pagarão para se setvi-
renl do lelephone c para os que se esquecerem eu ponho Junto ao apparelho

unia caixinli_ das almas... '.
E' isso, e com utn aviso para qive não demorem muito, porque cm-;

oitatilo o telephone está oecupado pôde alguém querer cncouimeiidar-lhe ..uni.
almoço...

—- CV exacto ! Até nisso vae ser melhor...
Bem, então vou publicar,..

—• Piíiliqiuv publique, mas sempre é bom insistir pelas Goo. ch.amaJas pot."
ica$ 011, pelo menos. 800 por icoÇooo, como nas casis de iamilia.

Vou insistir.
E lá ficou o dono do Restaurante Campestre esperando que o ntinimo das

chamadas desça a Soo ou Coo, para pagar apenas 100? ou 120Í000.

'*' »
Do Çanipestrc fomos a .uma casa dc (bilhares, chamada "O Iligli-Lifc", ali

na rua Sete de Setembro, quasi na esquina da praça Tiradentes. A' primeira
pergunta; o proprietário tambem uos respondeu inimediataiueutc que .a reforma
era unia .bandalheira, e mais isto c mais aquillo, etc., etc.

Dá explicámos pacentemente cm que se resumia a reforma e.o proprieta-'
rio, que se chama "Scu 'Paulo", (não sabemos de qtte, mas ta-mbem não 'faz -no
caio), acabou cm reclamar a tarifação exclusivamente (proporcional á quanti-Jn-
dc de chamadas, porque, dizia elle, "se -eu só pago a luz que gasto, por que
não hei de pagar só as chamadas que preciso, dc fazer e que não são tiem 500'
por anno ? Por que ?... ,

Porque 03 grandes negociantes querem que t> Senhor pague tanto como
tlics, que por dia dão mais-dç.'59 ordens pelo ti-!epdionc.._

—• Então eu hei de pagar pata elles ?...
E' como .diz...
Ah, iião.: Venha a reforma.

i;s
•:»

Fomos repois a uma casas de frutas e gêneros alimenticios 'finos, situada
nr. rua Primeiro'de Março, esquina da rua do Ouvidor, por conseqüência beui

O proprietário, o Sr. Carreira, logo que começámos. a formular as nossas
tio centro da cidade.
perguntas, atailioti iinmediatamcnte:

—- Não ponha mais na carta ! Sou a favor da reforma, apezar de não ser
propriamente um pequeno negociante. A minha me-dia diária de chamadas c,
relativamente grande; talvez umas doze por dia, mas -mesmo assim sou a .favor
da rõfórmã... ¦

Mas, senhor, assim vae 'ficar-lhe mais caro;;doze chamadas,..
Não importa. Quando eu prec:9o dircctameiilc do teleplione e me uti-

li?.o delle pára dar uma ordem,'não me custa pagar o tclcphonenia, o que (
preciso acabar é com este abuso dc ter sempre o telephone oecupado com as
pessoas que começam a falar e não param mais, sem se lembrarem do prcjuizi
que podem causar-me, pois nesse mesmo instante pôde algum freguez querer
enconititcndar alguma coisa e se lhe responderem que o meu telephone está cm
comnittnicaçáo, pôde dar a cncptümenda para outra casa, ou desistir de com-
prar...

Ora até que cnifiin, que encontro uma pessoa que conhece o assumpto
por si, c que está contente mesmo que pague mais...

E'. En estou dc accordo com o que diz "O Imparcial"...
Ora essa! Com "O Imparcial" ? Pois esse jornal não acabou já.?...
Q qual o quê ! Isso é praça; mas, por muito que se admire, a verdade

é que "O Imparcial" esclareceu muita bem esie ponto ha uns dois ou tre?
dias.,.

Nós ainda julgámos que era pilhéria, pois poucas coisas poijerão acontecer
tão extraordinárias e imprevistas como a, gente encontrar uni leitor d'"0 Im
parcial", mas lá fomos procurar os últimos números, para o que nos foi preci-
so correr quasi todas as casas de raridades do .Rio, mas, afinal, em um lobregn
pard:ciro da rua da Quitanda, sempre conseguimos adquirir um numero qm
continha o tal artigo que tanto tinha agradado ao Sr. Carreira, .artigo que, nr>
verdade, não eslá ma! feito, antes pelo contrario.

O numero cm questão, segundo os dizeres do cabeçalho, foi publicado nc
dia 31 do mez próximo passado e lá tnrz o tal a;ligo que, pelo «eu imprevisto
bom senso Conde o bom ttenso se foi ahichar !...), passamos a transcrever

^•'bemu (merece, .por .ser-uma _elÍa.excepção;„ tudo .quanto'^0 dmpá.cial'

tem .publicado desde o dia do seu apparecimcnto ate hoje.

O artigo -a ,<iue nos .(referimos .é t> iseguinte:

Wm
-:;.'l

Depois destas .entrevistas, com .negociantes do ccnt» da cidade, parece-nos

que íiea ibem demonstrada a falta de generalidade dos argumentos m ocaiu.-i

pelo'"Centro de Commercio e Jndustrhv" contra a .projectada retoruia dos ser-

vicos telephonicos .« absteino-nqs de continuar a discutir uma questão <me de-

via ser considerada como liquidada e perfeitamente esgotada, ,»e nao depois da

entrevista do Sr. Dn Rego Barros. concedida ao ;<wi«l Uo t»,.,...ei..., pe.o

menos depois da entrevista que o ,»ossp illustre collaborador, ,_)r. Sampaio

Corrêa, concedeu ao ",0 raiz», .c que Jtoram publicadas nos últimos das do mez

passado, ' .'.vi; . T..
(Do CRA«L-EEURO-CARRtt, Revista de Iransportes, Economia e ímançasj.

Representaçõ ^s do6!
m oradores dos 9U-
burbios.

Exm. Si*. Presidente*
e mai» tnemjbros lie
Conselho ttíunicipal

A' vossa sábia deliberação submette o
incluso ab:iixo745signadp .de »lsuns »c-;
Kociantcs dos subúrbios que serão benc-.
fiçiados com a approvação do novo con-
trato da Companhia relepltonica, «ue
item por fim modificar o regimen .actual
de tarifas, suflpríroindo as .zopas c.astp-^
ptando uma tabeliã de preços segundo
o uso que cada um fizer do apparelho
tçlephonico. |

Rio, 4 de Novembro dc 1916.

JJisn-jamjn Maoai.I!.\l!S. \
Director d'0 Suburbano. ¦;

(Assignado sobre ?6oo dc sello federal.)'
Nós abaixo assignados. -moradores nos

subúrbios, declaramos que eslanios de
períeito.accôrdó.tcom a-reforma do ser-,
viço t»lcphonico quanto a estas locali-
dades, visto a niesma reforma não pre-
judicar aps nossos interesses. De accór-:
do com a tabeliã ora em discussão no
Conselho Municipal e relativa aos su-
burbios inchamos que a, mesjna ,<leve tsert
appro rada.

Rio, 1 ide Novembro de 191C. í
Magalhães & Irmão, .rija .D. Anua.

Nery n. 1664, .-Sampaio. • i
Antônio Pereira dos ; Santos, empre-

gado do iconiinercio. rua..Honorio n. 53,'
Tçdos os Santos.

Dr. Ijcreira da Silva, proprietário,
Mcyer.

Mine. Carolina Conceição, modjsta,*
rua Viçtpr .Içirclles ií. 110, Riachuclo.'

Çaseni)ro Ferreira, rua Vietor Mci-
rclles n.,94, armazém de seccos e 1110-
lhados.

.Viciai! Bacellar, funecionario do Foro
(proprietário), rua Anionio Çadua 11. 7.

Francisco Antônio Corrêa, Presidente¦!,'( Associação Bcncficicnte Commercial
Suburbana, rua Gomes Serpa n. 2_,
Piedade.

Napolção e. C, Confeitaria e deposito
dc pão, 1 rua Vinte e Quatro dc Maio
11. 2-4, I-iachuelo.

Madaipc Marictta Borges, manicura,
jWa Barljosa da Silva n. 46, Riachuelo.

Araújo Junior & C„ rua Vinte ,e
Quatro de Maio n. 37.?, phannaeia.

Moura & ;.Costa. confeitaria, rua Vin-
te c Qijatro de jlaio.n. 310.

AlbertiO da Rocha Tavares, açouguc,
praça do Engenho Nova 11. i_.

Manoel José 'Pedro, praça Seis de
Novembro 11. 16, .boteqitipi,

A. S. .Loureiro & ,C,, .armarinho e
fazendas, praça do Engenho Novò;n.2_.

Manoel Ferreira Thomaz,. rua Mar^
quês de: I.eão n. 19, propriedade c rc-
sjdència.

Joaquim Ferreira FJorcs, rua Mar-
quês de Leão n, 19, comiiicrcio. .

Tenente João de Deus Pedroso, rua
Álvaro n. 39.'.Epamtnondas Corrêa dos Santos, rua
Jobim H. .7.

Jo.sé Machado Mputciro, rua.Carolina
n, 49, Riachuclo.

Antônio • Francisco Vieira, rua Caro-
Una Meyer n. 16.

Coroniel João Uernardino dn Cruz
Sobrinho (Rua Capitão Rezende 166,'Meyer).

Coronel Alexandre Antônio da Cunha,
proprietário e residente á rua;Cuara-
rãs, 77.

Eurico 'Maia, Cirurgião-Dentista, rua
.Dr.' Dins da Cruz, 183.

Eausto. .da : Silva Rodrigues,. pliarma?
cia, rua|Dr. Dias da Cruz. loja.iS.. ,

V. ,Qosta Maia, empregado publico)
rtta.Dr. Dias da Cruz, 191.

Benigno Bcttencourt dc Souza, com-
mercio,, rua j Fagunde*' Vnrclla, riroti.

Capitão Augusto Fisches dc Gouvêa,
còmihcrfiòj. rua Arciiias Cordeiro, 164.

..Caio IGraceho 'de Lima, . empregado;
publico, rua Arehias Cordeiro, 164. ',

•Nelson .Lemos Bastos, .policia' ,do'
cães, Estação, ¦ 147,

Augusto Bandeira Falcão, agricultor,
rua Cardoso, 99. •

.Mme. Iracema de Carvalho, modista;
run Ferreira Nobre, 8fi.

Coronel Norbcrto Benjamin 'Lins de
Vasconeellos, proprietário, rua . 24 dc
Maio, 391.

Coronel . Passaperria, contador, rua
Marechal Machado Bittencourt, So.

EucliUcs Henrique da Graça, empre-
gado publico; residente .á rua .Dr. Leal
u. 29- \

João Garcia Pereira Lobo, proprieta-
tio, residente á, rua Tavares, 24.

Vicente Vieira Machado, açouguc,
rua Dr. Manoel, Victorino, 170.

Alfredo Tirora, açouguc, rua 24 de
Mato, 415.

Luiz Gavinhos, sapateiro, rua .Dias
_a:SUva, loja, 11. Sampaio.

Octavio dos Santos, barbearia, rua!
j.| de IMàio; 30S. Sampaio.

J. A. Baptista' Vieira, paaaria, rua
.14 dc Maio, 421.

José . Duro, rua Piauhy, 115, qui-
tanda. ;.

Francisco da Costa Pinto, açouguc,
Arehias Cordeiro, 626.

Edgard -Viriato Montcz, commercio,
rua Padilha,-76.

Alfredo de Mattos, commercio dd
comniissões, rua Engenho de Dentro
ti. .188.. _ |.Antônio Xavier Pereira, rua.Goyaz,
11. 420, ferragens, louças, etc.

Jardilina'Miranda, modista, rua Piau-
hy n. 149. >

Rodojplto Miranda, comihercio, rua
Piauhy, 47.

Oswaldo dc Queiroz, commercio, rua
Cardoso, 42.

Joio ida Costa Soares, empregado pu-blico, rua Cardoso, 26S. ,
Pedro Ferreira da:Silva, proprietário

e residente á: rua Gomes .Serpa, 38.
José'Vieira da Silva, rua José Do-

mingues, 27.
João Ferreira da Silva, empregado

publico, rua D. Maria, 83,
Eduardo Maia, commercio, rua.Goyaz

11. 117.
Ary Fontes, commercio, rua Eõá

Vista n. 29.
¦ Octavio Augusto Mascarcnhas, em-

nregado publico, rua Tavares, 23.
Aluizio Fontes, imprensa, rua 24 de

Maio n. 47 (casa 111).
, Alfredo Rodrigues Flores, commer-

:io. rim Cardoso, 270.
João'Gualberto Ferreira da Silva,

cninregado publico, rua Tavares,.23.
Tcnontc-Coronel Américo Felix Soa--es de Azevedo, proprietário, rua Ho-

norio, ;3_i. l
Lafayette Couto, rua Dr. CândidoUcnicio, 7, agente commercial.
Fernandes & C, rua Nova de D. Pe-aro, 139 (Cascad-ura).
Juvenal da Silva, Aguiar, empregado

publico; rua Honorio, 321,
,Alcebiades da Luz Barros, comnie--cio, rua Getulio, 20 (Todos 03 San-tos).
Luiz Tavares, empregado publico,rua Arbano,. 155;

Achilles Eelix. de .Barros, proprieta-
•rio. rua Gomes Serpa, 22.

Manoel Uma, .proprietário, rua Sun-
10 Aiitoriio, 74.

Arthur Ferreira da Cruz, propt-iela-
rio rua Lopes, 8.

Albano tia Resurrcição Keis, p-o-
prietnrio, rua .Lopes 11. 6,

Agliello Corrêa, Jornal do Cotnttu---
cio, Lins de Vasconeellos, 143, lí.
Novo,¦Dino Villallia, empregado publico, rua
Viuva Cláudio, 275, Riachuelo.

Dr. .Uenrique Ernesto Dias, advo_a-
do, rua Lia Barbosa, 79, Meycr.

Mario de -Mattos, oífieial de phr.r-
macia, ,rua Assis Carneiro, 156.

•Sebaslião Viecnie d.i Cosia Soares,
proprietário, rua Cardoso, j._ (Meyer).

João Maria -da Silva Braga (guarda-
livros), .rua Elias da Silva, 27.

Jayiue .Nicacio Valcnça, empregado
publico, rua Duarte Teixeira, 32.

GuillLcriue de .Almeida, empregado
publico,-rua Mama, 35, Meyer.

Francisco Torres da Silva, emprega- '
do no commercio, rua Dr. Dias ti.i
Cruz, 98.

Alcides dc Barros, proprietário, .rua
São João de Cachamby, 59.

Álvaro Felippe de Sant'A una, cm-
pregado -.publico, rua Joaquim Meyer,
110.' Affonso de -Faria, -proprietário, rua
Miguel Ângelo 331.

Antônio Augusto Pereira de Carva-
lho, empregado publico, rua Dr Ma-
noel Victorino ri. qS.

Honorio Joaquim Lopes, còhunUsóes
e •consignações, nta Ciirnlina, 28.

.Manoel de Almeida Faria, rua Tose
dos 'Reis, íoi, empregado do coiníiin-
cio.¦Oscar da Costa Ferreira, empregado
publico, rua Bella, .20. Todos os San-
tos.,

Euripedes Cordovil Brandão, empre-
gado .publico. Avenida Frontin, ..3.

Américo Mendes da Cosia, emprega-
.a> iiuiblico. rua Paim 1'atnplc.ia, 50,
.casa 2.

Vianna & C. (pedreira e carroças),
pm Assis-Carneiro, 325.

l-ranci.co.de' Freitas Branco, pro-'prtctario e negociante, ríta Engenho deDentro, 91.
Manoel Pcrcira Mar-tius, nropncíario

rua Francisco Ziezc, 48.Doniingos Perdomo, proprietário, rua
João Vicente, 481.

.Capitão üidiuio S. Pinto, comnicr.cio. rua Imperial 271.
Uoai-cnlur.-i Francisco França, c-f-

pregado , .publico, rua Carolina Me_ér.miiuicro 27.
.Alberto Martins Camareira, commer-cio, rua Tavares, 27.

íleilor Tlioinpson, .acadêmico, ruaOamai-sta Meyer, 132.
Antônio Telles , Sampaio, commercio,rua Çonslança Teixeira, 37.
Alugai! França, .modista, ru_ .Imnc.j-ial 11. 291. '

.Aibertiiia Casaes, modista, rua Lu.culto Lago, 35. « -
.Aüfonso • Sampaio, acadêmico, rua-Joajiuim Meyer, 119.
Wtiardo Cárrão, proressor, rua Á_c-

João Roberto ..Cabral, ''proprietário, ruaMiguel Ângelo, ,349. '
. Octavio Marciano de .Souza, - commer.cio, rua Am.ricana, 35.¦Ruben Barroso,: cúmmerclo, rua Bar-celoa, 4, '-.,.""

* * _!Illraos..Exílios. Sr8.iP__id.iii_ fcdemais uiemliros do Conselho
Municipal

Os abaixo ...assignados, moradores nossubúrbios, vem solicitar de VV. Ex.o apoio necessário,.para.que' o projectòsobre tclaphones, ora em discussão•nessa Assembléa, se tome realidade, dcaccordo com -os,,pareceres das respecti-
yíil (-ontmissõcs.
;Sendo,a primeira voz que¦ verifica-mqs o leconliec.imento aos interessesdos moradores de subúrbios, aventando-se:o baratc-anipnto dos tclephones paraos moradores destas paragens, é com

contentamento que.iioò dirigimos a VV.J..XS.,-.para que: um pequeno grupo dc.felizardos _na vida, agindo cm proveitopróprio, 11:10-faça com que não sc tor-nem realidade os pareceres .já referidos
que appro.ados vêm tornar mais possi-vel o uso.do telephone por parte dos
que, morando distante do centro, mai--carecem, do útil apparelho . e que atéagora somente os ricos podiam usar.Ucntes que VV. Exs. não negarãoapoio a.causa.que defendemos, õediiho"
justiça.

Rio de Janeiro, subúrbios, 3. de No-vembro. de 191..
;(Assignado sobre .600 réis de sello.)

,.Coronel-José Vieira <la Rocha, negociante e proprietário.
Marfins & C.
J. Moreira^t C, negociantes.
Domingos ; Cardoso.
Joaquim Pereira Ramos, negociante.Antônio Fraga.
Erancisco de Souza Braga.'Mario Cândido ei C.
Antônio Joaquim Pereira, negoeiantfAlberto Furtado.
(Sylveslre' Nessorc, 'desenhista.
(.ypriano- Rodrigues dos' Santos,Manoel da Cruz.
JoséCystcres.
José Joaquim Alves, negociantei,
Alfredo Maia.
João de Almeida Lisboa, ncgociíilC*,
J. F. Guimarães.
José de Mattos Camihha.

.Júlio Aranca, empregado no commer.cio.
Jpai Barbosa, 'empregado publico.J/rancisco Figueira Junior.
José Maria Martins, negociante. _¦Oscar Veiga, proprietário.Affonso Martins Fernandes.
.Manoel da Costa Morgado, htóocí-ante.'J. Martins & Silva.
jAniançio de -S. Amaral, proprietário.
JAnstiucs Moraes.
Joaquim Gonçalves dos Santos,
João Barbosa.
Ernesto da Silva Ramos.
Altamiro Pereira.
Amato Vicente Barbosa.
Irineu Sant'Anna.
Manoel 'Josué Oliveira, negorf-tife.Miguel Pereira Pinto.
.Antônio Pereira Pinto, negociante.
Jovelino Canal da Silva, negociante.
¥._ ^ní°nK° der,Fr?»as, negociante.Manoel da Quez Freiras.
José íinto; Vieira, negociante.
Joaquim Vieira.
Jos; Duarte Rito. '
Sebastião Felippe RibeiroManoel de Figueiredo.

cian-_.SlÍuh0 
AIvcs • ^'anlieira', ác_>

Ernesto Coelho, alfaiate.

ante'0 
Fra"cisco da Silva, ucgod,

Antônio Pereira da Silva.Iedro Leopoldino de Aguiar,Dagobcrto R. Souza.
João Francisco, negociante.
João Lírica, negociante.
Agostinho Rodrigues.
Rodrigues & D|as.
Alexandre Goulart Borges, eittj.eS3.-do no commercio.
M. Maia Junior.
Oscar Cardoso.

um.extraoto fluido CDtnpo&Jo-das 3 nozes. Além disto entra tambem o Gervao, desobstruente do figado e excellente para as urinas e tuiln nnmhinT^^^^Aniz E^tiellFrda Quemsoffre do Estômago, n,áo hálito, falta de «angue, excitação neryosa, insomSia, enfarte do.ügStd^S »vRo tnmar no Trmoz—granado é Comp.— Rua 1-. d^e Mafço n. 14. Rio. ayspepsias que tanto abatem o
de Mellissa e
sabem o que
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_Davía Antônio- ae Taria... .
Heraclitès Ornellas de Oliveira.
Álvaro Le te F. Gomes.
Manoel Macedo.
Sebastião Lima.
Taciano da Silva Corrêa,
loão da Matta.
Arthur da Silva Figueiredo.
Alfredo Dias.
João Alves Bezerra.
iiurico Alonso. *
José Luiz de Moraes.

 Gonzaga.
Hcrnarilo Pereira Fcilal.

Tenente Fernando Sampaio Silva.
Cândido Pires Camargu.
Luiz Schroeder dos Santos.
Henrique Pereira Baptista.
Capitão Gabriel José de Martins, pro-

prietario.
Moraes de Medeiros, nego-

Souza Coelho, negociante.
de Mattos, nego-

Antônio
ciaute.

José de
Antônio Corrêa

ciaute.
Antônio Martins Júnior, negociante.
João Miranda.
-Américo Martins.

¦negociantes. ':'! "Raiü1*.ggggj s__BBfigãBÍB5*sÍK' -
JETf^iJdar^
Manoel Ignaeio de Ca5tro„.negqcian:er
José M. -Pinto de Moraes.
Adalberto SobrosaiValladao.
Antônio."Júlio, negociante.
José Gomes dc Oliveira.
Antônio da Costa Sallcs.
José Pereira Tavares, negociante.
Sebastião Miranda.
José Pinto Ventura, negociante.
Benediclo de Souza Pinientcl, pro>

prietario.
Luiz Terei ra da Silva.
Fortunato Elias da Silva.
Tenente Luiz Magalhães Vieira, (c»>

tação de Cascadura).
Tenente Dady Gonçalves.
Tenente Henrique Guilherme (Me-

yer).
Manoel Haydt.
Octavio Muniz Mendes.
Cândido Pereira da Silva.
Coronel Firmino , de Oliveira Men-

des.
Raymundo José da Costa.
Álvaro Barbosa. •
José Francisco da. Costa e Souza.
Eurípedes Paulina,

¦_;__._,,

rtTTTinz—f-W
ãúl'Fonseca."Evarieto' Haydt.

Joaquim Diitra.
Dario Lobo. I
Waldemar de Barros Pereira do Lago.
Pedro
Antônio A. Magalle. •
Alfredo Ettclydes Loques."Carlos Alberto Lecqucs.
Juvenal Bálthazar Machado..
Adriano Joaquim Ferreira.
Carlos Oliveira.
José Francisco da Rosa.
Oliveira Pereira Ribas.
Othon da Cunha e.Silva.

. Noel Carvalho.
Dom-ngos Januário de Oliveira'.
Delphim Nogueira.
Juvenal Brandão.
Luiz Brandão.
Francisco Gonçalves.
Júlio Rosa dc Souza e Silva.
Manoel Domingos Barbosa.
Manoel Teixeira da Silva,
Rodrigo Bastos.
Ernesto Barreiros.
Alfredo Sampaio Silva.
Pery da Cruz Senna.

A questão dos telephones
no Conselho mémm. V Ja T ^n iP fí jffi ^y *&- flt^r MkS» JL

liSQMrS© o&tuncSa&o na sessão de 28 de
Outubro de 1986

O SR. LEITE RIBEIRO; — Peço
a palavra.

O Sr. Presidente; — Tem a palavra,
o Sr. Leite Ribeiro. I

O SR. LEITE RIBEIRO:—Venho
á tribuna, Si. Presidenie, tralar.ímtito
..i-ríunctoriauicnrc do assutiipto, abor-
dundo-p, nesta primeira discussão, ape-
nas nas suas linhas tjeraes, e, neste
incii propósito, mc limitarei, quasi por
completo, ao trabalho dc •narrar uma
historia amiga, na qiial íui .parle; e
cjue í-, pelo lado moral, pelo lado da
cbhercncia, o que força a intervir nu
debate. Reliro-ine, Sr. Trcsidcmi-, á
tentativa que, lia 16 annos passados,
fez precisamente a Companhia Telc-
pjionica, então "Brasiliuniscltc Eleetri-
citais Uesellschaft", .perante . o Con-
solho dessa época, de «inovar o scu
conlracto, teiioo eu, que desempenhava

iiesia casa o meu primeiro .mandato dc
Intendente Municipal, bastante ,inc em-
jjcuhnilo ua discussão que foi trai .ida
em torno do respectivo projtstcj, apre-
Bi-tii.-tdo. sob .- numero .107, cm ,=3 l-e
outubro dc iqot, pelos meus illusires
e dignos co.legas dessa época, Srs.
Sr.iiti. ... . ua.jiicel.òs, como relator,
l.eii.' Borges, Rodrigues Alves, Hono-
íio Ourgcl e Maia Lacerda, este, inte-
lizmehte, já fallecido.

O Sr. presidente (fasendo -soar o
tympano) ; — Previno ao nobre orador
de que a hora está terminada.

O Sr. Rodrigues Alves: — 1'cço a
palavra jicla ordem.

O Sr. /'.¦ me: — Tem a palavra,
jiel.n ó-r-lrji- Rodrigues . Alves.

(J SR. RODRIGUES AtVUS (pela
ordem) : — Rcqueiro a V. lis., Sr.

Presidente, que sc digne consullar o
Conselho, se -este concede a pforqgação
da-hora por trinta minutos.

Consultado o Conselho, é approvado
o rct|uerinictito verbal do Sr. Rodri-
gues Alves. .

O Sr. Presidente:.— Tem a palavra
o Sr. Leite Ribeiro, para continuar o
seu discursei,

O SU. LEITE RIBEIRO: — Agra-
clcço, Sr. Presidente, ao meu nobre col-
lega o amigo, Sr. Rodrigues: Alves, o
requerimento que fez, c uo .Conselho a
approvaçao dada. Como vinha dizendo,
Sr. Presidente, trata-se, por uma coin-
cidencia assás interessante, do mesnus-
situo assumpto, discutido -no seio da
mesma corporação, com a mesma parti-
cttlaridade dc que, naquelle tempo,
como hoje sncccdc, o CConseiho estava
cs porlas da leniiinação do seu mau-
dato, parecendo-ma dispensável assigna-
lar que, nessa época, tal como tatnbciii
agora sc .d.i, as opiniões sobre a ma-
teria divergiam, quer no Conselho, quer
11a imprensa, >e que esta, parti vencer
consoante a sua opinião, ja mio poti-
liava cs membros desta casa. L.'iuii>
'Abordar.,io 

eu a ffir.wia na -sessão de
11 ele novembro desse mesmo r.mio de
1951, aqui esti, .Sr, Prcsidetitc, como
então me pronunciei (lã):

O orador começa achando irre-
guiar, se nii.. iliunorãl, - essa pptL-
ca elo poder publico sc constituir
secio chis industrias 'particulares,

pois, de duas — uma: — ou não
.fiscaliza a vida intima da. sociedu-
tle, o neste caso não jieidc estar

cerlo de ser ou não lesado, ou
maneia fazer essa fiscalização, e
mesta hypothese terá de manter
dentro da sociedade permanente-
mente, quem conheça o idioma em
que a escripuvração c feita, quem
¦profissionalmente conheça a indus-
Iria explorada, quem conheça cs-
çripturaçãò mercantil e conlabili-
dade, etc, etc, e tudo isso for-
cará o poder publico a taes des-
pesas que mítica o seu interesse
será compensador dc tantos cnear-
8°»-_ 

_ _ :,;

Eis, -Sr. Presidente, coojo eu pensa;
via ha iu annos '.passado.; com relação
ao caso enpcçizl da sociedade cio Es-
lado com o particular, tios lucros da in-
«liTStria por este exercida (muito bem),
pensamento que ainda hoje mantenho,
integralmente. (Muito lem.)

Refutando .1 acerba critica que então
era feita ao projecto dos meus colle-
gas, eu, nessa mesma oração, isto disse
(lc):

¦O Conselho actual não tem cul-
pa que. os Conselhos passados te-
«liara féiló concessões que uão
consulicm por completo o iiilcrcsse
publico, nem está no dever de¦manter-se no slultt quo; sua mis-
são c' a de fazer o município prós-
pc.:. ¦.- para isto é obvio que tem
dc emendar o c;;ic torto estiver.

Para deixar-se . esla Capital nii
que esta será melhor acabarem
logo com o Conselho,

¦*SíI2E*_HliTvSõjSÍ^H**iWÍ

t>s adversários do projecto 
'de-

«/era limitar a sua critica á exposi-
ção dos favotes que são dados cm
«roca de umas tantos vantagens, ,e
demonstrarem, i>or um cotejo exa-
cto, se são ou uão excessivos esses
¦favores, como compensações dessas
mesmas vantagens, .

Não ha negar que esta Capital
apresenta uni aspecto do mais de-
solador atritzo, com o proletariado
a pedir trabalho, com os parcos ca-
pitaes nacionaes retraídos, cora as
industrias cm agonia, c se os re-
prcseiuantcs do .poder publico, ,-po'r
indigna cóbardja, agachar«iu-se rta
ineroia, jamais sairemos das crises
que nos devoram e jamais esta ci-
dade deixará de ser o esterquilinio

que é.
Em um paiz novo como o Bra-

sil, sem grandes capitães próprios
liara o scu desenvolvimento, a pro-
tecção nos comnièttóiiientos parti-
cularcs é a pedra de toque do scu
.tUeantamcuto, e para a solução
das crises econômica c social que
atravessamos ser-nos-á mais útil e
proveitoso que dez, vinte ou cem
empresas tenham resultado, unia
vez que distribuam vantagens pelo
píibFco, -do que .pretenderem as-
phyx-ar mais uma. O seu illustre
collega .parece reseritir-sé dos ef lei-
tos da deitara que tem, c dahi o
pretender impor no dcsenvolvimcn-
to das .nossas industrias os preces?
sos udopta.los na Europa c na
America do Norte; S. Ex. esquece
que as condições do meio são
absolutamente differenies c .que
ucssai; partes elo globo os capitães
procuram as industrias, que vivem
a mendigar capitães.

O oraaor, ao pronunciar estas
palavras, b-.-in sabe quanto sc cx*
põe ás torpezas da maledicencin,
111.15 consola-o a certeza de queeslá cumprindo seu dever de In-
tendente, dc homem que por sue-
cessivaa viagens a paizes europeus
conheço o atrazo desta Caj.ilal, de
Brasileiro, emfim.

Eis, {.:-. Prcsilentc, o que .tive oc-
ca-ião dc dizer ha 16 longos annos pas-suMi (muito bem.; muito bem) c. sc é
verdade que dessa época para cá, poruni -gastar sem coma, á custa de milimpostos; ide mil encargos, d-e uma di-vula fabulosa, muito sc fe_, menos ver-dade nao o epic chegámos :'i situal-õóem que quasi nada mais podemos pc-dn-. e minto menos esperar da acção of.Iicial; ria acção do Estado, o que itidámais jice ei-.i evidencia a necessidadede ampararmos o cã. it-ál e a iniciativa
..articularei, .po:s não podemos nem de-vemos esperar que de outra fonte nosvciilia o niiiitn de que ainda carecemos,em ii-.ai-ert.-i_ de proBrcssó, ac civiliza-çuç), cie coniorto, ele bem eslar. (Apoia-dos, muilo bem; muito bem.)

Em um.-, outra sessão, Sr. Prcsiclcii-le. nn cie 4 de jn:iciro de 13*02, doiscias ames da : terminação do mandato,cie ..ovo occupei a tnbuua,#pai:a o mes-mo.r.ss:iiiii.to,e, cm .meio de longa ora-Çao, islo disse (/£•) ;

O orador podia deixar que :i
questão morresse ou vingasse semnela.se intronu-t-er. uma vez que

1 \iT
-não-foi nem é autor do-projecto;
mas, acostumado a trabalhar, sen-
lindo que está no seu dever cuidar
até o ultimo momento de tudo
quanto em sua consciência se lhe
afigure de vantagem para o' pu-i
blico, enipeiihou-3c na campanha, c,
sejam quaes forem as armas que
a diffama.ão levantar contra o
Conselho, podem os seus col.cgas
ficar certos de que o orador sa-
•berá offereecr-lhes resistência, como
fez quando a insania de miserável
calumnia surgiu cm meio da quês-
tão da S. Christovão, e como o

-fez quando se discutia a questão
de energia electrica, cuja conces-
são foi considerada mais valiosa do
que as .minas ãiirifcras da Ca ifor-
nia, e.no cinianto ainda não logrou
deslumbrar os capitães europeus
para ser convertida cm uma reali-.
dade.

Devassem a vida do actual Con-
selho, csmerilhcm os actos de to-
dos os seus .membros, ..apontem os
seus erros, os .seus abusos, os seus
crimes, as suas faltas, mas o fa-,
çam sem reticências e com ver-
dade, sem -essa ambigüidade tanlo
ferina quanto covarde, sem essas
insinuações que a um tempo são
t- .não são insulto, cão c não aceusa-
ção.

Allcga-sô que a Companhia é po-
derosa e esse argumento, feito
para produzir effeito, cáe .deante
da affirinação dc que sc traia de
uma Companhia que até hoje só
leni lido prejuízos, tanto que até
hoje nada entregou á Prefeitura
dos 10 "\" em que esta é interes-
sada.

O orador vae terminar apresen-
tando as entendas qtte hontem já
foram publicadas, e para provar
que não se trata de uma lei dis-
etitida e votada de afogadilho, re-
quer que a votação seja adiada
para a próxima sessão.

O orador dá esse tempo não só
para seus collegas meditarem sobre
o assumpto, como para desafiar a
iriprcusa a dizer o que encontra
de inconfessável cm todo o pro-
jecto, a estes associados as emen-
uns que apresenta, e que ha muito
t-s; ão aguardando npporlunidr.de
para serem apresentadas.

Não ha dc ser pelo processo da
c.i-.iinnia .socz, da insinuação mal
velada; da diatribe rude, que a
reputação dos membros do Cou-
csclho ficará marcada, e embora o
orador, como já disse, só tenha
entrado nessa questão a pedido,
todavia, settle-se tão tranquillo cm
sua consciência e tão certo dá ho-
.nestidade dos seus collegas, que
não sc limita a desejar e atues
pede que a .questão seja bem venti-
lada, não acecilaudo bcuevolcucias
nesta c quaesquer outras devassas.

Eis, Sr. Presidente, mais algumas das
muitas palavras que'fui forçado .1 pro-
ferir, ao entrar nessa passada lueta.

O Sr. Azurcm Furtado: — Aliás' com
muito brilho. (Apoiados.)

O SR. LEITE RIBEIRO: — Agra-
deço ao meu nobre collega a gentileza
do aparte.

Nesse mesmo dia, Sr. Presidente, ou

antes, nessa mesma noite, pois--estava-
mos em sessão nocturna, de novo
occupei a tribuna, ainda para o mesmo
assumpto, e entre outras considerações,
estas ttouxe para os nossos Annaes
S.'ê) i "_,

Quando sc discute a innovação
de um ..contracto, o discutidor que
age de boa fé não se limita a ex-
pòr o que aproveita a uma das
partes conlraciantes; faz o con-
íronto cm globo, pesa todas as
vantagens e desvantagens, e e da
carga que fôr col.ocada nas duas
conchas da balança que deve jul-
gar sc o accordo convém ou não
convém.

Por egual o legislador não tem
o direito dc vir á tribuna para
limitar-se á estéril tarefa dc appn-
tor senões nos projectos em dis-
cussão; seu dever é juntar a pa-
lavra ao faeto, logo apresentando
o remédio ao mal, como o orador
fez com as emendas que apresen-
1011 e forani approvadus em 2' dis-
cussão, e como está fazendo com
as que acabou de apresentar.

Façam guerra á Companhia lati-
cein-11'a por terra, fechem-lhe a
poria, liquidcm-11'3, mas não laçam
de uma questão limpa unia questão
dc lama, só pelo prurido . dc cm-
porcalharcai a reputação aliieiu.

Soraus nm paiz atrazaiJo, unia
nação eiu crise de. trabalho e de
fortuna, um -povo eni decadência,
sem recursos próprios para o nosso
progresso, sem orientação para a
attracção dos capitães cs-.rangei-
ros, c não será com essas campa-
ilhas systemáficas c desarrazoadas,
ao pouco que temos, que .havemos
de progredir.

No presente momento o exerci-
cio de uma qualquer funeção pu-" 'blica, niaxime a d-.- Intendente des-
te município, é, sa realidade, uma
verdadeira túnica de Ncsstvs, que
não pódc ser usada sem que a ca-
luninia entenda ofiender as stisce-
ptibilidades de quom vestil-a; para
domar esse preconceito aviltante,
que por completo afasla da. vida
.publica todos 05 homens bem in-
lencionaclos, mister se torna a mais
decidida resistência sob pena da•Ropublica encoutrar-se em breve
completamente abandonada.

No dia cm que a .calumiiia tiver
força para intervir no-3 destinos da
nossa pátria, uos afastando da re-
sistencia altiva -para o teh-cuo chi"capituiação 

covarde, teremos feilo
jtis á curadoria tle outra qualquer

relação, pois teremos offorccido pro-
va catai da mais profunda e deci-
dida dcgcncresccncia moral.

Koses — Apoiados, muito bem, mui-
to bem.

O SR. Ll-HTE RIBEIRO:.— Quem,
sr. presidenie, ha tantos annos passa-
dos assim se manifestou, está sufficien.
temente nreso ti questão para á mesma
acompanhar com muito estreita curiosi-
dade-, c é isto o que estou fazendo.

Não sou, não posso ser, não devo sei
systematico, nem pró nem contra a Com-
panhia, tuna vez que acima desta entt-
dade, mas a cila ligado, eslá o inicies,
sc publico, c se t-sle fôr attcndtdo, fôr
salvaguardado, na innovação contratual

em debate, não vejo porque o Conselho'
não fozel-a.

O sr. Arthur Meneses: — Muito bem.-
muito bem.

O sr. .Oliveira. Alcântara: — Apoia-
do, muito bem.

O sr, Zoroastro Cunha: ¦— Está c que
é a boa doutrina.

O SR. LEITE RIBEIRO: — Con-.
fronteinos o que se dá com o que c re-
cebido, c só depois desta apreciação po
dei-á o Conselho se constituir juiz üa
causa.

Também não vejo razão para, o frio-
ri, ser condemnada a prorogação de um
qualquer prazo contratual, se dalu rc.
ilibarem equivalentes vantagens para o
publico. Porque havemos de .manter •>
Companhia por mais uns tantos e lautos
annos, dentro de um regimen máo, con-
demnado, credor de modificações, ss
podemos ter desde já o bom serviço
(Apoiados; muilo bcini,):

Também sou, sr. presidente, cm priti
cipio, totalmente intenso a entrega do
material dc uma empresa particular ao
Estado, 110 final do seu contrato; isto
afugenta o capital, e só serve para lç-
var a empresa a, nos últimos annos da
sua existência, nada conservar, muito
menos melhorar contra todos os interes-
ses do publico, paru a coisa ser afinal
entregue cotn a maior desvalorisação
possível. Que cessem os privilégios per-
feitaniente justificáveis, quiçá indispen.
saveis, para a exploração inicial de uni
qualquer invento; descoberta, etc. —
còjnpréheudc-sé, o resto não; com o op
posto a isto apenas levam o Eslado a
se fazer industrial, artista, conutiere an-
te, etc, o que é um erro palmar, peran-
te o bom Direito Administrativo.

Com a cláusula da cessão dc todo o
material de tuna empresa no Estado,
110 final do contraio celebrado, verifica,
se um faeto muito curioso: — o Esta-
do ainda não sabe se a coisa dará lu-
cro ou prejuízo, sc vingará ou não, mas
ja vae annexaudo ao seu patrimônio o
que nem sequer ainda existe. (Muito
bem.) Isto c:— o concessionário, cs-
corchado pelo Eslado, qu-i quer sempre
a parte do leão, dá as correias antes
mesmo do bezerro nascer, faz presente
do pinto muito antes dc conhecer o que
produzirá o ovo, e é essa afinação ei
fortiori, sempre sob bases ultra òptiiiils.
tas, que hão raras vezes faz rebentar a
corda .da rebeca, com o uão se fazer na-
da. (Apoiados.)

Sempre fiz e faço, Sr. Presidente,
grande distineção enlre o interesse do
particular, o dk> Estado e o do publi-
co. c erram, a meu vêr, aquelles que
pensam que, altemlidas ns convóhlen-
cias do Poder Publico, att-endidas cs-
tão as do publico cm geral. Um faeto,
coiu.ni.go oceorrido, que .posso citar,
tal coisa demonstrará: — discutia o
primeiro Conselho dc. que fiz parte a
innovação do contrato da 'Companhia
Jardim Botânico quando, na sessão dc
10 de março dc 1900, apresentei, ao
respectivo projecto, entre outras, a se-
.guinle emenda (li) :

" Fica a Companhia obrigada a
abrir e a entregar ao transito pu-
blico no espaço de quatro annos,
ttin tunnel no logar denominado
Leme, cabendo-lhe, pela inobser-
vanciti desta obrigação, as mesmas
.penas estabelecidas para a falta
dc generalização da electricidade.''

Imnaediátamcntc, o finado Conimen-
.dador Emilio Ucrla, zclosissimo dire-
ctor da Companhia, veiu ao meu encon

tro e me pe..'" >!.,-- ...iv.-.u.,t.asst su
essa eiueiiuii, que iiúj conviuha a Com-
panhia, na obrigação desta- entregar aos
cotres muniçipaes a soturna de duzen-
tos contos de-réis. Recusei por com-
p.cto a proposta dizendo que tal modi-
ficação -podia agradar :i Conipaiih-ia,
podia mesmo agradar á Municipa.uade,
aliás a braços com grande talta ue nu-
merario, mas não agradava ao bem pu-
blico, e este, exigindo o melhoramento
em causa, linha a minha .preferencia.
(Muito bem.) O rc-sui.-ado, Sr. Presi-
ciente, foi passar a minha emenda e 3
Companhia fazer o tunnel, c eu nãi
preciso dizer a V. Ex. que vantaglcut
esuoendas dahi emanaram, dahi decor-
reram, tanto .para o publico como para
a Companhia e~"para a Municipalidade;
(Muito bem.)

