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EXPEDIENTE
Xo edifício novo do "Correio da

MunltS", no largo da Carioca
11. 13, estão já fnncclonando to-
das as suas secções, excepto ns
offlcinns, qno cm brevo estarão
tambcm ali Installndn».

São os seguintes os numero» dos
nossos nnparell.os telcplionlcos:

Jtednccão. . . 569S - Central
(íerencin. . . 5443- "

Esciititorio. . 5701- "

Officinas. , . 37» Norte

A serviço desta folha percorre
os listados dc S. 1'uulo o 1'uriiiu'i

nosso representante Pedro Ha-
litistu dn Silva para o qual soltei-

amos 11 costumada benevolência
.le nossos nssigiiantcs c amigos.

REFORMA
PROTELADA

F.ncerrott-sc, lia mais de quinze
dias, 110 Senado, a discussão da rc-
forma eleitoral, que foi da Çãrnàrii
«los Deputados, As ctnenclas então
apresentadas já estão com parecer c
redigidas pela çonimissão mixla com-
«jiosta dc senadores e deputados!
For que a mesa não inclitc a reforma
na ordem do dia? Não sabemos como
responder. Entretanto! o Seriado esti
enfiando sessões c sessões sem, ne-
íiliuma discussão interessante, ou de
matéria urgente, listes dias em que o
orçamento ainda está na commissão
<lc Finanças, bem podia o Senado
aproveital-03 com ,1 ultima discussão
tia'reforma, de modo que voltasse
logo á Caniara dos Deputados, que
tambcm está deixando correr, sem
emprego útil, o tempo até que o
Senado !hc reenvie o orçamento. Ne-
iiiHtmj adcanlaúietito tem dado a as-
siimptos urgentes. A Câmara podia,
j«of exemplo, ter já concluído c rc-
mettklõ á saucção a reforma! do En-
^itio Superior, cm parle approvada no
ultimo turno -regimental, e lodavia
não o fez. Por que? Estamos cansa-
dos de repetil-o: porque lia interesses

particulares de alguns deputados e
interesses reg!onaes ameaçados pela
reforma, c a alliança desses interes-
ises, receosos de unia derrota 110 pie-
nario, recorre ao adiamento, á pro-
telação, para que se não torne defi-
nitiva a reforma. Que força, a dos
coücgios equiparados, conlra os quaes
se levantaram tantos clamores!

Quem tal diria?
•Não podemos atinar com o motivo

da procrastinação. da reforma eleito-
ral no Senado; -Hlla- foi estuda-
«Ia c delineada por üma cominissão
111'xta composta, 

' 
como já dissemos,

de membros ila.s duas casas.do Cou.-
gressò. Muilos deputados e senado-
res estranhos a essa commissão nelia
coiialiorarnm; A reforma é, portanto,
o resultado de combinações c conces-
soes reciprocas das varias bancadas
ou representações fios Estados. Será
possível que a vontade de reformar
11 nosso de.-.monilizadissimò systema
eleitoral seja só apparente, c que dc
fado, nõ intimo, não queiram os pa-
redros da Republica uma mudança,
t|ite liics possa diminuir a influencia?
Não o cremos. Seria de mais. O
que lia é indolência, desidia. o adia-
mento para um amanhã que rião
chega. Mas o,; dias correm, approxi-
mando-se o termo da sessão legisla-
tiva; c. sc a reforma ficar para a
sessão do anno vindouro,-uSo'ficará
a nova lei prompla e a tempo de se
'.rodei- fazer por cila a eleição da fu-
tura legislatura, e para a renovação
do terço do Senadq*Tcremòs ainda a
eleição por um systema condenmado,

que chegou ao extremo descrédito, o

que, sem duvida, muilo prejudicará a
força moral dos legisladores eleitos

por eüe. Attcíula o Senado a que já
está em execução a lei relativa ao
nlist.v.iVnle. lei qtte se prende á pro-
j ecta.la para o processo eleitoral, e
considere nn balburdia de uma elei-
ção realizada nos moldes vigentes,
pelo processo em vigor, mas com o
corpo eleitoral tio novo alistamento.
Além disso, dc que serve esse novo
alistamento, ou as qualificações de
verdade, t* não a; listas mais ou mc-
nos plipsphorcscentcs por que até
.'«gora se faziam as chamadas-c que
coitstituiam o registro eleitoral, se a
fraude continua a campear na orga-
nização das mesas, na apuração, na
feitura das actas?

Da volqção ua terceira discussão
depende a passagem no Senado da
emenda que constituo a eleição dos
deputados por circules ou districtos
de um. Se passar íio Senado, é eerla
a sua coiídeinnsção pela Câmara, a
menos que pela sua approvação se
interesse o sr. Wcncesláo Braz. Será
e.itc receio do voto da Cr.mara que
está influindo para a protelação
i!a reforma ou delerminando-a? Não
o cremos, porque, segundo, as infor-
mações que nos chegam. 110 Senado
aquella emenda passou por acaso na
segui;,Ia. discussão, seiidò-llic contra-
ria a maioria verdadeira, a maioria
real. No entanto, pôde bem -ser que
por :?-r.o mesmo, pelas probabilidades!
da sua condeimiação, é que se esteja
manobrando nas trevas, com a cum-,
pliçidado da mesa, para impelir sejaj
a reforma votada ainda este àiyno. I
A referida emenda só tem por elia I
os senadores seus patronos. A
niãOi por todos os seus ófgã
condeni.npu, porque os pequenos
trictos imporiam o predominiò
influencias locaes. imbui.Ias do

influencias locaes substituiram-sc aos
directorios dos partidos, e homens
notáveis nas lutas partidárias, nos
debates parlamentares, foram, sacrifi-
cados ás aspirações dc parentes 011 dc
protegidos dc taes influencias; o
pessoal da representação soffreu, dc
facto, sensivel alteração 30b todos os
pontos dc vista." Demais, a teimo-
sia dos autores da emenda não sc
justifica porque o voto uninominal
no districto, que só elege um depu-
tado, é exclusivo da representação
das minorias, -c esta representação é,
entre nós, principio constitucional.
Os constituintes republicanos ligaram
tanto apreço a essa representação,
tão empenhados se mostraram cm