Na questão 
"dá energia electrica poi

força -liydrauliea, suscitada pela debati-
dissima 1 concessão Williain Reicl, agi
dentro do mesmo critério do bem pu-
blico, pois procurei conhecer, ppciiminarmente, quem tinha, pelo volume das
águas dc sua .propriedade, das suas
quedas, maior e nieHior qualidade mil.
lerial, em beneficio do interesse publi-
co,.nor niini çollimado, c colloqtiei tudo
mais" em plano secundário, inferior, e
devo declarar a V. Ex., Sr. 1'residen-
te, que ainda não mc arrependi, tiem
11111 só momento, dc assim proceder.

Tivesse eu, no caso cio luiinel do
Leme. acceiiado a troca proposta, c os
duzentos contos depressa se evapora-
riam, lalvez pana só muito mais tarde
ser o túiincl aberto, sabe Deus cou-
que sacrifício para os cofres do Dis-
tricto.

. No nicsinissimo caso estou, Sr. Pre-
sidente, com relação aos teleplioucs:—
haja vantagem para o publico c a in-
noy.a_.io estará .p.eiiamentc justificada,direi mesmo vicioriosa, até com o voto,
estou cerlo, dos seus actuacs opposi-
cionistas, que são caracteres ele cscól,
tão independentes c rectos como 03 quemais o forem, apenas agindo por oou-
vicção e não por paixões subalternas.

A única utilidade do telephone, aliás,
de valor inaprcciavel, é ..eruiiltir elle fi
nossa rápida comiiiunieaçáo e corre-
spondimento com ontreni, conseqüente-
mente quanto maior fòr o campo para
essa conimunicação, isto é, quanto
maior fór o numero dos habilitados a
perimitarcni, entre si, a coinniuuicação,
maior valor terá o telephone. Or3, a
innovação, barateando sensivelmente o
teleplione para além de certa zona, in-
discutivelinente .promove o augniento da
rêdc, c isto já é uma incontestável vau-•tageni publica. Indubitavelmente o te-
lephone urbano, mesmo custando algu-
ma coisa mais, desde que seja pouco,
muito aiigmcntará de valor 8e a Com-
panhia fizer com que o assigngntc, em
vez dc se communiear apenas com
S.000 outros assignautes, ficar habilita-
do a conimunicar-se com 25, 30 ou 40
mil.. São estas e outras vantagens que
precisam ser devidamente apreciadas,
são estes prós que precisam ser coteja-
dos com os contras, para o calmo jul-
gatnemo final, e é isto, Sr. . Prcsiden-
te, o que eu espero que seja feilo pelo
Conselho, sem o menor afastamento da
boa linha do condueta que devemos¦manter até o próximo termino do nos-
so mandato.

Era, Sr. Presidente, o qtte eu tinha
a dizer nesta primeira discussão do
projecto, na qual vou dar a este o meu
voto favorável, sem nenhum tolhimeiilo
da minha liberdade futura, Tenho 0011
cluido. (Muito bem; muito bem. O ora
dor é cumprimentado pelos seus colle
gas.)

¦____¦0—0—

PUBLICAÇÕES IA FEDIDO
AMICiAL DO DIS. JUCliADO

K' o melhor remédio, por via
gástrica, para curar a syphilis.
H' de gosto agradável c nao tem
dieta. Vende-se em qualquer phar-
macia. '

Nós, abaixo assignados,
encarregados dc .proce-
der .'1 abertura dos dois
cofres .existentes nos
escombros do pavoroso
incêndio suecedido na
tarde de 26 do corron-
te, 110 predio 11. 47 'da
rua losé Bonifácio, nes-

MSCOUTOS DUCHEN
Antes Je obter-o rcsirllado das

aunlyscs requeridas cm as mate-
•rias corantes que empregamos na
confecção dos ,,o„o, bbiscoutos capj_al, 

aonde SCCombinação , nao pretendíamos; • ' 
it 1

vir a publico discutir o modo pelo i UClTlVa lllsUllulClO 0 1111-
qual se conduziu a dircctoria dc': poltailtC CStabclecilllCtl-
Iiygicne publica do Rio de. Janu- , , , ,,r,1vl,.;nlln (\r,c q.-c
,-o quando determinou a apprclien- j l.u 

;tle 
•}'lliai ml 

? 
"".f SlS*

são e inucilização dos nossos refe- j hclllotltlliatlll & C', VC-
ridos biscotttos
(tuiica das marcas
«upporlou o rigor da-s mouiu.-.s ... - TACl_-,r
«ienieas do Departamento-da Sai:- Olltl"0 'díl m|.irca TÍASCI-

MENTO.

HOJE
Importante leilão

DE

"Combinação".; 
njjcau.os fiiieuui dos .CO-

DUCHEN) que .- '.
da-s medidas .hy-ílre3 cl'a CStl'angCl'0 C O

Abertos os ditos co-
de cio Rio, se não Çòra chegar ao
mosso conhecimento que uni csiiiri-
to de malvadez inqualificável en-
tendeu Je levar a todos os jornaes! íreS VCrificaillOS CJUC tO-
do Idii a referida-noticia inteira-: (lo Q COntCUdo do COÍTCi.iicnlc deturpada; ao sabor ;dc seus
iutiTei-.-cs.

A liygiene publica do íi:o dc Ja-
ateiro considerou impróprios .para
o consumo publico .TAO SOM.EN-
TE os nossos biseoutos "Combina-

ção" o no entretanto uma -agencia
telegraphicn, sob o influxo de iu-
formações desleacs, traiismittiu a
todo o llrasil que .aquclla medida
era extensiva a todos os produ-
eter.. "que contivessein a marca
D.UC11EN"!

Ciii-.sou-nos assombro c estupe-
íacção tamanha má fé c deslétiMa-
de, mas fiquem certos os nossos
iletractbrcs que.a verdade inteira.
atua c iiiconfundivcl app.irccera
dentro em breve, pois provaremo-s
;i evidencia que os nossos biscoi-
los ''Cimbinaçãó" mesmo aquelles
que scrvirn.il dc pretexto para a
klif.fnnla.çfio soez .e torpe, -serão
¦considerados inoffcnsivos porque
tas matérias corantes que ncll-es sc
-conléni são puranienle VEGE-'TAES e portanto de inleira c
(jêoinplcla inociiidadc,

Do resultado das analyscs dos
produetos c das matérias corantes

..será dada a mais ampla pulilicida-
ide e pela mesma verá o publico a
inconsistência de uni acto irrcflc-
«tido, reduzido ás suiu verdadeiras
(proporções.

e>. Paulo, 4 de novembro de
3o:6.

¦Société Anonyme
IftNcm.s-s 'EracussuMiiKis Duciiiís

(S uS.
*— ' ¦ "lomn

fe! 3IELLB. MATTOS
MAN I CURE

Vara senhoras e cavalhciios —
Quitanda. 24.

Ao leal e bom amigo

Cspilão Oscar Visconli
nbraç.a pela data quo hoja
passn, dt-sejnndo feliz por-
vir, o
Domingos Duarte

S 1309

estrangeiro estava com-
pletamente .imitilisado,
ao .passo que o contido
110 cofre da nif-irca NAS-
CIMENTO -estava tudo
intacto c era represen-
tado por dinheiro, titu-
los e outros objectos,
tudo dc valor muito su-
pcriqn a duzentos corH
tos dc réis.

Tor ser verdade pas-
sanios a presente decla-
ração que assignamos.

S. Paulo, 2S de outu-
bro dc 1916.

(aal MOYSÉS 1JE OLIVEIRA
HORTA (escrivão),

ALFKEDO BOKBA (delegado).
OTTO SCHLODTMAMN — (Ge-

mnte da caaa iucend a.la).
•Os legitimes COFKES NASCI-

MENTO encontram sc á RUA URU-
OUAYAWA 143 (esquiua da Thco-
philo Oiioni).. [•

GI5.:. CAI'.;. DO IUT.:.
MOD.:.

ÍIojc, sess.:. ordin.:. ás hoíns
do costume. — T. Dacihon, G.:.
Secr.:. Qer,:. da Ord::. (K i!7*

umm I 111 hII! 1 \'II'l
IV o

Apvã
AHcpa
A Real
la^antia

511
010
637
755

BANCO LOTERICO
K. Rosário 74 e R. Ouvidor 76"O PONTO"

130 — R. OUVIDOR --.130
São as casas que offerecem as

maiores vantagens e garan-
tias ao publico

li 1.152

I AO MONOPÓLIO
DA FELICIDADE j

A' 
'•:-,,,...

96, iienüla Rio Bmco, 96
CONSTANDO DE :

Costumes dt: casciuirn c Musas .pura .senlioi-ítç:, tecidos di-
versos, iiu-iiis do sefln paru Iiomi-us c scnlioriis. ditas
ilo lio, Uo Eswissía i>iictt li oiuens, cninisns _iu,-ii se-

ulioi-iis, toalhas frlpudiis, i-ostuini-s püi-ii meninos, flaui-llas
ile côrcs. l»oii|ias para banho, inises ilo filo,

artigos para crcãii(.its ç j-i-ande ijiiniiti-
dade ile iuiudf/.:is n artis.os i-oneei-niiiitês n oslo i-amo de

negocio, tíiipérjoi-cs i'inloiras
misti-iiti-iis o de cundllu, íunni-qiiins. vilii-

ues para centro, bit leões c mais í.-teii-
si lios. etc.;.\Cte.

Ai-niu/.eiii o escriptot-io: rua da Alfaiidesa ri.
pliono n. ,2,G5Í>, Norte.

«KVIDAJIEXXK AVTCI5IZADO

em

ri* — Tele>

!-¦ »

CAIXA ÜEKAL DAS 1-A- i
MIUAS

FH.Xa-W.-V iv.VI.iSSt
A mais antiga sociedade brasileira

de seguros sobre a vida
—- Avenida -Kio Branco n. 8; —
Sinistros -ungos Ks. 4.000 :ooo$ofto

Pagamento dc Jls. 5 :ooo?ooo ;'Na quaMJale de benc-íiciaiia di
iprcsçnte apõlvpc dc ... 328.1, in-
'stituida cm meu ítu-or .por meu
falleciiio marido, Jos: Manoel
Francisco de Souza, recebi da
Caixa Geral das Familias a quan-
tia de cinco coutos -de réis, ,pclo
que, dou.plena -e geral quitação a
essa Sociedade,

.Rio de Janeiro, 6 de novembro
dc 1916. — Maria Ornellas ie
Sousa. Como testemunhas: Fi-r-
r.ando Marinho Reis — Heitor
Lima.

TERÇA-FEIRA, i DO CORRENTE
A'5 12 «ORAS

A'

96, Avenida Rio Branco, 98
Tudo iii-iiua e mais o auc constar

do leilão.
do catalogo ito acto

_ FOlíJIIOIDA MUIIIXÕ
O uu.cu cA.ermina.lci- das for-

ov.i.;:,s, Merino S: Mnury, rua ds
Ouvidor n. 16,..

,/i SALVR!
7 de Nov£inliro-19'6

Ao tio o padrinho
Oscar* ¥isconti

um nl-n-v-o do sobrinho e
nllllindn 

'

Oscar ViscGiiti Solirinlio

Diabéticos! Tomao
agita dn
Mclgaço

SOÜIlíDADIO ülü SOGOOHKOS
MÚTUOS l.UIZ DK

CAMòlOH
RUA Í.VIZ DE CAMÕKS 35.

Sessão do conselho ndhitniatr3Üvo_|
l-.oic. ás 7 horas da noile.

l\i."-, 7 dc novembro tle iQif*-^— A.
J. Rodrigues Pereira, Eecrctario.
-SOOIKliÃDK PROTEÒIOBA

1JOS ÍIAKIÍKIKOS l-l CA-
«EIjLTfilllHIKOS

RUA LUIZ 11 IJ CAJ10ES _(1
Sessão <\:\ dircctor.íi c concelho, ho-

je, ás 8 horas da noiicv
Uio, 7 de novembro t de 1916. ¦—;

Manoel .V. Paiva Pereira, secretario;

¦¦—~qw 1 — roiiowfr.il mmmmsu i » ¦ - - ——.-*¦

<BE.\.:. 1,03.:. OAP.:. TflKX.
I ItIQUB VAI.I^AUAIU-;»

; 'Hoje, sess.:. ecotioraic.:. hs «io-'jtas do costume, çeço o compareci-
fnento dc todos 09 Una.:, do
Oudr.;. — O Secr.:., Sçusa.

ornam i-i-idkiiai,
A dircctoria convida aos srs.

associados :t se reunirem ein as-
setiiblca (.crai extraordinária, para
tratar dc assumptos sociaes ur-
centos, na quinta-feira, 9 do cor-
rente, ás ii> horas.

Kio dc Janeiro, 1 dc novembro
de içiifi,

jf; lí. — Ci.niuiuiiie.-i n pi-nça c aos seus iiinigns que- dos-

do o dia SI dc outubro ultimo deixou de ¦•»«- seu propôs-
to o sr. Manoel Luiz da idoso Ciniiiiitiãcs.

XitQmtMaaammr

ras, que £ó serão attendidas as de
números anhunçindòs.'-iisstm como o
não comparcciilicnto implica ti per-
da da distribuição a que tem di-
reito, „ , ,

lntendencia Geral. 4 de novein-
bro cle.igtC'.—-Epaminondas Vunna,
capitão.

ffflIMS
EílBXOEXCIA DA GIKKIÍA

COSTURAS
Distribuição ele peças de farda,

raenlo a matiufacturar, ás costurei-
ras matriculadas sob ns. 1 a 400,
cos dias 6, 3 c 10, até 2.lioras.

Frevi-ne-se as senhoras cgstu.ro:-

mmm
4S1G S391"316" " "8017
~~1C Ul

I. UBSEICm
788

.l\h~,-G-ll--í.'lO" n 132S

Fropji^siiKlii
916

nio -c-ii-KO. n 1:27
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O LOPES
é quem dá a fortuna mais ràpi-
da nas loterias e offerece mai-
ores vantagens ao publico.

Casa matriz, Ouvidor 151;
Ouitanda 79, esquina da Ouvi-
dor; 1" de Março 53. largo do
Estacio dc Sá 89, General Ca-
mera 363, canto da rua doiNuu-
cio; rta ão Ouvidor 181 c rua
15 -de Novembro 50, S. Paulo.

Êlmniiieuse
3653

s 12:7

erapüa
9603

__-m BIHIRTES DE -TiQIRRCl]

g Rcjueltem-se bilhetes pa- _
_jj va o interior modiaiito u§
• porto do Correio O
8 FRANCISCO .& C. §
f 14 — Rua Siicliot 142

SIíTS

Itio-
53^-03-734511-17

- 11-S.Ub S 1279

Rcsultmlo do. liontcm:

ÁnLigij. . Pavão
Moderno Urso
liio Porco
üaUeadci. Üimicllo

Variantes
C í —24—U!> —73—01 1

Illo, G-11--..1G II ir,2G
TtAYi m%mfm%

;Btr>0
121

Itio, C—11—5>lo. S 1CCÍ

A ID£AL
149

Hlo-C-ll-OIlí S.J3Í8;

AgHiia de Ouro
260

15-10-22-10
r.io—c-ii—.ug

nu -
iii:ililS:\íllJl/J

it 6—KUA DO OUVIDOR—io6
Filial á praça 11 de Junho si—Itiode Janeiro

COMMISSÕES E DESCONTOS
Bilhetes de Loterias

Aviso: —¦ Os prêmios são pagosao mesmo dia da extracção.'
FERNANDES & C.tt

Tel. 2051, Norte

ESPIRITA SUSTA
Médium clarividcnic — Consulta

cm todos os sentidos, descobre
qualquer, segredo por mais occullo

qtte esteja, fazendo desapparccer
03 atrazos, embaraços c rivalida-
des da vida. — Canas nesta Ire-

Acoâo enfie amigos
Foi transferida a rifa de 11111 re-

logio de dito Oniega, n. ...ioo.:5o,
que deveria correr amanliã, para
o dia 7 de dezembro, por motivo
de força maior. (S 1312)

«REGÍ
IJá-se, de agentes; so "Io, no

Instituto Commercial. Kua Ouvi-
dor 73.— 12 ás <- horas. (S 1305

Lote rica ds Noite
.892

Hojei :is " horas
Uio ('.-11 -'.Uii. S ltS3

Americaua
409

Ítin-G-Il-IVIIG J 1210
a-TA-GÜIf-NA reftiàtridorà — Vende-
X*x se uma tiuasí nova; na Ãvciiid-a
Uio IJránco n. iioaC0 andHr, sala 1.

11.097 S) S

Machinas ds escrever
Officina de concertos, limpeza

reforma e uickolrtgeni a preços rc-
duzidos; ruti <!a Alfândega 137.
i"'an:b.r. (K131S)

^¥sm^T~
Um déposilò cie aves c ovos com

fornecedores uo listado do Rio,
lendo áddiciohal para frutas c le-
íri-.n-.e?, I.wjns gallinheiros c mora-
ella. ponto.imiiito central. O motivo
é o ílnhõ ter de relirar-se para a
Europa. Trata-se ;i rua 1"). Ma-
noel n. 53. (SR 17!

ra
, Cintrrtião-dciiíisia dr. J. Telles.

Extrar.ções sem dor. Òbturaçõcs
a poreellana. Preços .módicos. Pa-
gamemos c:u prestações. Kua tu-
eidio l,ng.i, ifi. (S 1.130)

GOBBADOR

/>l"FKI-:i-'.Ci:-Ç.k uma
\s \:miú\\?.í da noS5'l
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mocHihót, as
1 r: pilai, para

cr.svwr nos scua í^Üin?, elementos c.;-
colavcü, isto c, o primeiro anno de
escola normal,. excluindo idlcnias, r.s-
s-rni corno lamueni trabalhos dc agu-
ihíi, dcscjtíiõ c burdado-3, n branco,
matiz c ouro. 'Acccíia quÁlçiuer, nau
faz Questão. Vae ¦*• domicilio. Li-
ções c Irabnlhosi 1 hora c meia para
cada alumna. Pagando coríforme n*
condiÇõõíí, rej oi^jj 15$ pit* tnez. As
familias ' tiúc t_,ijÍ2Cièm ê favor pro-
curar na nm i). Luiza n. n8, so-
íirfl-lo, jNRíe Violeta Penafõrte de
C.iH-.s. Coso S) K

S 127G

ue ij.. tj2_,
iera! Eícctríc.

2 inoinlios para ceíé; i machina \-*m
diparar papel; vendetu*çc; praça da
Kepublica n, 193. Oj-llS..

MOTORES 
clectrlcos ei

1, .- t 1: lil\ Gene
para wíé; i ri•il; vendetu*çc;
a. 195.

PRECISA-SE
de agentes. . boa commissão, no
Instituto Commercial, rua Ouvidor
a. 71- (S1306)

(TV?
•4/ 14 e 608

ORIGINAL DA
•sDnca pos£i)s?

Rua G. Câmara S8-3Glir.

.. Precisa-se de uni que aprcsen-.c
fiança dc um conto dc- réis «11 di-
nlieiro ou apólice. O ordenado
será por nercentagetn ele quanto
cobrar. Kr.vie. Caixa Postal ,1:6,
carta dando informações. (Sooq

PHAílilGIA
Um senhor. po=suim!o iiiiirt phar-

ti acia em uni ponto central nos
subúrbios, e cm predio novo, coni
armações, balcão, laboratório, con-
sultorio, c mais iilerisilios, descia
encontrar uni sócio mie seja for-
m.-uio cm pliarmacia para dirigi.- a
mesma. 0 pretendente só poderá
dirigir carta á Caixa Postal .oil,
unta vez que o mesmo traga o ca-
pitàl de 5 :uüo:.ico. (S 903)

: Um senhor, possuindo um gal-
! pão em perfeito estado com o com-
! pritncnto dc 30 -neiros :por m dc
' ía-.glira, dynamo de 13 cavallos.
! transmissões cm fervo e unia serra

Casa Guimarães
c:—RUA SETE SETEMBRO-:::

Teleplione 0563, C.
Importante 

"reducção cm todos o,"
Calçados

Bor«guins Collegiaes n. 07 a 37 •
10S000

Ultima Criação dos Sapatos Colle-
giaes Mignon

N". is a s?.
N. oS a 33 -

SSOOO
0$ooí)

N. 34 a.41. . . . . • 7$"'.o
Depositários das alpercatas

3JtóEica-isro3\r

SALVAÇÃO DA
LAVOURA

Morte da formiga
Saúva pelo "Fui- I

minante Nacional";
Que é o unico processo cííicaz

dc (ormicida, o de mais fácil ap.
piicação c de preço ao alcance

dos pequenos agricultores

¦fci¥Ê~ÊÈè$K\

.Valiosos oMwtadós comprovan-
do a 'ita superioridade

THE I.EOI-OLUINA 1IA1L.
WAV CüMPAXY. LU.

Via Permanente
Atlesto sue o sr. V.ilentim

Loiics, fl.pp!icou na 3"n zenda
Modelo "HEMFICA". dc pro-
priedade desta Companlnn. cm
Ma cuco, listado . do Uio, 200
tu*bo3 de fortnicida de sua in*
venção, a titulo de experiência.
(_>.; resultados nliiido.i prova,
ram que. onde os gazes passam,
ns formiígns sauva» morrem.
De Iodas foniiicidas que (cm
sido opplfcadns otc boje» essa
ú a dc mais fácil applicação.
O seu preco está oo alcance
ele todo c qualquer .-irrri.Vtnr.
Af-siguado II. E. GUYTHER.
KnnrnÍ>ciro Chefe dns l.inlias.
(Carimbo da Companhia í-co-
porflinã' ctun data de 7 dc
.-.l.ril de 191C1, devidamente au-
tenticadò pelo ICngcnhciro que

assig*há carta).

UITKTH

Pedidos c informarjões a
SOCIEDADE AHOÍÍY.MA"FULMINANTE NACIONAL"

.123—Rua da Quitanda—120, 3"
andar—Rio de Janeiro.

(rlS 10

DR. SII.VIXO MATTOS
Lnnreiulo com Oi-midc-s Pre-

mios e incdnlliiis ilo ouro cm
Uxiioslções .Uiiiversties, Inter-
nacionaes o Naiioimes.

Uxtracções dc denlcs, sem
dor, 

Dentaduras de vulcauitc,' cada denle 
Òbturaçõcs. dc 5$ a. . .
Limpeza de deutes a . .
Concertos cm dentaduras

quebradas, feitos cm
quatro horas, cada cou-
certo .1
E assim, nesta .u-oporção de

preços razoáveis, são feitos os dc-
mais trabalhos cirursico-dcnlatios,
no cousu torio elcctrt.-dentario da

•IlUA UKUGD-AYANA, 3,
esquina da rua da Carioca e cm
frenle ao largo da Carioca; das
7 horas da manhã ás 5 da tarde,
todos os dias.
Tek-phoue—1535—Central

(1-7

E?ooo

5$ooo
10S000
S$ooo

10.1000

Ncurasthenia e Hysteria
DR. IIKUCULANO WXIIEIRO

Tratamento por processos
especiaes. Cons. liiuniiajaiin
n. 105, 16 ús 17 horas.

oj. m
Especialista cm moléstia dc

estoinagó, rins e pulmões.
Tratamento das anemias, de-
liauperaincillo nervoso, etc.
Moléstias de senhoras. Con-
sultorio: rua Rodrigo Silva,
5; teleph. 2.271. C. Das 2
ás 4 horas. Residência: tra-
vessa do Torres 17. Telcph.
4.265 C.

99SS
MOBISTA 

do clwpdos — Mme.
Niobcy, feii por 5$ e reforma a2^000. Trabalho francez. Fai cila.

peos ue luto a 5$. Acceita aíumuas
a ,,$ e a 1$, despendendo com cada
alumna cinco hora, por dia. Uua
BUC1109 Aires i;6. sobrado (antigaIIos.ik.io). (12C0 S) S

MME. 
NA.VCY — Esjiiríti. som-

íiambula, cura radicalnienle qual.
quer moléstia c tira atrnzos de vida,
evita .o gravidez c regula as mciK-
truaçucs, tem pcHleroüos Uilistnans pr.-rã sorte. Consulta gralis. das 9 ás
.1 Iiora9 da tai-dc. Kua Machado Coc-
liio 11, .91, Casa ele Hervas. (1325 S) t>

PENSÃO 
— l-oriiece-se de i« or-¦dem, a domicilio -e ncccitam-si*:

pcnsioni&taí 1 á rua da Alfândega 65.
2o amlar. (1282 S) S

Sprtivo
Comprae bilhetes nesta casa, e

tertis o futuro garantido. ;'olle
certa, pagiuncnto inunediato.' Rua
da Alfândega. 42, esquina da rua
da Quitando.. J. DUTRA Ct C.
Telcph. 412. N.

aWjAfSPASSA-aiS uma tinturaria,
., cm bom ponto, fazendo i.om ne-

gocio; i.rua Lavradio 11. a. (12931*)

2 ARMAZÉNS novos — Alugam-se** 110 opthno ponto confiucrcial; á
rua da Estrella ns. 47 e 47 A — Rio
Comprido, as cliàvcs c tratar no nu-
mero 45. (1161 S) R

Moléstias das senhoras,
pelle e syphilis ~J^ 

%
tencourt, parleiro, cura os tumores
dos íetoa e do ventre, as moléstias
das vias urinarias c genitaes da mu-
llicr, as metrites, os corrimentos ute-
rinos o vaginaes e regulariza ei inens.
truaçüo por processo scu. .Applica o
fiou c ÍÍ14, com ou swn injeccão e
esta sem dôr traia o diabetes,
hérnia (quebradura) sem operação.
Consultório perfeitamente apparcllia.
do; rua 'Rodrigo Silva n, aC, esqui-
na da rua da Asscniblca, das 11 áü
2 da tarde. Telephone z_*u; rcsideiv
cia .'1 rua Senador Euzebio .142, Con
sifitos gratis, (j 1180)

Doenças Cura ffíiTiintidíi
llg' e rtiiidii «io

garganta ossesiv-a.
nariZ (fetidt-z do nariz)

OUVÜlOS processo inteira-
boca monto novo.
UK. EURICO UE I.EM03

professor livre dessa cspcçial-idadc
na Faculdade de Medicina do Rio
de Ja-.ciro. Consultório, rui da
Asseniblca, 63. sobi\.do, das 12 ás
S da tarde. (] 6C.

D 
ASSE pcusão furta e variada,

comida feita com esmerada Hm-
péra. Pratos variadfcshuos: 'pastcifl.
empadas, camarões. c'.c. Preços dc
363 para cima; não s-e faz quçsíãd
de horário, nem distancia; rua do
Seitiide) .-c6. (Sru SI S

ÍJ*RAXCI:Z, 
injlez. allemão; bçõc;

em cursos; desde ic$ por inez.
Calligrapliia em -12 lições. rocUiodo
unico; i-1 lição gratia. Trata-se da.í
3 ás 3>.c das 7 ás 8 dn tarde; rua
Joaquim Silvo n, 52—Lapa. (i,3M S

wiswffiBBaiJiaaaiBiHMiiM
Ia cura í>a I
I SYPHILIS |

- I [1 Ensina-se a todos municio 13

RÜila de \m m WS-1 «^ t^^ii
i f_ terna ou externa e como H

tí podem cural-a facilmente Q
__! chi todas as , manifestações f?
tj c períodos. Escrever:. Cai- gj
Èd ,\a Correio, 16SC, enviando S
f? sc-üo para resposta. g

i íg-í ali -la-iEi-i-E:;:;esi:!r!B3*i"*:-;!S'!!-E;iproprietário de Rrande

\ QÇÃÔ cnttc ativigüé
ili. efieito a rifa

- Viça cem
um filiincic

para gravata úc briihar.lcs cam uma
pedra encarnada no centro, Devolve*
te a3 importoiicics gagás. (1340 S)

A PUOVEITBM 1 I I Liquidam-se
*... ;c Siirrcr de pi c de ir.io, (c.tio
gái«nctc, pata bordar,ti 10$,.20., 4e...
tos, até cocS; tr.vau.-rc novafl poi
vtfllias c conccria-se e.u-alqucr madll-
na; faz-se qualquer • transacção; pret-
ç.-, di Republica n. 193. .(".'-is i»i

circul;
quantidade de mattas, possuindo
uni predio c terreno cni unia das
estações hiarginadas pela Estrada
de Kcrro Central do Brasil (110
Districto Vecleral), próprio para
deposito de lenha, desej'a encon-
trar um sócio com o capital de
S ioooS.oòo para desenvolver esla
mdustria c assumir a direcção
tcclinicã.

Qucr.i estiver cm ccnal.Cus du-:-
ja carta á Caixa Posla! .;:6, acom-
panhada de troposta. (S 1333

IJQtWlESTA-SE eKnhciro sob l.yr.o-
Hj thecas de predit.s a jaros Ura-
tos heranças, inventario*. Apólices,
ã-luíueis dc prédios, ir.cimo uioíru-
to oj dotal; comprnm-íc predios,
terrenos fazendas, «tios; rua da As-
scmbr&n. ti7, i° andar, com o sr.
Moraes, sala 4, U299 S) J
¦IT-OtlNECE-SK
J. em casa de .—..-
nado: Danu» «v *%.

i.-oiii,icn-..v pensão á me.i e
1 em casa de farr.illa; na rua Se-

.1J0.Í 5.. S

Cura radical
Da fiONOimiIiU CHRONI-

CA ou R-EClíXTli, cm poucos
dias, por processos modernos, sem
dòr, garante-se o tratamento. Tra-
lamento da syphilis. App. 606 e
cji4. Vaccinas de Wright. Assem.
Iiléa ex. -Ias S ás 11 e 12 ás 18.
SERVIÇO N0CTÜRXO, 8 lis
10. — Dr. Tedro Magalhães.

K 5493

GRANDE HOTEL
— LARGO DA LAPA —

Casa para famílias.c cavalheiros
de tratamento. Oplimos aposen-
tos ricamente mobilados de novo.
Accessorcs, ventiladores c coziaha
de 1* ordem.

End. Tclcgri "Grandholc-l".

AGENTES 
nos Estados — Accei-

tam-se na fabrica de carimboi
c gravuras, á rua Sachet ti. 18—Kio.
Peçam condições a José Xavier. Op.
tinia comniissão. (-149 S) J

ALUGA-SE 
a família a boa ca-a 30

da rua Contra-Alniirante Iiaptista
das Neves, antiga rua da Luz, proxi-
mo á avenida Rio Comprido. (642.DH

VKNDIC-Sí'. 
nm bello predio á rua

Barão de Mesquita 785.com duas
linhas de bondes, tendo duas sal.i=,
nlct.i. 7 quartos, mais um fora, l..i-
nliéirus; boa cozíiilin, conslrucção dc.•Qantnr.íi» cltíctrioidade e gaz. lista
cm pinturas c forraçõea*. Trata-se <x
rua Alzira líramláo n. 5.1, Conde dc
Bomfini. (S53 N) J

I-cla
dr..
Luiz
dc

Lima
Consultas gratis
Bittencourt, da' Faculdade de Medi*
cina d.i llaliia, uicdico e operador
especialista cm

mofestias dos Olhos,
ouvidos, garganta,

nariz e doenças nor-
vooas.

Todos os dias, das 3 ás C liorai
da tarde. Kua Rodrigo Silva n. 26,
ij> ítfidar (entre Asscmbléa e Sete de
Setembro). Consultório çierfcitamctttc

apparelbaoo com toJo o material pro-ciso pari os clames c os tratamentos
constantes dessas espccmliJadcs.

(J 7'2)

LINHO LINHO LINHO
jPartiaas para jfa<nailla,s

VENDA A PRESTAÇÕES
JLeopold Strass

IC9, AVEISIDARlOBRAiaDO-Sajlai^
1* JjJLj LO l.'I-IOJN JB : JN»_»RT13 Ü 3iJ 4

LEOLQN!
Vende-se um optitiiò terreno,

oromplo para ser cciiíicado, mediu-
do loin. de frente por 40111. dc
fundo, lia rua I-rancisco Ludolf;
iraia-se na nu Buenos Aires 133;
Pliarmacia, (S 93O

FEUIMS X
darthros, cczciiias, sardas,
pannos, coiniçhScs, etc, des-
ajiparuccm .rapidamente i.san-
do Pomada Luzitana. Caixa
1S000. Deposito: Pliarmacia
Tavares. Praça Tiradcutes
n. 62 (Largo do Rocio.

A <tO.-,n

Pinturas de cabellos
Mme. Ribeiro particularmente

tinge cabellos com um preparado
vegetal ihoffensivo, de sua. pro-
pr.edade, á rua de S. Josc, O?,
sob. Próximo á Avenida. Telepho-
a? 59:1 C. (S J129

PREDIO NA LAPA
Compra-se um pecjitcno prcaio

térreo, mesmo velho, na rua Theo-
tonio Regadas, Joaquim Silva, 'iuy-
lor, ou 'proxBnidades. Cartas a
Azeredo, Caixa Postal i.-ji.

('R itaü

17, Senador Euzelilo, 17
Vcndcm*so mn*.4i- a prestações; os
preços c condições ao alcance de to*
doa. (A _.5:j

mm
Gelatina colorida para vidros a

1Í500 c :. o metro, só na Casa
Santos, dc .papeis pintados, á rua
da Assembléa n. J.8, conto cia rua
da Quitanda. (S 873

ESPELHO
Venüe-se um de tres íaces, era

perfeito estado; para ver e tratai
ua tua % -s ieictabre, Si. (itoij

-...-*.*' r **mwM**9^*ii*toamJx**á$t*>*t!i,-sJ* s^^èSèí^sÉt^^^iíàáseáSaE -rt¦ ¦?-.'---.*.*-*•'¦--.-.>•«•—; -
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AVISOS MARITIM-OS

IÜv'

LLGTD BRASILEIRO
PRAÇA DAS MARINHAS

(ENTItE OUVIDOR E nOSABIO)
Linha de Laguna

O paquete

SÍRIO
UNHA DO NORTE

O paquete

Maranhão
Sairá amanhã, quarta-feira,

S do corrente, ás 12 horas,
para Victoria, Bahia, Maceió,
¦Recife, Cabedc-llo, Natal, Cea-
rá, Tutoya, Maranhão, Pará,
Santarém, Óbidos, Parintiiis
Itacoaliára e Manáos.

L1KIIA A3IKBIOANA

Minas Geraes
Sairá 110 dia 21 do corrente,

ás 14 horas, para Nova Yorli,
ísesilatído cm Bahia, Recife,
Pará e San Juan.

Sairá sexta-feira, 10 do
corrente, ás ia lioras, para

Santos, Paranaguá, Antonrna,
S. Francisco, llajahy, Floria;
nopolis, Rio Grande c Monte-

video.

Linha de.Sergipe
O paquete

JAVARY
Sairá, quinta-feira, 23 Jo

corrente, as 16 horas, para
Cabo Frio, Victoria, Caravel-
Ias, P. Areia, Uliéos, Uahia,
Aracaju. Penedo, Maceió o
Recife.

AVISO — As pessoas que
queiram ir a bordo dos paque-
tes levar ou receber passagei-
ros, deverão solicitar cartões
de intjrcsso, ua Scc.ão do tra-
fi

O figado é um dos órgãos mais importantes dà nossa economia.
Ura figado desordenado causa à perda db appetite, prisão de

ventre, dores de cabeça, infartaçio depois de comer, perda de ener-
gia para o trabalho physico e mentaí, perda de memória, cansaço,
palpitação' do coração, sómno desassocegado, urina carregada, tns-
teza, etc. ,

Era seguida aos symptomas acima mencionados, sobrevem um
eslado nervoso que produz graves resultados; como sejam liypocou-
dria, perda de poder sexual, _ctc. „_„.._,,

A9 PÍLULAS UNIVERSÀES MELHORADAS DE PIORES-
TRELLO, contem era si os agenteo medicinae3 para combater os
inales acima enumerados.

Estas pílulas são coqjpostas de vegetaes, e o seu uso nao requer
resguardo, nem de boca nem de tempo. — Caixa, 2$5oo._

Remette-se pelo Correio, uma caixa por 3$ooo, seis caixas por
i3$ooo e 12 caixas por 26$ooo. Não se acceita sellos nem estam-
pilhas. ¦

Vende-se na *' Garrafa Grande
Rua Uruguayana n. 66 e Avenida Pa:sos n. 106

Perestrello & Filho
Em Nictheroy, Drogaria Barcellos

(M ijs6

ÜE

Quarto com pensão
Uma moça de familia muito

seria, deseja um quarto mobilado
ou não com pensão, "em casa de
familia de tratamento . e todo o
respeito, que seja no centro da
cidade ou perto.

. Quem tiver, dirija carta para
esta redacção a J. G. - (S 1257

1 Sementes de capins gor-
dura roxo, e jaraguá

Vendem-se, novas, garantidas,
na Casa Pinto, Lopes & C. Rua
Floriano PeLolo n. 17., telepho-
ne Norte 3.006. -

MALAS

PENSÍO Tmo PHARMACIA

Alugam-se bons e confortáveis
quartos a rapazes do commercio,
cavalheiros e casaes sem filhos, a
..$000, 6$ooo e 7$ooo diários, com
ou sem pensão. Bons banheiros,
água quente e fria, 'clccricidade,
telophone e todo o conforto, rua

Telephone 5853, Central

Pomada de R. L. de Brito
(ANTMHÍRPKTICA)

Approvada e premiada com meda-
lha de ouro

. liifállivcl nus empigens, dar<
thros, espinhas, friciriis, sarnas,
lepra, cpinicliões, eezemas, pannos,
feridas c todas as moléstias da
pelle. Lata i?3oo. Deposito: Dro.
caria Pacheco, rua dos Andradas
ti. 45, e Sete de Setembro 81.

"99 J

Artigo solido, elegante e .bara-
tisõimo, só na .'1 Mala Chinesa.
Rua Lavradio. 61.

MOVEIS
COMPRAM-SE MOVEIS

USADOS
Mobiliário completo ou avulsos,

qualquer quantidade, paga-se bem,
na rua Visconde de Itauna n. 137
praça -11 de Junho. (J 477"

"A GARRAFA GRANDE
Passos, 106.

EM Nictheroy, drogaria Barcelos

pois é o unico preparado
com o qual consegui ter
cabello e não ter caspa.

Não acceitem outro ein
substituição; exijam ode
OLIV-KR que terão re-
sultado seguro.

Pelo correio 5J, Nâo so ao
ceita sellos nem estampilhas

VIORQ 3$000
E5m toclíis os

jp eríumáriaai
drogarias»

o. pharmaciaae ua
Uruguayana 66, o Avenida

(M 031)

FORMULA DE BRITO.
_ Approvado pela Inspectona de
Hygiene e premiado com medalha
de ouro na Exposição Nacional de
1008. Este maravilhoso peitoral
cura radicalmente bronçhites, ca-
tarrlios chronicos, coqueluche, as-
thma, tosse, tisica pulmonar, dores
de peito, pneumonias, tosse nervo-¦r -.. !,,!!_-=.. _..»,..J!n SUffO

la-
etc.

sas, constipações, rouquidão,
cações, doenças de garganta,
ryrige, defluxo asthmatico,
Vidro, i$5oo. - Dei;031t0.3:.D.r°Q
garias Pacheco, rua dos Andradas
„. 45; Carvalho, á rua Primeiro
de Março, 10 e 31! a r"a Sete-ar
Setembro, Si c 99. e a ™K "a As-

Companhia de Loteria;. Naclonaes do BrasU
ExüacçõespaMlcaa sob»aü_c__i_aç--do governo

tederal és 2 If2 e aos sabbados
ás 3 noras, á

Rua Visconde de Itaborahy N. 45
HOJE HOJE

345-13*

BARBEIRO

ít Pêndula Brazil"-
Desejando seu proprietário revi-

rar-sc .para o interior, vonde a sua
bem installada, sortida e acredita-
da pharmacia, em rua de grande
movimento e próximo ao centro
commercial. 'Sendo negocio serio

c decidido pede seu proprietário
ser .procurado por quem queira fa-
zer negocio e não tomar r tempo;
acceitando offerta'5 razoáveis Cnr-
Ias, .por favor, a José Ferreira, rua
Gonçalves Dias n. 15. para ser
entregue a H. Ribeiro. (S 1281

DRA. M. DE MACEDO
•Especialista cm moléstias das

creanças e senhoras, com lonun
pratica, trata dte todas as doença*

infeccionaes, llcmorrhagias, Sus-
pensões, etc. Attende a chamados,
Telophone, Villa a.5?8. A's quin-
tas-feiras, grátis aos pobres. Con-
sultorio, rua do Theatro, i«j, 1"
andar, das 2 ás 3. Residência, rua
¦Ibituruna n. 107 (antiga Campo
Alegre). (M b-l.i

140 Rua da Quitanda, 149
REI.OJOARIA E BI-

JOUTERIA
— Especialidade em concertos de relógios e jóias a preços mo-
dicos! Grande sortimento de relógios Vigia, Torre e outras
qualidades. "Clubs Maisonnette". Joiase relógios a presta-
ções semanaes de s$ooo. Recebem-se assignaturas.

(em íóruia de pílulas)
O mais poderoso especifico para a cura da Sy-

pliilis c do todas as doenças resultantes da im-
pureza do sangue. O DEPL1Í ATOL é im-
mincntemoiito superior nos seus clíeitos a todas
as injccijOcs. Garante-se a ciira.

Tubo com 32 pílulas, 8 a 10 dias de tratamonto,
riJOO'), pelo Correio mais 400 réis; G tubos, 27$.0_, pelo
Correio mais lJOdi).
DEPOSITO GERAL: Pharmacia Tavares
68, Praça Tiradentes, Gíí — Uio do Janeiro

Moveis a prestações
Por que v. ex, não visita a

Casa Sion, na rua do Cattetc, 7,
que entrega os moveis na 1" cn-
trada de 20 T c os seus preços
são baratissimos. Cattetc, 7, tele-
phone 3790 Central. (S ao4t

Quartos mobilados
Aluga-se em casa dc familia de

tratamento, para um casal sem fi-
lhos, ou a cavalheiro de tratamento,
com ou sem pensão. Telephone.
Rua í'rancisco Muratori n. 16.

, (M 1.033

A'S SENHORAS E SENH0R1TÂS CARIOCAS
Fareis grando economia o nmlareis sempro elegnn-

tes si aprenderdes a cortai' o u fazeis vós mesmas, vos-
sos vestidos o vossos chapéos. Garantimos que Acareia
habilitadas cm a MEZES, o só pagureis os 2 PRIMEI-
HOS, sendo o tt° gratuito para a pratica. Mnmliic pedir
prospectos ú Avenida Rio Branco, IOO - 3" andar, ú
directora do Curso do Prendas Femininas.

Vende-se uin 'bem àfreguczàdo
na 'Estrada de' Santa Cruz 2.254,
por motivo do dono ter que se rc-
tirar para fora, preço de oceasião.(R 1,18S

Mme. VAGUIMAR LANZONY
participa ás suas amigas

Fabrica: Pbarma-
cia Santos Silva, rua Dr. Aristi-
des Lobo n. 229, Iclcphone 1.400,
Villa.

sembléa 11. 34.
ilva

frèguc-
zcs que mora na rua D. Çiiurn
de Araujo n. 71. Attenção: traoa-
lhos cm costura com perfeição.

(J 4-|5

XAROPE DE S. BRAZ
'Ciiru 

tosses, brpucUito,
cliu", tuberculoso c iistli»
o é tor cortezt. tio ostar
KSXUSi'! CS OUTROS
XAiiOPESqite voa

coqueM-
Tomai-
curado.

Ií O N S
«lTorcceiu».

m

Préyò do vidro 2,.õ00
Exija- o de S. BK.-Z

Drogaria. Barcellos — Nictlieroy
Depósitos : Uruguayana, 01 j p rn
Marechal Floriano, 53,.... ...r 1\1V_I
Asseniblóa 'Ji.. :.•< '

W$Êà&

Ajudante ^guarda-livros
Precisa-se -ide. um rapaz com

pratica de eseriptorio'commercial,
e que saiba . <ísç'rifver ein machipa
Kcuiinglon, Dirigir-se' ã rna Chile
n, 29 . .j,v: , . (S i=S3)

:'i-Jt Dr- Bengné, .7. ru? manche, Paris.

PHARMACIA

Menino José'

20:000$000
Por 1$400, em meios

_^V 111 £-1-^1-_t
aao-3 i

16:ooo$ooo
Por 1$600, cm meios

SSa-totoaclo, 11 cio corrente
A's 3 horas da tarde-310-22

SO:OOO^pOO
Por l$0OO, ein décimos

Sabbado, 25 do consente
A's 3 lioras da tarde—300 —30

100:000^000
por WjSOOO, em décimos

Grande o extraordinária Loteria do Natal
S.ibbiulo 23 de Dezembro ás 3 horas da tardo

INOVO PLANO U47-1*

1.00 0:000^00 0
Por 56*000 em oetogesimos a 70i»,m,

Este imiiortunte plano, além üo premia maior, distribuo mais»
1 de IOOíOOO», 1 de J<>:OOOf_, a de í<-tOíiO$,

1 ae 5:000$, 10 de ;2:000>#, 18 do 1:000
e SO de ISOsOOO

i.n,i b,„ \i.„.„i *„¦„«:„ a* Os podidos ilo bilhetes do interior devem ser nci,m_m»Filho do Sm-, Manoel Anlonio do |l|â^ d(J Illfl|8 7QQ A Q .,te do ^ |o e („rWdogEspirito Santo -rcsidendente era |1()S g NAj5AREX,i & 0._ BUA DO OIIVIOOIIAcaoly-fcsp. Miiuo. x 04 CA1XAN. 81T, Tcleg.IiUSVBl., e na casa V. GUI-Curado (íe grande crq£ofe MAlUEg HVA DO UOS.UUO 71, esquina do beco das Cau.
pcllo t.co.i.panhadodccoeiira.eom -„- __ 0t|,X(l do Coi,íetô 1<a7atHo Eitxtr de Nogueira do Mico. .
Chco.JoSo da Silva Silveira, I ..„,..„,,.»,..„.•Agtó,»«-«.. ! CARTEIRAS ESCOLARES

Venilffse nma Vor 0!lu' «'un.;os'
dc esquina, bi.su sortida, próxima
íío centro, e bem dcseinharaÇaila.;
Tratar á rua d.i Asscnrliléan. 34.
Drogaria. (3 1272)

M

Deliberação de ultima hora
Afini de tornar conhecidos os

Cofres Americanos de D. F. S.,
sob o n. 11.207, durante o niez
corrente, grande abatimento; rua
S. Pedro 180, próximo ao largo
do Capim. (S 13001

Moveis novos e usados
Compram-se avulsos, gttarni<;õe9

completas, tapetes, metaes, louças,
etc. Recados por escripto a Pin-
to de Andrade, rua Marechal Ho-
riano n. 13S, casa dc fumos.

397' J

UNHAS BRILHANTES
Com o uso constante do Unho-

lino, as unhas ademirem um lindo
brilho e exeellente còr rosada,
<iuc não désappárêce, ainda mes
nio depois ile lavar as mãos divei-
sar. vezes. Uni vidro, i$5"o. Kn-
metle-se pelo Correio por .'rfouo.
Na "A* Garrafa Grande", rua
Urugiiayaiia 11. 6rt, e Avenida Pns-
sni, ioo. Kin Nictlicruy; drogaria
Barcellos; OI 'J--

COLLA DE PEIXE
O possuidor da parente S67S,

lrvn ao coiihcc.ihiónto publico que
está ço.rcndo processo criiiic nas .1"
e 4" '.aras criiuiiiacs, contra os fal-
sificadoies da dita patente, e qne
o seu produeto está acoiidicioiiadò
em condições de iiiro poder ser cou-
íuiididó 1:0111 siniPares,

São seus depositários os srs.
Paiva K: Sanipaio, á rua S. Pedro
11, 140, a quciii pôde ser dirigido
qualquer pedido. (S4.P)

Soltigjo ft3t_rlli3ala para :ia93tti83ia local o:u"pjquana 
cirurgia o cirurgia

dentaria '¦__..—,^b.

EITaito
ImmaJlU) seg.i-

ro o ImffJiiiv j -XI) o 1:1-
tem cocaína nem seus derivados ,- .V

venda nas casas : Hennany, Cirio, Moreno, Horlldo & C.
etc. Rio de Janelro-Prcgo caixa de2i amp. 5$0üO.

---. ijOiS2>

BMttEB_.T.GUE
CURA TOTAUMENI

RHEUMATISM O- GOTA
NEVRÀLGIAS

Venda em todas as Pharmacias

DENTISTA SALA

OVEIS
CAS.Y QUK YKXnK MAIS

iJU.ATO XI'

"A COMPETIDCRA"
VXX ijl
Çaiiiás i

;jo:
tóilctlcs,
sue io e„
.l-l-vcílirl'
t;'.üird;i.!j
:-.ti:is
a -5"
até (

IAI50K Rlí?.KBrp.
uerõba

30?.

75
criiiil, :S$,
80 c Í)U$J

i.in$; me-

para
juS ' ",0$, jci$;

>S :'íoS iniS ¦ 1
ct-ln,';:..$. -5Í ;i ,15$; guar-

•I.S.. 5«r5 iooS a i.i"$!
as', ,>-•$. .i.í$. -\^% c i2«.$:

,io!)Í!i-'is u"S. too$. 1 :o?
;oí; cuar(íã.co!iiÍdas, ííS, 3>

6çí$í RUôrilari-á-ãcas luo'^, 175$
nic -'oú$: preços a dinheiro,

Ricos dor mito rios. cstylo nllomão, e
a CíipilcK vciiiicià-bc a dinheiro e a
prestações. (K40S)

oS. 150$
.ü$. 455

CHIS
Precisa'Se 4° ¥fa pharmacia, na | Aluga-se uma grande e liem

estação de Quiiiíjiio llocayuva, oul installada sala para collcyio, ate-
Madureira, .parrt' dar consultas;i Her, eseriptorio,, gahmcte, etc.
carta «resta Tedàcção a. M. -P. I Optimo local. Consiitui.ão, 361

;¦' (R 1051' ' t'S 12C6

EOI-LIDO MAIÜ& C.
:'J:^r.CASA FUNDADA EM 1873

Unloos depositários do cimento inglez
. "JVHITK e BKOTHKK-.",

tinta liysienica OLSINA, H.VRNOTj
TI.I_PJL.E31. pura matar o carrnpulo do gado

TELEPBÒHR 271 - Rua do Rosário 55, 58

ExcoMenfe emprego de
capital

Vende-se por 173:000$ livre c
desembaraçado, , negocio directo.
com _ o proprietário, esplendida
propriedade cm forma de Villa,
com mais dc 40 casas novas, boa e
solida construcçfio, com todos os
requisitos de liVRiene, luz electrica,
ajjiia ein abundância, ruas onlçadas
a pa Vá 11 o! ip 1 p e d òs, estão todas alu-

gadas, apezar da crise, dão a ma-
gnifica renda dc 33 :ooo$ooo an-
ntiaes, podendo breve render mui-
to mais, próximo do Jockcy Club;
intorma-se á rua da Urnguayaua,
1.1, ourives, ou cartas ao sr, N.
h.

GOSINHEIRA BRANCA
Prccisa-sc de uma, de forno c

fogão, que dê boas referencias dc
sua condueta, para Therezopolis.
Para mais informações dirigir-se á
rua Chefe de Divisão Salgado, an-
iiaa Cassiano, 11. 19c Paga-se o
bonde. (1250J)

REPRESENTAÇÕES
Par:i Rio Grande,- Pelotas ou todo o
líslado".» Acccitivsc dc casas commer-
ci.ie-i c estabelecimentos industriaes á
coimnissüo c consignaçücs. l*ara ia-
formações com o sr. Antônio Cravo
mi líniprcãa de Mineração c Tinta*"Ancora", í\ Avenida Uio Branco 17.

ARMAZÉM
Aluga-se o da rua da Lapa nu-

mero Cp, esquina da rua Joaquim
Silva, completamente novo, com
dois andares, próprio prira qualquei
negocio; trata-se na praça Tira-
dcnle3 11. 32, Café Criícriuin.

(M 740

CASA EM PETROPOLIS
•Vt/i

Aluga-se uiim hoa casa paia pe-
quena familia; 1em jardim. Traia-
sc nu-Pensão Central, Aielrapólis..

,: fi % -• '-, (; '• S <I104^ ''
" "fiM-.

CONSULTÓRIO MEDICO
Aluga-se um espaçoso com do s

coiiiipãrtiincntos, no .• largo , da Car
rioca, 24, í". andar,, csüuin;! da, t

PARA
K50B.IL.I-S

9 peças 608 e 7 5000
63, RÜA DA CARIOCA, 63

Teluplioue ;,'.>7I, Central

Vendem-se (piasi nova3, quadros
negros, cadeiras moveis de todo
preço. Rua I?rei Caneca ns. 7, a,
ii. Telephone: 5.092, central.

(M 853

GOMMA STIGK-PHAST
Vende-se tuna partida ilcssi

gomma, chegada pelo ultimo va»
por. Preço de oceasião. Trata-s0
na rua da Quitanda n. 74, cota
o sr. Campos. R 6lt

ACADEMIA DE COMMERCIO
FUNDADA KM 1902 — TÜAÇA QUINZ10 DB NOVKMBItO

instituirão de Knsino Superior do Commercio, 110
1.1o do Janeiro, que con feio diplomas do "cura*
.ter official" (Lei Federai 1». 1330, de O do «Ta.
neiro do 1005).

CURSO DE FERI1S
liara preparo do exumo do ailmissão o matricula dircctii 1111

segunda sério do Curso Coral (Dezembro u 3itu\'o)

Aulas diurnas e noçturnas
10XS1XO j;.SSEXOIALME!.TK FUATICO—Peçam prospectos.

Continua moi-.-m.Io na rua Gene-
ral Calhara 17S. (S oío)

SARNAS 13 ECZEMAS

Ouro a 15850 a gramma
PLATINA » 8*000

prata, brilhantes e dentes de den-
tádttfas velhas a 500 rs; cada um,
Av, Central 11. 105. Casa de Cam-
hio. (S IS*

Moveis a prestações!
Comprem na Fabrica Vèigín

A mais antiga. A que offercco
maiores vantagens. Rua Scnadolí
Eu2ebio 222, Avenida da Mangue,

(R nio)

CURA A

Sanacutis
^TTmryT^TTTIIYTTllt-.i

Prccisa-sc prira camisas de lio-
mcm, na fabrica Amazonas, á rua

.da Carioca n: 77. (13 1.020

Tratamento rápido, radical, racional e scientifico
JDA.3

eridcis

Tff^TURARIA RIO BRANCO
s9 — AVENIDA MEM DE SA' — 29
Attcnde imracdiatamente aos chamados pelo telephone —¦

Central 4934, para buscar roupa nas residências — Limpa o
terno por 3$ooo, lava por 5$ooo; tinge a roupa sem desbotar —
Especialidade cm trabalhos em roupa de senhora,

PREÇOS iUODICOS

MOTOR A GAZOLINA
Coinp"a-sc um dc 2 a 7 II.P.,

que esteja ein liom estado c possa
adaj)tíir-50 a qualquer barco. Ixt-
foriiiacões a Ad. I,., Caixa Voa-
tal -SS. (Ri-'-r.l)

Vias Ui*ii.aría8
Sypliilis o moléstias de

senhoras

DR. CAETANO JOVINE
Formado pela Faculdade dé

Medicina 1 c Nápoles e hnlii-
litado por titules da do Rio
de Janeiro

Cura eff.ccral e rápida dc
estreitamentos urdhraes (sem
opirtrisãul, goilorrlléás chroui-
cas, cystites. hyilrocoles, tu-
mores; impotciiciíi. Consultai

das o ás 11 e ilas 2 ás 5 —
Largo da Carioca, 10, sob.

Pomada tíe R. L. de Brllo
(.WTI-Ill.RH.TICA)

Approvada c premiada cor.i me-
fUúha í/í? outo

Infallivel n.vi empigens, Jarlhro..,
espinhas, fricifas, sarnas, lepra,
comichScs, cezemas, pannos, feri-
das e todas ns moléstias da pelle.
Lata i?5oo. Deposito: Drogaria
Pacheco, rua ilos Andradas n. 45.
c Sete dc Setembro Si. (S i.i.to

FUNDIDO Ef_11901
Unico estabelecimento de ensino musical, no Rio de Janeiro,

congênere ao Instituto, que tem apresentado, com verdadeiro sue-
cesso perante mesas examinadoras officiaes, áluinnas com o curso
comnleto, o&tendo distincc/ics.

Dispõe o Gymnasio dc optima corporação docente, composta de
11 professores e 4 adjuntas, para aulas diurnas 011 noçturnas de
piano, canto, violino, violoncello, flauta, oboé, clarinctta, theoria,
solfejo, canto-choral, harmonia,' coiitra-poiito, etc. _

. líxpediente para matriciilas, di s úteis, das 12 ás 18 lioras.
Coirlribuiçõcs mensaes adean tadas de 10$ a 3o$ooo, conforme

as aulas escolhidas. Matricula annual 5$ooo. Por systema coope-
ralivo o aluiuno poderá tornar-se gratuito.

Sede : PRAÇA TIRADENTES N. 9 COWfAlHHii TEC«
(S 1255)

V. Kx\ SÃO QUER MOBILAR
SUA CASA SEM GAS-

TAR DINHEIRO ?'
E' o que pôde conseguir fácil-

mente, por aluRucl mensal c modi-
co, todos os moveis; rua do Ria-
cliuelo 11, 7, Casa Progresso.

AUTOMÓVEL

«1 '-nnpsúwp* Dias. lh_l_í2_? ¦ ' CuS.TUREInflS

.• lio tm tm Prisão fli .««-(i ^^«^íPwJ a

OMoesinio rtu> _^É^BfcA^\l\*l'^ ofllciíTmsüi» BB --«____.« Li3

tàftâ^pP^r,.. anemTa 1 Li A IVI A H A1
f$$P*^ CHLOROSE, DESiUDADE | 

Mooodo sempre 3

CHAOARA  DINHEIRO. 
"^^fS!^1^

A!uKa-sc um bom quarto cm Ganha-se facilmente^ depois de Casa fllll,1'líl!l ™ -«SO
casa dc familia, a rapazes do com- diplomado cm Guarda-I.ivros pelo «»» ^1
mercio ou casaes 'sem filhos. Rua Instituto Commercial, R. Ouvidor JjWl SjS
Haddock I.obo 1153. (S 1289 n. 7.1.  (gs-^ ^M Ma

'"'" sr 
tUTMfà IT I Grande stock de todos 03 forma-

"" 
Iwi. EL 9 tos são fabricados com ferragens

S^ KO nieilalliris de miro na jwposiyuy

para
i\ SANTOSINA (pomada seccativa) é o remédio aconsclliadci

o tratamento rápido, radical, racional e scientifico de qualquei
ferida nova ou antiga. •

A SANTOSINA desfaz as carnes esponjosas, amadurece e faa
rebentar os bubões venercos, os panaricios, os unheiros, os antiira»
ses e os tumores dc qualquer espe cie, «em ser preciso rasgal-os ít
ferro, impede-os de gangrenar e ci catriza-03 radicalmente.

Cura as chagas ou ulccras, os Rolpes e as cortaduras.
Desiiieha as inchagões, tacs como ns eiysipclas, as pernas iiicha'4

das, rcstiluindo-as ao seu natural.
Cura as empigens com bolhas e vermelhidão, os destroe e aí

sarnas.
A comichão dcsapparecc cm poucas horas com a applicaçao aen

ta pomada.
Cura as hcrnorrlioi.lcs externas, allivia como por encanto o pr«J

rido ou comichão desesperada 110 ânus e desfaz completamente os tm
mores lieniorrlioidarios ou maniillos. Cura as queimaduras'.

lisra pomada & muito fresca, não exige resguardo e deixa tra*
baliur. '

Preço da lata 2^300, pelo Correio,
los nem estampilhas.  

3?5oo, Xão se acceita scl-i

Encontra-se ii'A GAUUAFA OriANDlO
66 3PLXTA. XJRXTGÍ-XJ-___"Sr__--.-VjíSL 66

PERESTRELLO & FILHO
e £_ A-vei-ictn, IPíxssom IOO

E cm Nictheroy, drogaria Eart!lo9. (M 93S

Praia do Flamengo 84 Casa na Avenida Atlântica

Vcmle-iv ...a barata "Metz" de
23 IIP., pintada de novo, e fun-
ccionando bem. Preço 6oo$ooo.
Ver c tratar na garage á rua Mau-
rity, n. ?o. (S 1253)

C A C II O il R O S
pa feira, dár.thròs

AGENTES
Precisa-se de bons. ãctivps e

bem apessoados, no Instituto Com-
mcrcial, K. Ouvidor 73. ÇS S61

GONOIWAS
cura infallivel em .1 dias,
sem ardor, usando "Gunor-
rito.". Garante-se ;i cura
completa com um sò frasco.
Vidro, 3?noo, pelo Correio
5S500. Dencfcitp geral .
Pliarmacia layares, _:_. praça
Tiradentes,
Janeiro.

A lepra, santa.,
todas as inánifestàçüea malévolas
Delle, tn>4 Ctichorro*. cavallos. tíaíos e
nus varias espécies tle Ratlo. são cura-
tias com o "SaHao DoRite". J.sto sa-
bão liíata ns piolhosi púlgasj licrnes,
bicheiras c os carrapatos nos animaes.

í.ata 2$oon, pelo Correio, iÇopo.
Xão so acceitaiii sei tos .icm éstamj i_
Uiás; l*ctlidos íi Perestret'o & lfiIliot á
rua UruRiiavana có c avenida PitssÒs
ib6_ Km Nicthcroyí drogaria Itarcél.
Ins. (M 92.

ASTHMA

"AFRICANO"
Contimm morantlo na rna

General Cumaru 118. (B1015

HYPNOTISMÔ ij
Curso do Professor K.VD1R, 11:1 rua Mariz o Ilniros

11. 87. Inscripções toilos os tllus, Uas 8 ás 11 c dns -1 ás
S horas.

IVlo sou íncthoílo ile ensino, com 8 lições apenas, ju
podeis influenciar c ilominav otitrns pessoas! (1148 B

SYPHILIS
Essência (lepnrntlva eonceii-

triulti do earoba niiudu
(Formula de llrito)

Approvada e premiada com nic-
dallia de ouro. Cura: empiges,
boulras, sarnas, doenças do nariz
c dos ouvidos, borbulhas, comi-

cbões dárlliros, .pãniiòs eezemas.
erysipela, sypliilis c ilieumatisiiio
aiiirso c recenle. Preço 2Í500.

Deposrjtos: Drogarias Pacheco,
rua dns Andradas 45; Carvalho,
rua i" de Março ip; rua Sete de
Setembro Si e 00 e á ara da As-
sembléa i.|. Fabrica! Pliarinacis
Snntoi Silva, rua Dr. Aristides
Lobo 229. Tel. 1.4.1. Villa.

TRABALHOS TECHNICOS DE QUALQUER NATUREZA

IMPORTA E TEEM Ei» STOCK:

Wachinas motrizes c oporatrizo», Ferrntiiiont.is, Ac-
cúss rios ps»ra mat liitias, Uomb s, K.s>'npli;ni<lro.s,

Soudas, Moines, Oleot», lintn*, Vernizes,
liorracii 1 Gngiti.s, cte.

MATERIAL ELECTRICO E II.STALLAÇÕES
Una V. lUo líanco, 00 TelOK. " TIlCHNICIA"

Grande stóck de todos 05 forma-
tos são fabricados com ferragens
privilegiadas. Únicas que obtiveram
medalhas de ouro na
Nacional de iooS._

Kua da Constituição n. 3.
RIO DE JANEIRO

PEXSAO FAMILIAR VIENNA
Alugam-se bons quartos com to-

do conforto, a familias e cava-
Ihciros. Teleph. 3Ü04, Central.

3964

Aluga-se, por. prazo determina»
I do, boa casa mobilada para fainií
lia de tratamento. Informaçõeê
na rua N. S. dc Copacabana uu»

Imcro J.057, das 14 ás 17 horas.

Kio Uo Janeiro Tolophone. 20 7-Norte
Ca xa—1488

A cura só se obtem com o espe-
cifico descoberto pelo dr. Kiuy's
Piihner, o CARDIOGENOL ;nr"iú
falha nas affecções, chiados no
peito, falta de ar, accessos. Hro-
itaria Granadp & Filhos, rua Uru-
cuayana, 91, Rio de Janeiro.' Vi-
'Iro, ú$ooo; pelo Correio, S.;500.
Ilrogaria Rôdrigttés, rua GonçaWei
Dias, 59. (R ia.12

EM liOTAFOGO
'Alugá-sc ut..ci csplchUitla

completamente mobilada, para
milia de tratamento, com 6
tos, 2 salas, banheiro com
quente e í-íl.i, cíp.i,
tal. e demais

Para ver e
rianá 11. i3r,

ea=a
fa-

luar-
.ia

grande quin-
ctuleuciás.
: :• á rua D. Ma-
qualquer liora.

.(S 1263

»* Tiradentes, 62 -- Rio do ,:
» Janeiro.

DOENÇAS DQ CORAÇÃO
Pontadas, palpitacücs, cansaço,

falta de ar, pés inchados c hyJro-
psias, bater forte c irregular das
artérias, do pulso e do pescoço, e
as lesões no coração, causadas pe-
ia syphilis, rlieumatismo e arterio-
sclilerose, curam-se com o CAR-
D10GEN0L, grande descoberta
aphrovada pela Saitilc Publica, pa-
ra essas moléstias. Granado & l'i-
lhos. Rua da IJrúguàyaha n. 01,
Rio de Janeiro. Importantes attes.
tados das pessoas curadas c dç^ine.
'licos notáveis. Vidro, 6$ooò: Pelo
Correio, 8$5oo. Drogaria llerrjni,
Rua -do Hospício ni iS: Drogaria
Rodrigues, rua Gonçalves Dras.
50; Drogaria Casa Ilulicr, rua 7
ile Setembro, 61. Drogaria Grana-
do & C,; ma 1" dc Março. 14

MACHINAS

L——.-—— n— || _ i-_jru^-»^y«^j^^n,A*^^glFrTCTT_!t__jfe.i""pHAbIcEUTÍ" 
1 THEREZOPÕLÍS"

Piíde assumir a direcção techtii-
ca de qualquer pharmacia; pro-
postas a 13. G. M. Cartas nesta
redacção. (i--t5 J

Alugam-se ou vcndcni-se 2 casas
c vários terrenos no Alto Therezo-
polis; Ouitauda, 7.1, Paulo, teleph.
..179 Norte. .90S J)

O
Prata, brlllníiiics, cautelas do

Monte de Soccorro, coinprani-sc c
pagam-se bem, na praça Tiraden-
tes. 64, Casa Garcia.

Mr. ROMANELLI
Professor estrangerro, ha 7 an-

nos mora na praça da Republica
11. S4, esquina Senhor dos Passo?,
attende a sua numerosa clientela
das 9 ás 11 da manhã e da 1 ho.
ra ás 6 da tarde, dias feriados alé
3 hor;i3, tratando com a mesma
attenção como sempre. Praça da
Republica £4, sobrado, esquina
Senhor dos Passo3. 323 J

3VE£_igreí3tic
Km frente no Pavilhão do Ile-
gatas-Tol. sul 0.11 Süccítrstil
Inistallitda no esplêndido pro-
ilio nóVd do tnòviofnii cons-
trticcíio—tina das Larangciras
318-'Tel.,5.1'36.

iir.«a

E»e2_iS_.ilO
I Cozinha tio primoira ordem
Aposontoa o banheiros, com
lodoí os confortos modernos.

] Hom tratamento. Preçoa tno-
;dicos, bondes á porta.

Miguel 11. *ixel 4 Irmãos

]_fr___%J__g2_tt__^S3mMWSmmmfm^^
l'M -1565

A Fiinm AUGUSTO IiKWIX,
estabelecida, com casa de maclii-
nas para Industria e Lavoura, li-
qiiida, para terminação de negocip
deste ramo, o seu enorme sor-
timento, por preços de grande;
sacrifieios c pede aos srs. indus-
triaes c lavradores que aprovei-
tem esta grande oceasião. (Mais
de 500 contos, em machinas, para

[liquidar), Rua D, Geraldo ri. 5.

CHAPÉOS

(R uijj— próximo á praça

Impotência ?
r,- ròssivE-j civ.Ar.-A siíim

llliJIlllüIOS A IXGi-iíIll '.'

s 1 m :::
Por;.tim mcthodo síií-iiiifi-o Ç ra-

cioii',1 do dr. G. ^., especialista.
Birija-se ã Kf.ORA INDÍGENA.
ACUE, _S. O" por caria com íoo
IÍ» ije «e"»! S>"a wsposta

Vende-se unia uns suburbios por
6:õoo$ooò; com sortimento e coin
liiqradi.i para familia, fazendo bom
licgoctü. InfornuKÕcsj Graiiudo
ft Filho, rua l."r;i:;;r.iy.rp.a 01.

ftioSJ)

CAUTBAS
Compram-sc, uc cúídí. ite pcnuo:

res c do Monte dc Soccorro.; na
I rua io Hospicio 215. hr>je Pi;énÒ9

(M 743 ' Airej IS «O»

Machina de beneficiar café
Acccifam-se êncomnietidàs' eicr-

neec-sc qualquer quantidade ae
machinas de beneficiar cru".1, a 'irre
se refere o privilegio garainiifo
nela Patente 11. 6-7^5, dc .1 '•-'
novembro de 1911. que é "unia
neva nir.chiiia aperfeiçoa-la d
neficiar café, ileiiòminada -nachi-
nn Ceres". Para todas ai infor-
inações e negócios, trata srr com
cs ipropr:ctario3 da P-.teat-. 1'.
Bvleãò :S C á Avemda Rio irr.-.ri-
<-,i n. 20, Rio de Janeiro, flrasil.

(R iÓ4i»

Mauá.
(660 J

GCGâssao para quem
precisar instailar casa

, Uni casal que se retira para a
be-l Europa vende, jic-í- preço módico,
.'hi-j lo.la a mobilia c utènsilio» cru per-

feito estado do sobrado confortável
e asseado
dcstii cidr
t.raiisfcfcnciá do alugue!

[íieiiiio. C.rtri

que occnpam no
;rlc, podendo .^er 1

Nojueira. Cai.\a Postal 201'.

centro
cita -a
r réis

J.

A "Mnison Çlémentine
da Mcm dc Sfi r»o A,
chies a 15? e >S$ com
20$. Sedas, fazendas, et.
C. 5753.

avem-
chapéos
véos a

ri Tel.
R 460

13, SENADOR EUZEBIO, 13
Onde vende moveis a presta-

ções e cm boas condições por pre-<
ços baratos; entrega na i' presta-
ção sem fiador. Telephone 4113
Norte. (S 1231

BOM EMPREGO
Só se obtem sendo guarda-livros

diplomado pelo Instituto Commer-
ciai, Rua Ouvidor 73. (SS60

OURO
Prata, brilhantes, cautelas do

Monte de Soccor-ro, compram-ae
e paga-sa bem, na rua Sete tlc
Setembro 11. 112, Joalheria Dia-
inantina. 5-So ,J

IÍHI.I .ffiÍHÍO
m Cura radicalmente u queda do càbòllo, dt-stróii Wk
M a caspa, evita o embranqueci mento o faz nascer m
[| novos cabellos - VIDRO 4$OüO. M
jÊ, Vende-se nas Perfumarias e Drogarias, — ¦
§g Em Sâo Paulo: Casa Lebre, o Baruel & C. ¦

"OBICHO" jJóias quasi de graça???

R! CAIiVO QUESI QUER.
PERDE CABEr,T_OS QUEM QVEK.
TFM RAItlS.. PATilfADA QUEM QUER.
TEM CASPA QUEM QUER.

PILOGENIO

Cadeiras para cinemas
De aecordo com todas as regras

que estabelece o Decreto recente-
mente assignado pelo exmo. sr.
dr. prefeito. Artigo solido, cie-

-«| gante e mais barato que o na-
cional.
E: II. STAFFORD MFÕ, CO.,

CHICAGO, U. S. A.
Representante no Brasil

I.. MOURA
Kua do Rosário n. 170 — Caixa

Postal n. :.6Ss. (R802)

Deante dos acertos d'O Picho.
ninguém mais pódc ¦ duvidar da
certeza dos seus palpites I Só não
ganha quciii não ijuerl Centenas
e dezenas raro é o dia em ipic
elle _ não acerta I Leiam O Bicho I
diarianieiúe nue só terão a ga-1
nhar! (123SJ)1

VALENÇÀ &..£
Rua Sele de Setembro ir. :Sr'
Conipraiii e vendem jóias usa»

das, ouro, prata, platina e cbjcc.oí
ile arte, cauíellas do Monte dí
Soccorro, etc, etc.

Rua 7 de Setembro n. iSi
* "»t-'ili,íl IX Wff.

Para açougues, cervejorias, botequins, armazéns-
loterias fruetas, residências, etc;, etc.
Fabricante: x.. Ruf rier. Rua Vasco da Cama 16S

Acção entre amigos
A dc um relógio de ouro Omega

n. 3.100.230, para hoje, fica
transferida para 7 de dezembro
vindouro, (893j)

MEDICO
Instrumentos de cirurgia etft

bom estado, compram-se. Cartas
a A. P. I„, Chácara da Floresta,
grupo 12-28. t'S 730)

fnr -iMíçr novos cãbcilos, impede a í'Ja queda
a caspu c lusca-pi-ir parr.6it.i5 tia ca liéja, barba
:iza büas iihariiiacis?. -.trüiiarias c pcrfuniarias e
GllTOM. HUA rRl-MClRO C. MARÇO N
JANEIRO.

í'Xttnffue complclameutc
sobrancelhas. A* venda

o depositm DROOAKIA
;. antigo 11. 9 RIO Div

COLCHÕES OE CHINA
Far.em-íe e reionriam-sc . sem

mistura, por preços razoáveis e
com perfeição, tendo para isso uma
maebina apropriada: tio depos'to c
òfficiiiá da Calchõaria S. .los:'. á
irra Frei Caneca 11. 309, próximo

(MOTOGYGLE INOilN)

Garrafada do Sertão ~ ComPIo,e's,;.,'<! =p '?">,« preparado",",... """*« no_ Llmoíiro (interior de .•crnambtir
ço), dç real eucito na cura da syphilis e «ridas dc qualquer natureza*a venda n.is pharmacias e drojaria3: Pacheco, rua do3 Andradas, 47 aGranado, 1» de Março, 14 cm S, Paulo, Barroso, Soares & C.\ ruiDireita 11. 11. (M' 4}Sf

rua ue Catuin.y,

Vendc-sc rr
bãlhando beri

i duas buzina.,
unia bomba,
7 e oe.: pari
Larga n. 11,

(ii 7481 Santa Kit»

rua, Quasi nova, tra-
. lanterna electrica,

tiiii par de luvas,
.lors çylindros, üir,,-a

; ver e tratar á r.ia
próximo »o largo ile

1140

HINDUS
Florca brancas

(leucorrliéa)
Curam-se radicalmente em

poucos dras com o XAROPE
K AS PÍLULAS DE -MAT!-
CO FERRUGINOSO.

Vende-se unicamente na
pliarmacia. E R A G AXTINW,
rua da Uruguayana 11. 105.

PRECiSfl^SÊ
dc agentes. Eoa rcimincraçãò.
Instituto Commercial. R. Oilvidor
n. t». iSttc»

Casa em S. Christovão
i.Muga-sc, a familia de alto tra-

tamento, a exeellente casa á rua
Bella de S. João n. 23, muito pio-xima ao Campo; traia-se á rua
Vasco da Gama 1G6.

PHARMACIA
Vendc-sc no subúrbio, única n*

logar, a meia hora de bonde dai
centro, i de futuro j infoiina-sc nal
Drogaria Granado & Filhos. ru<' Uruguayana, 91. (R. sú3a

Banco Mercantil do lio de Janeiro
67, Rua Primeiro de P/arço, 67

Presidente— João Ribeiro dç Oliveira Souza
Director —Agenor Barbosa

Banco de DepositOà e Descoii.to4
FAZ TODAS AS l)i'!.RÀ(JÕfò. BANCÀÍtlIs

_l.._;

sáêSSESS-i, -__-..!-. -" _\Ü
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VENDAS EM LEILÃO
PENHORES
LEILÃO DE PENHORES

Eni 10 de novembro de iç>i6
A. MOTTA 6* IRMÃO

5, Beeo do Rosário, s
das cautelas vencidas, podendo ser
reformadas ou resgatadas até a
hora do leilão. 293 J

Leilão de Penhores
Em 17 de Novembro

DEL6AD0SILVA&G.
179, Roa *ete :_.

de Setembro, 17D
Uogam-sB aos Snrs. mutuários

reformarem até a véspera do
leilão as suas cautelas vencidas.

Em 7 de n«'-'»mbro de 1916

«íiniarHes & SanseTerhio
TRAVESSA Jj^ THEATRO N. 5-E

LUIZ DE CAMÕES N, .-A
¦Ias cautrias vencidas, podendo ser re-
formadas ou resgatadas ate 4 hora do
leilão.

IMPLORANDO Á CARIDADE

Porque nâo visita V> Exla nossa casa?»*
Temos muito prazer de lhe mostrar

O lindo sortimento de Moveis, que vendemos
A prestações, e assim poderá V*. Ex*. Mobiliar

Sua Casa com gosto e grande economia, f*'
RUA DA ALFÂNDEGA N. m. »????????????? MARTINS MALHEIRO & C.

il

PRECISAjSE 
de oííiciacs acabado-

res c montadores, para obra üe
creança; ma General Câmara n. »..
loja. 0353 D) S

PKECISA-SE 
de uma costureira

que emenda de saias c blusas, e
um moço que entenda de alfaiate; á
rua «Senhor dos Passo» n. 128, so-
brado. 03=9 V) S
¦pRECISA-SE de um tapaz, para
X vender gêneros dc novidades. E'
inútil apresentar-se seta licença; rua
Baião do Rio Branco a. 13.

_»RECISA-S_ de uma creada de
X inteira confiança, para todo; o
serviço, em casa de pequena familia;
rua Coronel Pedro Alves n. 74 —
Praia Formosa: (1286 C) S

PRECISA-SE 
de uma creada para

casa dc familia de fino trata-
mento; travessa Nascimento Silva n.
19 —- Morro do Senado. (1291 C) R

PRECISA-SE 
dc um monino dc fa-

milis, para charutaria; Boule-
vard dc S. Christovão n. 5-

(1295 D) S

AMANCIA, viuva, com 68 aunos
tle odade. quasi cega.

ANNA DO AMARAL, viuva, cega
e além disso doente e sem ninguém
liar» sua companhia, recolhida a um
quarto;

ANOELA PECORARO, viuva, com
«:'. annos de edade, completamente
cega e piralytic»;

ANNA EMILIA ROSA, pobre ve-
Ihinli.1. com 70 «nnos de edade;

CARLOTA, pobre velhinha 6cm rc-
""eLVIRA 

DE CARVALHO, pobre
cega c 6em amparo da família;

ENTREV/.IA, rua Senhor de Mat.
ttfiintióa 34, doente imjwsslíiilitaila
.lc trabalhar; tendo duas filhas, sendo
«mia ui'*crro1nsa; ,.,-„---.

FRANCISCA DA CONCEIÇÃO
BARROS, cega de ambos olhos c
"'jOAQUIM 

FERREIRA CHAVES,
ciitrevndo tem recursos; ,

LUIZA, viuva, com oito limos

SOARES, viuva, velha sem poder
trabalhar; - „

MARIA EUGENIA, pobre velha
Min o menor recurso para a sua suu-
eisténcia; „¦¦ ,

SANTOS, viuva, com 05 annos «le
(-Jade, gravemente doente dc moléstias
incuráveis"; , . ,

THEREZA. pobre cíguinha sem
.-uixilio «1» ninguém.

PRECISA-SE 
de um servente dc

phármacia, com pratica, c que dê
fiador dc sua condueta; á rua Ar-
chias Cordeiro n. 212 — Meyer.

(1294 D) S

4 LUCA.SE • easa da rua General
X—Câmara o. 37% com bota ar-
matem o 1 andar. (388 J) B

ALUGA-SE 
uma boa sala de fren.

te, d casal sem filhos «u rapaz
solteiro, r.a rua Monte Alegre n. .7.

(07» E) M

ALUGA-SE 
um auarto. a moços ou

ca«at sein filhos; rua S. Pedro
564, sobrado (078 E)R

AIAJGA.SE 
o primeiro pavimento

do predio da ladeira do Senado
n. 20, por i:o$; trata-se 110 mesmo.

(1259 E) S

lliai!l!KllillBilllllHir«l!!!inill'
40 DEITAR...

TOMAM UM CALIX DE |
| Guaranesia

immmmmmmMsmêmm
ALUGA-SE 

um esplendido sobrado,
comoletamcnte novo; módico pre-

ço; lua Marccllal Floriano 1O7.
(1044 E) M

PRECISA-SE 
de uma empregada

par» serviços domésticos, de um
casal, na rua General GurgSo 146,
casa 13, Ponta do Caju. (8oj C) R

PRECISA-SE 
de uma empregada

para cozinhar c lavar, para um
casal sem filhos, na rua 'Barão de
Mesquita n. 494 — Andar.iiiy.

(11S0D) R

PRECISA-SE 
dc uma empregada

portugueza, para lavar c cozinhar
para pequena íunutra. dormindo no
aluguel, rua Conde Irajá n. 17 —
Botafogo. (-St IJ) J

ALUGA-SE 
a cana da rua Kiifiuo

de Almeida 36; as chaves estão 110
54. e trata-se rua da Ouitanda 139.

(1030 E) B

2° andar da travessa
22; trata-se

(1298 E) M
ALUGA-SE 

o
de S. Francisco ti. 22; trata-u

na loja.

ALUGA-SE 
um bom ponto para ba-

tequun -de principiante, no Cae»
do Porto. Aluguel medico. TraU-»e
na rua Sachct n. 3, »° andar.

• (83a í,| K

ALUGA-SK 
um hom -quarlo. de.

frente mobilado, sem pensão; «o
n um cavalheiro dc tratamento: rua
Senador Dautas ..«*. (1023 E) »

ALUCAM-SE 
a optimos quartos,

novos em ca»a de família: preço
barato; tCin luz e tod»9 a» commodi-
dades; rua M. Floriano 71. soar*».

(985 E) M

A LUGA-SE por 15°$ a loja da rua
X_do Riachuclo il. 267. com dois
quartos, duas salas c dependência, lera
luz eiectrica. (1247 «.) 3

ÍLUGA-SE próximo ao Mercado
Novo, um i" andar, por 112$; uni

,V andar por 101$, com bons commo.
dos c trala-se ua rua D. Manoel. 33.

(1104 E) J

ALUGA-SE 
uni quarlo em casa de

familia, a moços ou a casal .que
trabalhe fura; na avenida Henrique
Valladarcs, 23- 0=34 E) _,

ALUGA 
SE n casa da rua Silva Ma-

nccl 11. 127-A. com magníficos
com-iiiodos: as chaves 110 n 127. on-
de se trata. (>32i E) t>

ALUGA-SE 
quarto còm ou 6cm mo-

bilia e çom ponsão
Francisco 11. 6 s" and.

travessa SSo
(13..6 E) S

ALUGA-SE 
para familia o i° an-

dar do predio w. .33 da ayemtU
Passos; trata-se -na loja. (1206E) K

caía de familia,
aa rua

(1082 E)
ALUGA-SE 

 - . ..
metade de unia «casa: aa rua no

Senado n. 313.