que todas as opiniões .políticas sc rc-
conhecessem e sc encontrassem no
seio da Câmara dos Deputados, que
a consignaram nas suas disposições,

justamente para livral-a dos capri-
chos c interesses .subalternos domi-
nantes nas legislaturas ordinárias. A
emenda, pois, com que se pretende
rèstiscitar 110 llrasil 03 districtos de
um deputado, a tão desacreditada,
na própria França, eleição iVarron-
disscmht, não pódc vingar, porque
viola preceito inilludivel da lei magna

da Republica. Esta proscreveu do

Brasil todo systema eleitoral que rc-

duza a representação nacional a sim-

pies representação da maioria. Se,

pois, a-passagem tia reforma eleitoral

no Senado está embaraçada pela fa-

mosa emenda, é caso dc pedir- a

Deus que ilhiminc os seus autores,

para dissiiadiiros de insistir, num es-

tratagenià que não pôde ter exito.
Gil VIDAL
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. A cãrno
Para' á' carne «bovina posta nojo em

consumo nesta capital, foraai afiixnJos pelos
marchantes. 110 entreposto dc b. Uios-o. 01
preços ile S730 11 S:6o, devendo ser cabra-
do ao publico o máximo «lc S')!io. ,

Carneiro. i$3oo; pores, i?-'oo, c v.tel.a,
Sooo e i$«wo.

em » — m —«

Nciíi mesmo a decisão do Siiprcmó
Tribunal concedendo habeas-eorpus ao
general Caetano de Albuquerque de.-
move o.governo federal do propósito
de proteger a todo transe a politicagem
do senador Azeredo.

Já aqui tratámos da ^existenciã da
censura tèlogrãphica para os despachos
dirigidos aos govcniislas dc Matto-
Grosso. Era do siippòr que, uma vei'
divulgado esse escândalo, o governo
tratasse du franquear o tèlcgrãplfo a
gregos e troianos, uma vez que não es-
tamos sob a vigência da lei marcial.

Pois não í i-sso o que acontece. Se-
guiulo parece, a censura continua a
vigorar para 03 correligionários do ge-
neral Caetano dc Albuquerque, cmtiuaií-
lo aos amigos do senador Azeredo í:
facultada alé a correspondência por
meio dc código.

O sr. Wcncesláo Braz vae assim per-
«lendo as noções mais elementares do
decoro administrativo; que deve fazer
observar no seu governo. Não estivesse
perdida n causa do sr. Azeredo; apoias-
sem-11'a todas as forças politiêãs da
Republicai sytiipàthizassc com ei!.", a
nação; ainda assim, não caberia ao iro-
verno federal censurar os tclerrr.iuuhns'
dirigidos aos adversários dessa causa.

Mas o que se observa, .* felizmente,!
o justamente o contrario «!a hyp.òlhèsó
que formulámos. O sr. Azeredo eslá
perdido, e impossibilitado até mesmo de
formar dualidade de governo. Os -ele-
mentos politicos do paiz são evidente-
mente contrários á sua pretenção em
Matto Cros.-n, «¦ por cuiiiuo o lproprio
Supremo Tribunal cohsagroii a situação
legal do presidente do Eslado 11a .sua
Ultima sessão.

E' numa situação dessa orilein r;ue,o
governo federal entende de prestar
mão forte ao liquidado senador matlo-
grossense! Isso raia pela dciiiciicia; c
nessas condições «'¦ extravagante iv.:..' u
sr, Wcncesláo não disponha dc amigos
que o saibam aconselhar..,

sos vencidos, apólices de C °|°, cm nu-1
mero apprpximado ao que, aliás, devia |
emittir, com ellas continuará o resgate ]
da divida fluctuautc que lhe tocou cm
herança.

Essas apólices cm nada são inferiores
ár, do Estado,

1? —• porque Nictheroy não tem -di-
vida publica;

2' — porque toda a emissão é dc
4.500 contos e a sua receita animal <:
de mais de 2.200;

3o, finalmente, — nprque a lei per-
mittc que com os "coupons" de juros
dessas apólices possam ser pagos im-
postos commerciaes c taxa sanitária dc
Nictheroy o que representa uma ga-
rantia real,

Nenhum dos, lindos do Estado eslá
nessas condições nem tem tacs garan-
tias; sendo que, os principaes credores
do gaverno passado, notadamente fir-
mas estrangeiras, dessa capital, já rc-
quereram o seu pagamento nessas apo-
lices.

Ha 'a considerar, pori ultimo, qtte, sc
ps credores ficam com apólices tanto
ou mais garantidas que as dó Estado —
este também não compromctte o seu
orçamento porque 00 Cm vez de emittir
títulos augineníando assim a sua divida
fundada, e limitando-se apenas a con-
solidar o que está a dever, — não fará
nenhuma emissão o resgatará todo esse
passivo.

Corri a máxima consideração, sou o
seu atl*1. servidor mt°. obr0. e collega
— /. Teixeira Leite Filho."

O nosso

P.IEL10THECA POPULAR — Abcr-
ta ao publico das u ás 21 horas, nó
Ljxeu de Artes c Officios.

O presMente da RepubMca assignou
hontem Os -decretos da pasta da Mari-
nha promovendo a chefe de secção da
Direetoria Geral de Contabilidade o 1"
official daquclla repartição Ricardo Par-
radas Muniz; exonerando, a pedido, o
contra-aburraiile Henrique Adalberto
Tlfediiii Costa do cargo de inspector
da Marinha.

Estiveram hontem 110, Ministério íi
Fiiaeuda, .em conferência cnm o sr'.
Pãiidiá Calogeras.. os drs. Leopoldo de
Bulhões; relator do orçamento da rc-
cena na coínilii.ssão dc Finanças do Se-
nr.lo Pcdcr.il, c Homero Baptisln, pre-
sidente do -Haheõ do Br.isü.

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

O sr. Wcncesláo Braz, precisa de do-
liberar com critério nesse caso das pro-
moções do Exercilo. Vae para muitos
dias - que officiaes propostos eslão
sendo lesados nos seus direitos, c isso
por culpa exclusiva do presidente . da
Republica, que padece do defeito das
¦contemporizações, até mesmo quando
ellas nem por absurdo podem ser adiiiit-
lidas.