AI.UGA-SE 
por rsfpçí o predio da

avenida Gomes Freire n. us, 20
andar; trata-sn «a Comp. «lo Adininis-
tração Garantida, á SUi da Quitanda
u. 68. -., (3171 E) J

ALUGA-SE 
por Jo*. o predio da

rua General Pedra n. 132-I; clia-
ves no local; .«Ua-s» na Comp. de
Administração *GntanBda( |a rua da
Quitanda, 68. -'¦•"•'r' (3177 E) J

ALUGA-SE 
um -quarlo «le frente,

com luz, direito' ii cozinha, sala
de jantar c banheiro, por 35$; na rua
do Rosário n. 34,' a" andar. d'.

ALUGA-SE 
por nreço razoável, c

grande e clara armazém ds rua
Vasco da Goma lí. ?79'. -próprio rara
ivarejo; para ver c tratar, na rtia Sa-
chet n. 12, sobrado. (48 E). R

A LUGA-SE iiniai boa sala, pa-
¦í*-i*n gabinete de medico on
advogado, com «direito á uma
sala de esperajp'idecéuteinente
mobilada; na'jrna da Consti-
tuiçfio it, 4; *a*jrta-so com o
dr. Semi, :; fi (J 358) E

>9' '

ALUGA-SE 
uma boa sala de fren- -

te bem mobilada; na avenida Mem ;
de SS n .20. («23 E) S !

LAPA E SANTA THEREZA
ALUGA-SE 

«m Santa Thereza, uma
casa com tres quartos, duas salas,-

luz eiectrica tis mais pertences, por
130$; informa-se na rua Maria n. 84.

(4°1 P) J

ALUGA.SE 
bom quarto com vista

para o mar e jardim da Gloria,
¦liara moço solteiro; na ladeira da
Gloria 37- (601 F) J

ALUGA-SE 
por 140$ mensaes a ca-

sa da rua du Riachuclo 11. 372;
trata-se na rua do
fobrado.

Rosário n, .13:.
(865 F) J

ALUGA-SE 
liara negocio

loja inteiramente nova,
da Mem de Sá n
rua Frei Caneca;
futuro.

limpo a
. da nveni-

349, esquina da
ponto de grande

(644 E) R

ALUGA-SE 
para familia dc trata-

mento o «rrande e confortável 1"
andar Uo predio inteiramente novo da
avenida Mem de Sá n. 349, tendo
7 bons quartos, duas grandes salas e
mais dependências. (6.15 F) R

AI.UIV-SE 
11111 quarto mobilado, c

pensão; tratar tia rua Evaristo da
Vciira 32, i*> andar. (1032 lf) M

A ÍUGA-SE uma sala de freute,
XVindcpenttcnte, bem tnobiada, com
pensão, a dois rapazes decentes; lo*
fiar fresco c socegado; electricidade c
teleplione; preço 110$; rua Visconde
de Paranaguá 15. l.apa. (11231-*) j

ALUGA-SE 
por 200) a boa casa

da rua Augusta 11. 35 (Santa
Thereza), com cinco qiiarlos, salas,
cozinha, banheiro, quintal c jardim;
tis cliavcs estão no barracão ao lado c
trata-se na rua Sachct n, 12, sobr.

(49 F) R

VI IN HO

ALUGA-SE 
o casa V, loia, da tra-

vessa Cassiano 11. 7, Gloria, com
uma sala, dois Quartos c grande quin-
lal. As chaves 110 sobrado e trata-se
ua rua do Rosário a. 131, loja.

(1033 F) J

ALUGA-SE 
uma boa loja oara nc-

gocio limpo, tem moradia c vilri-
ne; na rua Maranguapc 11. 36: tra-
ta-sc no mesmo. (1203 F) R

Sasr^t-cWFa | xlllarboaa.Nâo comprem remédios §
sem primeiro visitar a
Drogaria Granado & Filhos

RUA URUGUAYANA N. 91
Pesagem gratuita em balança seu-

sivel a 1 gramma

ALUGA-SE 
um amolo annasem, com

3 ponas com morada c «rande ler-
reno ao lado; rua General Polvdoro
n. 324- (1187 G) J

AI#UGA*SM 
confortável -casa coin

sete dormitórios, duas salus, uiais
dependências, bom quintal, bondes i
poria: «a rua General Polydoro, 310,Botafogo. (874 O) S

* LUGA-SE uina boa sala de fren-•ÍVte, casa de familia; na rua Sil-
veira Martins, 20. (1341 G) J

¦ A'S REFEIÇÕES... 1
UM CALIX D i

é Guaranesia 1
rr 1¦íaannwaiiiBaBraiEíiijUj

A LUtiAM-SK ns lindas casas
**¦ da .na I). Marciana 87
(230$), e 93 (280*4).

(B 1048)

casa dc família,
e um quarto, perto

dc «lar. Ferreira vian-
(1170 C.) K

AiLUGAM-SE 
cm

uma boa sala
dos banhos
na 11. 20.

ALUGA-SE 
o bello sobrado de

i
bello  ...

.consvrucçío moderna. ! com todoconforto, para grande família; na ruafia Passagem n. 93. Botafogo. 300$.

AI.UGA-SE 
por 132$ uma casa eom

tres quartos, duas salas e giaiuie
quintal; na rira do Cattete 11. 214.
o outra por 122$, com dois quartos,
tíúíis salas c grande área c oulra por
8;S, tem guinde quintal; na rua Ben-
to Lisboa Sy. (686 C) J'

ALUGA-SE 
espaçosa sala.de fren-

te, mobilada ou não, em casa ires-
ca c confortável dc familia; na rua
Voluntários da Pátria, 429 •

(1067 C) M

ALUGA-SE 
um espaçoso quarto de

frente, mobilado com gosto, a pes-
soa de .tratamento; í rua Tavares
Bastos 30; trata-se próximo, á rua
Conselheiro Bento Lisboa. (105 G)S

ALUGA-SU a casa da rua
Agava 11. 25, a família dc
tratamento, com |* jsalas, S
quartos o mais coinmodida-
des. Truta-se nesta redacyão
com o sr. Duarte Felix.

eLi
ALUGA-SE 

a csccllenle casa da
rua Ecrejinha n. 53. com 4 quar-

tos, luz clcctrica, fopão ti gaz, etc!
as chaves no armazém da esquina;
trata-se á rua da Alfândega 30. 2
andarj telephone. norte .=86i-.r, ,,(ioo.i H) M

Á
PRECISA-SE 

de uma empregada v"i
para serviços leves; prefere-re

portitguczn,' ã nia Teixeira Junior ti;
71 _ S. Chrislovão, (1232 U)

IJUE-CI.SA-SE 
dc uma creadi- para

. lodo serviço, cm casa de çciiuc-
ua familia; travessa Muratori .15.

(12.15 1>) J

AMAS SECCAS E DE LEITE
•iH.ua
flit

iLUUA-SE uma boa ama fie kile;
rua Campos da Paz 11. 52, sala

frente. ("Jí A) S

1JREC1SA-SE 
de unia ama secea,

! [ara cuidar de uma creança, que
i-i-ja <!c boa condueta c muito limpa;
riia Viuva Lacerda n. 32 — Lfirgo
¦los Leões. (1222 A)

PRECISA-SEclc meia cdade; Matriz
de

Hofrifõgoi

tuna am» secea

(416 AV

Cozinheiros e cozinheiras
bom cozinheiro,

A 
«LUGA-SE um  , - - ..
para casa de família, dando tian-
«li sim condueta: na rua Figuci-

PRBCISA-SE 
de uma crcaila liara

toiío o serviço, cm caia dc pou-
ca familia. Trata-se ú rua dc São
Pedro 11 15C, das S ás 9 horas. Tre
fere-se portnguena. (i2J3l))J

PRECISA-SE 
de

niàrcòriciro, <
da Assembléa n. 41.

tim aprendiz <le" 
:a; r.a r
(.%7 B) J

I>IUr'.ClSA-SK 
tle uma crcaila para

cozinhar c lavar, Je cdade; ove-
nida Salvador dc Si 11. 182, casa 16.

\£EÍ>PEDOR 
—Precisa-se, bem co-

nlieeedor do commercio. l)á-sc
Itctâ cotmnLssíio;
ra n. 100.

rua General Cama-
(1236 U) J

Casas e coitimodos. centro
ALUGAM-SE 

aposentos dc primeira,
ordem para. cavalheiros, na Villa

Adão, especialmente construída para
estes fim, o que ainda não ha egual
nesta capilal, a preços reduzidos; na
rua Menezes Vieira n. 11, próximo á
rua Visconde do Rio llrauco.

(S75 E) R

lODO^TANNICO
PHOSé^ATiDO

e1i^GEHÍN/\D0

A ILUGA-SE uma sala grande com
Xxdu.is janellas, própria para uni lio-

1 mem de tratamento ou dois rapazes
do commercio, é família, não tem
01-cr.nçMs; na avenida Mem dc Sá
11. 329, sobrado. '(178 F) R

ALUGAM-SE 
dois quartos dc fren-

te de rua, mobilados, cm cnsa dc
iamilia, de muito asseio, a um casal
sério, 011 a dois rapazes decente». Dá-
se pensão, avenida 'Mem de Sá- itt.
sobrado. (11C7 F) R

DE

¦;a d» sua condueta.
«ilo de Magalhães H-,7i>.,
üirma. ("3°

Copara
1SJ R

ALUÇAM-SE boas cozinheiras c
Lmoflíuhas honestas c da roça. IV

«ü.los a Agenor Portugal, na cslaçao
fie Vassouras. Sr"1 '""frílIOa

IÜitÉCisA-SE 
dc ¦ uma cozinheira.

branca, inogo 011 dc mela cilailc,
gínra cozÜnliür c
Htratrb pessoas,
lembro ni 152*

ajudar o lavar, para
lloulcvard 28 «lc Sc-

(123CJD J
bom offif.--.-iln>lH3ClSA:SE dc um .

.1 inctaliirRicõ, que trabalhe em
tmicaila c chapas, 110 que diz a esle
urtiiio, á rua do Lavradio 11. 31, loja.

(1181 Bj lt

ÍJRECISA-SE 
de cozinheiro para a

rua Coronel Rangel 11. 104—Cas-
cãdürà. . ('10(iS U) M

J)UI-'.('I.CA-SE 
dc uma perfeita cozi-

hheira de iorno e fogão; paga-
te bom ordenado, para tratar lioie,

lurante tod... i ila, na rua, Barão
le Pirássinung» n. 37 — Fabrica das
¦criiins.  (4"9 B) J

CREADOS E CREADAS
I) 

RI CISA-SE de uma crcaila para
todo serviço dc um casal sem ti.

lhos; r. V. Carlos I. 121, Cattele.
(9O1 CJ M

rORdiCISA-SE de uma boa creida
,{L para todo o serviço de um casal
só, mciic-s cozinhar. Trata-se á rtia
«Io Hospicio n. 84. sobrado, com \i-
vljuo Caldas. (?15 Çj R

ALUGA-SE 
uma confortável sala

dc frente, em casa dc casal tlcctn-
ac c sem filhos, a outro casal; na
raia de Santa Luzia, 142. (845 E) R

A 
ILUGA-SE o predio da rua Theo.

_ philo Otloni 190; trala-sc na.rua
Gonçalves Mias 19. (843 E) J

ALUGA-SEP 
" . para familia, a loja do

predi on. 2S3 da rua de S. Pc-
<*ro, completamente pintada c forra-
da dc novo, tento muito bons* npo-
sentes _ nunca falta água. (C41IOR

AI.liOA-SE 
uma cisa, por 40$, &rua Manha d.i Rocha 171 (11. deIJcutro); informar, na casa V, e emCãscadura. á rua Ita'Maraty r:; ou-Ira, por 40$: informa • na casa I;trala-se ra rua da Ouitanda 127.

(1004 E) M

ALUGAM-SE 
duas boas

sris salas, ,com enorgia
espaço-

, - , - - „._ clcctrica.
çnt casa dc familia: á avenida Uiollrauco ti. 13. 2" andar lado esquerdo.

(1016 E) 1!

GRANADO
tarado com o

Quinta da
vinho

} Dourou

PODlROSOESPECIFICOrM oTRaTANENTO
DO

LYMPHÂTISMO
FRAQUEZA PULMONAR

ALUGA-SE, 
um bonito sobrado çarmazem, á avenida 'Mem de Sá

11. 315; trata-se 110 mesmo. lnfijFJR

ALUGA-SE. 
por 120$ o preilio da

rua das Neves 10 Paula Mattos;
tem bom quintal; trata-se no n. 17.

(12,8 F) S

DR CRISSIUMA F.° --- °5$*g, %_ $*_$$
apropriadas, trata, com especialidade, cs doenças da urclhra, hexi*
ga, testículos,' próstata e rins, utero c ovarios. Cura radical das
hérnias, estreitamento da urethra hydroceles e tumores do ventre,
Operajões em geral; Cons.: rua Rodrigo Silva, 7, nas terças, quin-Ias e sabbados, das 2 ás 4 e diariamente, ú rua dos Invalidas 16,
sobrado, ás to horas.

¦SK a casa da rua ".unha
3.1, .Saudc, compietamen-

te 'nova, própria paru moradia; p.ír»ver ua. mesma, ilas 13 ás |5 hora».
Irala-si: na rua Urusuayaüa li; i"4.

(435 J) J
* LUGAM-SE bellos nposemos, es-

fXpaçosos e arejados, completamente
independe Mes, a senhores c senhora»
sos, «pie trabalhem ifóra, na aprazível
casa da rua liarão' de Jtápaglne 11.

(1164 1) S

e Rio Comprido
ALUÇA-SE 

o predio -da rua Caiu-
pos da Paz n. nó; as'chave» eu-

coiitram-se na mesma rua 11. n.1, ar-
niazein. Trita-s» na rua do Hospi-
cio n. 70, Quatro Nações.

(819 J) 1<

A 
LUGA-Sli por Si$ a casa da rua
Navarro n. ln, com duas salas,

dois quartos, cozinha c quintal; 11
chave esti no 11. 121 c tratu-sc na rua
Barão de S. Fclbc n. 120. (43:^). J

A 
LUGVSE. por 21:2 o predio da
rua lleiicdicto Hippolvto 11. 213.com duas salas tres auartos. salela

oara cugoiiiinar, despensa cozinha
tjida ladrilliada, com foeão a gaz. b».nlicira, área, iilliiU.il comtaiiqtie-para
lavar roupa com boa iiutallação ele-ctrica, iiiiitaila e forrada do novo.

(9.13 D B

ALUGAM-SE 
«s novos clialets íi

rua Padre Migucliuo ns. 25 e
25-A, com boas accommodações para
pequena familia de tralainc-iito, tem
quarlo de banho com banheira t-jnial-
tada, bidci, abundância de água, in*
slallação eiectrica. Aluguel 100$; ai•chaves 110 urmazem do 1'ovo ;« tra*
ta-se ua rua du tí. José ti. 7S, so-brado. (776J) J

* LUGAM-SE marjtiificas salas pariXicscriptorius. tior 50S mensaes, rio1" andar do nredio icceuleiiicnto con.
strutilo. d rua da Ouitanda 24; ira-Ia-se nq loja. (457 F.) J

ALUGA-SE 
a casal ou a senhor dc

tratamento, uma _ boa sala c chsi*
mhade jantar, mobilados c com ser-
ventia dc cozinha. Preço módico; na
rua do Cattele 11. 13o, sob. ('H57GÍR

Cattete, Laranjeiras,
Botafogo e Gávea

ALUGA-SE por 400$ o predio u
rua Httuvaytá, 161; chaves no lo-

cal; trata-íu na Comp. dc Administra.
ção Garantida. Quitanda, 08.

(317-1 C J

ALUGA-SE 
por 200$

rua da Passagem n.
1 prcdi-> da
971 trata-se

na *Coiii|»nhia dc Administração Ga-
rantida, Quitantln. CS, (317,1 G) J

ALUGA-SE 
por 132$ o predin a

rua Huhioytá n.. 6o.I\r; chaves
nos fundos; trata-se na Comp. dc
Administração Garantida. Quitanda
n. 68. (3175 C) J

ALUGA-SE por Si$ o preilio á
Costa Pereira n.- S3: chaves

rua
cs 110

n. 48; trala-se ua Comp. de Admi-
nisiracão Garantida. Quitanda, f,8.

 (.1174 G) J

ALUGA-SE 
na rua General IVy-

doro n. 20, avenida, uma casa
com dois quartos, dilas sala!, cozinha:"electricidade; -trata-se ua" rua da '*
sagem 11. 28. (711 (1

A LUOAM-SE com ou sem mobilia;
üdois quartos niuilo arejados, com
frente para o palácio presidencial e um
outro menor com muita luz, muito ar
c lionita vista para casaes ou pessoas
de tratamento, cm casa do pequenafamilia; ua rua du Cattetc 11. 132. so-
hrado. (409 G) J

ii!Hiiii!aiiiiaiiiiiii&iiinniiiBiEiKi:r
CII.V DE MINAS g

((Legitimo 
Chapeo de Couro) pDeposito: Rua dos Ourives 54 g

¦¦lllilWiaiiüHliIlHIlHilülüllllH,
A LUGAM-SE casinhas n a

¦^Avenida da Gloria, rua do
Cattetc 123. As chaves na cá-
sa 15. Trata-so com Paulo
Passos & Comp., rua Santa
Luzia n. 202. G

AI<UGAM-SK 
boas casas, com todo

couforlo, para pcriuciui fiiihiliá;
na rua D. Polyxcua ti. 70 Ilolafogoi
100S00. (io.i C) S

AI.UGA-SE 
a casa de sobrado,

excellentes
Laranjeiras 11.

. . com
ominodns, á rua das
451. Chaves 110 378.

(4i3 G) R

ALUGA-SE 
o bello. predio com 2

ipavimentos, á rua Prudente dc
Moraes n. 5I (Ipanema), com vastas
accommodações moderna?, escada dc
mármore para uma bclla varanda com
vísta para o mar, dispondo de todo
conforto para uma familia do trata,
mento, tem 110 predio uma pessoa
para mostrar; trala-se na rua Had-
doclí íUobo 11, 417, com o sr. coro-
ncl Amarante. (741 11) M

140$, o predio á
Cai;AliU.GA.SE por

rua Guimarães Caí porálíslá forrado c pintado de novo. Tra-ta-se ó rua Dr. Domingos J''erreira
11. 21,2, Copacabana. (485 H) J
A LUGAM-Sí,. na rua da Americaf.S-24, boas salas de frentt c bons
liiartos cem grande quintal (1311 I)S

ALUGA-SE 
a boa casa d,-, rua Fa.

,na 28 Estacio de Sá por 172S1
esla aberta: trotar só com o uropric
lano. ú rua Christovão Colombo 113!
sohrado, Cattele. (oto J) _
.ALUGA-SE a casa assobradada da
XVrua dos Coqueiros u. 20, pintadac forrada de novo, com accoiiunoda.
ções arejadas, luz eiectrica, bondes 11
[iiirta, cie.; a chave eslá na rua Ila-
piru' 11. 7, onde sc informa.

U62 .1) R
ALUGA-SE por íoi"!; o predio d»

AXrua Dr. Carmo Nctlii 11. 2i8-A,'oja; chaves ao Indo e trata-si na
Comp, de Administração Garantida':
Quitanda, 68. (3178.I) J

ALUGA-SE 
unia sala ou um quar.to para casal ou senhora; ua rua

liarão de Itapagipe u. 286. (oiujíj
uma casa na travessa

de Dezembro 11. 15, -própria
l*ara familia; as chaves no u. 1.1 da
meíiiiii travessa. (1337 J) S

AI.UGA-SliDoze

ALUGAM-SE 
dois qutttlos, cm casa

de familia, a casal ou a senhoras
dc todo respeito; na rua Vinte de
Novembro n. 81, cm Ipanema, proxi-mo aos banhos de mar. (6S9 II) J

A LUGA-SE' a esplendida casa com
xidois pavimentou, da .rua Barroso
n. 244, Copacabana. Aluguel de oc-
casião; ns chaves na venda próximac tratar 1111 rua Urtiguayaiia 11. Co.

_^ (780 H) J

A'LUCA-SE por 100$ .uma boa casa
com duas salas, tres quartos, gaz,electricidade o mais dependências, árua. Pereira Passos 11. 38, Copacabana.

LníormaçOcs (1 avenida Atlântica, 702,
(G20 II) R

A LUGA Stv o sobrado da rua Se.XXnlior tios Passos 32 oroprio naraum casal ou atelior. (1017 1C)B

bons commodos c
de frente; tèm cnor-mc quintal; tamhein tem um arma-zemjnia da America 2j. (ioioE)H

AI.UGAM-SEboas salas

A LUCA-SE uma sala. com 3 saca-•íidas, nara consultório ou escri-nlnnp, ou oulro ramo; rua da Ca-"oca 52 Io andar. (iuii IC) M

'OREC1SA.SE dc uma creada para
J. lavar e eugommar; rua do Mal
(oso 11. 96. (848 Cl R

ÍJRECISA-SE' 
do uma creatlinlra

para serviços leves, em casa de
iicqucna familia; praia das Situib-
¦los 11. 7 — Botafogo. (496 I>> J

ÓRIvClSASE dc uma boa bradei
.1 ra com pratica de hotel; informa

seguintes casas

701S000
122-SoOO

íf VEDE T?Tf f^T^-yrl
lÍNOSSOCATALOGül ^IL* li\^A/J

AT.UG.\-SE 
por <s6% 11111 predio com

duos salas, dois quartos, cozinha
c quintal; tia rua General Caldwc.l
11. 14; trata-so na rua do Hospício
11. 170, com o sr. Freitas. CE)

á tua do Carmo n. 59. caie.
(11.5 O R

3jatECISA.SE 
de uma menina jvir.i

. serviços domésticos, de casai; a
r.<i ilo Riachuelo 11. 74. sobrado.

(1179 U_R

PKECISA-SE 
dc um pequeno para

copelro e maia algmts_ serviços
tua 24 de Maio ti. 2
l 1ÜJ.. ¦

Riachuclo.

EMPREGOS DIVERSOS
' . .1,UGA-SE uma nrritmadeira ou
.a'\am.i secca. não lava cisa c nfio
fúz i|-.:c=t;"m dc ir para fora. Quem
nrccisar diri.ia-sc á praça Duque ile
'Caxias ::. $2, casa 11. 1, avenida.

(ioo.i L) J

[jiMrttMGA-SI-: uma moça. de con
afiançada, dormir-dí* ;.f*6ra«'(. aluguel, para cozinhar o trivial

ou lavar c passar roupa; rua ileiito
Lisboa 11. 76. (353: C) 1

ALUGAM-SE 
as

paia familia:
Una General Pedra n. 150,

para nceocio c familia . 150*000liua Mariz c Barros n. sío,
diversa*» casas, tn "Vil.
Ia Eugcnic" desde. . ,Rua José Clemente 11. 47. ,

Rua Santo Christo dos Mi.'a
gres ii. 102 9i$ooo

Una San*r Christo «lis Mihi-
cres, a loja do n. ioo, ito$ooo

Una do Cunha, a loja do11. 64. . 101 $000Una Viuva Cláudio ti. 321,próprio paia ncqocio c
familia uo$ooo

Rua do fe. Pedro, n loia do
li- 281  .ij.ifooo

losi* Clemente ti. 4.1. . . . ofisooo
Ladeira do João Homem Co i.jsçooo
I.irz, luic Coiitt-a-Almirante

lí.tplista das Neves n. 30 rosíooo
To^o da 'lioll.t ti, 11S. . , • i22$óoo
S. Pedro n. 231, loja. . loifooo

Trala-sc á rua ile S. redro 11. 72.com Costa Braga & C. (6.3 V.) R

UM 
almoço ou jantar completo

com a sobremesa dentro de ttm
pão por Coo reis, na rua do Rosa-
rio 11. i.tr- (.-.S.1.1 Sj .1

ALUGA-SE 
um bom

frcr.le. com pensão, t
nhores de respeito; na
Pautai 11. 25.

quarlo dc
casal ou sc-

rua Senador
(910 15) J

A LUGA-SÉ lima porta para
•(ium pequeno varejo, em
ponto muito triiiisitiiilo; tra-
tii-sp com o sr. Duarte Felix,
largo dn Carioca 13. E

E5

i VFKERECE-SE unia moça para
\KJ eosUtreira;\J costureira, cm cas..i de iamilia
ratameuto, ua rua Mariz e Barros

173. casa VII, prorlmo ú -praça
(u-Si D) Jda Bandeira.

T>KECl.SA-SE «le carpinteiro, para
.i oíficinaj estrada
1'icdade

Ucal n; cm
(1073 Dl R

!T)HECtSA*SE dc uma boa e:nprc-
..1 cada de meia «lade, par« lavai

10 «rttfttiel
(ii.iSlIi.l

', LUGA-SE o 2" aiiilar dó prciljo
iAila rua do Ouvidor ri. S9, pro-
rio parn escriptorios; trata-sa nó tD
lidar do referido predio. C2S5 10.1

A LUCA-SE 11111 qurrlo, a imi 011 2
.Anioços do commcvcio; rua Larga 41
sobrado. (940-IQ-j

AOS DOENTES
CUIIA RADICAI, da gono-

rrhca chronlea ou rceente,
estreitamento do «rctlirn, cm

poucos dias, por processos mo-
dernos, sen. dor. Garante-se
o tratamento, impotência, sy-

philis'e moléstias da pelle,
appl. 606 c 914. Vaçclha
ahtígonococclca, Pagiunonto
após a cura. Consultas dia-
rias, tias 8 ás ia c de 2 ás
10 .lá noite. T. C. B981. Ave-
nida Mem do Sá, 115.

Krz^SD,íia»ja3aB-£*3ri;rra
XlLdonlcs. Juntos ou separados, em
casa estrangeira muito soeesada; pre-
ço módico. Avenida Central n. iP.í. =u
andar, iiorta á direita, (t.109 J) E

A LUGA-SE uma nova casa, á rua
-fl.do Riacliuclo n. 22j-.\; as chaves
cstüo ria venda dn çsriuinn c trata-se
110 largo de S. Francisco ti. .l('. Ca-
fii Portugal. (1291 E) R

\LUGA-SE 
uma linda sala com

pensão, bem mobilada; na avenida
Rio Uiauco n. 25, i" andar.

(190C E) J

A'LUGA-SE 
uma boa sa'a dc fren-

.te: na rua Uruguayana 11. ,i-2,i.Sobrado. (1097 lí) J

ALUGA-SE 
"o 1» an,

Andradas II. 91;

Au":
'rado

lior dos Passos r.o.
da rua Sc-

(OU E) J

ALUGA.SEdicas
uma sala, para

para outro negocio
da Assembléa

me-
lim-

(,|32lv)J

Al 
UG\-SE uo ortdio novo da rua

do liozcndc 19.1 um.lindo iiuarto
com lodo conforto c livineiie. t-153''¦).'

XULÜG'ÁiSG uni hom
tudaf a; coiuniòdidadc
Maná n. 7

quarlo com
K*>5?.-|

ndnr da rua dos
os chaves cn-

coiitrain-.se no a rn: aze tu c trata-se tia
rua du Hospício n. 70, Quatro Nn-
ções. (81S li) R

A I.UGA-SE na rua de São
•f**-Hento 80, 3" andar, esqui-
na da Avenida liio llrauco,
grande quarto com boa pen-
são. com ou sem moliiliu, cnsa
de iamilia, 2 pessoas 1E0$.

(II 1070) E

* LUGA-Sl! uma esplendida sala in-
-*ÍT»dc^ridcnle, com todas ns commo-
didades, cm casa dc familia; na rua
dos Andradas n. 51 ,i° andar,

(1190 E) R

A LUGA-SE mil quarto dc frent
X3ÜUZ; direito a cozinlia.
e banheiro por ,i5$ooo.
sario 'ii. 24. 20 andar.

. com
. tl;i de jantar
Kua do lto-
(1.110 .1) E

IIMt,
PARA SENHORAS

E SENHORITAS
maior sòi-tiinonto

Sú na casa
i iGAZIM DES MODES

Una Gonçalves Dia.-., 20 A
TELEPHONE 4.832

ALUCAM-SE. 
eiiiípsa'1 d* .familia.oiiartiTi e salas. Toem' nrabilados; á

rua Deniiunin Cónsiáiit 121.

A LUGA-SE uma casinha, n. 2 da
.XTLrua Ceiicral Polvdoro n. 250, por
esí mensaes; as cliavcs estão na ca-
cinha ii. 6: trata.se iu. rua da Alfan-
deoa lt. 161. loja. («74 G )M

A LUGA-S-15, a casa da rua S. Ma-
^Lnoel ti. i^ em Botafogo, illumi-

aiia á luz clcctrica, -entrada dc fren-
te do rua c ocm accommodações para
tini casal; as chaves na rua General
Polvdoro n. t4 c trata-se na rua dos
Ourives n. Co. (oSo GE) M

Boa opporluiiidacle para as pessoas íntolligentcs c
aclivas. Se V. S. quer vencer difficuldades da vida, ganharmuito dinheiro cm negócios, ter coragem e audácia, boa

 voz, olhar magnético o attraenle, vencer o dominarPas- voisos inimigos, pahliar no jogo, recuperar a saúde e ser— >tM»A A mWMmM feliz em amores e cm relações dc
todn a espécie, oscrova-raò imme-
dialamentc, pedindo o meu livro
intitulado TALISMÁN DE PE-

DUAS DE CEVAR, onde conhecereis as virtudes das
maravilhosas Pedras do Cevar, recebidas da índia.
Escreva pura : Sr. Aristóteles Itália — Rua Senhor
dos l»nssos u. 98, sobrado — Caixa do Correio
604, Rio.

(456).'

A LUGA-SE um quarto .espaçosoXlcom luz clcctrica próximo dos
banhos dc mar.# cm casa de familia;
rua Silva Martins u. 54, andar ler-
rco; urupo módico. (067 G)M

A IiUGA-SE em cnsa do fa-
•rt-milia um bom quarto mo-
bilado. com ou sen. pensão;
na rua Andrade Pertence 32.
Teleph. C. 5101. (J 778) G

A LUGA-SE optimo quarto de
¦^4-fnmte, mobilado, com cie-
ctricidade, cm casa dc familia
franceza; r. Corroa Dutra 78.

(M 106 G

ALUCAM-SE 
dois quartos, para ra-

pazes solteiros; na rua lieuto
Lisboa n .?, Cattete. (Ú04 G) J

ALUGA-SE 
o cobrado Ja rna Sil-

veira Martins 11. 62, pendo ser
visto das 10 ás 2 heras da tarde; as
chaves estão na rua do Cattetc, 154.

(790 G) R

A1
Man;..,

LUGAM-SE o 2o andar c escriplo-
frente 110 t° da rua i.u dc

próximo, á ' do Ouvidor.
(nu jj

j A I.UOA-Sl*; uni esplendido cjuarto
I XJtmobilado para casal, dando frente1 Para a Avenida, entrada pela rua

Visconde dc Inhaúma n. 91, 2" andar:
tratamento fino. (H.io lí) S

ALUGA-SE 
o prc.lio da rua Luiz

de Camões n. 82, com 12 com-
modos, todos iiidereiidcnlcs, luz ele-
ctrica; caz e quintal'. Aberto da 1
ús 1. (itf.9 E) R

ALUGA-SEtarde, a
de novo,

M dis 2 i|í ás 3 i';2 da
caírí^.pintada õ pfórrada

. com gaz e electricidade, da
rua Visconde da Gávea 11. 83.• (1205 15) R

» .LUCA-SE um quarlo para rapaz
XVsoltciro, tlanilo frente rara a ave-
nida Central, entrada pela rua vir

ALUGA-SE por no$
.Gericral Pedra n.

2":nnilar. -.-.' (io« E) J conde de Inhaúma, 91.

$ o predio a rua
i.l-l. próprio

para negocio; chaves no local c tra-
ta-sc na Coihp, de Administração Ga*

(Ssr E) S rantida, Quitanda CS. (J176IOJ

N0BANf1O
•^^^^^^??4^<H>^^^^^^^^^^^^^<H^

coziiíitar, que durma
o breco do Kio 2$,

IJREC1SA-S1Í 
dc uma mocinha p^-

ra o ôerviço dc um casal; rua"I íatÜel Carneiro n. 71 — Ungenho
de Dctiiro. (1000 IJ) J

ÍjfRÉGISA-SE 
dc um pequeno com

. alguma pratica d«¦.ia YttirAtiga n 94.
:irm:.7?m; nn

(1098 D) .1
"ORKCISA-SK de um homem -ftério
.t. que dê provas dc boa condueta;
afiai dc servir de vendedor nmbula-n*
te de tim artigo de grande extracção.
Trãra-se á rua Marquez de Dragaii-
1.1 n. 5,1 — Andarahy. Ordenado
1.c$ooo. " (1112 D)
'5RECISA-SE" -.•,'dé":,pêrfcila» njudàii-
~\. dantes dc corpinhos. com mu'-
ti pratica dc boas officinas; na rui
; ue Setembro n. 133—Mm:. Etiéne.

(c-.-_.Ct D, li

à -'rjajg|Hi§
k *?7Wr *** AV

e para as MOLESTEIS D * PULLíl
Ü^E 5EMPRÊ05Ar™VS•

SABÃO 1
^ARISTOüliO

vSPIXH.VS.
nÜGÒSIDADÉS.
CRAVÒSt

VKRMELHIDõES,
oonncur.ES,
IRniTAÇõES,
FRIEIUAS.
FERIDAS.

GASTAS. GOLPES.
TEU DA DO CAREMiO CONTUSÕES. |
DODES, OUEIMADURAS.
ECZEMAS. ERitsTPEÍiAS.

DARTHROS. INVLAM>LVÇÕES, j

ALUGA-SE 
independente, i quar-

to bem mobilado, á rua liarão de
Guaratyba n. 27, preço, 8o$noo.

(808 G) lt

ALUGA-SE 
uma hoa casa com dois

quartos, duas salas, cozinha t c
nuintal, por fii$: na travessa her-
nandinn o.í, laranjeiras'. (8S5G) K

A tUGA-SE pa«'.i familia dc trata-
XXinénto, uma casa assobradada á rua
Nery Ferreira n. 86. pintada c for-
rada de novo, com cinco nuarlos, duas¦sr.lai?, cozinha, banheiro, quintal, po-
rão habitavcl com instaUação electri-
:a; as chaves estão nsi mesma rua ua
paii.uia defronte. Trata-se na rua de
S. Pedro n. ,is, com o sr. Mario
Bas'.o. Telcph. Xorte 39«S.

A 'LUCA-SE a casa da rua Tlaráo
irVdo Giiãratilia n. i-is. "a Gloria,
com tres quartos, duas silas c quin-

tal, por noj-j (i2ji G) R

A LUGAM-SE rahs e auartos. móhi-
XlLJodo3 com nonsüÁ, a mocos <le tra-
tamento. r.o nalacct: da avenida ü Go-
mes 1'reiic 92 124S lv) T

A LUGA-SE a casa 11. 1 da rv.a Ca-
.fj-iiitão Sa'oiuão, jS. As chaves çs-
lão ru mesma rua, esquina da >••
lunlarios da Pátria, armazém.

(12S; C) 'S

1 inoua illlllll^ns, fimiutl

6RÂTIS

A LUGA.SE
xXGcn^ral Polydoro n. 55,

predio íi'. IX da rua
loro n. 55, Botafogo;

tem luz eiectrica; ioo$oou (102OS

A LUGAM-SE magníficos apo-
¦isentos com ou sem mobilia
e comida sã c variada. Preços
módicos. Rua Corrêa Dutra
11. 116. (iT'5783) G

TllíiS
Tomo PEITORAL MA-

U1NH0
Una 7 do Setembro 1S6

quartosALUGAM-SE ...
tes, a moços do coiumercio

Bento Lisboa ti. 5.

independeu-
na rua

(302 G) J

ALUGA-SE 
uma casa por 88$. tem

grande quintal; na rua dn Catte-
te 11. 21A. (685 G) J

A 
LUCA-SE 1
tos, 2 salas

unia casa com 3 quar-
.. com foeão a Kaz. e

lenha, banheira c aquecedor do
anua por isoS mensaes: na rua Ge-
neral Polydoro n. 24S-A; as cliavcs
estão na. mesma rua 11. 250 casa ti! 6,
e trala-3.; na rua da Alfândega 11.
18ri loia. (qr.i G)M

A LUI.'A-Í>1-. por 1-0$ a casa 11. 52¦ixcla rua Vmtc de Novembro; cantoda praça ájsvrdhmdii ide Ipanema.J, rata-se ua rua Sacliet 11. 3, 2» an-
 ÍS.M II) Rdar

ALUGAM-S1- dois-iUã-riiu Ipanema 89
bons

I gi,
prédios, á

(407 lt) J

Saude, Praia Formosa
e Mangue

ALUjA-SIv 
uma easa com duas sa-

Ias das quartos u Rrande quintal;na rua 1!." America 11. 63; trata-se narua Símio Christo 11, 147, com o sr.
líamos. (1,1 i2,f) 1

ALUCAM-SE por 172$ os prediosns. a(> e 52, -da rua Conselheiro
Pereira Franco, i c 2° andares, re*
ccntcmciitc pintados c forrados, illti-
minados a iuz eleclrica, com quatrobons qiiarlos, duas -salas c dependeu,
cias; ns chaves csíão no n. $6 c tra*
Ia-se na rua da Alfândega n. 8G,
sobrado. (ojii \) J

A 
I.UGA-SE para negocio, n boa loja
11. 201, da rua de Santo Christo

dos Milagres, já com armações c có-
pa para um bom botequim ou teu-
dinha. Trata-se ú rua de S. Pedro
11. 2-I6. (ú.tG I) R

NVSStVEIS A todos
os que sof-
frctn de
«I u a 1 çi u e r
moléstia es-
ta socieda-

., . d c envia-
rá, livre de qualquer retribuição, os meios dc curar-se. EN-
VIEM PELO CORREIO, em carta fechada — nume,, morada,
syniptomas ou manifestações da moléstia — <¦ sello para a re-
sposta, que receberão La volta do Correio. Cartas aos 1NVI-
SI VEIS — Caixa do Correio, 1125.

S.\ FV. II.

A 
I.UGA-SE po 101$ um' chalet
na rua Conselheiro Pereira ,l*'rau-co n. 111. com dois quartos, duas sa-

Ias, cozinha e área; nara ver e tra-
tratar na rua Estacio de Sá 11. 71.

(1262 .1) S- , r____,
ALUGA-SE 

<i easa da rua da Paz
106, com duas salas, dois quartos,

«qcirlcidadc, et*,. As chaves «estão
110 n. 10S. (1217 J) K

HADDOCH LOBO E TIJUCA
A LUGAM-SE cas.is.

-fxCondc Uomfi 21)1
120S. na rua

(7,15 K)J

A LUGA.Rlv por 3.0$. o prclla di
^Vrua General Delgado a-, Carv.illp
n. 54, hntiga Industrial; trala-sc 0:1
rua Rodrigo Silva 11. 40. ourlve-
saria. (4460 K) J

rua
AIvUGA-Sli 

uma boa casa,
Salgado Zcnha ri. 42, próximo ã

de Conde de lloinfim, (788 K) R

VLUGA-SE. 
nor 140$ o ti. 39 dn

rua Valparaiso. neito do largo du
Scgtinda-Feira; - iiiioriiia-se 110 41;'-

(S04 K) J
... . _ grande

sobrado da rua Conde de Bom-
fim ti. 240' coiu-muítos c grandes apo-'
seutos. quintal, Siianheiro, êtii c ele-
ctricidade. **í ISSR "

ALUGA.SE. 
por 260$.

si' '

(886 K) R

ALUGAM-SE.modiecs
con; pensão, preços

. . famílias ou c«f-iazcs
limpos e arejados quartos; ri'.a ílaí.-
dock Lobo 96. (8o7 K) R

\LUGA-SE 
a

José llygino n. q
triagnific.'.!
fundos

casa da :'im Dr.
com (Wàlro

s comniodos; a çlifive-no 27
(847 K)ll

ALUGAM-Siv duas boas caras, com
duas salas,_ dois auarto? grandes,cozinha c nmisi còmmodidiidcs: ltw

clcctrica. a famílias decentes, ii tra-
vessa Affnnso u- 25, casas 1 c 11. Ti-
iuca; cliavcs na casa II; preço 71$
cada mia. (699 Kjj

A LUGA-SE. ua Villa do Lòitrdc».iTLii rua DesciubaiRador Izidro ai.
tinia boa casa. (934 K).f

exccllente casa da
31. Tem luz ele-

clrica c banhos quentes. iAs chaves
estão 110 11. 33, onde se in/uvnia.

(844 ) R

A 
ILUGA-SE
rua Aguiar

A -LUGA-Sli a nova casa da rua Pi-
XXrati:iy ti, 44 (Conde de Bomfim);
com ires quartos, duas snlan, luz ele-
clrica c qiiinliil. Está aberto c tra-
ta-se na rua do Rosariu ji. 131, loja.

(IQ33 K) J
A LUG \.SE. nor ir.'$. o nredio htJVrua Aristides J.oh.i ud-IV: õliavesr.o 11. 124; trata-se na Companhia de

Administração Garantida. Ouitanda 69.
(,117o K) J

ALUCtAM-SI** 
dois bons quartos,bifados c com pensão, a casaes

•ryMi p\wté
Deve-se cíiipregiii-ó sempre do accordo eom as instriiceõcs quo

acònipahlium carta vidro.
$/( * VEND>

jOUKCISA-SE dc uma empregada;
¦1 na riw líurao de Petropolis n.
iso, Riu Comprido; não c para Ia.
v .r nem cozinhar; prefere-se portu*
r*.'.:::a. . (7S2 11) J

)RECI5A-SE de uma hoa lavade:-
/vi o engommadcira i ladeira da

(íio.1 1.1) J
"í.ilECISA-SE 

dc-V iHirtugueza, qu;¦ '-'-, p-.i-a casa ae¦¦ . Mediu» o. 5»

ine
uma emprcpfttlít

durrr.T no alu-
pequena f,-.mliia;
- Sleyer.

'4S' I» J

m. I.UGA-SE o sobrado d.i rua Elo-
rViiar.o IVixoto 11. a coin 4 quar-
103. 2 (rrandes salas; todo com asca-
das para a rua. connlu c mais cnm-
iinjliladcs: chave e tratar cm baixo
no botequim. (431 W J

A LUGA-SE o sobrado da
^¦»i*.ia do Iiavradio 80, rom
quatro quartos, duas snlns.
etc; trata-so nn rua du Qui-
tiuiila CS, Io andar. (J406 E

A LUCA-SE
XXpara escript
Setembro 133;

,4 LUGAM-SE bons
/"A-moços solteiros, d<
rua de S. Pedro n.

na bra sala própriadena rua beto

LUGA-SE um esplendido quarlo a
: ooltciro?; na rua Uiierioí

06, c.sa nova. (I04~E) M
A LU

Xlihc
Aires 1:

A LUGA-SE uaia cozinheira de for-
XS.no e fouiio. Só so acccita casa que
a familia vá tara fora; rua Ur.ti-.i-t-
ain, 95- {t_t.\ B)_S

A 'LUCAM-SE tun q".r,:".o e uma sa-
jMIa. cm caía de familia; ni rua
Bcncdicto Ilipoii'yto n. 90, casa I.

(1267 l«i S

S LUGA-SE par 20J um «v-iarlo, em
X-Vcasa de i.m.iii. serventia, na casa
toik; no ruj Barão de S. Içlix-*:os,
sobrado. (1268 ¦'•) S

(1:71 E) .1

cãutwodüs para
33S c 40$; na

¦45. 1".
(1--73 E) S

ALUGA-SE 
ou traspassa-se o con-

trato do predio da rua do JIospi;
cio n. 139: tratado¦Câmara n. rjíí. das

rua General
ás 1^.

(859 E) S
1 jarA «LUGA-SE, iito é. 11 quer

Xi-montar uma ofíi ina, vende
-jiva lepa com ferros, tim motor c
serra c;rcu'ar com a devida mesa, ti-

Vis. iioli-s. cl-:., promplo a funecio;
rav c rcrúiío; 126, rua l'rc» Cnm*-
CO. ll-izar Vilaça. X (876E);S

* -LUGAM-SE por 90S, uma sala dc
jrfSk.frente; c por 50$. um quarto, mo-
liil.-.dos rom rou a Ac canta, serviço
c luz clcctrica; avenida Kio IS.*.itica
n. it, 2" andar, (1.13a E) S

A LtíGAM-SE Ju*itos oti separados,
jlÍS s pubradòs c n.mVazcm da rua do
Acre 33; traíasc á r;:.i S. Pedro 74.
I" arínr, (uoC E) J

A LUGÀ-SE uru primeiro andar de-
XXccr.tc. Travessa O. Manoel 20,
perto do Mercado Novo. Trata-.-e na
loja 11. iS. (UM r.l 1!

ALUGA-SE 
pelo preço cxccpciiuial

de 130$; o i° andar do predio da
rua do Riachuclo 11. 22, a casal ou
pessoas sem creanças c dc tratamen-
to. Trata-se no mesmo, das 7. ás 11
horas ila manhã ou das 5 1J2 da,tar-
de cm deante. U061E): j

A I.UGA-SE ira bom quarto, preço
XlJoí; na riia do Riacliuclo n-. 02.
sol.raJo. (1127 '•¦)¦'

A LUGA-SE uma sala par.-, escripto.
X2-rIo ou qualquer oulro oííícm.
Preço; r.-?: lem Iclcphone e luz ele-
ctrica; na rua da Carioca 11. í>. 1"

ALUGA-SEum commodo
sSò,# a duas
José n, ?r,

cm casa de familia.
mobilado, cam pen*

pessoas: ua rtia de São
:° andar: (mo E) 1

A LUGA-SE :
ÜGuanahara,
tia mesma rua

casa n. to da rua¦_7, As chaves estão
:. 53, arniazem.^ 

g

A LUGA-SE
x*\rianna n.
estão uo n. o*

a casa da rua TI. 'Ma-
14. ca**. 6; ai chaves
éncarcrgádo'. (i2,-.|G)S

A -LUGA-SE a casal 0:1 p-rrssoi t
XVlralariiciit'".. um bom quarto moli
lado, cem pensio. batilioi quente
frio. e perto doa banhos d^ mar: i,
praia dn Russcll, 1C0. (S;r G)

ALUCAM-SE cs;.:
mobilados c ccoi

.lidos ¦ quartos,
c ceai penr.-.o, com vis-

tarara o mar. para: fítmilial ou ca-
ilhciròs dc tratamento; na rua Sc-

nador Datas, ij (827 E) s

•nua:. (112.1 E) I

"l'ô dn arroz DOIiÀ"
"Meüciii?.!, adherénte
perfurnado. Lata, cljoo

Pelo Correio 2$;co
Pcrhmiaria

ORLANDO RANGEL

* LUGA-SE o :" andar do nredio dn
X\rna da Ci.ir-lclaria 11. 76, própria
para iamilia. Af cliavcs no armazém
c lràta*se ua rua da Ouitanda. 6-í.

(¦173 G) R

A 
LUGA-SE
lado, liin|.-o

um quarto bcln mol.i-
arejado, ent casa

dc família, com 01! sem rensão; na
rua Senador Octovlano 11 • 32°. Af11»
[terreos, ______

TIÃÍGXSK. por contrato, o grande,
Xlhcllo c confortável predio1 da rua
de S: João Bnptistá 11. 27. Botafogo,
podendo ser vi-lo a qualquer hora.
Trata-se na rua Sete d= Selein.ru

sobrado, escriptorio 11. I.- da-j.
horas. (,lSo "¦* 3n. 190

3

Corrimentos
Curam-sc cm ') dias com

lojecçioMarinho
Rita 1 do Setembro, 18fi

A U.GA.u-oL, em easa de famíliaXX rio tralamcuto, bons commodos.
por módicos preços; rua do Livra-mento 11. 203. (,, ,6 t)

A LUGAM.SE, por preço barato, boaxi-casa, çom dois quartos, uma salac bom quintal, liiiorina-sc á rua Car-doso Marinho n. 7, escriptorio. Praiahormosa. (lo84 ,-, j

A LUGA-SE uma casa. pintada e¦éCVíorra ia ue novo, com craude quin-tal e porão habitavel, na rua Earnezi
11. 68, Morro do Pinto; trala.se na
mesma- dc meio-dia ú i hora.

 (5069 1) M

ALUGA-SE para negocio o predioda rua Xiscondc de Itauna 147,
com iinmciiso terreno nos fundos, 011-
de pôde ser mctilada uma grande fa-
brica ou, «ura elegante cinema, poiso ponto í dc primeira ordem; c mes-1113 na praça Onze de Junho.

(647 D R

,mo--. .. casaes e
senhores de tratamento!, com Iodas as
commodidadcs; Haddock Lobo ij.

(•«_* K) .1
A MJGA-SK uma casa com trõ_ sa-

-t-dab.- 'ílois quartos cozinha nrca,
despensa, etc: ihforniaçõcs com o dr.
Castro; rua Chefe Divisão Salgado ,j i,
sobrado. (1248 K) J

4 LUGA-SE, com ou sem contrato,
irVo itredio da rua Conde de Uom-
fim 701 com 5 qiiarlos uorão bom,
chaves uo açougue; irata-se á a-un
Moura Brito iq. 1231 K)

A LUGA-SE o pr.rdio da rua liarão
íaxIo Amazonas 1C2; trata-se na rua
TI. Mesquita S40; cr,tá aberto das 8
ás io. (1152 K) 11

A 
LUGA-Sl* o cxceJlcnic e conforta-
vel predio,1; para família de traia-

mento. crjii cinco bons quartos, duas
salas, sala de espera, cijna bánhoiro,
chuveiro. W.-C c mais 

"depciidi-ncias,
sito A rtia, Santo II-iirÍ«ue St proxi-mo á praça Sacnz Pcíia; trata-se na
mesma rua S5; aluguel módico

(1198 K) R
¦i LUGA-Sli n ampla t« moderna casa

/a-4 da rua V-isconde Cabo Frio. Mu-
da; chave'- á rua C IJomíiin 572, e'ratii-sc tua Carioca 31. sobrado.

(120S KJ P

* T.UCtA-SiC uma bonita casa r
X_I20$. á rua D. Marciana, n.
trcí qtrarlos. d;ns salas, porão, R
clcclriciditdc, etc. fn7t G)

A TiVGAM-SE quartos c pen-
m~Xsi\o confortáveis desde -1$

por dia, e unia snla com pen-
são pnra cnsnl ou 2 cavall.ol-1 j,^"
ros. 200l# niensacs, lu/. ele-
ctrica, teleplione, etc. rensão
Familiar, Urnçh .Tosfi dt.- Alen-
car J-i, Cattetc. (J -Í07) G

ALUCAM-SEboas por preço barato,
;isu3 com dois quartos, uma

snla o bom quintal. Informa-se á rua
Cardoso Marinho n. 7, escriptorio.

Eqrmosa; (99S 1) J
A LUGAM-SE po
V cisas com dois

Cardoso Marinho
Traia l^òrinosa.

t-reço bariln, boas
nuarlos, duas silas
n. r. e-criptorio,

(999 d j

A I.UGA-SE um bom quarto, cm
X—casa dc fainilia decente, erm <!i-
reito á caía toda; na rua do Cattetc
11. Co, sobrado. (S-Kl ('.) S

, «i LUGA..SE c-':ca?a de familia, um
t xXcommcdo da frtrite, mobilado, com

pensão; na! rira Silva 'Manoel 11., .-?•

'¦'.' J ALUGAM-SE, a cavalheiros «lo_ri.commercio. bons comniodos. com
ALUGA-SE uma sala dc, , frente, luz eiectrica crendo.'..para fazer lim-

xi.com mobiüa, a pessoa séria; tra-1 peza co^rnsacadai1 para a praça Q«|a-
ta-se ua rua du lavradio tt. i_". ( :e dc Novembro; â tua C-fapp «. i.

(io?i E) R1 (139 lí) S

A LUGA-SK unia s.-.la c-r-ni duas *«:
X—cadas, nrejadaS, para um casal. Pi
dcsc dar pensão. Tem telephone
luz clcctrica; 6, rua da Carioca <*. 2
andar. ("2: D .'I

A -LUGA-SE a t.nna senhora de tolo
XA-rcspcito. 11111 quarto com Vaz ele-
ctri.-a c Ur.i"csa. cm logar muito are.
ia-.'.', cr.sa ile famfia do máximo res-
peito; na rua Monte Alegre n. 17.
pror.tmo á rua do R:ae„ue*o. (Sc6P)S

i LUGA-SE o predio da r'.:.i Pay-
XXsandu* n. i2-t. está reformado c
com totíos o*i requisitos necessários;
ns chaves no mesmo o trata-se cem
r> proprietário, v. rua de Sai;to 1 lc:*.-
rique, i?, pr^xir-o á praça .Sotiiz
Pena, iito-iG) J

ULTHD -UU (Ml
(iSOMIO IíKGISllí-VIE.O)

Oaas^a a i.t.flas_íira«_i^sio e §j_i&»-•gcüçdes gíos olhos
__i_xx toc3L__s as ^Ii__r__i_v

S. Christovão, Andarahy
e Villa Isabel

—.—.. —._....,. ._¦#

ALUGA-SK 
uma casa com duas 5a-

Ias, dois quarto?, quintal c jar-
dim; na rua Barccllos ti. $2, proxi-
mot ú praça da Bandeira; a chave
está uo n- 50. Cío^3 L) J

ALUGA-SEArauj-j Lima
caaá n, 7,"i da rua
Andarahv. com tres

quartos duas salas, cozinha, dçspcn-
sa. banheiro, copa. uorão habitavel.
oiiiutil, illuminação eiectrica; as cha-
ves estão no n. 75. e trataisc na rua
Municipal ti; st, escriptorio com o
sr. Léon. (,|i8 L) J

Jf. LUGA-SH o novo predio assobra*
xVdado da# tua General Argolo 22c,
cm freute á rua Argentina, com tres
quarto?, duas salas, boa cozitilm, pri-
vatla intcrna.tauque, banheiro u quin*
tal. Aluguel, 120?; para ver as chu-
ves :io portão largo imito ao n. 225;
tratar na praça da Uc publica tt". 221,
casa Caboclo. <8_ii Li R

AI.UGAM-SIC 
rasas por 70$ooo c*:íi

dois quartos, e duas salas na ave-
irVnitla S. Christovão n. 62,1, ponto
dos bondes de $too. (141 J) L

A T.UGA-SÉ por 85$, o predio da
Xlriia Affqnjp' Cavalcante n. iS_j as
chave; uo n. mo c Irata-su no rua
UarSb de 'Mesquita u. .48. Andaralty.

(107.1 L) It

A LUGA.SE a ca-a da rua Ricardo
XA.Machado n. 46. ouasi esquina d_
rua Bel'3 S.t .Tijão, com 2 salas n
quartos, cozinha, dysncnsa _ bom
quintal; 91 chaves estão na easa tR.'¦** 1.1 1

. .,_._-. ,-,.2-_i__».-.:i

i*> ¦ ; ¦

.C.-V.-.y.:»: '.. 
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s Edificio dQJ"Jomal cto jBrn-sir
* "7 4' AiNDÃRTHE _____ .._„.. -. „.WíiiM. __._ ,_„EIVI TODAS AS -UIL

JVO MEZ DE NOVEMBRO : -Cursos novos de 4 a G pessoas. LiçÓeá particulares na sede da Escola ou a domicilio. As aulas ftmccionam desde
* &H 

^O^àc^S^^Mo^kryivejctovia. Aulas de Dactylographiae Copias á machina na secção annexa"Typevyriting,Scliool\

itVJ-VGAM-Sl.
NA

fcEOCHO DE PROPRIEDADES
DA"SUL AMERICA"

Run do Ouvidor 80
Os .egui-itc- predios:
A* chaves nos mesmo»., ou confor-

me .ndicaçao sos icsrcctivc* catta-
«f. ,'Para tratar das .1 as C ua tarde,

(3. CHRISTOVÃO — Ria Gene-
rsl José Ohri.tino, 44, com maj_ni.fi-
icus .-comniodaçô.J para ..auiifca dc
tratamento, porão habitavel, luz ele-"ctrica, 

grande quintal, etc. Aluguel
arotooo. ¦ . ..

MATTOSO— Rua Campo Alegre
11. __¦, com magníficas accommoda-
c..ea para família de tratamento, po-
lüo habitavel, luz electrica, grande
qilinl.I, etc. . ... .

ALTO DA ItOA VISTA — Tra-
vessa da lloa Vista ao, com 4 quar-
tos, 2 «alas, Jjz clcelrica. etc.

. A (LUCA-SE a' /SLGuimaracs n.

AM.GAM-SE. 
4

Xavier ' rua S. Francisco
635. boas casas, com 3 e

a quartos, a salas, cozinha* quintal e
inslallnca.. por 75$ e 03$. (s-QCL)K

A LUGA-SE o predio n. ia da rua
.fa-Major-Fonseca, S. Christovão, bon-
<les (lc S. Januário, logar saudável:
ioo$ooo. (101 L) b

ALUGAM-SE 
. prédios, com bons

commodos. quintal Rrande, luz ele-
ctrica; tratam-se na rua Barão do Bom
Retiro n, 119! 815000. (140 1.) S

ALUGAM-SEConselheiro
es predios da rua

 Jobhn ns. :_. com
lions comniodos, jardim e quintal gran-
«lei taría-so na rua Barão de Bom
Retiro n. 119.; (ii?ooo. (140 L.a

, A LUCA-SE a rasa, recentemente
.--.construída, com oitos c baixos, da
rua S. Luiz Gonzaea 404; ver, na
mesma; tratar. Ouvidor 134. das 3
És 4. (s6o L) K

l-A 'LUGA-SH uma casa na rua Dr.
l/XSIIva Pinto n. 126, aluguel, 100$;
«s chaves na padaria da esquina, cm
Villa Isabel, CM

ALUGA-SE 
uma casa, nova. com

ou tem contrato, própria para qual-
quer negocio, na rua Jock-y-Club 171!
trata-se t.a mesma rua 107. (495 L)J

ALUGA- 
SR a boa casa da travessa

Dcrby Club n 21, com dois -quar-
los, 'du.s salas, cozinha despensa,
porão habitavel c quintal: as chaves
<utão. por favor, no n. 25, casa 1, e
trata-se na rua do llospicio n. 150
fireço 13;?. (493 L) .

caca da rua Costa
39, Retiro da Am»-

rica S. Clirislõvão, bondes de São
Januário.; as chaves çst.o em tnnie,
no armazém do sr. Braudlo; eltftuel
no$ooo (9°9 -Ml

A LUGA-SK. por 135$ mensaes,
.grani, armazem novo. próprio pa-

ra fabrica, qualquer n.goçiç- ou ile-
posito, com chácara electricidade; na
rua S. Luiz Gonzaga n. -132.

0219 L) «

ALUGAM-Sfi.ns.
80Ç. os predios

s-.brâáaãos' ns,. V. VII « IX
da rua Umbclina 23. Cancclla;. 4
grandes e limpos comniodos. quin-
tal, luz electrica. (1167 L) a

mI¦'i:iin«iii'iB:iSii»«'-a^il«'Ba
fg CHA' DB MINAS 

"

(Legitimo Chapéo de Couro)
Deposito: Rua dos Ourives «4

MIÊWmWKmmmEÈmBMm
ü LUGA-SK, para pequena famiUa.

XXuma pequena e boa casa. por preço
eomnvodo com abundância dágua, na
rua da Liberdade 11. ia. em S. Chr.s-
tovio; us chaves estão no n. -3 «a
mmnia rua. onde se trata; bondes «lc
jockcy-CHib. (tiòo. L) R

ALUGA-SE 
por 182$

¦V " " magnífico
predio da 

" 
rua Tavares Guerra

n. 87, com quatro bons quartos, duas
grandes salas, dependências- c quintal,
perto dos banho» de mar; a chave cs-
ti na Edificador.!, rua General t.tirjno
n, 4, onde se trata. . (i3|4 l<) )

SUBÚRBIOS
ALUGA-SE 

no Engenho de Dentro,
•i rua Olartlin da Hocha, 171. con-

fortavel cnsa nova, cor 40?; intormar
na casa V, o em Cascadura, a rua
Itamaraty n. .1 i outra casa por 40$;
informar na casa 1; tratar na rua da
Quitanda, 1=7. [12112 g

A 
LUGA-SK cxcellcnte predio, com
todas as «ommodidades, na rua

Engenho Novo, 12, em frente A Can-
eclla, estação do Sampaio; chaves no
n. 4, mesma rua, onde se trata.

(1011 M) J

A..UGA-SK 
barato, o armazem 110-

vo da rua D. Anna Ncry n. 460,
esquina de .Tavares Ferreira, estação
do Rocha, cora amplo salão para qual-

Sitcr 
negocio, além dc boas neconimo-

ações para .amilij; exccllente pon-
to para commercio; chaves no 11. 20.
dc Tavares Ferreira. (870 M) K

SENHOR
Que estiva atacado -por uma

forte Hú.ercitlose c «le extrema
gravidade, of.er.cid.-se ipara íirtcli-
car gratuitamente a todos tnie
-offrem de enfermidades ¦ respira-
torias, assim, como tosses, oron-
chi.es, tosse, convulsa, asthma, tu-
berculose, pneumonia, etc.; um rc-
medio que.o curou completamien-
te. Bsta indicação para o. bem da
humanidade,; e consequcricia - de,
um voto. Dirigir-se por carta ao
sr. Eugênio AvelUvr. Caixa do
Correio, 1682, t

A 
LUGA-SK. - com exceUentcs com-
modidades para familia.de trata.-

niento. a casa da rua Carolina 18. };¦
do Rocha: trata.se na casa .1'errj.ra& Lim; rua S. Bento ij. (934MIR

ALUGA-SK 
uma grande .sala. lia-

rato, cm casa de familia. a pe-
qnena familia ou casal; logar alto e
saudável; ver e tratar, a rua Boa-
Vista u, 55. estação do Itiacliuelo. j(44a M) J

AÜ.UC-A.SR 
por 112$ a boa easa da

rua de S. João n. 39, estação do
Rocha, com tres quartos, etc, esta
aberta.  (6»3 M) J

A 
LUGA-SK a casa da rua Conse-
tliei.-o Ferraz 30, com 7 quartos,

banheiro de agita quente e fria, cozi.
nha oto.; chaves no srrcaiem. cm
frente á rua; preço 18.1S. (495 M)J

AI.CCA-SK 
a

Kstrada Mev
ma rua 13,

casa da rua Duque• 7: chaves na mes-
ondo se trata. (895M).

ALUCA.SK 
casa da rua Martins

Lago 12. li. Novo; chaves na P-
do li. Novo 18, onde se trata. «Ias 8
ás gi|a horas. (442 M) J

AI.UGA.SK 
a caca I da rua Gre-

KOrio Neves n. ..2; chaves na ca.
sa II, siidc se trata. • (441 M) J

A 
LUGA-SK por 200$ o grande ar-
mazem d» rua Barão dc Bom Re-

tiro n. 131, esquina da rua Cpnsc-
Uieiro Jobim, próprio para qualquer
negocio; as chaves estão 110 n. 119.

(1055 M) M

ViKNDBJI-SE 
dois lotes de terre-

no 1.X44, rua Dr. Dias da Cruz,
Mtyer, duas linhas dc bondes. Tra-ta-se na rua do Ouvidor a. 91, com
o sr. Pereira. (410N) J

ViEJJDEM-SK 
predios e constróem-

se .por preços commodos; com
Coustrueiora Abel Nui.es, rua Vintede Novembro n. 15. (R 8413) N

Evi-
ta-seGRAVIDEZ'. ,¦ usan-

do as velas antisepticas. SSo
tnoitensivas, commodas e de et-
feito seguro .Caixa com 2% ve-
Ia? 5$ooo. Pelo Correio raai- .00
réis. Depositário: praça Tiraden-

tes n. 6», pharmacia Tavares.
(1504)

T^K\DE-S_5 por 1:200$ uma casa
1 com o terreno, na estação Pícfci-

to Bento Ribeiro; travessa Aracy ii,
via Libcrato Santos. ' (823' N) 1{

VBXDE-SK 
magnífico lote de ter.reno próprio, no melhor ponto deIpanema, bonde á porta; trata-se narua' Sachet 11: 3, 2° andar. (833 N)R

V-.NDE-SK por 2:700$ uma casa, V^DK-S'. '(Ji^S acsSS.Bdí 
|¥&6mí gdátr^ euartos baralas

Tcom boa cons rucsJo, tem dois Jíu n, 15, (.aeiianiDVjcsbw »» ('.««• .... .a  ^
quartos, duas. salas, cozinha, despensa "~— -- '"" """*"'• '""" ,crrc,'° c
e terreno; na rua Libérato Santos 1,
cm frente á estação Bento Ribeiro

(602 N) J

TTKNDKM-SK as bemfeitoria» _de
V tres casas; na 'rira Domingos Lo-

pes n. 77, em Madürclra; trata-s«
cia mesma. (820 It) R

t^ENDE-SE na ioca do Státto, uma
t casa c grande terreno, duas salas

e tres quartos, cozinha, banheiro c
esgoto, dois galliiioeims, muitas fru-
teiras c jardim nl frente, preço 1.4
contos;'ver o tratar na rua Maria
Luiza 122, ponto dos bonde. Lins de
Vasconcèllos. (856 N) R

VENDE-SE 
definitiv-niente e. por

preço dc oceasião o novo e con-
fortavel predio á ttu Ao Mattoso."97;
para familia de ti-atamento. Ver.c
tratar 110 mesmo, cora o proprietário.
42:000.000, (5229N) J

TriiNDEM-SK. pçr' 14
_T magníficos

contos. doi6
. .. prediu.. 'p.oxhno» «Io

C__n_<o d: S. Christovão; trata-se á run
da Asseiibléa 117. 1» andar com o sr.
Moraes, srda 4. (i.'.oi N) b—@aâ-

Mcyer. por tres contos; bom terreno
5 c_himoi.'«st esta vazia. (1189 h) K

.„._..^SE uma chie .casa assobra-
. dada cora porão habitavel c todos

requisitos da hygicnc: ttrrcno cetnar-
vores frutíferas, jardim, duas entra-
das itaragt: preço «lc oceasião; na rua
Vaz «te Toledo _n, .147; cinco minutos
da estação «lo E.
mesma.

Novo; trata-se na
(020 N) M

MOVEIS a PRESTAÇÕES
72 — Quitanda -^- 72
— A. PINTO & O. —

VENDE-SE. 
na rua Ennes Fdho n.

6 cotação -da Tenha., Circular, tnr.ii
bea casa nova. de nlatibanda com «
ouartos 2 salas, cozinha, tanque. W.
Cr. luz electrica. terreno com 10x36.
trata-se na incinia, das 7 as t,7s!10r.3'
ou com Caetano, na praça V"_lvfi?
41; das i-, horas cm deante- (n-o-MK

M_KDr,-M-SIC duas casas, nsscbmdti-
das. com quatro^ ouartos 2,iralas

c bou. quintal; na travc-ia dá Uuivcr-
í.lade; rara ver e tratar, com o-pro-
nr.etá.io. na mesma travessa. 2;... -

... - (1101 -Si) T

VENDA DIVERSAS
17"F,NDE-SK ror 4?. em 'qualquer

T pharmacia 011 drogaria, um iras-
co de ANTIGAL, do dr. Machado,
o melhor remédio da actualidade. p.v
ra curar a syphilis c o rhcuiuatismo*

VENDEM-SE 
os pertences de uma

officir.a de bombeiro hydraulico,
constando .dc algumas machinas, fer-
ramentas o alguns uiateriacs. O preço
é de oceasião: 500S000, Rua 8 <lo
dozembr. 11. 172. (1.106 J) O
"irfiNDE-SK uma niachina tico-tico

» compl.ifamcnte nova; trata-se das 4
ás li da tarde ua rua Visconde de
-latina'n. m. casa 9. (988 J)lO

Caixa
Postal
1286

opet»
187 RUA DO OUVIDOR 189

RIO DE. JANEIRO

Teles
Norte
1855

A CURA DA SYPHILIS
Adquirida ou hereditária, interna ou externa em to-

das as mr.nife;faç-_s: Rlietimitiimo, Eezemas, Ulccras,
Tumores, .Escrolu Ias, Dores musculares e ósseas. Do-
fes de cabeça tio cturnas, Ulccras do Estômago, etc.,
te consegue cora_j>

anf.sy.
1-limi-

Poderoso
.. (ihilitico.
r.sdor das impu-
rezas e micróbios
do Sangue. Cura
«yphilis, tanto ex-
terna (pelle, etc.)
como interna (dos
Pulmões, Coração,
etc.) Peçam prós-
pectos. Vende-se
lio» boas pharma-
cias. Preço, 5$.
Deposito Geral:
Avenida Gomes
--'reire, 99. T>
icoi C.

mLUGA-SK em casa de familia um

de tratamento; na rua
Cruz 237. Mcyer.

Dr. Dias da
(40iM)A

ALUGA-SE 
a nova <nsa n. 192. a

rua I)r. Dias da Cruz (Mcyer).
com 2 ralas. 3 quartos, copa. banhei-
ro dc chuveiro c immersao, cozinha,
quarto furai para v-rendos piz, luz
electrica. t fogões,*» giz e lenha, c
grande 'tuintal; as chaves 110 n. 13 ".1
rua Magalhães Couto. ' nroximo, c
traía-se r.o 11. 12 da rua Suehet. sob.

AíLUGA-SK, iCo$. predio novo, n.
.18 da rua l''ranc:sco Manoel, IV.

KM.Iiuelo; 6 quartos, a salus. ele
ctrieidade; trata-se Victor Mcirel!çS32.

(5721 M) U

A LUGA-SK a casa da rua benador
_í\A.enc;..r 191: as chaves estão na
rua Bonii.m iCfi. açougue. (iool.J.'i

A LUGA-SE* por 112$, a boa casa
_(Xda travessa Dcrliy-Club n. 25. cs-
ca II, cem dois quartos, duas eajs,
.oziulia, ouintal. ete; as chave» esrao,

Sor 
favo; lio n. 1. c trata-se na rua

iieiios Aires 11. 150. (403 L) J

ALUGA-SE 
a casa, de construcção

moderna, com duas salas, tres
iiuartra, cozinha ¦ banheira ; esmaltada,
chuveiro, luz electrica, dois \V. _ Ç*.
entrada i .dependente, eom boa «rca,
tendo quirto para criado: na malta-
fão de Cotcgipe n, 08, V1II.1 Isabel;
preço coiiunodo; as chaves no n. .on.
c trata-se no mesmo. (S60 DR

A 
LUGA-SK o escaçoso predio da
travessa Soledade 27; trata-sç nj¦•'• -'¦ ¦ (0.10 D J

i LUGA-SK
cessa S

29. ti>r o.jsccimijv

A LUGA-SE. por 85S. a casa nova,
Á\,i.i rui Padre Roma IV. frente de
rira, com entrada ao la-Jo. tendo 2
ciUKtos. fi" salas, cozinha» despensa,
luz çlceiríca, fogão a gaz. etc. pro-
pria iitóV pequena familia <le trata-
mento; io.ir sauduvol. aconselhado
tiélos medicus; o bonde Lins e yas-
conccüos passa nn csqtjlnp próxima
«Ja rua do Cabuçu'; trata-se,no local.

(491 LJ J

A I.ÜGA-SK. por s;o$ o predio da
Arua Irsé llj-gino n. 246, disponod
«le cxcrilctitcs .-iccmnmodaç-es: trata-
se íi rua 1" dc .M.irç-i n. ifi; as cha-

- ves estão nn rua Cnnle dc Voinf.tn n.
çrs; telsphonc villa ()7C. (4 '5 L).l

ALUGIS-SE 
o predio da rua PI-

cucir.i n. Su; trata-se no 78,!.,*=™
3 (mart)S, 3 salas o putâo, (i|.,b.,lju

ALUGA-SE 
unia casa oempletamcn-

te nova. com 2 salas, p quartos,
cozinha banheiro e quintal, á rua José
Bonifácio h. 78. casa n VIL estação
do Todos 03 Santos; os ch-ves estão,
por favor na raesma tua ri: 81 arma-
:cm; para tratar, na rua Uruguavanii
1. 109, Icja. (Si6 M) b

ALUGAM-SK 
duas casas nvoas.çom

2 quartos, 2 salas cozinha, banhei-
ro, retreta. ogua com abundância,;
perto 2 linhas 'de bondes c frente a
ostação; -0$; rua Viuva Clnu.bo
19.A c ir..B. <8n M) S

ALUGA-SK 
n casa da ru.i Roberto

Silva n. 171. estação dc P.auj"o_.com
dois quartos, dna» sales, agiu eiieana-
<la; an cliaves'catão, nor íavor. no n.
173: traia.se á rua Uruguayaua nÇ;

( 733 M) b

ALUGA.SE 
uma "asa campestre, ciiin

cinco quartos, nor 250S; á rua
Viscond- Silva iipicliaves 110 m. . ,
"Ã 

LUGA-SE uma casa na K. Nova
_HL(1a Tijuca, is?! ouintal, tanque,
independente, banheiro, ele. Aluguel
.loS; as chaves com d. Albina .10 107.

(1193 M)' K

A 
LUGA-SK um
P

grande annazqn,
próprio para qualquer negocio,

cora comniodos para familia. perto do
Mercado de Cascadura; bondes a por:
tn; trata-so na rua' Theo.hilo Ottoni
11. 141, s.brado das 12 is is horas.

(1165 M) K

A 
LUGA-SK. por .20S. o esplendi,
do predio assobiadado, da rua 1).

Anna Ncry n, 4-'4, dc fronto á esta-
ção do Rocha, com 4 grandes sabá, o
espaçosor, quartos, instalbç.ío de ele-
ctrieidade c gaz, com abundância de
asma quente e fria c grando quintal;
próprio para duas familias, embora
nnmcros:i&: clmvts na rua Tavares
Ferreira n. 20. estação do Rocha.

(S;a M) R

ALUGA.SE 
uma casa. cora tres

Quartos,' duas sials. luz electrica,
iardim e quintal; rua General Bento
Gonçalves 33; as chaves 110 37; tres
minutos da estação Engenho de pen-
tro. (4l2 SO J

ALUGA-SE, 
por '(to?, n nova c

confortável casa dn rua Amaral n,
i|.> (Andãraliy), ;.ro..ria para pequena
familia d. tratamente as chaves com
ei encarregado da avenida no mesmo
local; tr.ita-sc na rua Sachet n. ia,
«obrado. (í" L) "

A Lt.'GAM-Slv,
Xl.(Alci;iia'

íi rua Ávila JMns excellentcs razinhas
ns. 3 c 4. próprias para pequena fa-
iniiilia ou solteiro; local muito saúda-
vel c trariqitillo; nluglíel mensal, eom
luz electrica, Co?; trata.se ua casa 6.

(-t.no I.) J

ALUGA-SE 
um bom predio, pira

familia. sito ã rua Dr. bilva lbu-
to 44, Villa Isabel; cliaves c infor.
maçOe.i nó B-iilovard :8 de Setembro
343; padaria; (242 L)b

LUGA-K'5. P"r OiS boa casa mo-
-.d-r.ivi, t'oiu i quartos foRãp a gaz,

elcctrieidarie. ele.; na rua Esporaiiça
59; chiives no n. :3 bondo S. .la-
imariò. (1191 L)lt

A'rl

IMPOTÊNCIA
EstcrilUlnde,

Kenrastlienlt»,
iispcriiiiiton-l.ón.

Oura certa, radical o rápida
Clinica electro-medica, espe-
ciai do
Dr. Caetano Jovine

das Faculdades de Medicina
de Nánolcs e Rio de Janeiro.
Das p ás 11 c das 2 ás 5.

Largo «In Carioca 11. 10
sobrado

A 
LUGA-SK unia cisa. na_rua 24
de Maio vil. 47 "Villa Emdia ';

aluguel 81$; trata-se ira mesma rua
11. 15. ("oS M) J

ALUGA-SE, 
por 125$. o predio.

com 4 quartos. .1 salas. ete. sito a
rua Jlonorio 182, Todos 03 Santos.

(1151'M) B

ALUGA-SE. 
a pequena família de

tratamento, o pre.üo da rua Cca-
ri n 26 logar s.il.ilierrinio. estação
de S. Erancisco Xixier, mrte alta.
com (luas salas. do's quartos, cozinha
banheiro c nugnifico porão liabiMvel.
Qiiinul c luz electrica. junto dos hon-
des e trens; está ubcrtOj (1176 M)K

AI.UGA.SK 
a boa casa da ma-Dor»

nes 11. 15; Cachaniby estação <lo
Me.orj 5 coininodos ò grande terreno.

(ii.jo SI) K

Apresentamos aqui tres modelos de
.grande suecesso das nossas afamadas
BLUSAS

Modelos recém-
chegados

Lin8iriei«3$3lB50$
Setfa de 20$ até 13$

No. 57004 -':

D'Etamino cora inserções
dc rendas Valcncicnncs

c Guipurc,
frente, golla c punhos

bordados.

iwSak
\-4rilfl_lVAi,

.|n'"i(llpj!||||| v

VENDE-SE 
uni pequeno negocio;

trata-se na nVenida Kio Branco
n. 155, casa de balas. I.S13 0)R

^rK^'DEM-SK 
duas peças de arma-

' ção, dois balcões o uma divisão
para escriptorio, todos de peroba,
completamente novos, tendo sú qua-
tro nic.cs dc uso; sendo o armação,
unia peça com .4 metros de com pri-
mento e 0,40 c|m do fundo o com
nina parte envidraçada; a segunda
com 10 metros de comprimento por
o, 75 c!m de fundo, ambas cora qua-
tro metros dc altura; para ver o tra-
tar na rua da Alfândega n. 343.

LGÒNTHIER 
& Oi Hcnry &

. Arm-nx-c. suece-isorcs. Perde-
r.im.se as cautelas ns, :161.83o e
164.700 desta casa, - (1233 Q)

NICTHEROY
AMIGAM-SE 

em Petropoiis, dois
fredios mobilados, na avenida Ypi-

rauga ns. 509 e 5=3. preço dc ocea-
tltiü. o primeiro com' seis quartos
grandes, i:5ou$ por seis mezos, c o
segmido, quatro quartos, por 1:8oo$,
por um anuo; os chaves por favor
no 39? e trata-se aqui com d proprieta-
rio, i rua de Santo Henrique 68,
próximo á praça Saenz Peiia.

. ("03 T) J

ÚLTIMOS ANNUNGIOS
A-LUGAM.SR asAviii casas ns. III e

. . da rua Dr. Maia Lacerda
35; trata-se na casa XII, Kslacio de
Si. avenida (1341 J)

CIOMFBArSE 
qualquer quantidade

) dc jóias vellias, com o. .em pe-
dras. dc 'qualquer valor e cautelas d.i
Monte dc Soccorro; paja-sc bem;
11a rua Gonçalves Dias n. 3;. Juallic-
ria Vaí-ritlin; Tcleph. 994, Central.

(4137 S) «

CIAM 
ISAS para homens, .m

' gadas, u
e íoi-

...  , . j$5oo, 3S500. 4?. 5?ooo,
c 6^000. Só na Fabrica Cor.fimç.i ar.
Brasil. S,-, rua da Carioca, 87, (íl

COSTUREIRAajudante
;.i, cobrado.

Precisa-se de bòa
u rua do Riacluiolo n.

(i''i77.S) R

VENDEM-SE 
lindos em

laranjeiras a i$50o o pé,
enxertos dc

njcir.is a 15500 o pé, e outras
frutíferas, por preço barato; na rua
Salvador Tires 40, estação de Todos
09 Santos. (777 O) J

VENDE-SE 
ou rermuta.se unia

grande c rica mr.tta, logar saiu-
berrimo, boas estradas, perto desta
capital o da li. Ferro; informações
com Azevedo,
15 e 17.

avenida Rio Branco
(995 N) M

\TENDEM-SE. compram.se c refor.
Vniam.se movei? c eolcliúcs coai

perfeição para sala de visitas, desde
ioo$; moveis avulsos, por todo o pro-
ço. colchões, atinofadas. camas de
lona, canas para mobílias e, todos os
artigos ¦(!_ moveis o colchoaria. a çrc-ços har.ttssimos. A' Múbllia; Ideal
rua Mariz e Barros 350; tel.. vil-
Ia 3033, (ioto O) M

óculos, pinec-ncji, lú-
etc, c nproihpUun.se

concerto) com rapidez; rua uri As*
scniblé,. 11. 56. casa Rocha. (1067OJJ

VEXDEM.SEnetas, etc,

VlíNDE.M-Sl! 
thermometros,

perior precisão, para febre, d
5$ iiinl _t«-S. íva da .'
casa Rocha.

de su-
sde

iVssejiililéa $íí.
(ioõSO) M

No. 57000-1^
D'Etamino com inserções

do tnol-mol bordado,
enfeitada

ia pregas o rendas
valcncienncs

No. 57007 - 8j}

boa- chácara da rua
 .." .:.... '.',. tra-

ta^c na tua Ouvidor i.d. 1" andar.
(1224 M) J

ALUGA.SE 
—...

SL.u-i çp. Stcvçr (Çncliamby);

A 'LUGA-SE o predio da rua Barão
XT-do "U-in Retiro n. iío; tem tres
quartos' ('.uns sala", cozinho, banhei-
ro. -dejipensa o W.-C. internos: trata-
se na rua da Qiiit.nda 11. 88, sob.:
chaves na padaria o-oxinin. (1244 JDJ

ALUGA-SE. 
por 50$ .em Bom-

suecesso pro.simo da c.twio, uain
casa, nova com 5 bons commodos,
acua luz clccúica; chaves ii(
nuiui; listrada da Penha 74J,

bete-

890' SO R

ALUfíA-SR por 70*. lioa
•^a-casa mm porão, na rua
Cuiolina 11. 51. Koelin.

(M 1200)

Compra e venda de prédios
e terrenos

ALÜüA-SK 
nor 505 boa casa. com

bons cnmmòdõs, pnra família, tiro-
ximo á csiaçno do Mcyer; iuiornia-
se á rua llias da Silva n-,33. ,n.ui;landa. (fi"' M) }>

o predio (ia travessa
so; :ts chaves cstiio na

rua Grc.oiio Neves ii. í6. Engenho
Novo; aluguel SõS- (430. SI) :'J

A LUGA-SK
_t__Alvaro n

Viila Md-
.niiinjo; 2 quartos, 2 salas, luz

electrica; aluguel 56S; .rtta_3J.se Do-
miiigucs 113, estação

A I.UGAM-SE caras, na
_a.ii

da Piedade;
(796 -M)

Neurasthenia — Exgotamento nervoso
1'nUa «lc ínemovln, iiliosplintuiln, coiivnjcsccncih): tias liia-
lostlás, riiiiun.se com o uso «lo HlOIATOÍ.líXOL, «lc Al.ro
do ile Carvalho. K' ««triiordinnrio o seu coiisiiiuo e. os
nttestndos i'xpniitiuni(is «los «ii«> tem foíto uso. A.' vemla
em toilns ns pliniinucias «lo Kio « tios llstmlos. — Dopo-
sitmios : Alfredo «le Carvalho & C.—11. 1" de Março 10.

AOS
_TJl se

OS CAPITALISTAS — Precisa-
e de um qne queira emprestar

15 a 20:1100$ a juros razoáveis para
compra de uma casa para- residência
dc nm cavalheiro qüc d.i de :i pro-
va de honestidade, O pairánicii.to do
capital c juros icró feito em presta-
çü s do 400$ooo mensaes. (lanas a
Cavalheiro, na caixa deste jornal.