¦O sr. 'Wcncesláo não ignora que, de-
vido exclusivamente á creação de uma
lei de caracter pessoal; suspensa por
um aviso do ministro da Guerra, offi-
cines que deviam ser promovidos dei-
xaram de o ser desde maio. Com unia
paciência só compatível com o espirito
disciplinar que rrctualincntc reina 110
Exercito, cuja officialidndc o deseja ver
reorganizado ent condições verdadeira-
inetite militares, esperaram elles que
chegasse o momento cm que o governo
cumprisse o seu dever, proiliovendo-os.

15' o que o governo não tem feito. A'commissão 
de.promoções demorou viu-

te o oito dias a organizar a proposta.
Siippoz-se que no despacho collectivo
que se seguisse a esse aeto da coiiim.is--
são o governo procedesse ás noinca-
ções. Não foi o que se deu, c ha quinze
«lias o sr. Wcncesláo Braz "estuda os
papeis", para depois decidir justamente
como a coníniissão deseja.

Isto não ú admissível, c contra csra
altitude .do presidente da Republica é
«ine sc manifesta grande corrente do
Exercito. Xão se trata apenas dos offi-
eiaes contemplados na referida propôs-
Ia, mas dc todos aquelles que se vêem
lia perspectiva de, em dado momento,
estacionar nos desdobramentos natti-
rács da sua carreira, só porque o sr.
Wcncesláo não tem o espirito afícito
ás deliberações promptas.

Por esle caminho vae mal o presi-
dente da Republica. Já 110 elemento
civil elle não conta com a menor sym-
paihia. Se o elemento militar lambem
so indispõe com o seu péssimo e per-
nicioso modo de dirigir a nação, como
atravessará o sr, Wcncesláo o resto do
scu governo?

Mas o que .ha a admirar nesse demo-
rádò negocio das promoções ci que o
•.'.onerai Caetano de Faria, que conhece
os descontentamentos despertados pela
sua protelação, não propugna, junto ao
presidenta, da Reptibiica, os leglliinocs
direitos dos seus subordinados; Mais
dò que ninguém, o general Caetano
pódc avaliar da cxlcnsão daijiicjlcs des-
contentamentos...

OS ESPARTILHOS "NASCIMENTO"
são ideacs pelas linhas do rara elegância
que possuem. *—¦>—* OUVIDOR 1C7.

Esticve iiontein nesta redacção o dr.
Ptssoa de Queiroz, nuc veiu agradecer",
en norue do dr. Epitacip Pessoa, as
justas referencias feias por esta folha ao
cfiírJiiíl Anionio Pessoa, reccutoniçnle
i.illeeido na Parahyba!

Escrevem-nos do gabinete do presi-
dente do Estado do Rio de Janeiro:
'"Tomando em consideração as observa-
çõcj do Correio da Manhã do hoje,
sobre se o pagamento ii.i divida flu-
ct*.uiníe da adiniuistracão O. Botelho;
na importância de 4.J4S couros de réi=,
deve ser feito cm apólices do Estado
on da Prefeitura de Nictheroy, cumpre-
me, de oriicm do sr. presidem.', infor-
mar a esse. redação: :

Dá referida responsabilidade
nma parle correspondente a j
apólices internas que cstav.-.rn cm atraio

que o acíua! governo já pagou, e:::
ilièiro, na soimná de cerca de 1.00-1

<j?S I ccníos de réis.
sp*"l A pr.rtcr rcst.inlc níandou a

pi I ,
s, a '
dis-

havia
'03 de

qtte
rito de caiupanariòi absorvidas pelas j eüe consolidasse em r.polices

pequenas conveniências da aldeia em i
detrimento do interesse geral. Já a
experimentámos, e o resultado foi o
íbaixamento do nível da representa-'
ção nacional. "As ambições, como.ser
disse em parecer da coníniissão de
¦Constituição da Câmara dos Depu- 

j cei)Cr nesses breves .lias, da Prefeitura
{tados em 1873, multiplicaram-se, aslti» Nictheroy, por conta de com?:or_s-

desde que os credores ingleses o per-
imitissem, nos termos d.i cseripUtra do
cn-.prcsti-.no dc tres ;¦ milhões de- ester-
lir.c-s celebrado co::v a administração
ãtiletior.

Não tenda o governo .io.-E.-:c.Jo pa-
.lido obter essa licança; e 3«-.v-;ido :e-

PUNHOS tt eoliarinlios — Especialidade
— C«?.s_ MancVí"'^ -- Honctilvcs Dias 5.

A cotiimissãp de Finanças do Senado,
com o sr. Leopoldo do Bulhões á fren-"lc, 

está, ao que parece, disposta a or-

gãriizár orçamento verdadeiro, ainda

que delle resulte déficit. ¦
O sr. liuliiúes, espcciátiriciilc, faz

questão capital de que a" nação saiba
a quantas anda em matéria orçniiicii-
faria'; c não se deixe embalar por çqiii-
liurios de simples papclorip, chiqunnto,
durante certa época do anuo, é viclinia
do.s famosos créditos stipplciiictttarcs
pedidos ao Congresso, para o custeio
de serviços cuja verba se esgota.

Tem Ioda razão o senador goyano.
V,' um regimen cohdenuiado essj dos
01-çaiiicut'ps de ficção em que vivemos
vae rara muito tempoi Só servem òlles
para dar ao paiz uma falsissima idéa
do seu estado financeiro; produzindo
depois uma decepção, bem pcor do que
.-. conhecimento ex.icto da verdade.

O sr. Bulhões rão devo assim desani-
mar dos s-.r.s propósito?, que são c-s
mais justos! possiveis.

O essencial í que o relator da Uc-
ccita no Senado não sc disponha a lc-
var av.mle nchlulnia medida centra o!
ítiiicciúnnHsmo publico, nem quebre lau- j

r ças peia creação de novos .impostos,
Ipositivamente insuppprtavcis por parle*

de ' u:--,.! 
'população 

já alcançada pelas I
i i-.-r::; duras contribuições fiscaes. '
I No ír.áis, .-.; boas intenções da com-

missão de Fiii.inças do Senado c do

j sr. BidltSes "sfiti períeit.iniente razoáveis;
i Nada de mistificações orç.iilicn:ariás
para uni inonientò como este.

| Atravessamos urra quadra diííicil
para o paiz, o esle precisa de conhecer

do maneira beta. niiid.i e segura a ti
uiação em que se encontra.

'Agora, 
que a opinião brasileira, ftis-

tigada durante muito tempo pela in-
solencia britannica, começa a desper-
tar, reconhecendo a gravidade, dos
perigos que nos confrontam, parece
opporttmo lançar um golpe dc vista
retrospectivo sobre a attitude desta
folha cm relação ao conflicto europeu-
Por vezes tem sido o Correto da Ma-
nhã apontado como um órgão sympa-
thico á causa germânica c ó nyxlo
como temos discutido certos aspectos
da guerra, que sc entrelaçam com os
interesses brasileiros, deu logar a que
se nos attribuissem intuitos do crear
110 publico brasileiro uma corrente
de opinião hostil ás potências allia-
das.

Habituados a servir o publico no
nosso posto jornalístico sem nos pre-
oecuparmos com a critica dos que
.procuram perverter as opiniões que
não são capazes dc contradizer, pode-
riamos deixar que a lenda do nosso
gernianophilismo continuasse a çor-
rer mundo, porque delia nenhum mal
nos resultaria-Mas por detrás de ai-
guns dos esforços que se têm feito
para tornar suspeitas de parcialidade
germânica as idéas sustentadas nestas
coltirrtfias, ha o intuito mal disfarça-
do de turvar as águas para que, na
polemica travada entre os que advqí
gani os interesses alliadós c os què
collocam o Brasil acima,~das. suas
sympathias pessoaes pelo3 beiligeraíf''
tes europeus, a opinião -dos que dc-
fendem os direitos da norsa naciona-
lidade fique reduzida dç força c de
prestigio. Nestas condições, cabe-nof
o dever de insistir triais uma vçiisó-
bre a nossa attitude jornalística, que'
tem sido a mesma, na sua inteiriça
coherencia, desde o dia cm que rom-
pcu a conflagração européa.

Encarámos sempre a grande guer-
ra que assola o Velno Mundo como
um choque gigantesco dc interesses
econômicos. Vimos na luta armada
apenas o epílogo do conflicto dc am-
bicões comiiicrciaes, o resultado logi-
co da necessidade imperiosa dc cx-

pansão mercantil de duas potências
altamente civilizadas e dotadas' ara-
bas dc uma organização econômica,
cuja elasticidade domjnadora tornava
inevitável a conflicto! armado no dia
em que as duas rivaes sc julgassem
¦preparadas para a conquista da su-
premacia pelo çaminjio. ...mais.„ ciu-tp
da viçtoria'militar. N5ó::i5ritttifii^facto,
novo na historia, erá ãjiÊii'as á" repi-
tição da lei fatal (ia evolução. Hú-
mana, movida, cm ultima ãnalysè.
pela pressão irresistível dós factores
econômicos, que resumem no seu me*
canismo todo o determinismo dos
phenom,enos sociaes.

Em torno do faclo preponderante
do antagonismo coínmcreial anglo-
germânico, os oulros elementos ,tlo
conflicto oecupam um plano subal-
terno como circumstau .ias accessb-
rias, meros traços modificadores do

nao potipavam mesmo a pessoa do
imperador allemão.

Mencionando estes faetos, devemos
assignalor que nunca a colônia alh-
mã- procurou, por meio do terrorismo,
do insulto e da calnmnia vil, coagir-
nos a mudar a orientação desta fo-
lha.

Se a Inglaterra não tem tido ttlti-
mainentc"nestas coliurmas a mesma
sympafhia que lhe demos no .princi-
pio da, guerra, deve-o ás mesmas cau-
sas que provocam contra o poder
britaonico, uma violenta opposição
ent-todos os paizes neutros. I,ogo
que $e. evidenciou- que o bloqueio es-
tava sendo convertido cm' um in-
strttmcnto de luta commercial, cujo
alvo era forçar os neutros a sacrifi-
careni, os seus interesses para facili-
tar o- estabelecimento da hegemonia
commercial inglcza, a attitude do
Oorr.ciq da Manhã, como a da tmani-
mida.de da . imprensa imparchl nos
outros países neutros, não podia dei-
xar de ser a defesa dos interesses
nacionacs ameaçados pelas ambições
iitglezas. Quando o nosso café era
interceptado comp contrabando cl
guerra, ao passo que o algodão ame-
rieanoi destinado á fabricação de cx-
plosivos allemães, passava livremente,
não podíamos mais entreter illiísões
sobre a sinceridade da politica bri-
lannica, '

Pouco a pouco, os aclos da Ingla-
terra contra nós 

"foram 
assumindo

urr",: caracter de tão franca hostilicla-
de, .que a,existência dc um plano dc-
finido contra 03 interesses brasilei-
ros se tornou evidente. Emquanto
aos outros neutros a Grã-Bretanha
procurava suavizar a severidade do
bloqueio, fazendo favores ou offc-
recendo compensações', o Brasil era
tratado como paiz inimigo, sujei-
to", sob todos -os pontos de vista,
a, ttm Tcgimen do éxcepção, Dcri-
tro .-das' nossas in o,!',!.'.:. frenHjás-
03- -agentes do poder inglez pro-
curam fazer-nos sentir que a nossa
soberania não lhes impõe restricções
nem lhes inspira respeito.

.Contra -essas violências, contra as
humilhantes qftensas que nos têm,
sido feitas, o Correio da Manhã tem
reagido e continuará a reagir. Sc a
nossa attitude foi mal interpretada

pelos que nos julgaram movidos por
uma parcialidade gcrmaupphila, te-

mos a recompensa, vendo que as
idéas e as opiniões que agitámos são
hoje adoptadas por aquelles que di-

Vbrgiam de nós.

cuja utilização vem a talho de foice,
quando sc cogita, a serio, da defesa
nacional. Ha verdadeiros leões dc bra-
vura nessas forças perdidas, faltando-
lhes apenas a comprehensão dos deveres
do soldado.