<«..£>i -N") J

C1ASÁ — Vendc-sc uma com trci
quartos, ditaf-i s-itas. cozinha e

cnsa de banlio, com granuc terreno.
Ilido crceido. com luz.c água. Ira-
úr na rua Rolierto Stívii n, 2.1 —
ilauio-s, 2 rainuíos distante; 1816 ,Y.K

Blusas do raol-raol com golla o jobot moderno, cercados do bordado
o ponto à jour

lti_ia_l_l_i_l_l_l_l_l_i_l_l_l_l_l_iaa_l_i_l_ia_l_l_l_l_l_l_i_l_l_l_i_l_ll -IB-l-HB-l-HHâM-l-UÉM-IBI

S SOLICITAMOS A HONRA- D'ÜMA VISITA
Ibooaa&SBio&saeaoBeeosúooB^^

^TENDE-SE. 
á rua Coronel Viguci-' ra do Mello n. 351 (leiteria, tuna

earrucinla vendendo So litros de
leite diariamente; o motivo é o dono
da mes tu ter que se retirar para
Portugal; trata-se das 12 ás 13 horas.

(463 O) J

\rEXl.lí-SE 
uma .machina de escre-1 ver 1'n.lcrwood, cm perfeito cs-

tado, por 250$; ver c tratar á rua de
S, Bento 15, loa. ________ i
\ri!NDEM-SE. á rua Haddoe',: .Lo-

V ho n. 417, canários de raça fran;
cesa, promiitos para reproducção.

"DIUCCISA-SK 
úo uma boa c

A perfeita corpiulieira com
pratica «lo ateliers de 1° or-
«leni. no Lnrgo de S. Francis-
co n. 25, 1° andar. Mine. Liui-
i'n (.nimarães. (8 852)

DIVERSOS
AN1MAES 

de carga — Compram,
se álgitiis em pçj-Icito estado;

á rua do Kosario 11.. 15S, i° andar,
com A. Falcão. (1023 S) J

APOSENTO 
asseíado e conforta-

vel — Ccde^e um cm logar dis-
creto. Cartas para esta folha a Li-
gia. (io,-,oS).l

APOSENTO 
— Em casa de um

casal ilistiiicto, aluj;a-« um opii-
mo, a cavalheiro dc respeito, cora to-
do.o conforto moderno, á rua Dr,
Maio. Lacerda n, 65 '—. Es.aciò de
Sá. (11.7 S) R

CARTOMANTE 
c faz qualquer trn-

biilho para o tom, não usar de
cerimonias cm falar no que desejares
e trata de feridas ohrouicas c outras
doenças; rua Oliveira n. 38, fundos
da caneila. do Amparo — CascàUluvi.

<ii|6 S) K

("WMPUA-SK 
uma «asa de pens.ío.

J bem loealisada, com vastas ac-
cómiiicjiláçics; em centro de terreno,
.bimiaiicia il'a(rua, não multo distan-
te da cidade e com bondei á porta.-
Informações eom todos o.< detalhes,
para' esta redacção, a A. II. (.'.

(690 S) J

CnOCADI.IUA 
_ Por motivo de

mudança, vendera<8 duas; tatiu
para 140 ovos « outra para 7.1 ovas;
regulando muito bem, ua rua Det-
embargador Uidro n. 81 — Fabrica
das Chitas. <I24I S) J

(1AI.DO 
do canna, — Vende-st

J uma tnociüíla com lodo3 »« per-
lenecs; para ver c tratar na Avenida
Passos .03. (843 S) S

CARTAS 
<le fianças rara casas «

contratos, mais -barato -qüe itou-
iras parle», esoriptoria inais nr.ügo;
rua do- Outivcs o. 115, 1"..andar;

(|-'I7 S.» J

CONSTRUCCOES, 
pequenos rena-

ros c pinturas dc prédios; pre-
o construetnr Mi-ços módicos, cora

cbalski; Uruguayana 11.
5336, Ccnt.

8. Tcleph.*
<..|osS) R

magnclicis a di*-'
... . cartas 1'syelioI.V

I gia Caixa, postal 1827. (5S14S) R
(1URAS 

íltiidicas
J táuciá, grátis;

VENDEM-SE 
uma espada .c um

par du dntRònas, cm perfeito cs-
tado; na rua do Ouvidor 68; 1" an-
dar, sala r,. (S..3 O) R

TTENDE-SE tim 4-.v.é -dc: terrena, .por*/ HupS. eiif Tfdss. os .-Santos ís.rua
S. 1'raz, .í>iin_;pr<'..io, á.r.u^ .Aiidíé
Pinto, -^m" RanVbsj -tíata-so- ha Kstrada
da Penha il.l 1133.- (122SN)'

ATENDE-SE 
uma easa, distante cinco' imuuN.u.. úa cg.táçf.p do Riachuclo,

com porão .habitavel c bom pomar; in-
forma-se na rui Sete de Sei-ihbr. 219
com o sr. Dias, -• -•' CI37 Si S

Gonorrhéa
cura-se em 3 dias com

Uni. '. de Sctuiübro, 180
¦".TENDE-SE " ca" Villa Isaura, á

V rua Rarão do H.r.ianal li. 161-t,
Campo do; Cardoso., Cascadura; tra-
Ia-se na ui.sina (N)

TfENDE-SE uma c-sa de boa cons-', V triicçã.i. nova e niodorna; preço
módico; perto do bonde c' mor;-ver 0
t ralar ú rua N. S. do Copacabana
B13! T-. Sul. 026. Í116S N) K

VENDEM-SE 
bons lotes d. terre:

nos, desde 3005 500$ .0 6oo$;
tjimliciii encarrega-se do conrtruir uma
cms-?., com cinco coiuino-tlos coin uai
bc:n terrei-.i ficando tudo nor eionoS;
tambcr.i vriulcm-sc Jjas Lasiii¦*, na ¦_ cíta-
cão lie Tentos os Santóá; tratado à J".^-
trada Mareéba! Rangel 410, j:.-iaç",o de
Madureir., com 1'atitiiio. (uüa N)K

¦\7"ENDE-SE a cs_>!çndlda caia . da
, t rua l'á' oPòrro it, 37 .Inhaúma),
com; dois quartas/ <ir(>iid<8," (liiiis
rir, cozinha, desj^sa&V*'.'***c; sa-

bom
terreno toJo feeliada 'a zinco, con*
str.uc.io moderfta. ' P.-eço baratissV
1110; trata-se com 'o dr* Sodré, livcui-
da Rio Haiico n.' 137. -' andar, das
12 ás 14 horas. (43S N) J

XriSXDEM-SI. nas ruas .Tar-
V «Um Botânico, ()ítls,Mngno-

lias, Acendas c outrus, cm
prestações mensaes «lo 70$
em deante, magníficos lotes
do terrenos cm ruas recente-
niento abertas- o' ondo já cxls'
tem magníficos pulacrtes. Os
preços variam «lesdo 2:500$
o loto do 10 metros do fren-
te. Informações na Companhia
Predial, i'. Al.andcgti 28. X

"IJ"END!'-Sií uma cata. com 4 com-
1 vT mcilos. Jiom .terrtíito. todnC pLinta-lo.
para ver c iraiar, á fruM iVariá i?;t.
Encantado. '"(i_"25 N)

\rENDKM-SE 
barutó; preço de oecn-

siãó. bons prédios nos bairros ,ileBotafogo. Tijuca, S. Christovão, Villa
Ir-abcl. Andarahy, o ruas transversaos,
Haddock Lobo c Conde Bomfiin; ter-
renos nas ruas Mariz c Berros c N,
S. de CiBve.iiiair.i; trata-se na rim On-
vider 10S, sahi 3. com o sr.. Cândido.' (iioi N) J

V per!
DE-SE baralo um predio novo,

rua D. -Oura de.'Burros 11. 41 tendo
«eis grandes qüar.Voa e mais tres para
cinoreiraJoá, quatro sr.'as ile^ensa. co-
t.a." lÁinha. banheiro eom água quen-
le e fria. grande tirano, tanque; etc;
o r/lamci::. poderá srr feito: uma pr.r-
tc cm prcstacõtts; tratti-sii no mesmo.

(Sao N) S

\7"JiNniS.S.t*! 
tini vistoso solido o' coní-rtavel predio muito priiximo á

estação dn Meyer; on\*ü .*.:oòo$; .r.n-
l.bis inioraiaçOes, á i.ua do llnspicio
131. loji. (121S K) It

VENttifM-SE 
em Engenheiro Nei-

. va, por 500$, sendo metade á
vista c o resto em prestações mensaes
de 10 "Io, terrenos com 50 metros
de frente par joo dc fundos, pro-
prlòs para cJi_ieara3. por se acharem
situados na fralda da Serra c pro:;:-
mos da cachoeira do ogua -potável.

(N:'i.78)5R
d» solida c
á rua Leo-

poldo n. 12: tralã-sc r.o mesmo, com
o proprietário, qui , a intermediar.,
ulsum encarregou de vendei?.).

(117 N) J

\7._5SbÍ5.SI? 
o predio

moderna construcção,

"VrENDK-SK 
por 600$

\ ma Augusta n.
11X1S; trnta-sa á r.a üoyaz n. 36,
Engenho de Deiuro. 1.S.7 N)R

terreno a
_¦_,, medindo

"VTK.N Dl;-.-'.''. íuiia cr«sa cm ttamos,
V por 2 contos Jc réis; podendo r-r

metade á vísra c prcstaçües o resto.
Este preço é devida á retirada para a
Kuropa; informa-so no líoulcvard
de S. Chrislovão 11. 70. (43- N)J

1JKEDIOS 
.—

que ¦pTCcbcm
nos nos suhurbiC':?
drigo dos Santos
e aos 17

Í.RRENÕ3
Mtjsnulta,

miíadas dc ^u
tro ric frcnie.

ip horas

Còmpram-si
dc concertos.

na rua \)r.
da

ainda
me-!
lio- I

(,i_02 X) II

r]

çõc-. Tratar, Mciraj
3, Télepli. 4654, C.

 A' rua llarõi de
cm Hgü';âo. vinae-ada-

1 a r)no mil réis o me-
A' vi.tá o-.i a presta-

Urtiguayap.1
(11 X) .1

A LIKIA-SE um nrmozcm esquina,
X%.i'. iioriitR. junto à nm cinema, por
1O0Í; rtiá l'.r,r.'io Mesqaita l>4-.--; „(7.12 D S

A Ll'i".AM.SE bor.s casinhas na ave-
_.\.:ii.l.i da rua Erancisco Eugênio nu-
mero uij (1.114 J>. L

A LIT.A-SK por JOOiSOOO n
2V'onsn da rim liarão de (ina-
ratilm n. 130; 11 chave está
no 11. 13-1, (Cattctc).

(f. S23)
5EA I.UU

.tira de íanitlia; ru.
n nuarto, cm car

.!.. JliUtoso 21.;;.
(1313 L) S

VLUGAM-SE 
2 sobrados; um.

quartoo. 2 s.il.is. por ucS; outro;
-das. lur 14.1?: srande '-iiu.irl'03. -• sitas. |ur lan?: sranues I

ciços. aguamniiitoefr-t e todo conter-
lo; rua
bonde á poria.

Murai. Mesquiia
(731

-40;
1, S

a^:;LUCA-SE. á rr.a Mariz c llarros
uma casi. com 2 falas 2

miarlo3 cozinha, quintal, cie.; nsclia-
vn.i 114 casa 17. (i-M4 1-)J

A LUG.V.SIÍX\s.-,l
um lióni quarto, a cn-

sem filhos, lopnr SüceRado';^n
ma JJarai .!o liom Uetiro ^4. li. iSo-
vo; cora bondes ;i portiv, •* outra á
rapai i>a!ítiro, qiic seja decente,

(S-.l M) R

AI.UC.A.M.SEde
c.Qiifoflavct*. casas;

.fS a íii$; trata.se com tAl-berto Uoclia, rua Cândido Uenicio
Jácãt-paguíi; (S4i M) 1!

A UIC -\-S!5 um
rViiioços solteiros.

coinnioí.o, pr-r.i
106, Engenho de Dentro*

( (fn M) U

ALUCA
A>.n. 39,
cio; tem armação; língénh;

rua Elvira
nego-¦ Deu-

M) -R(Sn

MLUGA-SE caca da rua Coronel
lorj.i lieis líí-K própria pnra ne-

goc.o e morada; línàehuò de Dchlrd.
(Sn SI) R

A LUGA-S
a. Vinda da
.10 E. d,:

SU unia casinha na ave-
rua Daniel Carneiro n.

Dentro. (797 SI) R

ALUGA.SE 
o predio da rua Ma-

;or 1'eus.ea n. ;.;; as chaves cs-
lüo no n. .-:; trata-tc ua rua d» Ro-
lírio _'".8; CisavContinha. _________ 

'

ALUC..VSS 
a casa ia'da Vili.i Mi-

mi; á rua Barroso ti. C; Cppaca-
liana; com boai áccomniòdaçõcs para
(.niiilia icgtilar; :,s chaves eslãò no n.
71, e iratn-sc n-i :ua da Alfândega .

, 13..; aliurucl not. (OTg IA .1 :

A TjUC...M-Si. ns cnsns da rua
tfVD. Maria 71 («Aldeia Ciim-
pista!, transversal a fim l*c-
reira Xm.cs, novas, com dois
«iiinrlos, 2 sahis, cozlulm, Im-
i.l.eivo c tanque do Invnftcni,
todos os coiuniòilos illnii.ii.it-
«los ú luz clectricíi. As cliaves
no local. TrntH-se na rua (lon-
çalvcs Dins 31, próximo du ei-
dade, ;i poucos passos dos
bondes de Aldeia riimpista,
cuja pas*agcni om «luas se-
cções é de 200
00$e100$.

A LUGA-SE,
éiVajjir.-linadá,*:

por Si?. .1 boa casa
jíiájàr-íinada,* da riia /i\vi\'rcs Ifcr-
reira n. it). fronteira á estação dn
Rocha; com 2. boas salas. 3 quartoscsiiaçosíi1»» ouititnl. luz ei cc ir; ca o
abundância d'agua; cliaves no 11. 20.

(871 M) J

TTENDE-SE' uma boa cisa completa-
V mèiilc nova, e de '.0:1 construcção ;

co.-.i ires quartos, duas grandes salas |
e bom tereno, por preço ,de oceasi.Q,.
;:oof)',<KHi rua íiarr.o dc Cotcgipe 209.
entre Viila Isabel e _\nilarahy. ¦'

(41-1 l>) J

xrpxw
» com 11:

SE nina ::,=a com .| nuáttòs:
na sa!o!.i dc espera"; £,s

quartos télii portão para. lima va-
ronda que viá para o jardim, casa
..otistrimh ao correr da rua. com 7
janelllis do lado. e 2 de fr-nie, o ter.
reno mede :3x2o. T''"i banheiroy-jua
electrica, iras. cie, á rua lln.do.-i:
Lobo 11. in-l. _____f__?

\ri-XDE-SE 
por oito contos, bom

predio construído em centro dc
terreno, cini ires quartos, diias salas,
cozinha, banheiro, Ianque, granoe
(liiiiii.il, fltuadu 110 saluberrimo bairro
dc Cnchamby (estação do Mcy.r).
Trat.iso na rua Honorio n. 2S0.

(53. M R

MOLÉSTIAS 011
Cura rápida com a

IXJ1-CÇÂO MAl.INIIO
Kna 7 «le Setembro, 18i>

1

,A LÜC.aIsE a
_fiL»cx'_nibró: 11.

da rua Oito dc
casa IX; pVcço

o ná mesma rr.a 14S.
(7S7 M) J

A LUGA.SE.
X-vlente casa,
Villa Chie, á :
bonde l.ins c

|..;r 6c-j; u:n*i cxccl-
ôai ^ bons q'.'_!r:os, na
na do Cáhuçu ». 147;
Vasconcèllos. (;oCM)J

\M'('í.V-S1'* 
um porão

.caní t sala3, coainha.
rs. Alugueis j i.;ng'_nlio 

'Novo,

ALUGA-SE 
uma casa

rio .Io Bohi K.'ilr.i;
treu-se a uiesiu rua

na rua )»;¦-
:.il'e"t-l 101$;
1 2,10.

OtoS L) )

rão cssoalhado,
... qiithtal. cio-

ici.bdc; r:-a Wcrná Magalhães -io.
(I0.-3 .M).M

ALUGA.SE 
o

Imperial (Me
263 d.i

peças, etc.; ciuvts no
rua Sete Seteiábro 171,
Universal

rua
pin-.(ii;

Tin-
Ml II

1TEX1)\ na

\rKXI)i;M-Si; dois lotes de
y terreno, completamente ar-

liorizndos, éin um dos logn-
res mais saudáveis de Jaca?
rúpnguá. Curtas á A. Campos,
nesta redacção. N

DEM'SI- fejr.ç'elIcht-S , prcdio3
;. l.ourenço Kictheròy;

um grande terreno cm Icarahy,;
tratar cnni o dr. Toteiiiino dc ('.mi-
pos, rua Theophilo Ottoni ti. 8.*, i°
ar.tiar, lei. A2$o Nor*;. (136 X) .1

\7KXl)K7»r-SR lotes de torre-
V nos bem localizados a 100$
cm prestações, medem 12.50
logar alto, saudável «» «le nnii-
to futuro, estação de S. Ma-
llicus, Linha Auxiliar, passa-
gciri ida e volta 300 réis, es-
crlptorio em frente á estnção.

(S 361) N

rjrrrnrrTtriYTTitttt^tiriii^nrTTxrxTrri^Tir^^TrnrrTTrxYrxTrrT*m

ADTOMOVEIS FORD
Importante reduceâo cm Preços

De accordo com a nova tabeliã para 191? fixaria
nela fabrica, haverá sensível reducção nos preços de
todos os modelos a partir de 4 do corrente. Os auto-
moveis FORD tem alcançada o "recoi*d" da venda
no Brasil, sendo de mil e trezentos o numero até ago-
ra vendida só nas Estados d 9 sul da B_*as_!.

¦ ¦ ¦ 3-700*000
3.5O0SO0O

Double phaeton5
lfoitupeltes .,..,..

'JPru*£t wiais inf ormações na

CASA FIRD ATOlidâRioB|,íl,lco.17()

VENDE-SE 
uni

perfeito estado;
do . Sanla Cru. n
Icngo.

praiio Pleycr, em
ua Estrada Rcul
A-130, no Rca-

(3C73 O) R

T7EXD1.M-SE mesas para botequim,
T a . 14$, cadeiras de 2$ para cima,

copas de mármore a 60$, halcõcs com
pedra mármore- 4i li»5; nuflpnas, es-
pellios, lana vistas, tudo que carece
nn. botequim, por qualquer preço; ila
rua lfrei Caneca ns. 7, o o n_ Tc-
lc.honc 5002 Central, Casa Encyclo-
.pedica. (S34 O) M

VINHO
lodo-phosp ha fado

dc Wcrneck
Poderoso meàicauionto no tratamento da

Tuberculose,
Escrophulose,

3Xe urasthe tx ia,
consecutiva a excesso de trabalho

intellectual, etc.
E' diariamente preseripto pelos Srs. clinfcos nos

casosdo rnchitismo, lymphutismo, anemia e
depauperamento geral dc qualquer origem; as-
sim nas moléstias ligadas ao crescimento do indivíduo.

boa Iiar.no-
AEINADOI. 

de piano,
«ia, pequenos reparos, inata

bichos se os tiver; tudo 10$. Cita-
mados no Café Uiurany, teiephone
4151, Central. (491 S) It

A110A 
letra captiva,

tráe e só dá lucro,
na rua Assembléa, 70, s",
Não ii curso.

prende, at-
Ehsinflrsé

desde lei.
(48S.S) K

ALCG.VM-SE 
ternos de casaca, so-

brccasaç.ii smookinss o claks; na
rua Visconde Uio Branco h. 30, sob.
Teleph. C. ..f15. (13S S) S

VIvNDE-SE uma mobília de caneila,

o iior :f>ú$,' á rua Alico d;; Vitiucí-
redo 11. 90, itiacliuelo. 4S8o O) K

Vl-I 
X DE-SE tuna machina de costu-

r.V; dc fiíao. -cm perfeito -cstado; na
rua linarque de Macedo, 41, Cattctc.

(.01 O) J

iTTIENDG-SE uma mobilia, quasi no-
v va, para sala do visita? de peró-

ua escitri; com encosto dc ucllucáa
grenat; ú rua. .do Cuiiha -o Cutumby.

(0B7 O) 5
'SrENDE-SE um manequim, na rua

* Adelaide =3. (u.g O)

iT7!ENDE-SE um .íiotoycló Douglas,
v de 4 caval!o3. 1 or 400?: tràvessii'Aguiar _• Cidade Nova. (11S.1 '.))H

VÉNb.Vi-.SE 
unia mobilia branca, su-

períõr pata casal; ver c tratar, na
avenida Valladares sj, andar terreo.

(i_(ii O) s
XTEXDE-Sl. uma l.oa pensão; parot> iraiar, na rua Senador Dantas 2:,.

 (Lio.) O) S
TTENDE-SE

V feira, o dc
cm leilãov qüínta-íei

„ do corente áa. 5 horas
da tardo, o esplendida iiralia siir.,1-
do n run 1), Alice Co. estação ,1o lio-
çlá, eo:n cnorine árae de terreno, fa-
zettdb frirte tiará ¦. ruas, jiroprio pa-ra importante edificação ou fabrica;
este predio c terreno será vendido ao
corer .lo inanello, pelo leiloeiro Elvi-ro Caldas. (Mo. U) S
>rENDE-SE iiiii bom pi.iuo 

' 
íilu-

1 Ihna co meordas criiiàdaa c cc
po dc metal, dò uma familia, para
desoceupar lo__r; rua d.i f.ap.i lo.

(b'(í6 U) S

\p,.NDM-Sl'. 
cjipKiitl •noenda dc can-

nsi, marca Ideal, moderna c calma,
com moto,- elcctrlco; forca dc 4 ca-
valloj-; rua Estacio de Si C-.

 (iít5 O S
TT-ENDE-SE, mil r.iagnifieo e lindo

V piano intoirantente novo coai bali-co por 950$; rua l^ütrasia Corria -'t>.
!.irs:o Machado. (úl.1 O) )
T^lCNUr.-SlC um botequim livre c

V dc3cmliaraçado; eín um 
"bom 

ponto;
não pe.g-i .-.lupitel; f.iz feri.i de -:soo$
por nica; motivo da vciida1 te iV.z na
occtisiub. informa-se rua Oencral Ca-
niara J",í. corn o charutcíro á nua!-
quer Iwit, ('013 Q) J

,NI>l5-SK uma cabra. lida. dc lei-
rua fome das Saudades n.

iSã; quem quízcí. '•omprar ti tratar
com d. Ell.a. ("oí O) R

m

(orodlo do r.yccn do Artes o Officlos.

Mt*.»»««i»ir-«»»«i«ii»i»«»i»iiiiiiiTiiiiiiiitiliiililHiiiiti»iit»nrTJB
\rENDE-!t promptò

E um Érando tcrr:r.o,
para ser cdíficado. com

ecm, dc largura e. no -..o comprimea-
to, próximo n dnas linhas dc bondes;
rara a cidade c da cstàçTiÕ dc Todos
in .Santos; m tuo Zcíerina:. trata.
^ü com o proprietário, â rua Senador
José Bonifácio n. Si. armaacfn*

(337 N) K

\rT'.JÍDlíM-SÍÉ 
magníficas'' á?3. pira renda; n run S.

propnct.a-
touren.o,

ur.i Rrar.dc terreno â rua
esquina da rua da In-

dependência, Icarahy; _. tratar con o
dr. Tóicntino de Caninos rua Thco-
iiniii) Ültoni u. \$i. Tcicphunc Korte
«5». (.159 J) X

dc

\rENDEM-Si. per 16 co
\ e un lerrcu. Rcnd

contos 4 casas
..ao$O0Oj

Iluá Hi rcellcB ::;'. .4,S ;i ?.i. preximo á

Ora-:a 
di Ü_::idf.:r.i» Trata-se na r«:i

riiggaytin» u. v, lojd de lonça. j ,
(i.-.:.-' J itlega a. 28.

TTENDE-SE. oceasiãp. 1:700?. a ca.
V sa da rua João Vicente 40?. Kio

dos Pedras; 2 soIjs, _ ouartos, co-
zinlia. oo:.... W.-C. e cv.ini.il: para ver
rua -N*ova D. redro i.i. Cascadura.

('.147 N) J

¦ürilXDFiM-SI. òni prestações
* magníficos lolcs «le terras,

11a rua Silva 'folies, em Copa-
cubana. Trata-so v.n «ta «Ia
Alfândega 11. 2S, Üo_l!_táiilil:i
lh-cdial. X

IM-ISDEM-Si: na "Villa Pam-
V iiu" execllentiis lotes «le ter-

renos em pequenas prestações
«lo 5$ em demite. Os srs. pre-
tendentes poderão tomai' os
trens ila l.inliu Auxiliar ilo
Kio tVOiiro c proatrar cm
frente á csla.ão da Pavnna o
r-seriplovio «Ia Conipauhia 1'ra-
«liai. Prospectos o plantas são
dUtrilmitlos na rua da Alí-iti-

íi

¦iiíauKiíiiBCisiaR rrraBii9HRnnE:Ln.H.iii_H) iHiHHL_taEir3
CHA' DIS MINAS jã

(Legitimo Chape, da Couro) W
Deposite:: Uin do3 Ourives S4 _j

mm

X/ENDE-SE uma casa nova. tiiilh-
? tafògo; com quatro quartos, duas

salas, etc, confortável, perto de tres
linhas de bondes. 16:00$, cm presta*
«Ces ncRocio direcíò, Kua l.eal Oran-
dcz.i, í.y,. (SSj N) «

fi
ll!!ID.IBKi:iEli;!-ISiBlr:*.na!!'9i

.ni-NDE-SE baralb. junto í estação
(-V úo -foigenho Novo cmn tres bondes
á porta, vaia irrátídá área de terreno,
tciúlo 4i lotei conforme a planta;IraM-se ú nia Anna Barbosa _.;.
Mcyer. (ie:o N) J.

ATKXDK-SK, Üígo, reformam-se pia-! V nos. afinam-se clareia-se marfim;
ciiamados á J;rb'us, rua Dias da Silva
-o, Mevèr. (1=07 O) 11

A 
LUCA-SE, quero dizer: o Bazar
Villaea fez contrato com indus-

triaes, fabricantes das afamadas "Pa-
nellas de pedra", em Minas ürraes,
os quaes já estão exposto» á Venda ú rua
Erci Caneca ti. ia.. Quem desconho.
cer aqttel.a.i pancllas, convini dar um
passeio ao Bazar Villaça, não só para
vel-as. como recebei em explicações.
Velo lado cconotnico, são -duradouras
e resistem mais que o próprio ferro.
Os ,-í.enip__ nellas «reparados fazem
as delicias dos gastronomos. nue as
devoram com „ofrcg_.idão. Aos da-faU
ta de ,inpe.ilc se entregarão gostosa-
mente ás "golozeinas" preparadas nas
aiiima.!a3 panellas de pedra. Convi-
dam.se ís exmas. chefes de casas vi-
rcni examinar as pancllas dc pedra da
industria mineira, o usadas ali desde
a formação da antiga Província, até
bojo — listado da -Republica onde as
donas das casas só usam expressa-
mente is "Pancllas de nedra". ie6,
rua liVèi Caneca, 126. Vazar Villaça.
0 que \ cude louças c trons dc cozi-
nha por monos 2u °\a que as outras
casas. (443) S

«I1

Mltllli. DOS PULMÕES)
Cura rápida cmn o

PKITOUAL MA 1N1IO
Kua 7 do Setembro, 180

AUTOS 
BEJÍ.. — O unico óleo

para sua liibriíic.ição, i Ruby
12; Únicos depositários J. M. S.itn-
paio & C.*; rua do Hospício na.

 (4-U7 S) K
A I.I".CIA-Sl. u

J\ Visconde Tc
dos os Santos,

'bom piano;úcantins li.
(i=45 S) .

Aluga-se em casa de familia
de todo rcípelío, uiha

rala, bem mobilada, para uni casal
com ou ieiii pensão, ú nu ClinslovãoColombo li. íai, Cattete — Dois .lc
Dcecmbro, (891 G) J

AOS 
PROFESSORES — Alugo-se,

convenientemente mobilada; uma
fala 'para cinta, Pr.cç-
do Rosário n. C9,

módico; rua
(841 S) s

iiuiuii.
Mutuei Braga, especialista cm éic-trac.ao dc callos c unhas cnoravadns,sen. dor, etc, r. Ouvidor 105, sob.

1. N. 1505. Aos domingos atten-.
de chamado, a domicilio, Tcle.ili,
Norte :6J9.

CATÁLOGOS dc sellos do ItrlsiT,com todos os erros e variedades,
preço j?ooo; llospicio 30 _ I. Cos-ta „ Eilhos. <.7_i S) S

(COLCHAS 
— Lcnçóes, atoalliãiíõslJ guardanapos, cretones, morins, ai-

godões, toalhas para rosto e pan-nos pura mesa, cueontrani-se a pre-ços muito baratos, na Eabrica Con.fiança do Brasü; 87, rua da Cario-«, 87. (Sl

CAMISAS 
e ecroulas sob mediai';rua da Carioca n. 52. (5150 S) S

C0LLET1ÍS 
de 6en1ior.i, sob me.

dida ,12?, completo. Mme, MarieLemos, rua da Assembléa n. 35, i«.
andar, abaixo da Avenida Kio íiran-
_...., (124 S) J

DINHEIRO 
rápido seb liyp.th..

cas, so negócios .órios; na ru»Buenos Aires 11. 198, das 12 á- ia¦bor-is. 
(746 S) ai

DTNII1.IRO 
sob .iypot1icc_s—Em.

presta o dr. Tolentiuo de Cam.
pos, ú rua Theophilo Ottoni n, 83,1" andar, <k« 13 ás 17 horas. Tel.Norte 4350. (i3s S) |

DINHEIRO 
— Emprestais, sofr"I.ypoUice.is, cauções dc apólices

d.i divida publica, municip.ies c pro-inissorias; Rosário 172, sala 4, das ..a* 5 horas. (30Ü S) J

DINHEIRO 
sob hvpollice.19, a juvros de 8 a i-u|", conformo lo.

par. Cartas para A, M. It., neste
Jornal. (8.4 S) K-

DINHEIRO 
—. QtKiI.ner quantia,a juros módico-, para hypotlic-

cas, aiUichrcais, descontos c cauções;
compra c venda dc predio., terrenos,
sities c fazendas; com .T. Pinto, rua
do Kn.ario 134, tabcllião. (40. S) J.. ...„ ._, ""*-' ¦ ¦' 1—i

— Compra-se tini ge-
gaz e gazolina. Car-tas, a W. IV, rua Sele de Sctchibron. 20J., «obrado. (11S4 S) It

¦J\rXI!EIRO 
eor> hypotneca de nr«.Xr ilios, d.i-se qualquer quantia a

juros merfices; á rua <Io Ouvidor n.io3, sala 3, com o «r. Cindido.
(1102 S) J

1\ENT1STA/ ráflor de

IMPOTÊNCIA (1"JI'"Í0 " «ai.\a do Correio

Knviamlo o nome, residência e o sello para resposta.—-
CliltA 1IAP1BA 1. t..VltAXlil)A — «KATÍ3.

ip.ICy.ÇLBTT.BS e nrotO'.-ye'et;_=—
_*> Çónipraut-sc, trocam, se e éòiiccr-
tnm-sc pelos melhores preço?; nã
üasa, Harlev, ú rua do Catície n,
I9P. Tel. Contrai SS_. (1151 S).li

BICYCIiETAS 
ou tricyclcs — Não

mandem concertar, pintar ou re-
montar,
.le casa
Tcleph.

sem primeiro ver os preços
l)ra=il, rua do Cattctc 10?.
.731, Central. (2310 S)R

VENDE-SE 
um magnifico piano1'Ioytl. completamente r.ovoj

Ja

-SK
vo

Alfândega c6i. sobr;ulo.
(ii/í .0)

^rI•:.^,Dl¦:M-Sl•: 
utensílios de barbei-

ro. iia rua José dos Reis «. 41.
Engenho de Dculro. (1103 O) 1
íTT-i'NJDÍ.-HIÍ um focüo h gãz* com

T quatro bocas; tem pouco uso; ven-
dc-srj barato; inforiua-se á rua Vis-
conde Tocantins 4C (n;o O) J

VEND.E 
SE um carrinho

der doqç.?, bebidas.
para ven.

etc; _: oscri-
var.inlias; 5 arnm.es, por qualquer
oreçoj p.-ra dcsocêuuar U>èw, praça.ia Republica ms. (pj

TRASPASSES
riMtASPASSA-SE um botequim c
X bilhares, tudo novo, ou admittc-
& uni socJo,; para se entregar dc to-
da a í;e:e::cia; o motivo c o dono
ter o'-iro em Petropoiis; n.í.i pude
administrar os dois; rua Visconde
de Sapúcahy n, 1S7, (1035 l')M
riIRASPASA-SB

1 
p

rio av
Sá n.

sentar
1S1.

uma eliarutariíi e
moilvri o dono ter-se

avenida Salvador de
(6S7 D J

V.ENDEM-SE 
«.-rr.-nes cm Ipanema

r Copacabana; trata-se com C,
Abd Nuncsi rua Vinte dc Novcin-
bro ri. 15. (R S4;.-) X

Tlicre.
o da\rENDE-SE 

o cJnlct -:,i r
ía Cavalcanti it. 17 (cr

Pi:-Jade). com 2 si! 13. ; quartos, co-
..inha e «randá terreno perto,, do
trem, c bonda qtia.si á norta; rjtâ n-
vre e dcscmliaráçado; informa-se na
mesma rua .rá, com o sr. AIvr.ro ;
uira i-air.r com Moiiiüo, rui Thco-
nl.ih O.toni ir-; tcieplione soyS.-.imr-
t.c. Metado a vista c o resto cm pres-taçõcâ. (iç-s* N> B

"VrdvNDE-SE uni i)..-n predio para fa-
t iniüa regai;..-, c bom , saião na

frente; próprio pnra qualquer nego-
c:o, tem bom quintal c -duas n.ora-
dias nos fundos, com entrada por ou*
tra rua; para ver e tratar na mesma
Estrada da Penha 733, defronte i cs-
tação de Iío::i&_:c-:c_;5o. (S53 X)U

\r;ENDEM-5J. 
tres magjnificns e

cor.íoriavcis p-edlos, situados ua
rua Joaquim Silva, todos com bas-
iar.tc terreno c um r;:'.-:::ile terreno,
em Todos os Santos, freguesia do
Kngcr.ho Novo; tratar com o dr.
Tólentino de Campos rua Thcophüo
Ottorâ ü. S3, 10 ii-idar, -.:.is i_! ás
17 hora», Teleph. N.r:e _.:_o.

. (134 N) -U

rr\vRASPASSA.SE em ruà central de
primeira ordem, e cm condições

minto vantajosas, uma çxcelleníe Io*
ja, esquina de rua. própria para qual-
quer negocio; informa-se á i\:a da
Assembléa n. 22. (770 P) J

ACHADOS E PERDIDOS
/ IAM P lil.I.O
\.J Camões n.
leia n.
viiícacias ervtüo dadas.

s C".; ria
36; 1'crdeii-i

tTcsta casa

Luiz
as pro-

(is.io Q) Jc^;DERNETA da C.iixa Econorr-.iei
l'or*_i(.u*âe r.*a com u. 198.136,

Gratifica-^e .1 quem úprcieniar, á rua
das rjrnnjciias -i.|2. (m.i-QVJ

NASA C.OSTHIER;
Per le

telas as. i_7.4.o **• ca*a.

T.uiz de
iiíi-se ES

176.086, des-

p.\R'l|OMANTK liabiliteda. coube-
\J eida c muito procurada peloAcerto dc stias -profecias; única quefa:* trabalhos gpratitido? para realizar
negocies commereiãcs e reconciliações,
na rua de S, Pedro n. 331.

(-•Si: S) J

(CARTOMANTE 
Saniaritana, vcn:e

J o impovivcl, contra fáet.oi não
liã argumento.-.; rua do UrtiRttay, n.
520 — Nieilieroy, Consultei dc 1 ú-
6 lis., da torde. (1VV3 S) J

Constipação
Tomo

Pl.ITOKAli MARINHO
Kua 7 do Setembro, 180

rtABELLOS RUINS c (le?pcntca-
KJ dos- "O Maciol" amacia, impe-
de a caspa c o_ queda c perfuma.Proihicio sarantidõ.
Marechal 1'lorianò ii,
CamõC3 4, largo de

Pote r$: rua
na e Luiz do
S. Francisco.

(43.! S) J

(pOMPRA-SE mia armação de pe-\J loba, r "n fundo dc 50 c. com 10
metro., r.'.:... ou menos; run da Cn-
rioca n. 4-, loja. (1015 Sl M

I.1NHEIR0 
a prestação mensal,* sol» .i.-.i2iiei9 de nredios, em-

prçsta-se na rua 'Camcrino n. go. d«
;_j_.iJ.2I_.i-  (1106 S) j
ÍAOBNÈCÊ-SE pensão fãría c~v_lA r:.-.;h i preço módico; av. floinc.l'reiri)..-i3o. (i0ÜI ^) JI

FOdÃO5 fOK( gaz —Vendc-sc um, com
. dois forno;; é novo;

..-um ;6SS..oo, è-vende-sc por 130*,no boulevard de S. Christovão 11. 70,
_!!______. j_La__!_ __ B°"deira. (1740 S) V

1ÍÜ'Mm3MÓ 
— CurBS gariintí.J (la.s de todas as molcíliás, Con.snltas sobro todos os assiimpto. Al-hvio prompto aos inconnnodos' mo-

~li.-_L°__±  (74= S) M

GOVERNANTE £ranç_,i.e, .culé.V» scrieuse, agec dc 30 ans, s'of-ire • cl.j Ia matson d'un mousicurscui 0:1 un i im veuí ovaut on nbndes cnfnn.9. parle espagnol et un peuportnsaja, letlre F. I. f_;__.__ S) T

QALUNHAS de raça'Ji.vo de retirada, vendi

COI.LABINIIOS 
de liubo peloi ai

- tirjos preços: direito-.. 3 por -Ç
Santos Düthont, .. jior 27500. Só 11
Fábrica Confiança uo Brasil; S;, ru
da Carioca, 87. t,S)
riAMJNHAO — Veilde-se con .-
J aiiimãés

ne-bara n. 41
os arreios; Retiro Gua*
— Laranjeiras,

Ú70

pARTOii.SXJ to 2«-lar:
DE VISITAS
Ourives n, 6o

iria. Oscar N. S.,r.:r>. (2.1=.

S) J"Cen-

Pape*
S) s

CORTINAS, . tapeies, pinturas a
oleo, moveis e ^e escriptorio,

compra c tembeni encaixo!a para mu-
<!,i!:.;a, J, J. Jl.rtlus; rua da Alfa-:-
dega n. 124. (.H'2.-i S) ,S

fiOPI.\.SV/ Ç;co a
Araujos n.

loiiia.
109 -

china,
Cnrl:

Em,
i ;i r.ia d^í
. !in.

.(!-'.-. S) R

Por mo-
- . — dem-se Wyan.i.r.tte oiraicado, Orpingtdn amarcllò e>''.ymonlU Rocie eirijó, ú r.i-.ão da'.jflooo a cabeça, inclusive o-, gallos;u .urgçnic; na rua Desembargador

Vidro ii. Si _ Fabrica das Chiias.

rj.RATIS~ AINDA ESTE MEZ -1vJ Remctlc-íc a quem solicitar, in-'benção do meio dc se ul.ier tudo
n.ne íc deseja, micr cm assümptos ii«timos c particulares, como cm nego-c:o; cõnimcrciãc.* Máxima icserva e,seriedade: Cartas com $20.1 em sei-los para rc.posla, a mme. Thompsoii.
£_t__£i_- Maurity—Mangue, (|i38S)S

r<RAlIOPJIONES c chapas- Ven--V-JT dc.-n-Ee <]ç $500 a 3$. Trocám-sade ,s3oo a 2$. Compraiii-se usadas.Conccrtam-sõ grariioplioncs e vendem- -
se a so? e 25$. Compram-sc; á nu-t.:r-.:.R-.-„-,y;,r.a J..5-  (S21 S) 3
TJVP0T11ECAS desd
AX lürn-.e localidade
O. Da
l.ilcnu.

S "1", con.
, ., . garantia; J,-rua da Quitanda n; Oi,

(53i. S) f

HVPOTUECAS"V,r_'
cidade e sub.010?, grandes ou pequena»quantias a juros jnodico-, ha capita-lista. Iniorma, por favor, o sr. pi.inent.'., rua dj Rosaria 147, sobrado.,

dCf S) I
HVPOTUECAS 

de prédios c ter.renos, qualquer logar, juros Ke i2";-j. Desconto dc promisaoriás.J.mpro5timo9 sobre inventários a her-.deiro-. Desconto dc juros de apoli.ceie alugueis, mesmõ dc menores o«'cso!;iito,_ Cauções o penhores nt.r«cantil. I ratar com o rr. I'crreira.'a rua do HoMileJo ,« ...t, <-.,.ci 1-

.:¦"-*' ^-_i.a_Ji'

V.Vh-' -- ¦ :'_^_* ]l»____j_SBBs_i
~xLr;::' \

*» t. Et*,: - - *'_.> 
, j( *-.'m__.,^



.-¦«-^«r-.-- - -s-- - - . - ri-» - - - kr. 
^ 

- -?- ~n--~- *" -,- - * --^,-T-_,._ . .i-r-íi^

;'. ..;..,;•:««.,';- 
¦ .; «'.«'¦ .".¦¦.."....¦¦. 

;:;.". -¦ 

- 
¦¦:' ''¦¦".., 

:' 

',."'¦.'¦¦" ., .