A idéa do sr. Soares dos Santos,
adstricta á fórmula e as condições cm
que se enuncia e a que sc subordina,
regularizará essa situação anarchica.
Obrigadas essas milícias á organização
do Exercito c aos rigores dc sua disci-
plina,' eom o expurgo do3 máos elemen-
tos e a selecção dos capazes, serão va-
lores da maior utilidade no serviço da
pátria, . . ¦

¦AfalSAS—O que na dc melhor e eltgan-—Cisa Manchester — Gonçalves Dii» s.

A Recebedoria. do Disiilcl-j Federal
arrecadou, do dia i do corrente até
homem, a i.uantia de 7-8:461,3421;

Em egual periodo do anno passado a
renda foi de 595:926$866.

Relativamente a um tópico que hon-
tem publicámos, referente a pagamentos
de ajudas do cuslo a funecionarios des-
ignados para servirem como adminis-
tradores dos Corroios em differentes
Estados, recebemos duas cartas, apre-
sentando contestações: ninado sr.Gco-
iiisio Curvirllo, 3" official da Dirccto-
ria Geral, dizendo que recebeu 400$,
correspondentes ao sen ordenado, sen-
do que como administrador tle Sergipe
a ajudado custo, era de ,)i6$ooo, sen-
do por isso, ridícula a differença quo
teria a receber, de i6.$oooi e a outra,
do sr. Raul «1'Ulra c Silva, que asse-
gura ter recebido 800$ de . ajuda de
custo e não 200$, como foi publicado,
afora as passagens necessárias até
Piauhy. O mesmo 'funcoionario postal
diz que todos os mais que foram 110-
meados receberam a ajuda dc custo de
que trata o regulamento, e não somente
o ordenado.

Registramos, como devemos, as con-
tc5taçõcs*.

NOTICIAS DA GUERRA

•As forças francezas já
entraram na aldeia

de Vaux
J-.--T ul. ¦¦• Um

BENfiAT.AS — Elegantes c resistentes —
Casa Manchester — Gonçalves Dias s-

Çerantc a commissão dc Justiça da
Câmara, o sr, Gonçalves Maia apresen-
tbfl 'hontem um -substitutivo ao projeclo
qne estabelece penalidades para 03 res-
ponsaveis pelos incêndios de mattas, pro-
duzidos por locomotivas.

}íão queremos fixar aqui a fornia eni

que o representante do Pernambuco
víisSii as suas idéas de defesa ás nossas
florestas;, Raros serão aquelles qne não
rrpplaudam o seu pensamento. Os drrta.-
lhes do substitutivo é que podem ser
«iisciuidos é isto não se comporia na
estreiteza de uni tópico. .

Mas não será impróprio o regisiro do
contradição desse esforço. Quando o sr;
João Luiz Alves, outro dia, no Senado,

\ auministhaçao do Correio da Ma-
nhã, assim-como todos 03 seus agcntc3
e 1 viajantes, acccita assignaturas para
1 revista portugucza O Rosário, uma
rjas mais bem feitas publicações catho-
ucas cd!::.:'-" cm Portugal, AnnoôSooo.

*¦•¦». i —i
O presidente da Republica, hontem,

por dcciittião do despacho coliectivu,
conf ci cuidou ocm os ministros da Fa-
zenda, Agricultura e Viação, fazendo-
lhes vir a necessidade o conveniência
cm adaptar as conclusões e alvitres
apresentados na Conferência Algodoei-
ra. ultimamente reunida ncsla capital.

•S. cx. declarou aquelles ministros
que o assumpto c da maior relevância
para o paiz, pois - entende com a sua
vida econômica c, portanto, preciso se
faz agir de accordo com o que foi já
dclibciaoo.

Rna -í>r\-'tnh- ~ no RESTAURANTj-oa^oziniiapARis j,ruguayana 41,
O ministro da l*az'eiida rcnictiteu

hontem ao 1' secretario da Câmara dos
Deputados, conias das informações c
quadros enviados pela delegacia fiscal
na Bahia, que foram solicitados cm of-
ficio 11,1210, a requerimento do depu-
itulo Paes dü Carvalho.
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fundo do quadro trágico. O valor 
j ;ic,mncion ;l deficiência da verba dc car-

relativo das • culturas opposlas no|-v^;'jja. Central';no orçamento'-de'¦'.'ij.xjr,
choque armado, a diversidade do pa- j provando com algarismos que, ao envés
drão c-thico dos bcirgerantos, a dif-'dos S.000 contos da dotação orçamenta-,
ferença de nieillodòs clc combate que! r'a> as despesas de combustivel daquella
a divergência dos temperamentos im-
punha- aos ¦exércitos inimigos, o con-
junto de factores imponderáveis que
1105 inspiram a sym.pathia ou a repul-
são, formavam um todo extremameu-
te interessante que, segundo a refra-
cção mental de cada um, nos podia

Estrada não podiam ser feitas, como
aconteceu neste cxercicio e no passado,
com menos de 27.000 contos — o sr.
Leopoldo de Bulhões achou (pie basta-
vam • 15-000. cutilos aquella verba, visto
como a Central queimaria lenha, o que
era econômico, ao exemplo da Companhia
Paulista. Muito bem. Ahi está um exem-

BRANDÃO -AtFAIATE
Av. Rio Branco, íoi.

O ministro do Interior solicitou ao
seu. collega da Fazenda o credito de
50:000$.. para pagamento das dua» ul-
limas prestações trinicstraes da sub-
venção á Maternidade do Rio de ja-
neiro.

H/Ta—m' Fino'e variado, no RESTAU-J.V1CIUI RANT PARIS, Uruguayana 4»-

Ao presidente do Estado da Parahy-
ba, dr. Camillo dc Hollanda. o ministro
do Interior agradeceu :i sua- panieipa-
ção de ler tomado nosse ao governo
do mencionado Estado.

> mm-m-om-— ¦
Leitor nniiíio.'_ «Ttícnçâj i
Alianlin o iiiu's, c escreve :
l.',\S.l Miiki.1, 15. lím lirevo
Terán'disso a explicação.

» B» a «ii

Meus Amores
fumnru íyuucs; !ir?o dc S, Frnncisco,:-5

perfuxe tlelic-ifla e
perâístcitte"; 11.1 Per*

encaminhar para este ou para aquelle j pio que serve ao plano da liquidação do
campo belligerantc. Mas essas sym-.j déficit. De nossa parle mesmo não so-

pathias pcssóacs ntuica oíiuscaram'1I-'0S ínfensos á queima da lenha como a
os olhos dos que dirigem esta folha CW.panhia Paulista faz. .Acontece, po-

réni| que a empresa de S. Paulo logo i
.•(r.e se serve da» maltas para coinbusti-1
vel, rcplai'ita-á;°0 Congresso cogita, de
fazer com que a Central queime 100.000 I

pea, era preciso não perder de vista i, 111„.lilii„, ,!c lenha por anno e não '.rata

EcpWicà, Enxame
Dc !*ente. — líiii sii?ccssõ
O "lie. HA ItlXl.AM!-.''

R* peça que cri peço 1
.1 p;,né.i.

¦a > m i>

o laclo essencial de que, cm face de
um conflicto econômico, que abala-
va 03 alicerces da civilização curo-

que lorçosí-!
i pela. fricção

os interesses brasileiros,
mente seriam affectado,
tremenda da guerra.

•Cotnltido, desde o primeiro dia ila
cbiiflagráçfió, não escapántos á forte
corrente dc syitipathiã latina que nos
arrastava para o campo cm que crmi-
batia a Erança; NTão sc còritentoü o
Carreio d.i Manhã em fazer justiça
aos alliadós, reconhecendo, tanto nas
suas columnas editõriaes, como uos
artigos dos seus principaes collauora-
dores, que a responsabilidade do
rompimento cabia aos impérios ger-
manicos.

¦Criticou com desassombrò o seve-
ridade os metliodos implacáveis da
estratégia allemã. Acompanhou com
anciosa syinpathia pela Erançá as
peripécias da guerm, registrando
as angustias dos dias da marcbl
teutonica sobre Paris e regosijatuio-
se avrora com o triumplio glorioso tle
Verdun. A* própria Inglaterra, con-
tra a qual sc uos quer atlribuir um
ódio absurdo, nunca recusámos justi-
ça e louvor aos seus gestos honrosos.

Xas nossas columnas estão eslam-
pados artigos inifúnveros, cm qne se
rebate a argumentação germânica,
que procurava responsabilizar pelo
conflicto o gabinete inglez, cuja di-
plomacia até á ultinM hora trabalhara
pela paz. Km relação ao próprio bio-
queio, chamámos a attenção do pu-
blico para as condições especialissi-
mas desta guerra e-para a necessida-
de dos neutros lerem álgimia na-
ciência, stipportando certos vexames r não
como contratempos inevitáveis. i nar

Em relação ás potências germaui-
cas, a nossa altitude tem sido dc
uma neutralidade muilo menos am,;-
gavel". Crit'cimos a orientação puli-
tica allemã, ceiisuráriios os seus ge-
ncraes! c estygmauzáiiíos los exces-
sos comirjçttidos pelas suas íropi«.
Mão tolhcn\ps a liberdade dos nossos
.principaes còHaboradores, que, na
franqueza dos seus commentario:,

dc rcplantio, tratando apenas de punir
03 responsáveis pelos incêndios das fio-
restas'; .produzidos por locomotivas cu!o
combustivel cile manda que seja a.lenha.
Por imi lado, a defesa das florestas para
que não se devastem; por oulro lado, a
devastação das florestas, sem a itléa, se-
rjuer, dc renòvál-as.

Ouça a Câmara: á sombra do Orça-
mento -equilibrado, dispensaremos per-
íc-itániçhte a sombra das arvores.

ROUPAS brancas — .Sortimento sem;'egual
— Co£a Manchester — Gonçalves Lias 5.

dó cirgo,

0' presidente da Republica
itòntílt! os decretos:

Exonerando, por abandono
o dr. .Artliur do Prado, lente de piiy-
sie;-. tía Escola Superior de Agriciillura
c Medicina Veterinária, em Pinheiros;

{lupprinvindo:
uni legar de auxiliar tcchntco no

qúãdrd do pessoal do Serviço de Indus-
tri.i Pasioril;

ó Içgar de mestre nara o fabrico te
i/jicijó,; má 'Escola dc LaeSieiniòs de
Birbácciia.

Hotel Globo rua ,lc.s.A:idra.'as -
Aughtciitoii^para i.;n

o scu uiimcri) dc quartos. Diária CS «¦ ;S
Ouartos j$ c 4$üoo.

Pingos &Respingos
O sciiaíiOC T.opes Gpnçnlvcs iituii niòmcn-

to dc itispir.ição, ltimbrou**c ile silvar ;i
f.>:itri_ creando vi:u imposto sobre o focl-
(cil.

Ahi c=t;i '.nua idéá sem joat e sem ?«//,
«jue ú cvmo qítem -li** sem p<j c s_m cabeça

O Il-jiu Senso tnárcou-llic unia fanll.

O novo presidente dri Argentina rçcolhcii
:t Sociedade (!c Ucii-eficencia os ecuej sa-
brios Ccl'o «: socialista) do prcskl-ntfi da
KcpubHca _ :i verba do reprcsentaçüo. c:n
beneficio des operários sem emprego.

'"ftúló nos uno, sú o areffft* nos separa."

Titulo .!.• iinr.i noticia -ii guerra :
U.m çainiANTi; nnvi ni: AViõits nr.irrco-

IV.ll.IA.VOS.
lípa • esse brilhante deve ser maior que

q Grão Mojol o Koòk-N*oor c Comum !
Vnc direilinlio para a coroa ila Ingla-

terra 1
í!

o iiiíjircsso do convite
\} ipresiiiéiiíc do Con-.
para o celebre bailo da
novcv.-.iTi dc 1SS9',
termina : *'o presntente

Os alliadós cm Corfú — /l álea das Musas, do. AchillLv», coiti.
unia scntinella francesa

A PALAVRA OFFICIAL
De todas as linhas d 9

freute
Ar.t.orAXirA — Ucrlitn, g. — O quar-

tel-general coaimuiiica, em data.de S
do corrente: ,. '' «.