¦':¦'¦"-¦ 

. 
, 

.¦'¦¦¦'¦ .'-¦*'' '.¦'¦"-•:

^Wi-ír^ «r-.T/;-¦>.*-'.¦».¦¦«,. »'.*^'.-': ;--v*. — -;f:-•-.**. w -" V «¦.*¦-"-..-.-"¦*•-.* •-=-•**: ¦ - •-^t-*-***/-.-.i-r;--; *f*.,-c*r.;.''T,-.r^---V

.,-,-__,.- -,^—.. _J_^.-.-_—___ ._-______.___,_.._'-*<tHH."
''.¦'•'¦''!.¦ ".-.¦/"'."'.''¦' ':- *.'''¦ .-*''..' ; -•'.¦¦"''-'.' .);¦-'ííVv-í'-^

[WS

CORREIO DA MANHÃ •**-- Terça-feiraríHF cie Novembro delirtô fl
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OS GRANDES ARMAZÉNS BRASIL
(-_-.x_.tlg-. Casa Souza OarvaUio)

11EA.BKE COM HABITUAL "

Êm WftWÍlf A IÍ¦MM Kl"íV'l K_M'I _il ri ÍM liai _.
_____,£__ _J _i_J s__J wa.!-*1^

Todo o stock acha-se remarcado com GRANDES ABATIMENTOS. Sem concorrente notncr-
cado. Não ha melhor oceasião para adquirir as excepcionaes vantügens que offerecem os

9 GRANDES ARMAZÉNS
104 - Rua cia -â-SBemblêEi- - io4

IL.

HVPOTIIECAS 
— Fazem-se sem

commissão, nn rua Dr. Kixlri*
00 dos Santos il; 76, das 10 ás u
c das 17 ís <9 horas. (1304 S) R

INSTITUTO 
de linguas _ Inglez,

francez. portuguez, allcniüo ela.
limj ensino rápido', preço módico;
rua dc S. I"cdro n. 51, i" andar, cs-
quina da rna'da Quitanda. (ioia.S)M

IMPOTÊNCIA 
— Cura-se cora as

garrafas dc caluába, remédio vc-
eetol. Encontra-se na rua de San-
lo Clirfeto n. 99* (86' S) R

ÍIÇÕES 
de desenho e pintura; íi

J rua dos Araujos 47. (783 S) J

LENÇÓES 
para banho muito gran-

des, a 2J.500, j$500 c 4$ooo. Só
«13 Fábrica Confiança do Brasil; 87,
rua «l.i Carioca, 87. (S)

MEIAS 
muito boas, a $400, $500,

$fioo, $700 o $000 o par. Só na
1-abricii Confiança do Brasil; 87 rua
da Carioca, B7. (S)

MACHINA 
Singcr — Vende-se

uma nova, typo nrmario, com 5
gavetas; pela quantia dc iso$; tra*
ta-sc na rua Silva ti, 4, loja, Gloria.

(423 S) S

MAUAiME 
ROSA que morou na

rua do I.avradio 143, mora na
tua do Riachuelo 11. 72, sobrado.

(t249 S) R

MASSAGISTA — Carvalho Mari*
nho, chegado da Europa, com

longa pratica, attende a chamados;
«nia Senhor dos Tassos n. 129. 1'ele*
j.lione .14113, Norte. (838 S) K

MMK. 
AMARAL, communios ás

suas amigas c clientes, que re-
abriu o seu atelier dc costuras, a rua
Sete de Setembro n. 191, loja. Tcl.
5894, Central. _-_______;

MODISTA 
— Confecção ptimoro-' sa de vestidos e co3tumcs, sys*

tema Parisiense, dc 20$ a 30$; tra*
vessa Cruz lima n. afi — Flamengo.

(380 S) J

MOVEIS 
usados — Conipram-sc,

mobiliários completos, avulsos,
jiiano-, objectos de arte, aníigiüda.
«Ih, etc.; rua Senador Dantas u. 43,
tcm-o—K. Ribeiro. (136 S)S

3HFMK: Clata Cnutoe — Mauicura,
JSX ¦ pedlciira, « «ragista diplomada;
nu S. Clôrocntt: i. .105. Tcl. -1279,
y.d. Vae a dúm.-iio. Só as «r.ho*
ras. (2644 S) R

T\«TOVEIS — Deseja comprar, ven*
_u. «ler, trocar ou reformar os seus
imóveis, nti colchões, não deve íazer,
sem primeiro ver o sortiroento e os
.•.recos da colehoario do Povo, que c
ihw su.mrl«.05* a casa mais complc-'.1 neste gênero c garante competir
com at. nicUinfes essas do centro.
1'Vorica c deposito d rua 34 de Maio
ii, 505 — Sampaio. Teleph. Villa n.
1785 — M. Costa e Sá. (1057 S)R

MME. 
CICI, cartomante diz. tudo

com clareza, que se deseja sa-
l.er, realiza qualquer trnbatlio por
ir.au ilifficil quo seja amigavelmente;
na sua nova residência, & rna Inva*
lidos 11. 30, «ob. (57*>-« S) )

MADAME 
CLELIA, participa a

suns camaradas, parentes c eu.
entes, «íue inóra na i«ua Bento Lis-
lio» 11. s .- Cattete.. (603 S) J

TiTA rua Dr. João ..Ricardo n, 97,
-li tem um optimo .oiotocyclela í.
IsT, pnra ser vendido, por preço ua*
ratissimo; i um bom negocio.

(70» S) J

ODR. 
ERNESTO GARCEZ ovisa

aos seus amigos potiticos e clien-
IM, que mudou o seu escriptorio para
o largo ile S. Fj-.nc«scò de Pa_ln n.
44; teleph. 374. Norte. (3982 S)J

SALA 
— Aluga-se unia com tres

janellas de frente, com pensão
para casal ou dois rapazes; Avenida
Rio Branco 122, s». (1048 S) M

SELLOS 
 Comprara-se, vendem-se

e trocam-se, scjlos para collc-
cções; Hospicio 30, J. Costa & Fi.
lhos. ' (3730 S) S

TENDINHA 
— Vcndc-se uma mui-

to bem localisada, muito moocs-
ta c barata. O motivo da vendo con-
tentará o comprador; rua Barão de
Itapágipe n. 29, negocio. (988 S) _ J

7TM ex-negociante desta praça dan-
U do ns -melhores informações de

sua eondueta e fiador, ofíerece-se
para fazer cobranças dc alugueis de
casas, contas no Tliesouro c Fretei-
tura. Carta, nesta redacção. a C. A.

(2231 S) A

UMA 
senhora viuva dc edade, dan.

do referencias suas, pede a um
familia caridosa, muito dc bem, que
a queira neccilar em sua casa, po-
dendo a mesma prestar em serviços
leves e fazer companhia, tambem co*
se. Cartas nesta redacção, com as1 le*
trás F, M.. por ter grande uuu.
cuidado c sem moradia.

PARTEIRA - "JftH
—Com longa pratica.- trata de moles-
tias de senhoras e suspensão, por um
processo rápido e garantido Acceita
parturientes em sua residência, á rua
Camerino n. 105. Tel. jt428,- Jíorte.

PARTEIRA- Mme.
Francisca

Reis, diplo*
mada pela
E. de M

de Boston, foz apparecer a mcnstrtia-
âio 

por processo scientifico e sem
or; trabalhos garantidos c preçosao alcance de todos, sem o menor

perigo para a saude; trata de doen-
ças da 'utero; rua General Câmara
n. 110. Tet, n. 3-36B, Norte, próximoda avenida Central. Consultas gra*
tis. (S 45')

PARTEM

UiMA 
moça sério, sabendo bordar e

coser, ofierece-sc para trabalhar
nesses gêneros, cm casa de família
todo rcspi-ito. Aqui ou em S. Paulo.
Cartas na redacção deste jornal, com
as iniciacs E. R. S. ("55S)J
"VESTIDOS de linho desde 35$;

V dc tafetá, desde 100$; s na rua
!3ctc de Setembro n. 191, loja, nte-
fer de mme. Amaral. Teleph. 5894.
Central. ^io.i Sj M,

VESTIDOS 
— Fazcm-eo de tn«c«á

e filo, desde 100$; vo.ile e linho
a 50$; lindos, modelos, só na Casa
de Mme. Pereira; 7 de Setembro n.
193; tel. 4287, Cent. (844 S) S

MÉDICOS

DR. HO AGUIAR
MOLÉSTIAS INTERNAS
ESTÔMAGO — FIGADO —

INTESTINOS — RINS — PU-*
HÕES, etc. Consultório: rua Ro-
drigo Silva n. 5. Teleph. 2.371,
Cent. Das 2 ás 4 horas. Kc.idun-
cia: travessa Torres 11. 17, Tel.
4.26S. Central (J S593)

DR. 
J. PEDRO ARAUJO — Con-

«ultorio, ru» Seie de Setembro
au, de 1 ás 4. (3-16 S) R

para o dia;;nosti-
co e tratamento
«,«s doenças do cs-
ton-ago, intestinos,
f gado, pulmões,

coração, rins, ossos, etc, pelo
DR. RENATO DE SOUZA LO-
PES. Preços módicos. Uua Süo
José, 39, das 2 ás ¦ (menos ás
quartas-feiras). A aoj

RAIOS X

DENTISTAS
DENTISTA 

a 2$0oo mensaes para
obt«ração a grauito, _ platina,

curativos desde o primeiro dia. Tra*
bathr*3 de chapa; coroas, pivot, etc.
por preços mínimos e trabalhos ga*
rantidns, na Auxiliadora Medica, na
rua dos Andradas n. 85. sobrado,
esquina da rua General Câmara; te*
li-plione, Norte 3157. (13S1 S) )

time. Maria
Joseplia, dt-
plomaila pela

Faculdade" dc Medicina de Madrid,
trata de todos as doenças das senho*
ra-8 e faz apparecer o incommodo, por
processo scientifico e sem dor neta
o menor perigo para a saude, tra*
balhos garantidos e preços no nlcan*
cc de todos, Avenida Goinca 1-reire
q. 77, telephone 11. 364=. Central, con*
sultas grátis. _ui frente ao theatro
Republica. (17=1 S)

PARTOS à-K"'
ANDRAIIA cura corrimcntot hemnrrh«.gia3 e suspensSeç; iic modo sim
pies evita a gravidez uns casos indi-cados, fazendo apparecer o incomuw-
do sem provocar lieniorrliagia, tendo
como enfermara mme. JOSE.HINACALUNDO. partcira do Hospital
Clinieo de Barcelona: consultas dia.rias, grátis aos pobres. Acceita clien-
tes cm pensão. Consultório c resi-
dencia: tua do I^ivradio n. 111. so-
brado. (5844 S) J

' | m ^ darthros, empin-
gens, eczemas,
frieiras, sams,
brotoejas, etc,
d e s a p parecem

fácil e completamente com o
DEUMICURA. (Não è pomada).
Vende-se em todas as drogarias
do Rio e Nictheroy. Deposito ge-
ral: Pharmacia Acre, rua . Acre,
n. 3S. Tel. Norte, 3265. Preço
s$oüo. •-.•-'•

CIMAURIA M
constlpaçòes com febre, bronchites e
asthma. 1'rcço i$ooo. Deposito:- 1'liar*
macia Rodrigues, rua Marechal Flo-
riano n. 99. (3754 S) R

ARTIGOS PflRAi USO DO-
MESTiOO

*&/**&**)* &fimfljtwt

São de muita utilidade
para familia

TREÇOS BÁRATISSIMOS
SACCOS de barracha - « f1a« .

nella para applicação de
ogua quente contra, todai
ns 'dores nos' Rins,' Cisado,
estômago, etc. de. .8 a...

TUBO de bòrraelia p^ra irri-
gador, ., vermelho ef' preto,
metro, iÇaoa a.' .", .....

CANUtiAS para lai-agEm, pa.ra adaptar ao. irrigador,

i5$ooo

I$j09

SYPHILIS e.. suas. conse-
qtiencta-3. Cura
radical, iujçcçõcs

complctampiite
IND0LÒRE8."de snã preparação. __Appl, 606 e ,914,

1$500 ç.. .... .-,.,...
TIPOS rectacs, de borracha,

para1 lavagem, dc creanças-
dc 1*300 ti; .,,,„...'

UAMAUGISA Sapato c Cre-
ches, de if300, o*. '.''.':'.

SONDAS de tiorracha paraextracção de 'Urinas, de
¦ i$5oo, a. . . .' . . . . .
TIUA-LKITlí ile sucção e-pressão, de r$ooo, a. • • »
BICOS para garrafa "c" ma*

madeiras, dc $300, 0; .'«':,
PASTA dentrifricia para' dentes, bisuaga, a. ...'PO'. 1)ENTU-'11ICI0 para

dentei, vidro, a. .*.. ... , .
I*0' DE TALCO boratadu

para toilctte,. dc <?í«o, a.
ACUA oxygcnaBSi déijPàrli

«Davis; dc 1*501', sS$\fi . ,
IDl.CM para lavagcm_da boca,

He í^foo, a... -íSíll''. .
lYSOL, p«d«|rosb:'B_ísii)fc*

, etante vidro5 ,* . ." , .¦BVÍNSO-i. --poderosa i\çaà*{e-
cta'nte.''i-idro, aí- . ÍVÍR^

C. N., podeisso iksiuféclau.
ter vidro.-.a*', -¦» '.' -T. . . , *

,rASTlI;ftA_- dí \'al«Jh, -para
cura . de, qposhipacOci e Ia
ringites, etc'., lata, iá. , ,'

ACUA' da Colônia,'-:titro,; n.
ACUA Vila-Cabra, .. purgati*

va, a. ,'¦ \.{_f .-,' -,;.'. .!;;;'«rO' da Pérsia, lata, i$ooo,
...iMCOtí, ...„¦ i -. -i.«.|*»í-- , **, -
BAIiSAMO analgésico, cura

nevra gias, dores dí cabe-
ía, a. ..'.. 1 . . o-!'.""

e$ooo

2$009

=$300

I
s$ooo|

VIOLENTO
INCÊNDIO

Em S. Paulo
Coube ínnis uma glorin nos

jú muito conhecidos e nfumn-
dos cofres NASCIMENTO nò
incêndio veriflcndo nn casa
dos srs. Otto Sclilodtmnnn c
0., oudo. fudo foi • destruído,
menos o cofre NASCIMENTO,'
que em (sen bojo conservou
Intactos todos os documentos
o valores superiores 
_00:000$000.

O deposito desses nfamndos
Cofres 6 & rua Quintino lio.
cnynva, n. 41. Telephone
2082 — S. Pnulo.

I Filial: rua Uruguayana, n.
3$5c« 143 — Kio de Janeiro

CASATUNlAO
AlíRtOO
^«VAOEAU
«SUI

Assembléa n. 54, das. ia ás iS lio-
ras. Serviço do Dr. PEDRO MAGA
ÕHAES. Telephone 1009, C.

c h r onicas e
recentes.
Quereis fi-
câr radical-

Gonorrhéas
mente curado em ''poucos dias?
Proctirae «uformaçõe- com o sr.
Fcijó, que gratuitamente as offe-
rece, não conhecendo caso nc-
nlimn negativo; rua Theophilo
Ottòi.1, 167. • -; ;'•¦'. : .;.''¦ (R,4S

Talisman
Professores e professoras
Í_*SCRII.-UKAfJAO 

mercantil -pelo
J mesmo methodo do professorTavares da Costa, o profesor Mario

Pires, da Escola de Aperfeiçoamen-
to, lecciona á rua Dr. Maia Lacerda
n. 65, Estacio de Sá. Aulas diurnas
c uocturnas. Preços módicos.

(619 S) B

IÍWSINO 
— Portuguez. francez,

_ arithmetica c escripturação mer-
cantil. Cartas ao professor J. Meu-
dus, rua da Estrclia 49 011 da A'.-
fauileita 213, sobrado. Tambem vae a
residências dos alumnos, por 405000
pelas matérias -acima; pagamento
adiantado. (830 S) R

INGLEZ ?
tratSco, Mr.

ter garan-
te ensinarem seis meie. lui» mensaes. Largodc S. Francisco 36 c rua ila Carioca

S2, 1" andar. Vae a domicilio, por
preços módicos. (R309)

INGLEZ, 
FRANCEZ E PORTU-

C.UEZ, pelos professores! Rodircr
e Benri; preço módico; rua da Al-
fandega 199, «obrado. (353 S) J

PROF. 
port.gueza, séria, carinho,

sa c enérgica, chegada da Eiiro-
pa. ensinai ponuguez, arithmetica,
scogr.. etc, corte e costura; rua da
Asfeiiibliia 79 2". Vae a domicilio.

(4SS S) R

COLORINA,..^ gg
re-stituir ao cabello a sua côr, ori-
ginal «preta ou castanha. — Pre-
ço io$ooo, pelo Correio, mais 2$.
Doposito geral rua 7 de Setcra-
bro 11. 137. R. KANITZ.

Grétij- para -ven-
«ler-, í» «õffrinwn-

fos«._e diltieiilila,
dés*ida* vida. pe*
dir a J. P. Sil-'

va, posta restante de¦-¦ Cascadura, cortieuvcloppe selladó «*, sobrcscnptado
pam ¦ resposta-; lemcfte-sc .para todos
os Estados.'- • Osg. S) S'

fandega
n. 135. O 405)

l?Sçè

2$00»

.$000:

á«|ooo

f.50í

i_$5M

i$;oo' Vetulent-se, para creanças, senho.
i ras c homens, com roda livre e s
1 freios, do mais moderno estylo m*

2$or_' gler, grande, sortimento dc patins,o?"* ootball, capas para bicycletas, de
t$Sool t2$S°° l,ara cima c camar-s de ar
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DEVER DE ORATIDAQ
UADIl.ALM-.NX-S (J-liADO PELO CINTÜUÍO _ANl>i_N

Illmo. sr. dr. Sanden. Kcclfe, s de abri! de 1916.
Cumprindo um dever de gratidão narro-vos mais unia vez 01 cffel*

los e cura radical (pie obtive com o vosso niaravlihóio Cintur5o ICIe.-trlcor passo a expor sinceramente o seguinte 1 Ha oito annos que mc achava
cravcmetite doente das terriveis mnlcslias, debilidade nervosa, impoten*c:-a. debilidade seminal, dores nas co-tas, irregularidadci na urina, do-içs dc cabeça, dyspepsia, falta de appctlite. prisJo de ventre e liemor*Tlioidcs. Depois de fazer uso de baslantcs drogas sera vnlqu-rir a mininiamiclliora, deliberei tratar-me por meio do vosso santo Cinturão 1'kcrco caflora posso dizer-vos que o mesmo produziu 11111 verdadeira hiilagre nomeu organismo; |wis cm poucos dias de uso. sciitiamc quasi r.sa ciei*'.o, razão pela qual continuei a usai-o assidiiamciite e 110 curto prazo i!«tres mezes, restituiu-me a in:iilia completa saude, achando-ine actualinen.tc forte e bem rU.t-osto. Poáso garantÍr-vo3 qtt_ níío conheço remédiomais effica* pa - molcstia3 acima mencionadas e lesso.ilinentc passoprovar o qut affirmo.

Suinmaineu.t ...a.o por me ter des proporcionado n acíiuliição desteimportante apparelho, autorizo-vos .1 usar desta como melhor vos convier,para beneficio dos meus semelhantes, c subscrevo-ine com toda a estima econstderaçao*
J)e v. creado agradecido (assiínado) Manoel-Lino 'de Berres. ¦
Kesidencra: praça Maciel ' Pinheiro n. i;*A. Recife — Pernambuco.Ltiras como esla s.1o rcaltóad*.s diariamente por meio do "Ilerc-dex*

l'.icctr«coÉ rio dr. Syvt"n". !* -- '.a na.ia, absolutamente nuc estranharnisto, pois « bem sabido que a l?le 'rcidade é nor cxcellencia, o grandercnicdía-da natureza. Ella cura onde tudo mail fracassa.\isitac-nie c cxplicar-vos-ei o aue é preciso fazer para eonscgíiii.„.„,.. curas tao cfficazes.
«sidencia: af duas uitíS.SS^^^^^^ C*««õ <•= ™«-e «
se mas tambem como «.recaver-se Mt^iP^S^líi^' ' ' "" e"i"la'" "J° S1""C"te "a''° CUra'-

Consultas das 9 da manhã íis 7 da nniti*.X3>_=i. ove. T,.s_s_.3sr_o____sr-..LarBo da Carioca 12--I- andar, Rh de Janeir.

KMxq T/l

iBwjI ______ t!

"^•B 
__^____fl__Bl_i v-Mira

_____wW^iI\/^_#

I-;$oco'
a 6$5oo; na

eÇooa;
Sete de Setembro 182

1 
_jaj&**?k<5_*****->*^^

¦ B» Chnrntjs nnisMmos feitos 5

XOf KOllQ leza""Orientaf"*
Uul Uullfl miQo sem "¦

vai, para mau-
ter a cpidcnne em perfeito esta-
do de hygieiie o belleza o pelassuas qitalidnds eiiiolientes e re-
frigerantes e embranquece «c as-
setina; a culis, dando-lhe a trans*
parerteia da juventude. Não c
gorduroso, ú o melhor para mas-
sagens c faz adliérir o pó de ar*
roz, tornando-o completamente in
visível; 3$ooo; pelo Correio, réis
3?5oo. Vende-se nas perfumarias
e pharmacias. Deposito: Perfu.
mariá Lopes, Uruguayana, 4«t,Uio.. Mediante um sello de ioo
réis, enviamos o catalogo de Con-
selhos de Bcllcsa. A 7891

'«AMl-OLA, 
pira inicccoõj hy-

irodçrmicas. de l-'raise( c. 45ooo._i
parasitas, âotalna' iliflüma. # „. - . . . _
çõe-. uno  .$000'5° c***ir**'*-s nnisxlnios feitos 2SERINGA ..para iiijecçòcs .hy. RS 'mim 

Com superiores tnhn-B
sffí^iTpâ fc:di 

'«.«o,|oosd9 Java, fiavana o Ba-j

6$v$m ! r-m * bO&j. v£^ôl;Ê Deposito: nua Rodrigo Sil-jj
CINTAS do «bòría-ififV . unibi* *_«!»!Kt_KVVVVtt_N»___l

Iiticas, para creanças è adul* .^~~-SB=-=H*Btos, de 5$, a. .-ij.^-. . , a-.*ocaFUNDA; de:. borrachíí;',_e;'ce!-',
luloide;" péllicn ou * camurça. '
para cura",-dai| Iicnji«, ij.

C.KCUNTlòk^Suipeíisori. 
; I2?00°

para_ costas, para corrigir osdefeitos " 
physicos 

' para- ascreanças, c benéfico a-,;sau-
davcl. para as scqWSjj,-'úb
os oaracteristicos *«8s*iten.
cantadorc-i de bc'tàai riracs homens, cvitand«*_s exerí ¦
cicios pliysicds, fortalecem
0.1 pulmões, pela rcii.iraçãj
profunda e rcsn'ar,..«clc 8$, [. . . rrjooo

CARA GE^AtpES
RUA BUENOS ApH. 118

cut frewtc ,/i in&çn-.-'fi.oh<
«,'iiIvps nitts: 

'::'"

Escola Normal %££i£
Preparam-se candidiuòs c earante-scappróváção; rua Aleifie 11. .15 — AI-
dcia Compistaj- tl'reeo módico. :¦-. ¦

MMACIA
Vende-se em hoin .«jcal, fiizendn

bom negocio; tem sortimento, con-
sultorio medico, casa para fami-
lia e chácara. Trata-se á Drogaria
Azevedo, rua.. Assembléa,' 73,

d'231

PARA SER pIADO
seja. altrair ,syi|iiia'llii.M' basta
pocsuir-o "Soitròlp: dè 

'Vcbui", 
:e seglttr suas KstVuecScs, 'O '

liontem ou o niuílien que- p'ds*suir este poderosa' '"segredo",
obtém o amor dc quem quer,realiza o casamento que aesc-
ja e attiae symSathias, Pedira redacção do .Brasil E*itc*rico', rua Tupy .11.: 1 — S5o1'aulo. mandaiido 10$ cm ear*ta registrada,- com valor decla*rado. ' '-'¦ 

(J 5-S0)

I Coração Coração do
B uoimaj bebedot CURA DA EMBRIAGUEZ

é rápida e radical com o SALVINIS e as

I
formulas du dr. Cunha Cruz, com 10 «innos do pratica dossa especialidade. Vendem-
sc nas drogarias : PACHECO, rua dos Andradas 45 — Rio, c Baruel & C.j rua Direita
11; 1 — São Paulo, (M 932)

0 
ESPIRITISMO NA IXFAN-
CIA, 1 vol. j$uoo; vcikIíi nas

livrarias Aires e Garnier. (joS S) R

OURO, 
prata, cliristof!c3 c mais

n-.ctacs (inos, em obra, uicsmo
usadas, coniprii-sc na joulheria Ando-
rilibas, rua Uruguayana ifi.).

(-H.-fi S)j

01IV 
e OttOUO' fresco Pemba c

Piracnla da Cosia o íabas Dl-
vinas c dc Santo Igmicio t* comas
de Íoi tc. vcndtí-sc na casa dc her-
vas c plantas mediemaes da rua Sc-
nadòr Euz-Cbio n. 210, praça 11 dc
Juiilio.  (7S0 S) ]

PRÉÇISA-S15 
dc correias usadas,

cm bom estado dtí 8 o 25 centi-
metros ile largura c bom comprimen-
to; rua da Prainha ir. 2. (10:4 S)J

JJROFESSOR 
dc portuguez, latim

c arithmetica para o Gymnasio.
Curso Commercial ;i noite; rua dn
lloinrio ío, :». (S-I--S) S

1>E;V45AO 
— Dá-se boa a domicílio•jiov* modSco preço; na Avenida

ilenririuc Valia do res n. 30 sobrado.
($42 S) S

"OEXSAO dc ca?n de familia —For-
X i!ccc-sc a domicilio, na luta JoãoRoaigues n. d«i. cisa 16 —Estaciio
'ie .-'«. 1'Vaaiclsco Xavier. (1237 ií) J

pUtiUURp ANDAR — Altiga-se-i* a possuas de tratamento c semercaiiç.!:-. o 1" andar d;i run do Kia-
cliuelo n. _a, com accommodacões
necessárias paia 11111 casal, E' illu-
ítilnado a lu: electriea c pelo nltiRiiel
«lc icoSooo. (ioGo S) J

P~"eI-1*UMA1UAS ^ÜJREUS" 
"—

Auradavcis c persistentes. Sec-
ç5o de varejo; 4. rua f^uiz dc Ca-
!r..c.., 4 — Largo dc S. Francisco.

(;•-- S) J

1.rs_\0 
— Foruccc-.e «le primei-

_ * r.i ordem c com rigoroso n-sseio,
a mesa Co$; a domicilio dc ;ü$_oo
para cima; rua Riacliuelo 11. 15S.

(53-, S) M
"püXSAO 

MONTEIRO — K' o•1 mciiior no gênero c tambem for-
necc ;i domicilio; Kosario 105, 1".

(•19 S) R
OKXSAO — 1'ornccc-se bem feita,•« de casi dc familia; na • rua do
Cattcte ti. .-S? sob. (ijn S) .1

pi\„CTSA*SE dc lima sala ou um
J- quarlo para casal, com pciv:'o,em Copacabana, c.i.a de fam'4~. Re-cados, Nossa Senhora de Copíictiba-na ii. .s&s caso l\\ (4111 S) .1
T>Rt*CÍ9AS*E, coin urgência; de
-*- ;oo$. juros io 0j0. praso, - a $ri-r... t'arl«>s At. M. M.i Santa
I-'-i«'-'i 11. 108. (13c _1 S

plÍ.KfMSA'Sl_; comprar um predio-i nt 1 rírraljaldcâ da cidade; cm-
pre^a-f-c dinbciro sob hvporheca; á¦ria t!,i Carioca n. 41. Plioíorjr.nliia.

í^___íi.£
AtJARTO — Scnliòro só. aluga^-í um com entrada independente,'¦¦'-¦¦ descansar algumas li o ms no (Va,uotí.o t'e $:on; riisno-sta a Lydia
Raia. 5. na redacção deste jornal.

__ . (981 S) B

1>!'".'. — A rèfa dc tom çrraraõphó-Jl nc Fanlliabcr, com 5 diico«, quedevia _corrcr nn .íi.-i s do correntemer, -r.. transferida para o dia ?4do u-.c«mo.-«Miguel Oi.i«la. (i.-jilS)

pi:r.O(.IOS usado"-«\ metal,
Pa 1

iro. p-.-.t.i.omprnm-.e. ReTojoana
Aven. (iomes Freire n.

Sino 
— Vende-se um com ais»-m is pj-intaçôcs, bo;u terrero pinverduras; uilorniacões no larao dnEstaçSo n. j, com o sr, Moreira —

.«ni;» Gncde — Cabuçu' — João•om--. tS.SS) S

DENTISTA
R. llaldas Von Hnnckensteln

Ksp. em obturaijões a ouro, p.a.
tina, esmalte c extracções com-
•' 'amente sem dôr; colloca deu-
tes com ou sem chapas, a preços
reduzidos. Garante todo e qual-
quer iraball.o c acceita pagaincn-
tos parcejladós. Das 8 da nianlü,
ús 6 da noite. Aos domingos só
.1. ¦ ás . horas. Púà Marechal Kio-
riano Peixoto 11. 41 (solvradoj,
próximo â.rua UriiHuayanal

Dentistas - DRS. PEDRO
PAES c C. DE FI.

GUEIREDO, premiado com meda-
lha de ouro c Cruz de Honra, m
Exposição dc Milano. — Rua Mn-
rcchal Floriano u, 209. Extraci.es de
dentes sem dor, s$00" i dentaduras
dc vulcanitc, cada dente sjoob; ob-
turações dc 5$ a loSeoo; limpeza «lc
dentes s$ooo,j concertos de qcntádu-ras quebradas, idÇóoo. Í'rei70., bara-
tos para todoa 05 demais trabalhos;
material ile iJ qualidade .(f-ú-antldos
c pagamentos cm prestações. Con-
sultas das 7 da manhã ás 5 da tarde

DENTISTA p|liamos a ou-
ro c dentes artificiacs. Gabinete
nionüulo com apparelhos moder-
nos dc clectricidade. Preços 1110
dicos. Das 7 ás 6 horas. Doihin-
gos ate ás 3 horas. Travessa de
b Francisco d.. l'aula. ii .

Cunt-sc
este ter-Embriaguez —

rivcl vicio, sem dar reinodios 'Para
beber. Dão-se provas das curas
realizadas. Travessa da Luz, n. 4.
sobrado, Haddock Lc*bo. Attende
sc gnituitainctíte, segundas, quar-
tas e sextas-feiras, das 8 ás a da
'.arde. Casa dc família respeitável.

(S S43

LEÃO TOLS-
TOI M. Ackcr-Restaurant

man; rua Frei Caneca n. 33,.f Preços
refeiçáo, iÇ^oo, 5 pratbí-, café c so-
bremesa. 30 cartões, 3u$ooo; úo car*
'nC5 55$QOO. (S)

Dr. von Dollinger
da Graça <lo.í1°s-.---'t,ric--

"?,*^*T3>** nenccncia Por*
tugiicüa e com estagio na Real
Universidade dc Uerlini. Doenças
do rim (exames com a luz). Ci-
rurgia, oura radical das hérnias.
lieniorriioides, çstroit.imciltos da
urcflira. Operações sc-.m cliloro-
formio e com a ancstlicsia regio-
nal, Mem «.le Sá io (sob.), n ás
ij c ás 3 1 j_. Teleph., 4.810 Cen-
trai.

GRAVIDEZ

DENTISTA 
— Traspassa-sc um

consultório, cm boas condiçGea;
rua Sete de Setembro n. 205.

(«)So D S

DENTISTAS 
— Uma só ampoula

do Local Ancíibezico Idcltoii,
o- mais poderoío, infallivcl c tnõífcn-
sivo. (íoot S. j

r»pnt.cfa - DR- J- MACHA.l-.t.Il-1-lcl DO, premiado cora mi-
morosas medalhas dc ouro. Extracçõ*;*. jde dentes; sem dor, .1S500; dentadu- j
ras dc vulcanitc, ca:h dentei •.?5L'°'. jobturações dc 5? a S$; limpeza de
dentes a 4S; concertos em dentaduras
quebradas, o$ooo. Trçbálho* garanti-
tios c pngütucntos em prestaçôcâ. Dá?
; ás 5 da tarde, ua rua Uruguayana
11. 1, 

'sobrado. (.«C S) J
*a_Kt'_-íiT««r-_«_v*-í*-*-*._r.» r*--jp_:n*gg*UKs*-r'*>tVT.---i_L **"PARTEia«S~

O uso con
siaiitc dò H«-
matogeúol de

Alfredo dc Carvalho, eni nm_ calis
ás refeições, em cuja cotaposiçãò cn-
iram a quina, bola. coca. lacto-phps-
(¦fcàto de cal, pepsina pahcrcatina
diastase c Rlyccrina c n melhor ga*
ranlia á vida «V feto c da mulher
Kravida,*. poií o Ilcmatogenql; além
:!e poderoso tonic_ c digestivo, ven*
dc-se cm todas aa pliarmacias c dro-
partas do Uio c dou Estados. Depo.
sito: 10, Uua Primeiro de Março.

OOEHGAS ií APPARELHO Dl-
GEST1V0 EDO SYSTEMA HFR-

Cf?, RENA 7 O
DE SOUZA IO-

PBS), docente tra Fa»
cuidada» Exames pe-
los paios X, tio esto»
mago, Intestinos, co-
i-ação, pulmões, ete.
Cuí-a da asthma. —
Rua S. José 39, de 2
ás4, (menos ás quartas-
feiras). Grátis aos po-
hres ás 12 horas, iíw

. Iiiie. Mnrglieiitn Solcnni D.ú«
liniúcl, partcira, diplomada pela
Real Maternidade dc Firenze (lia-
lia).- Acceita chamados á qualquer
hora. Tel. 3129, Villa. Rua ÍS.
Miguel 11. So, esquina da rua S.
RSphael (Tijuca). 338 .

Parto
lcs;

Tra-.an-._ito .-.
olerioa e V?

^cruufiniÊmwlO:

iiu«?cias."'lloC3 ____J_____5_____S
corrimentos,

tas rolic.-.s ulcro-pvarianas e .Ias rcjtns
írrecutanes c nrolón^aiías. Asücinhléa,
•-.1 tia. :; ás i^. Serviço ti» dr. Pedro
Mosalhies. Tclep. 1009, Cem. (1.549J

Or. Ed. MereiSles-
Doenças internas, creanças. Vias uri-
nari.i3 — ApptircSios microscópicos,
electrico?, de Ütumínação pira exa-
mc3 e tratamento d»ís doenças; ttre-
tíira, bexiga, riu** rcclo, intestinos,
estômago etc. — Trat. rápido do yo-
norrhéa, syphilis, hydrocelc. Appl*:
606 c o:.* — íi. Sete de. Setembro
96, das- 3 ds G—Had. Lobo 43$, Tcl.
I2JJ4* Villa.

fi,
-p».-üU._iií']!ii.»jS?

111 -¦ E IU O
sem certidões, ci-.-:!. 25$, c re!--
gioso. 20$, era 24 ii«?-."..-« na forma
da lei. inventários e jiis'.iíicr.<;õfí,
;íc., com Bruno Schegue', á ií:^
Vlscoiidé do Rio Branco, 12. :«o
brado*. Todos os dias, d.mitigo*)
e feriados. Aueiidcni-sc a chama-
dos a (íuaJquer hora. Teicphonb
n. .1.512, Central, —N. 11. Os
noivos (jtie tratarem de seus pa-
pcis ncsl.i cas? não '.-,-r,o o in-
couimodo de ir á pBÍ.«;iu; não •--
ceaíundam — 32, (S 1232

ffcÀmáriffiQ ""¦*>''"

HUMANITÁRIOS VIDENTES
Qiieni desejar a cura de qual-

quer moléstia, bastará enviar no-
me, edade, sj-niptoirías da doen«-a,
aos Humanitários Videntes, caixa
postal 183;, Uio. de Janeiro, que
gratuitamente £ enviarão' o .'alliviò
•para os vossos _ soffrimciitos. En-
dereco o 200- ièis..eni sellos «para
a resposta. (R; 121 j

GOMOÜBSOS EM REPARTI-
COES PUBLICAS

A' rua da Assembléa, I2,t. 2"
andar, o professor Delamare Gar-
cia prepara para ra exames exigi-
dos. As aulas são «Ias 6 «da tar-
dc cm deáiitc; Tratar com a sra.
d. Jlari.i. Preços módicos.

(I2JIJ J

IMPOTÊNCIA!!!
Havia antes de apparecer- o

Stenolino- ultima palavra contra
a fraqueza scniial e neurasthenia.
Drogaria Granado „ KiVios. Kua
da Uiiifrtir.yana. pir. Uio dc' Ja-
neiro. Vidro, 5Í000. Polo Correio,
•".íooo.

Cisa Iluber, «rua 7 de Setembro
11, 61. («R 1210

Gaclslras para liariseiro
americanas

Vçndem-isfl nn Casa Wcllich.
Rua General Câmara n. in.|.

(S92 .1

• SANTA THEREZA
Casal d.stitictò dispõe c::i -sita

bella _'residencin com todo confor-
lo (linha di-s bondes) dc unia sala
muito arejada com varanda. Oc-
casião para casal ou cavalheiro dc
f:no trato que quizer viver sau*
davcl e bem; Não ha outros inotii-
lincis. Offertas. Correio da Úa-
nhã, para S."'.T. (R inli

HYPOTHECAS
?£>h solida ffitrant.a de òredio-s

»t 9 °\°. sem comurissúo'; Rna í*"*'*
«ie Setembro 11. 130. (J loSíi

GUSi. BI 80TAFP8Í!
Aluga-se mia nto.üsd... com

conforto para «píquciia fainil*.-,.
Pi-cco módico. Traia-sc na ".'.'«¦'.-.
da Euro->a". ri*,.. Gonçalves Dia--
n. 33. 1" snilar. ('t'103 .1

DENTADURAS
Cómpram-sc dentaduras vclhai

para o aproveitamento «l.r platinaexistente- nos dentes hrtitieiaes-.ua
rua Uruguayana, 3, sobrado, com
o sr. Antonii). (n0i 1

CAMINHÃO SAÜRER
Vende-se dois automóveis de

cinco toneladas; na praia de São
Christovão n. 146, "

<QQQQOe^rw*OÍt>Qt>)OQQ*

ANTI.SE_f)NTí(!0

JESUS
VVtíA EM3. eil vs

Febre U erinitti-utes
sezões, liialelt 1»" 

|) l»Stri«s

Rua Marechal 'lQriano173
Esquina Tulii.i^ü.arretn ?t>9

PBODÜCTOS VEGETAES DA
FLORA MEDICINAL

De J. Montcli-o du Silva & C.
Rua <lo S. Pp_i'«ó: 11. 38

JHO DB JAJÍKIRO

CHA' MINEIRO
(Marca registrada)

i-Niiipuem deve deixar dc usar o
Chá Mineiro como um poderosoeliminado!- do ácido tirico, o cau-
sador do arthritisirio, .rlicuiuatismo,
ecze.-nas, darthros o outras moles-
lias da pelle. Qiifüi tiver a felicida-
de c constância d-- usar nor longo
tempo este chá' eíiá .ivre da' a.-.
ter'-o-;cle_rose e uren-.ia, que c o ul-
tinio periodo das ((pencas dts rins.

O sciriist) é unia. Rãíamia'pái-a
a boa saude CiCvittcli-iii loi!,«;a, ía-
zeudo decapparecej|p.:ns tlorcs' e ás
infiltrações (iriclntcSes) do Corpo,
das oernas e üè ròstò pofc«sua acçâo
diuretica',;.ltpfatív.i a diapllorctlca -. e
faz ciigoriliiv e íojjà&ccr as..pes-'soas ntntirás _e fnu"às,'por cer taiii*
nem 11111 estimulante ila nutrição.
No verão é a bebida que deve scr
preferida na maior dose oossivel,
como mais satidave. e purificador
do sangue; úm rui^..c;.inaU por dia
e uni réncBerador "dó sangue vi-
ciado.

Deposito na FLORA MRDICI-
NAI< —. Rua de íjj.Vjl?edi'o-n. yS.'Muito cuidado cijin a falíificaç.nj.
Pecam catálogos, |*-5S< 

'. - •

;roRÃll_?\_Á,
'-T«; As pessoas obc*}ilI<barri<rtitlas *

incluídas devem líj^ .0 , Por.tnuaba.
o iiícllioV é^miiiliVctivo tônico rlá
circtilaijão,' qug. ac-.Lva a. .nuiricãp... e
as trocas organiedf, fazendo eliiiií
nar a gordu.-a e desin filtrar o or-
gatiismo.

Di/ppsito na Klora Medicinal 
'—'

Rua dc S. Pedro 11. 38.Peçam catálogos.

COCCUI.OS 
'

Combate as doenças do estômago,
do figado e dos;htíci!Inos; "todo
aquelle que usar o Coccuíos não
terá .11:ais torneiras, dôr de cabeça,
pnsão de .yentrç, -.-exâtacão-. 'ner-
vòsa, gazes, pesA)',ii_ « est.iniaei...
soinho depo:s dfiíHrcíèicõeíi in-
somiiias a noilc, iiidisnosii.-rnr jiir,1o _ trabalho; medo de'l-morrer, idéas
tristes, esmiecimciito; fraqueza ge-ràl. etc, etc. --. ,^-

K' nm poderoso:ft'rnedio- para a
dyspepsia nervosa ou atouia gasírointestinal. t." .

Deposito na Flora Medicinal —
Rua ile S. Pedro 11.' 3S. Pecam
catálogos.

AGONIADA
Combate as díeüças, do utero c

dos o'.'ári«33, c-.ira . sú"spen:'-?o e .13
eólicas e regulariza ps regras, evi-
tando a_ hcmòprhnigihs c -òs corri"
mente?. V,' ms remédio ir.dii.pen-
savej uas toUeü-esfdas- senhoras,
paia curar nibtri.es e cnap-mètritcb
scin li?.vc-i'"iiece.<si-.Í2dc «Ia raspajreni
uterina.

Deposito 11.1 Klora Medici.ir.l —
Rua de S.: Pedro ri. 38. Pecam
catálogos. ;M í.007)

E' um pcriiM não usando O
Slcnàlino antes e depois 1.« parto.
Knz iini !)«-.ui parlo, fortalece o nte-
ro e o feto; evi.a.o:. vômitos. Jic-
morrhagiás, máo istomago, aborto,
perturbações iritestinaei e das uri-
nas; aiigmcnta a secrecão do lei-

MMfc. V1EITAS ain-
da mora na rua Máre-
chal Floriano Peixoto
n. 117, sob. ° 324)

E. F. VICTORIA A DIA-
MANTINA

ESTAÇÃO UU RESPI.E.VDOR
Vcnde-sc nçstc logar uma bem

montada olaria, com todos acces-
sorios, c fazedo bom negocio. O
motivo da venda é seu dono não
poder estar á testa e não ser olei-
ro. Vende-se mais uma casa pro-
xiuio á estação, prompta para nc-
gocio, com boa armação para fa-
zendas, e vendem-se mais diversas
casas, todas neste logar, e por
preços de oceasião. Tratar com o
proprietário na mesma estação.
A, Souza Vieira. Novembro 2 dc
n.116.