Principe herdeiro da Bavicra — Ao
nor-le do Soiiime, a, luta, durante o dia,
não excedeu limites.moderados, A' noi-
te, ataques inglezes entre La Sars e
Ouetidecoiirt fracassaram ante o nosso
fogo.

Ao sul «Io Somme, os francezes ata-
caram dc ambos os lados dc Ablaincourt.
Os nossos, destacamentos avançados con-
tra a parte sul de=sa povoação foram
repellidos c perderam a aldeia de,Pres-
soire. Na ala norte-, o ataque do inimi-
Sfò foi rechassado.

Principe herdeiro allemão — Vivos
duellos de artilheria no sector do Mosa.

Príncipe Leopoldo,— Nada de novo.
Arclii-diiquc herdeiro — Hontem, o

sector de Toelqyes foi de novo llieatro
dc animados combates, obtendo o ini-
migo mais itljrumas pequenas vantagens.

Além -ilo Passo, liodza, desalojamos
os rumaicos de varias posições nas ai-
turas, que por elles haviam sido re-
conquistadas. No Passo Tatar-Hava.s, rc-
pellinios ataques do inimigo. A vanta-
gem por nós obtida no districto de Spini
pode ser consolidada, .íhtjinchtáiido o
numero dos prisioneiros.

Marechal von Mackcnseii — Sem no-
ticiis dc interesse espéciiil. , -

Macciloni.i. — 'Infrutíferas investidas
do inimigo na curva do Cerna, Viva
aclividade da artilheria nas frontes d.i
Eel-.siea.e do Striima.

O Senado vae discutir uma emenda
do sr. Soares dos Santos ao projecto
dc fixação dc forças, considerando a
Uri.cada Policial do Districto* Federal,
o Corpo -de Bombeiros dcsla capital c

a-, policias estaduacs que tiverem or-

giiiiizaçãõ de forças militares p.rma-
mrníes. como reservas do Exercito.

A' parle a policia dc S. Paulo, c a

do liio Grande do Sul, cuja organiza-

ção iião dcslustrariá os grandes! exer-
citos do mundo, o que lia. de coiniiium,
n.:;-:a matéria ele milícias estaduacs

íos honra. Pela fúnna indiscipli-
nar por que são dirigidas, ao envés de
coustiluircln clcíiiehlos de apoio cüicaz
nas iior.ij de adversidade, da nossa pa-
tria. não fora dc boa poütica militar

pediv-ílfe' n auxilio ir esperar debas a!-

gu;n 
' TO.ii.tingontc útil, apezar

itcnrodiiz a Rim
f. íficí.il 'iiriyíilo pi
íellio dc *Jtiitistro3
ilha Pisca', a 9 úc

O onnvitc as?ím
dn Concilio dc Mini-*-
a v. ex. c sua exma,
do abrilhantar áqúella
sença."

(.\iit esti um pnr,ín.
cjciarcee : imo fot só
.Mcuareliia dè.sgestpu ;
tratica.

'oá pcnlioi*_do ficará
úinilirrs ti sc liignar
fc?ta com sua -pre-

d.. [tistoría t?uc se
Kxercito q-.;c a

Iriiiibcni ,-i grani-

-- líÉtâ** prgamada a linha ¦:
itala-mosquitoí.

l*J vão vrr e"n*.-> elle1» fc"•) llics íalta a prati "a ii_- c
Conlra a úbre amiirclla'-;?

XÃO. contra o Croup,

'ic-.i hem I

nos
"O :

a, por
:nen r.couídas TTorr.cs fa Tor-ee.

•>ga-_a dr .Jayxc ne Vascph*
ua sua defe-ia, no caso -Jo

,«nda ni-
doniita. valentia dos -seus homens. A sua
iirslnicçáo é milla c dc instrucção quasi
nunca sc. cogiia nesses corpos, que a
potitiquice dos Estados (coin honrosas
excepções) só aproveita no serviço da
mashorca, Entre esses elementos, enu-
nierr.r.i-se, porém, miritares de homens,

scu _¦
cellos, a bem
¦.k--.ro <!-i matçriãcs <h Estrada ile 1'crro'

j Central do ilrasrl, vae produir Haia justi-
i ücação uo Juizo Pccdral, r.a -.'.r.-.l deverão
| -i.r ia.ir-.iadr.s rar.t, depor .rs srs. r.iarcclial

VcspasiailOíde Aib-jqucrqjl.efçdr,, .1. T. Sc:*.-
«Ira,'dr. Paulo de PrantinJ (Ir. Edivgc».-le

Oifcíroz <; dr. Joa* iiarbosa ConcalTCs,'*- '
Só âssiiii teríamos a reprife dc t-m deV

ischo eolitclivo da. còllecção r!5_'.lai
CJratto «*v C,

No Mosa e no Somme
As operações do Mosa e ao sul

do Somme
Os franco7.ps fizeram sua entrada

na iiiilcia de Vaux
AV.t V-orh o — (A. A.,) - (jo

horas e ,",5 inimitòs) —5 Os jornaes
vcspõrlinqs e tiociurnos publicam te-
legrarniíiàs oííiciacs de Paris cr Lou-
«ires, anuimciando a grande viçtoria
dos aluados, .-om a entrada dás tro-
pas republicanas' na aldeia de Vaux.
onde fizeram tura boa presa 

' 
de

guerra.
¦Os demais órgãos (lesta cidade af-

fixaram boletins dando a' grande
nova, que foi sympathicáménte rees-
bidá;

Paris, 9 -- (A. A.) — Os jornaes
afíixaram boletins., annunciaiido . que
as tropas republicanas penetraram na
aldeia de Vaux, occitpándò-a total-
menu*, depoij de terem dali expulso
o inimigo, que soffreu perdas livul-
tadissinías. - • •

.A-riVi) — (A. A.) — Causou
aqui grande satisfação a noticia -de
haver a aldeia de Vaux caido cm, po-
«ler dos exércitos francezes, que uella
capturaram grande quantidade dc
material bcllicpi fazendo ainda nu-
merosos prisioneiros.

Por toda a parte naquella região
continuam os francezes na sua vigo-
rosa òffensiva, infligindo novas c
importantes perdas aos tctttües.