ACTOS FÚNEBRES

Elixir de Pepsina
Composto

(Çamontilla. Rhntbarbo, Calitinba
c Pepsina) Fórmula de Brito
Approvado « premiado com mc-

dalha dc ouro. Kfficaz nas diges-
ti5es mal elaboradas, dyspcsias. vo-
mitos, eólicas do figado c intes-
tinaes, inappetencias dores de ca-
ueça e vertigens. Vidro 2$ooo.

Depósitos: Drog-uias iPaclicco,
rua dus Andradas, 45; Carvalho,
t" de Março, 10 j Sete de Seteni-
bro ns: 81 e 89 e Assembléa. 14
Fabrica: Pharmacia Santos Silva,
rua Dr. Aristidcs Lobo n. 229.
Tclephono 11. 1.400. Villa.

Gonorrhéas-
e «suas complicações. Cura radical por
processos «escuros c rápidos. Ur.
JOÃO ABREU. Das S ás 11 das
15 ás 18 horas; 64, rua de S. Pc-
dro, 64.

Cândido José Alvares
ViannaI Francisco Rios c senhora

convidam os sçu» parentes
t- amigos a assistir á missa
que pelo sétimo dia do pas-samctito dc seu cunhado e

anuo CÂNDIDO JOSE' Air
VARES VIANNA fazem celebrar
quinta-feira, 9 do corrente, na
matriz do Sacramento, á$ 9 i\i
horas, pelo que sc antecipam agra-
dccidos. (S1275)

Cândido José Alvares
Vianna i

f

Pensão insira
15, AVENIDA CENTRAL, t*.

— SOBRADO —
Completamente reformada,

dispõe de 40 quartos elegnn-
temente mobilados para fami-
lias o cimilhciros dò tratamen»
to. Banhos frios e quentes.

Roa cozinha, bom tratamen*.
to;, fcango e peixe todos os
dins; almoço ou jantar -$500
—Diárias do 49, 5$. c GSOOO. I cora dyspepsia, impotência, memo-

(S 1304) ria frac», dores no peito, febres
-1 inlerniittentes, pallides c flores

brancas. Importantes curas cm
lodo o Brasil e estrangeiro. Tro-
oura extraordinária dç toda a
parte! Granado & Filhos. Rua da
lliuguay.-ina n. 91. Rio.de Janeiro.
Vidro, s$; pelo Corvcio, 8$ooo.

Granado & C, rua 1* de Março
n. 14* (Ri2i4)

TERRENO
Vende-se um, em Santa Tlicrc-

za, á rua Monte Alegre, entre os
números 3S7 c 389, quasi todo
plano c nivelado, com 11 metros e
meio de frente por 40 approxiina*
damente de fundos, por preço mo*
dico. Trata-se á rua Carioca, 33,
sob., sala da frente, ás terças,
quintas e sabbados, das 3 „s s ho-
ns. (712 J)

TUBERCULOSE CURADA
¦;. Só çom o STENOLINO. é que
Se consegue curar c evitar a
tuberculose, anemias, «pulmões fra-
cos, neurasthenia, fraqueza geral

GRAVIDEZ
Senhora c!c";anie, que usa fór-

-nia iiifallivei para evitar, dc
-«ande voga na Europa, onde a
«esiria sempre está, e de effeitos
-.fíeiisivos; indica a quem pedir"i-ando endereço c um sello dc
'. reis a Mme. Fany Careia, 110'irreió da Manhã, Rio de Ja-

n.iro. (U1209)

Maria da Conceição Fer-
reira Vianna, Ondina Es-
treüa, Lconor de Mendonça
Molina c esposo', Francisco
Rios e senhora, Antônio

Palhares Vianna c família, Joscr
pha Cecília Guimarães, Joaquim
Monteiro e familia, Eduardo Dan-
tas e familia, agradecem profiin-damente penhorados a todas as
pessoas que sc dignaram acompa-
nhal-os lio doloroso transe por que
passaram com a perda de seu
extreiuccido esposo, padrinho,cunhado, tio e amigo, CÂNDIDO
JOSE' ALVARES VIANNA, c
de novo as convidam, bem assim
aos; seus parentes e amigos a as-
sistir á missa que pelo sétimo dia
do seu passamento terá logar
quinta-feira, 9 do corrente, ás
9 1I2 horas, na matriz do Sacra-
mento, pelo que desde já se con-
fessaiu agradecidos. (S1274

Ernesto Augusto de
Mesquita

Seus parentes fazem rezar
amanhã, quarta-feira, 8 do
corrente, ás . horas, na
egreja dc Santo Affonso,
missa dc sétimo dia pelo

descanso eterno dc sua alma.
(M92!)tmmm

1

í
dia

t
Adelaide Loureiro

(D-VDA.
Carlos Loureiro e filhos

participam aos ueui paren*tes c amigos que mandam
rezar uma missa de 30* dia
do fállecimento de sua sau-

dosa esposa e mie (D'ADA'1,hoje, terça-feira. 7 d» corrente, :i-i
9t horas, na matriz do EnçeiihoNovo, pelo que se confess-iín
agradecido», -(r ,,(5,5

Hortensia Teixeira de
Assis
(TE!)

lAlcina de Magalhães Tel.
xcira e filhos, Francisco
Marinho de Assis e famiXa,
convidam os parentes c ami*
gos dc HORTENSIA TEl-i

XEIRA DE ASSIS, para assistir
á missa que, pela paisagem da data
de seu anniversario natalicio;man-
dam rezar'amanhã, quarta-feira, 8
do corrente, ás 9 i|í horas, na
egreja de S. l-rancisco de Paula.

f?'M?IJ

I

Argemira Fernandes
da Costa

t

mm
Esmeraldina de Mattos

Fonseca
Antônio Cosme da Fon-

seca, sua filha c parentes
convidam Iodos os seus
amigos c parentes para as-
sistir á missa do trigesimo

 por alma de sua esposa e
mãe, amanhã, quarta-feira, 8 do
corrente na egreja do Zuinby,
ilha do Governador. Desde já sc
confessam eternamente e«"t*os.

(123? J') viuva «pede dispensa de condulcn-
.1.. " ii • (R ii.j

(-MILOCA)
Jo«4'iuini Fernandes da

¦Costa, esposa c filhos, c «Al-
varo de «Andrade, partici-
pam a seus parentes e.;aini-
gos o fállecimento «te .sus

filha, irmã e noiva, ARCVEMIR.V
FERNANDES DA COSTA e con-.
vidam todos «para o «enterro, ,qut
se realizará lioiie, ás 4 i|_ horas,
«oara o Cemitério de S. Francisco
Xavier, saindo o feretn. da''f rua
Dr. Dia-s da Cruz, 12G, Meycr.

(S 133.-
mWmVBMMmmVmmwnyvmxwÊi

José Lazary Júnior
A viuva, 'filhos c mais pa*

rentes agradecem profunda»
mente penhorados ás pes-
«oas que re dignaram acom-
panhal-os no transe por que

passaram com a perda de seu cs-
poso, pae, tio, irmão, cunhado, so-
sro, avò c bisavô, JOSE' LAZA-
RY JÚNIOR, -c dc novo as con*
vidam, bem como os seus parentes
c amigos, para assistir á missa
que, pelo repouso eterno de sua
alma, será celebrada «hoje, terça-
feira, 7 do corrente, ás 9 11_ ho-
ras, 110 altar-mór da egreja de
Nossa Senhora do Carmo. Por
mais este acto de religião se con-
fessaiu Sinceramente gratos. A

t

COROAS E PALMAS DE
F..ORES -NATURAES

Prepara-se qualquer ccicommenila
Casa Arte Floral

Rua da Asscmbliia 113. Teleph. Cen-
trai i8j?

CÜAUFFEUR
Pede-se ao ¦ que conduziu tuna

senhora e ¦ duas creanças do En-IMiioICÉlÉ
Onilicta «l*» .'«iliciinicalsenu. Novo ás Barcas. 110_ 'lo_-'»>-
VJCUIldia dn SantaCnsa. 1 B°- iis 9,lioras e.40 minuto,, o
Loiigii (.r-.lic.i nnP.iize na Eu-' ?»sem;ip dc cntreftar^ima bcnpila
n.p...¦iliiurgia tlosollm. o .10' o*» flC0" no c.rro- aJ.,a„„ Ls;í"
nariz, líua do Ouvidor iü_'.._h_ ^J''0 A4 V/íÜi,, Nn«fihora-. Jtesldoncia Gou^^ C™J..£^^

1

Crespo 20.

DENTADURAS
COMPRA-SE

quilquer trabalho velho da

OURO È" PLATINA
E. Assembléa, 16, loja de

louça. (J 54j5)

SATOSIN
.!';,é-tim remédio unico nela sua

-cfficacia curativa em todas as
affcccõcs pulmonares;

SATOSIN
cura ps catarrhos agudos e
chronicos (los hronchios c dos
pulmões nos diversos períodos
da moícstia;

SATOSIN
no tratamento da tuberculose
comprovada exerce effeitos re
troactivos sobre a infècçãò até'ttm liniiie tal que piiralysa «i
(lssetivolvitneiuo dos bácili.
de' Koch até supprlmil-os com
o-emprego prolongado;

SATOSIN
é. rcconimendado por suniniida-
(les inedicas brasileiras c cs-

. trangeiras. .
A' venda em todas as boas phar-macias c drogarias do Brasil,

Esplendidos aposentos
Air.ü.un-se ii.il.i6 .ricamente mobi-

liadas, independentes, cm casa com-
plclaiiiente nova, com todas as
commodidades, tclcplione, banho
quente, bilhar, etc, a casaes ou
cavalheiros distinetos. Avenida
.\ic:u dc- Sá n. n_. praça dos Go-
.vcinádores. '831

Tliiiuotco. (1249 ])

OS CHAPÉOS DE PALHA
SUJOS

Os chapéc. dc ipalha, sujos, fi-
cam completamente limpos e com
a n«-#arencia de «novos, quando la-
vndos com a "Aeua Maciça".
Mais duas vezes -noilerá ainda la-
var um chan.ro, quando novamente
ficar sujo. Uin vidro dá nara seis
cbapéo'- c custa 2$ooo. Pelo Cor-
rcio, a$ono. Não se acceita sellos
nem estampilhas. Na "A C-arrafa
firaiVdc". rua Uruguayana. 66. Em
Nictlieroy, drogaria Earcellos.

(M 9-*3

Maria Silva Duarte
(CASCADURA)

Joaquim Pacheco Roclia
Duarte e filha, genro e fi-
lhos participam o fallcci-
mento dc sua extremecida
esposa, mãe c sogra, MA-

RIA DA SILVA DUARTE, cujo
«saimento funebro terá logar hoje,
7 do corrente, ás n lioras da ma-
nhã, d.i rua do Campinho n. 56 A
para o cemitério dc Jacarêpagiiá.
Desde já agradecem a todos que
comparecerem a este acto.
;¦¦-;¦¦¦ .:-.-..y (1232 J)

Maestro José de Araujo
Vianna

A familia Araujo Vianna
(ausente, em Porto Alegre)
c 05 amigos do maestro rio-
rio-grandense JOSE' DE
ARAUJO VIANNA, convi-

dam os amigos c admiradores do
inditoso artista para assistir á
missa que por sua alma mandam
rezar amanhã, quarta-feira, 8 do
corrente, ás 9 1!_ horas, na egreja
dc S. Francisco dc Paula.

(1=43)

I

feMíB-or-rlseas

OIPI_-VTI_V_-v
deposito: PHAiMAÇIA ll.UÁ.S

im.'« do Espirito Smto 11. 2u
Piv>xlino ao tlieatro Corlns

Comes a CGT

PINIÜHA OE GABELLOS
MME. OLIVEIRA tinge cabel-

los particularmente, só a *:er.ho-
ras. cem Henné. Actualmcnte ga
rítiitc a maior .perfeição no seu
trnbalhoi Duração: qti.-nro mezes.
Coiiiplètanteiite iriofíènsivp. Pre-
parados icrebilos da Europa «pe-
los últimos vapores. Avenida Cio-
íacs Freire n. irS, sobrado. Tc-
lepliòne 11. 5.S06, Central.

4'i2j J

OPTIMO POCÍQ
Traspassa-se tinia loja do cal-

ç.-.dos bem afreguc2ada, bc-m como
o contrato de arrendamento «Ja
mesma, pelo tempo de 6 annos,

Mol.$tias das galliiàs
A gosma, o gõgn, a corysa c o

rheumatismo das gallinhas. e dc
outras esnecies dc aves, são com-
batidos com segurança pelo Cory*
sol.

Com o uso deste preparado as
gallinhas cncorrlam c a postura
íinenicita. Prn-o. 2Í500 n^lo Cor-
rcio 3$íoo. Não se acceita sc'los
nem cstamnilhas.

Em todas as drogarias e nhar-
macias, á niá Uniptiayana 66. Pe-
'estfelln &¦ Fillm r Avenida Pas-
sos to(í. Em Nictheroy, drogaria
Parccllos. '- CM 0J3

o!'8!no para inumina-
ção 6 coc-çio

Acccitani-se cncoir.iiiendas c íor-
nece-s? qualquer quantidade de
nnoarclhos pnra illuiniiinção o to-
c«?ãn c que fnncciona.il nelo pro-
i-ir-.-o de gazeificar líquidos, privi-'egiado pela Pntentc n. ;.t47, em
6 de novm'>ro dc t.-|i2. Para to-
das ns informai-ücs, com C. lt-.is^h-
ii'.-.i!n. engen'heii-0, á Avenida Rio
Branco ii. .S. 2° r.nd_;ir, Kio de
Taneiro. e para negócios trata-se
win Krttger Si «Àréiiiz. á rua Jcsé
Bonifácio n. 5. S. Paulo, capital
.-lo Estudo i!o inesino nome. Ura-
sil. (Rjc.50

Antônio Dutra da
Costa

t I,atidclina Ro|a da Costa
agradece aos Lparenlcs c
amigos que acompanharam
os restos mortacs do seu
inesquecível esposo, ANTO-

NIO DUTRA DA COSTA, e dç
novo os convida para assistir á
missa que por sua alma será ceie-
brada quinta-feira, 9 do corrente,
ás o horas, na matriz do Engenho
Novo; confessando-se desde já
grata. (123SJ)

Dr. Carlos Augusto
Valente de Novaes

(i° ANNIVERSARIO^
Dr. Carlos Maria dc No-

vaes, senhora c filhas, ca-
pitão-teiicnte João Paiva de
Novaes, senhora e filhos,
Sylvia da Gloria Novaes e

Jttlicta Galathca de Novaes, con-
vidam seus parentes c amigos para
assistir á misssa dc primeiro an-
niversario do passamento de seu
idolatrado pae. sogro e avô, dr.
CARLOS AUGUSTO VALENTE
DE NOVAES, que mandam ceie-
brar hoje, lerçn-ii-ira, 7 do cor-
rente, na egreja de S, João U.v
P-istá, ás o Iiórasu lí loft*
a__3gSEg____B_____aa__3_-_á

t

LUTO!
Cuidado com os fntrujees
Os nròprictnrlos da Casn
das Fn/cnilnii Pretiis, tcn.
<lo snbldo nno rnntiiiúii 11
exploração do credito do
noino do sim estabeleci,
monto por partfl do indi-
vidiios suspeitos, avisam
no publico do que a Cnsi»
das FiVzciidiís Pretos não
t<-\ 1 niícnte-s d<> lutos o não
mnntln seus rnim-i-midim n
domicilio — sem i-i*c«'icr

pedido para tal fim.
Meras exploradoras e tiiin-
oem suspeitas são nquellns
que so apresentam como
míticas coiiti-a-mesti-as dn
Casa das Fa/ciidns Pretas.

PEÜKO S. QÜBlttO-« & 1KMA0
Tel. C. 101.

OURO
•a ifSjo, pluaiia a y?«5oo, br-ilhaft
tes, prata, dentes usados, em qual-
quer quantidade c ao-, melhores
preços da praça; na rua Uru-
guayana 77, loja de ourives.

- (S 841

PHARMACIA
Vcndc-se nina, bastáiité afreguc.

zada, no centro da cidade. O mo-
tivn da venda será explicado ao
pretendente; trata-se com o sr.
João Ilulicr, á rua Sete de Selem-
bro 63. Casa Huber. (S 8«ll

Olppia
Ií. Assembléa, «O, sobrado.

CS 8.|t

ATTENÇÃO
Vcnde-sc nma Brande f.-.zriiíla,

porto da cidade, servida por mar
a terra,, tem exploração; trata-se
á praça Tiradentcs 11. 62, 2", cora
o sr. Terei ra. J 639

He^SI-niÉsaiíSta

9, Largo da Carioca, g
(G-ande a.'niazcni junto ao portão

da Ordem)
Moveis a prestações, capas para

irobilia, g peças, Co$tioo; oleado
de o,Co c 0,70, .-. ,V;5oo e 4$ooo o
metro; dito para mesas dc 3 a
5 taboas, 6o$ooo _ no$ooo; capa-
chos dc mi c 1111,10 a S*ouo e
««Vooo.

Souza Baptista & C:

SpO:
Temporal, esposa e íiilio=.
agradecem do fundo d'11111.1

a IoíI-ís as pessoas ni*e ^ digna-
«in acompanhar á ultima morada
os resros mortacs de seu inditoso
neto, filho, irmão, cunhado c lio,
NEWTON CORRÊA DA SILVA;

D:.p«o::;iiia pc-Io Instituto dc, c convidam para assistir ã missa
Portugal. Especialista em massa*, de 7" dia que, por seu eterno dei-
cens manual e clcctrica, e garante, canso, mandam iel-abrar amanhã.

Newton Corrêa da
Silva

Maria Feüciniin Pereira

g^^",^..*: Taillenrs e toifstíes clilcs

lç e tonifica. Drogaria Granado fc sendo o aluguel báratissimo o 110
Eilhos, rua da Uruguayana, 91. melhor ponto da estação dò Mover';
Rio de Janeiro. Vidro. «j$ooo. Pelo trata-se na CAáA CARNEIRO, á
correio, f*$ojo. Drogaria Bcrrini. nu Sete de Selcmbro n, 7:,.
r.ta 'do li«.-sr.icio a. 18. (1< 1:1 ii (R S31)

•> tratamento e cmliellezanicnrp '.«a
•«cüc. .ifoon. Extracção dos pelloslio rosto por elcStriekíade; r.-.ran-
te ene nfn) voita. X,cn;e.-id«'.3* par;¦senhoras. Attçiide-se chanmdos r.
ínmiciítò particiilavn.éntc para se-
nlior.is. Rna S. José, .7. sob.j
Telcphopc ?oio C. (3 -1^7 j

LlíiS íl_u!H"Ol.

qihi-ta-feira, S do co.-rtiitc, íis 9
e i|- horas, 11.1 egreja dc S. Fran-
(isci) dc Paula, bypothccaiido a to
rios súa eterna gratidãp. (iisiR
__-___Sã__^_áaCT_3KSB9^Si
David José da Cunha
<[? Pelo descanso «de sua d1-

*>_,'•? má, sraipre áffcita ao b;m,
a manda sua desolada noiva,

Js AURORA TEIXEIRA COU-
TINIK). reirar uma missa

ie 7" dir.. amanhã, quarta-feira, 8
rio corrente, á_ 9 iiorns, na matriz

lices. penhor rncrcarüi! cie merca-j do S. S. Sacrani_t,io'; Convida os
d'ii'1.'.--, ;ii:ií;uc!s ãe prédios e to-' paretiles c amigos do mes.iio c :.s
dos os negocio; commerciaes c ad-1 «pessoas que a estimam -:«cra .-.com-
vòcacia. ít. Alfândega, 42. saía 9 oanhar*n'n nesta ultima liomcna-
de 11 ás i2 e 3 á? 3 horas (cn-i .cr. ao scitt.re pranteado inorto.
trada pelo elevador). . I íot' (R nor

d;n eiro sob hypotiiícas, pro-
B. avisos ou contas d; rò-
ca«jção ru juros de apo-

Confecção esmerada a prcçcivantajosos, sò 110 Josú Miranda e
Mine. Julia Miranda, cx-contra-
mestres das càSas "R.inr.ier" 8"Nasciníerito". Acceitain-se en-
cnmmendas do interior na ma dn
Ouvidor 11. iÓ3,T^n:rada pvla rua
Sachct ri. .;:. Tolcplíonc numero
178 C. (M 8.-9

PHÍMaOÍ.t!"
. Vende-se uma bon nioiiladáj
com cpmmpilòs para familia. Tra-
ta-se nn rua da Aisenibléá 34, com
Virgílio. (R..Í20Í)

msblílíòi*
venae-sc um co cfamatiç) atuo»

Rcicliert, frarule foriüato; com
excellentes cbhibinaçücs. dc lentes,
absolutamente nov.. (ni-nc. foi'.'S,-..!o) -por preço razoave'. Ver e
tratar i: rua da Ciri.-.ca. 31. sob-,
sala da frente,'ás terças, quintas e
sabbados, das'3 ás 5 '.«iras.
¦\ CJ 713I

Jgfea
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*í CORREIO #Í' MAÍíHJt *M^«Í^ 19lB

ODEoN
Companhia Cinematograptlca Brasileira

Onde estão meus filhos ?
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PÂTHE Amplo
i Arejado

Confortável
J-Tãillaiiça suprema: Pathé e FOX P1LMS

Pathé apresenta unia divina e linda nctns:
Marie l-ouise Derval

FOX apresenta o nvti.ir trfgico munaul
WII-L.IAM IPArtrXUM

Oranae arama exttaniao ao romance psyciio ogi •'¦de
LU/, i. leliz e 1 niirnil» autorda VbiUJVi b NUA

TIII.MA - D» grande Interesse,, de tiotuiilidiule palpl*
ta> ti. ei lo se re>ume neetas palavras:

Nilo é nm crime fngir a mnlher a maternidade ?
; mz WET1ER, põe -o dedo na chita e, em" um brilhante

tiabalho que «'le transformou emv comine». per» melhor «M- •
luaíJo. Mánd.lhe scena*. de um grande colldtido em W» »
exalia a MULHER MAiS, em que. MM «Km do PERIGO,

._*__..«___ _,<_ '¦f*-ti_tii«_>« d*a_l_res DMACRIME dáquellas que ni.cr.era »» "f,,l"u»",d^nB"I1.,p"f
..fucmm ao DEVER SAO/ÍADO, -lUA* Weber, o *.'»"<•«»-•

tinia, demonstra bem qiiin.o elle conhece a humanidade, por
- V a r* 'iidádo. -

Um ülm lindíssimo — Um trabalho moral
Uma grande liçAo para a humanidade

Comp1i'taiit)n o pro-.ratomn, o ultimo numero do
Gaumont — Actualidades

com os siiguiuié. quadros :
A MODA PARISIENSE — Vestidos e chapéos — (mode-

PAitísZe--:)Fuiieral ,1o general Trumelet Faber failecido tecen.
icmcutc em vittuilc dos ferimentos recebidos na batalha
d. Yser, cm novembro de 1914. . £____.'_ _.' 

MíjíSOti:T;>.FFJr-TE (arredores de Paris) — Remessa de
cães, Ao serviço de saude, com destino ás linhas

ROMA — Aa corridas de cavallos — Com grande affltiencia
..popular realzou.se ha dias o 33° Derby. Real

;-. WASHINGTON — O Presidente Wilson assistiu ao Te Deum
comraemorativo do 184" anniversario do nascimento de Wa«-

NEW-\?ÒRk™ 
'''"parW- do vapor "Celebes" carregado de vi-

vetei e vestuário destinados á Bélgica.
ESTADOS UNIDOS - O osouitfV» rlohn Horrigan dando oa"últimos 

r"ii|U« a estatua allegorfca em memória dos nau-
.(r_?,(,s do paquete "Titan c". , .

FRANCISCO — Emquanto a invernia assola
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(Fox Film
Curporation)

5 aotos
Th_mn desta ma-

gistral peça:
Hercules prVtí.gè

Cupido e é vencido
por Venu9.

O maior trágico
mundial -impõü-se
pclu.minimo gesto

_ vencerá como
sempre I

MAKití l.OUISE ÜERVAL
r- a belleza sem par —

Theatro Caries Gomes
¦____é____h. «_>->sM'-«^rWBUBi

Companhia do Éden Theatro de Lisboa
Empresa Teixeira Marques -Gerencia de A.GorJfto

____H_______kí: --_____ ______ 2 -SESSÕES -2
noite

Formidável e estrondosissimo êxito
1 A populurissima revista em dois actos e nove quadros
I ©©©©©©©(D®©©©®®®©®®©®©

E-íattos da União, os habitanjes de "Fnsco
iic-co na praia de Ocean Beach.

HEW-Y0RK — O Presidente W lson . apo*
membros das Sociedades Cinematogra. lucas.

os diversos
, tomam o

um discurso aos

HOJE
As..

Duas
Fidalgas

(Edição Pathé)
4 actos

A linda protagonis*
ta representa ante

vossos olhos ao
mesmo tempo
dois persona-

gens.
Outros interpretes

maravilhosos:
Srs. Kemm, Escof-
fler-Sra. 1-éa Hron ,,_.-,
N|HNMimiMMW««MHtat>>M(l<rl.«íi«*
tm, —¦ , Qniota-reita- Novo p>ogr>amma
fjjmm' Di,» í> — Depois de amauhã: Duas formo-

s s e upplaudid is actrizes ;
Miss Pearl Whi:e(H WÊÊm *M?M
Mie, Napierkoska
Am
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O papel de "17" por •¦ O' papel de 31' por
Carlos Leal í João Silva

Toma parte toda a companhia
Sceiiiirios deslumbranUssimos'& estoiit suites apotheoses

Vi?am os alliádos! O Estoril futuro !
_ _ Apesar do grande sue-
çeèso alcançado retirará de
scena, brevemente esta peça
r-i i '" r *******

Últimos cspectaculos de O 31
Dentro de poucos dias:

Orando a sensacional surpresa l
-_________-_i_______-_*M iiiiií [¦limmWajmmmtãmUWiaaa

CINS PALAIS

11 i_f-__^H^ 11

m m
O GRANDE SÚGGE-iSO DE HONTKjV I

Só no Cine Palais: o qiiítrto fllm da
SerieJTriumphiil

HELENA MAKOWSKA
>$ •• ,- - - EM ¦' ¦ '.. ."" m _

Film inspirado no coiito polaco de Ivan
Sobie.f«Eva Inimiga», em cinco actos. 'Edição

Extra da Ambrosio Film

III UA

«•JMPLETANDO O PROGRAMMA

Nest*' •Tomo em todos os Programmas
do Cine Palais

ECLAIR JOJRNAL
Ecos dos últimos suecessos mundiaes

O filtàNDE A. TOR FERAUDY
representando com pèrft-isiãiV sublime -um

peMonngom ile Composição i

A_SENTKNÇA DO j||B
«0 Aleijado» 2 actos- Edição Eümir

QUNTA-F£IRA
! HENÉS SYLVAIRE

A enteruecedora actriz pirisieime, numa creav-0
em que se elevu ao iirmiunento, em que brilham os
grandes nomes dn theatto ( ince<, crean.lo u ma flgura
que 1'idas as máes de fmnilia desejarão apontar como
mo oln ile grandoza humuua aos filhos bstiemecidos
de seu coravai). ____j.
Só quem nio t'ver ooraçio deixará de

chorar, vendo

8

I QUANTO PODE O OPA. AO Dl
UMA MULHER!...

EDIÇÃO KCLAIR _ -1 AÇTOS
BMaaaaae—«—«— *MMt«e««4

1 T11 "

(dn Opera de Paris e dò
Film Arte Italiano)

Proeza» de iw-iiic (i .lutus)— H
Reflexo do Passado (3 actos) Q

.. __(iW«aw-<í«_a##*t* 
' 
M
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DE MAR
ILHA DO GOVERNADOR

ranistas c efféctivbs; nas. sauda-
veis pi-aias do Zumby, PitaiiRuei-
ras. Tapera, Olaria e .
Vato-se com' o sr. Honri(|iie,
íiais iiiioriiia.üts á rua ¦
Março 43, íS.l?...-.fc

Cocota;
e

de
(no.iJ

FERr«AS!
Olcrra' chagas,, eezemas, friei

tas -l«.,'"Unguento Santo Brazi-
liense". Rua Marechal Fioriano
n. 173. A. Gcstcira Pimcntcl.^ _

Moveis a prestações' 
Querem vv. eex. comprar mo

«reis cm melhores condi .oes. e po

Casa Sibn, na
bio ns. ii/ « »?:
Norte.

tclephone 52°''
(S 204-

CASA MOBILADA
Alusa-se, com duas salas, cinco

«nwrtos, um gabinete,, para escri
Utorio, banheiro e. mais deoenden-
cias c grande cozinha. Jardim cm
frente. Banhos de mar pertinho.
Situação Iran.uiUn. Nictheroy. K.
Hoa Viagem 11. 117- J_L'

Ouro a 1S85Q a gramma
.•LATINA SIÇOOO a 0$100
Trata 30 .1 60 réis a 

'gfaiiímo

lirilhantes, cautelas do Monte bo
corro e dc casas de penhores
compram-se á rua du Hospício
216, lioje Buenos Airee^ tmi-ca «as
que melhor paga. (S 127:

SOGIO
Precisa-se de um com pouco cn

Jtit.il para unia bem montada cas;
<lc diversões e varicté; tambem .sr
vende cm condições favoráveis,
Para ver e tratar na rua S_ Te/si
11. 110, das 10 ás S da tarde.

(124- .1

SITIO
Procura-se arrendar próprio pa-

-ta planlação de verdut/i etc, que
tenha lioa casa, aguadas e p-as.ia-
(tem; próximo da listrada de l'"ef-
to ou de bonde. Ofíertas X. D.
es, nesta folha. Í900. J)

..-_^.__----- --------.-...r.?: - --:• _{i|!J

-laravilliosiis proezas em noVe uen-
sacioiiiie» eapitutos

Prtapila: MIS 3 PEARL WHITE
a celebre heroina do lilm policial

Mysteriut* dei-Nova York
Cadp- semana o cinema lalhé apre-

sentam um episódio (teste
romance oesempeniiado pela mais

eaiptivante sporl-woman. —
Todos os sports — Todos ovitrrojof
QUINTA-FEIRA - DEPOIS ÜE AMANHA 11
Primeiro episódio da mais doida

temer dade t
Pela Vèrllgrhi!... l»elo P<»go .... ou

A Trágica A_cençao
O mais intemerato arrojo da

bella actriz

Edição Pathé
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##0J£ - Assombroso programma - HOJE
Do»» colossos; Dois in- n><nieuto_ do arte num

. i ó e«|iectaoul«i 1
A portentoso fabrieu atherieãhn F< x-Film Corpora-

tlon, aprosentii comn pr noiptil interprete a ultra-formo»
za e nota j ei .irlisti

BJ *Vlrsl_o.la> Pearson
|! i qual soberana e eraciosa encimará a personagom¦ | máxima du peça social

il nirtUnlOIH Vfforosoiactos
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Durante ns iiuve senes venis praticar pe a liiiüissiinii Euiino,
sempre sorridente as mais arriscadas proezas a cavallo, no au-
lomovel. no submarino, no bala», no aeroplano, no tiro ao a vo,
a nado, na con ida pedestre, no jogo do lazzo. etc e em ca<la
novo capitulo haverá o frêmito de enthusiusmo e o appluuso
que homenageia a heroina sempre vencedora 1

A outra uiira i ti uno peitanee .mr. d .chii.s illi arte aiii-
mada Pathé Frcve.: t:abo o licclaiiiiida in-ii-u da bellezaMLL/e- rsoBlisrisiE

a inte"rpri3tuí_o da luxuosa composi.au dcoinutica

CHOQDE MORTAL |||§lg|r.__. ^^ 
^ ^ ^^ 

-igt^

da grande .xtrnsaò do
programina, nio haverá
a ciisiuiueira ílta oxir;.
na maiiniie.

QUINTA - FE1UA —
A intensiva comp slfüo
dtãniãtiíiU-polici -1 do Ta-
thó Fíôres: A's DüAtj
IÍIDaLUÁS. ü luxuosas
partes

QUlNTA-FFIRA. 16
do correntR-UM NOME
OliH EVOCA iSAliDA-
líHS : Miss ELAiN-l, a
inesqtto ivd heruinti dus
Mysio.i..s Uo Now York
reappaiccerii no novo o
forinidavol ro.nmce po-
licial em 'J series o 18 epi-
sodios cada um soli a do-
numina.à > sympaihira

de AVEMTL-UAS DE
ELAINE.

SF.GUND.XíKKlUA, 20 do correiiM — Teríl Inicio o
mais 'en acto mal mais prodigioso r.oihit'n.é policial em
serie que ató hoje s. tem editado : Seu titulo é A MU-
LHF.lt a-U.iACIOSA em 15series do 2 capítulos cudn uiiía
-• 30 i AI'ITLLUS'1 Obra emocionante da selocta eccn-
ceituada rabrtoa D! LUX O. S l_3i

___s__s_n ^'^i
_-^-___Jl'i{'rofewMÍÍB

BA iig" *|

- ¦ Á ^güamWmwWÊM

m Mml ji Ginema.Theatro S. José Empr1.gr^
TORNEIOS DE

choal I;

GASA MOBiLADA
Alupa-se para fnniiH;i dc trata

mento a esplendida casa ti. 461. da
rua Voluntários da Pátria; l?ótla
ser visla todos os dias das to ár
1. c das 15 ás 18 horas. Con

tracto por 6 mezes. (R 643"pensão 
canâbarro

Casa (le primeira ordem para fa-
ftiiliás e cavalheiros, cm vista da
h'rnnde reforma porque acaba dc
ji.-i?s_r é uma das primeiras ilest.i
cidade, cm acceio e em mora'.:
dade e cm tratamento, lt. General
Cáriabarro, 271, T. 1212 Villa.

(J 07

^itmmmmimmmmmm
PALACE„THEATRE_

íflOJÂ -Terça-feira. 1 de Soveáro- HOJE
A s 8 3[4- «tia. noite

Gramlo Compiinliiii it uliiina de opi-rotas VIXALE (Cyclo
Tlioatral Brasileiro)

_-y,n grande, unlcò e incoiiipiiravel suecesso theu-
êislS^ Irai. Desliim brunto moíitngcm. Exilo absoluto'' 
dí" "•uiisc-en-seí'iu>" c iiiiirea.ão.

RA "éBOLK |
Dns c lioras da tarde em d_ante
b:oj£: xxojra
Programma com-
pletamente novo

Bilhetes com bonificação
.ttnctioinndo ..i>parcihos iJULig-i-

dos pelas cartas patentes n.-i 4-6u»
4.612, 4.512, 4-514, 4-6aS c r-Oój.

PREÇOS DO BILHETE iSooo
 Valido por 15 dias —

Companhia Nacíon.il; fundada em 1 de Julho do 1911—Di-
recção scenica do netor Eduardo Vieira' — Maestro

da orchasir.i, Jo-aS Nunes • .

Sorteios 6 o íis 9 lioras 1
da noite

Números premiados Jionicmi 5 e 14.

ÉiiÉnisnaiw^
iCASINO THEATRO PHENIX^j

Notáveis cruii.õcs de 1ILT.TI.M, 1MXA «IOAXA o
CIPRAXIH — Ani.iuhã: A BQXKCA

Bilhetes ft venda nu Avenida Central n. 138, Tele-
; 

phone Ccnt. 573. Cusn LOPES FERNANDES íi C, das
' 

10 dn manhã ns 6 dn tn.de.
BREVEMENTE

jr

VÚLTIMOS IWPE-
CT\CULÒS

_EZO*TH_
Tcrçii-fcira, 7

ÚLTIMOS ESPE'
ClAfüLOS

Ü.OJB
Tcroa fíira, 7 JP p£ST!VAL 7^.

da, i»líiiiti
do Triiiisforüilsuio

fatiívía mm\$
Sik !• 1'A11TK - MY.STI1R10S DO TltAN
^SjV !.lr0HMIS.M0. cornscenaruis tran-

>í___

BREVEMENTE
NOVIDADES.

— GRANDES
(It U-M)

HOJE- T de Nuvembro de IO IO - HOJE)
Tres sessões - A's 7, 8 3t4 o 10 li.2-Trcs sessOns

_EJ 33 E jfl__ SOL TA

ES
A.

O
X.
T
A.

_,\1V

Os
matogi

Revista Porlugueza — Grande suecesso -A.
~~e -oe«naculns"c(imécaÍTrpflla exhibiei.) du fllins cine
aphicos, Km ensaios: Ü.V CA' 0 Plí,;.. II 1323

1 _OIIMJEIVIA_IRIS_
1 lCinpio.il» J. tiuz Junior. Itua da Cai loca
| 

us. 41)« SI _____
| iiojiB-Um suecesso em cinema-Ecoj__3
1' r':1 __ui muttuée e soirée

Os nnssna filmj, lionlem apresentados, alcançaram trai suecesso
Ü • nt'e. sem duvida, linje sc rei,etirã.

B
VONTADE DE AÇO

Grande drama da falirica UNIVERSAL — 5 uartea — (IN-
EDITO). •—- Prodigioi dc força — A astucia na luta pela vida
do l?;ir West nnierÍc«ino.

A CORSÁRIA
Um lind. u.ain.i dc?.ninor

lírica italiana TlltEit. IflLM. Croilis,
a liela rival de llcrtim c dc Uorelli,
u;n romance rnçanlador.

. .>.;..r.is, .cm \ panes, d:t fa-
li-Kí - MARIA JACOUINJ,
iem aqui um lindo papel cr.i

COMO K..TIU NA MATINÊ1 E
OAUMOIVT JORNAL

Quinta-feira
coniiilcio, nítido

iSSV "

I
i
_?i
1
iii!iiBtH!iii>B!i!i>B.iiaBiiiia:«i:!i!BiiBii

i. raot BMiàmttiu ii'Mmmummam

— OS SUHMERSIVlíIS BRASILEIROS, film
iiiiercsiantc, em 2 partes — A MULHER DO

SOMllO, Rrande drama cn; 5 partes — DE Plv'5 E MÃOS, um
film nr.igin.ilt comedia feita só com néi c mãoâ.

A Sogra dn Killie Itltcliio — om 3 actos

1I
|
11

:!liaiil>IKl!llWllifll!lll_ll!!iHlilllBlllllKUIHIIillDl;ll!__!i)
ammmmmwamaèUmêat «¦———•

THEATRO REPUBLICA EMPRESA.
Oliveira Sc C.

**a
mu
21JI\M

rM%¦
o §|¦3 _a

CARAMBA-SCOGNA MIGLIO
DiiecçAo musicalDirector artístico

CAV, BA l<i<X> VALI E MAB8THO UKiLI<i__!Z.V

i< L

""*^ .paremes dêixiihdo os òspè-.^jjpfv -_,
>^L ctadotvso.seryar-!n JT g!g|^»W^ oevi.uttdoo ^r 

d i*akil 
|^|

^j^trobojiio^r oran Thentre "3 3;^*»^ _JpjrT Varietés—Com |5"á:^^AT ri, viw iiuiioros! c £¦•_ I

2- PAUTE
li conti-

metros de o.
comic.i. Iriilicm-
rio tíimbciii os meios
do iransformism o.

Gran The^tre
Varietís —Cum

ri. v- nuiieros
de FÁTIMA MiilIS.

HOJE _r:=r_ _A.'s 8 3[4 HOJE

THEATRO RECREIO Companhia Alexandre Azevedo
Tournôo Cremilda de Oliveira

i: A PEDIDO GERAL

EVA
Maria Ivaniml

t otavlo - WALTER GIÍANT
Dfigobcrt — B. Valle — Luronsso — Gonsnlvo

^A Glpny
Stefl tttillag §

EVA — constituo um dos melhores êxitos desta companhia

Amanhã - PR1NCEZA DOS bOLLíAllS - Prelerencia aos assignantes até
nmnnhil

ao meio dia

!_a_3 m
I nova opereta CIXEMA STAR. Prcxlmamente: E.lrsa da Companhia Adelina-Aura Abranchss a.

._k.,,a.sfc.4i!J.;i_ii«-,.i_ii*3A;Mií;;.:,_iíl

Depcis do amanha - Qu:nt,vfeira - A novíssima opeida Q
do desluintinuito montagem. Grande succc3.o da companhia w da Reclame

HOJE « TERÇA-FEIRA, 7 « HOJE
A'ia O 3| SU2«_i5.Õ__s» A'a 7 3i4

Priraeitas representaçõei da notável peça em 3 actos de HENRY
BlíIEUX traduejão de Ed. Victorino.

O maior êxito
da Comedie

Française em
1913

DTSTRinUrÇAO — SIMONE. Cremilda de Oliveiras H7.R-
» MANIA. Ju.liili ltodrigucs; Cengctte, Julieia <Ic Vasconeellos; Edu-

ardo dc Scr^ac, Alexandre _ Azevedo* J.oríy, A.' fierra; Scrgcac,
iwe, fcrreVi dc Souza; Míchcl. Luiz Soares; MT^nicr, Mario Aro-
ro; B-rtiíi, J. Soares; Cha__.tr-.ux, O. áoares; Doutor, Jos4 Soares.

As loileites dc Crem 1,1a de Oliveira, /oram confeccionadas nos
¦telieres de mdime Teixeira — Av. Central n. 147.

MISELN SCENE do actor Alexandre de Azevedo.

Iíilhetcs desde já á venda das 10 ás 6 horas no «Jornal do Brasil» e depois no theatro. II!
Eci ensaios, pira a lesta artística d: Alexandre Azevedo — EVA,

dc João do Rio.

Ám.nhi —A's 7 3U e 9.114 — SIMONE.
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