Pütia 9 — (A. II.) — Commtt-
nicado official dc liontem, á noite:"Ao norte du Somme a artilheria
franceza dispersou um ajuntamento
dc tropas inimigas que se encontrava
a leste de Saillisel;

Ao sul do Sommç e na margem di-
reita do Jfosa; vivos ducllos de ar-
tiliicria;

O numero de prsionciros feitos
hontem pelos frapeezes, ao sul do
Sòriímé, cleva-sc a 059-

Ao .-ul do Ancre a artilheria tem
estado activa.

O, tempo continua máò em toda a
linha .L f.eiue.''

A GUERRA NO AR
Aviadores alleniãcs bombardeiam

os ácíimpanicntòg fi*ancczcs

Londres; o (A. A.) — Tclegráiiimá»
de Nova Yoríe eom-.nunicain :er sido ali
publicado uru communicado allemão. di-
irendo -T-ic uma esquadrilha de aviado-
res «allemães boriibarcou os acanipamcn-
tos r francezes a • oeste dos bosques dc
Orcssairc c Celestins, deçlarando-se va-
rios incciidios. Outra- esquadrilha ata-
cou o grande deposito de munições, ha-
vendo terríveis explosões c incendiando-
se a estação da'estrada de ferro. Além
-.Ias numerosas explosões produzidas pe-
ías bonitas ir.cca.lir.-rí.-..',. íoi pelos ares
uai armazém, orule havia g«"~ride qv.an-

Varias noticias
Fracassou o plano dos

nacionalistas gregos
Londres, rj — (A. A.) — Dizem da

Roma, que ali chegaram seguras infor-
mações particulares sobre o movimentai
dos vcnezclistas pró-iiuervcnção ha
guerra a favor dos alliadós, o qual, se-
giíndo essas noticias, fracassou iiítci-.
ramente.

-Acerescenta esse despacho que o sr.-
Elcitterio Venrzellos, chefe do governeirevolucionário tinha assegurado ipiu
50.000 gregos viriam da America dó
Norte para reforçai) o cxurcito queidevia ser enviado para se juntar ás
tropas do general Sarfail para juntascombater os búlgaros. O que, porém,
aconteceu íoi justamente o contrario,
pois desde que começou a accenttiar-si:
a, gravidade dá situação interna da Crc-
cia até ao presente, iíiiiiiigrárani 50.00»
homens validos, afi 11» de assim fugir ao
recrutamento que ia ser posto cm exi>
cução.

O governo belga protesta coiitril
a dcporlnção dc civis

Havre, g — (A.' II.) — O goverhfi
belga resolveu protestar perante os ncu-
tros contra a deportação «los elementos
civis tia Bélgica o contra o emprego
forçado dos operários belgas nas usi-
nas allemãs e uos trabalhos uiilitaref
da região dc Verdun.-

Um cruzado!- russo «-.uallnulo
. Londres, g — (A. II.) ¦— Corre *

boato de ler o cruzador russo "Oroino-
boi" encalhado cm flangoe, na 1'iiilan-
dia. Paliam ponncnores,'

O novo fiii-clameiito do c.vurciti»
portuguez

Lisboa, g — (A. A.) — O Õiaríi».
do Governo publicou hoje o 'lecroto di)
executivo regulando o novo fardamento
pára o Exercito nacional.

AS OPERAÇÕES
NOS BALKANS

Os rumaicos recuam no
• passo clc Bodáa' 
Londres, 9 — (A. A.) — Sabe-

se aqiii que os austro-allemães estão
fazendo grande pressão 110 passo dc
Kodza, obrigando oj rumá-cos a pc-
quenos recuos, que têm, sido imme-
tliatamente annullados por avanç,os o
reconquistas de terreno perdido.
"Jttiid'' contra os teuto-bulgaroJ

ua Oolnuilja
Londres,- 9 — (A.- A.,) — Os ms-

so-rumaicos realizaram, homem felt-
zes-"raiiU" contra as posições tento-
búlgaras na Dpbritdja, fazeildo al«
guns prisioneiros.- - ...

A luta mi Strumii
Londres, 9 —• (A. A.) ~ \ lutai

no Slrunia apezar dc menos intensa'
que lia umas duas semanas, continua
a sua marcha, favorável cm todos os
pontos ás tropas iiudeza».

Nas linhas italo-austriacas
OS ITALIANOS EVA0UAM f»

''ÕSSBliVSTOmÒ'! DK
0IMAI10ÇCI1K

Roma, g — (Ai. II.) — Annuncia-sé,
ofiiciiilnicnte que a.s tropas italianas',
nara evitar perdas inuléis, evacuaraiui
o ".Ossiírvçitorio" {de iCininboc-ehe. no
valle de Trávignolo, posição essa cnjn-i
obras «le defesa já estavãih contplela-
mente destruídas pelo bombardeio ini-
migo.

No campo de batalha do Carso as
tronas italianas encontraram quatro ca-
nhões de montanha e, tini outro de 37,
ihillinictros.

Um lijV.lfo-deropláiió italiano botribar-
deou as* obras fortiiicadar-, Jo-cabo de
Salvore nn Istrin.

tiilad: de munições. A linha férrea que
vae de Am.iens a üíongneau ficou iam-
bem muito prejudicai»

"RAID'' DE AVIADOHES IT.l-
MANOS B PUANCB/iK*»

Roma, o (A. II.) — Unia csqusdri*
lha composta de vários acr.>planos ila-
lianos c francezes bombardeou, durante
um rccoiilic-cimcnlo offensivo nas cos-
tas inimigas, o aerodromo de Parenza
e as obras militares íluctliantes dc CitU-
nuova, na lstria.

Os áppefelhos regressaram to.tos is-
deriines, apezar de terem aido atacado»
pelos hydro-riviuçs iaiinigos, que' lançl-
ram íantümetitc diversas bombr.s- -nhre-
os nessos torpedeiro».

% -.*k_'.\^'..~;^!**t
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A* MARGEM DA GUERRA

OCâSlílO
OS 0RÇAMEN1S NO

Eram, «ma vez, tres archi-duques
d'Au8tria. O .primeiro chamava-se Eu-
gênio c era commandante cin chefe das
Forças austríacas contra a Itália. O se-
gundo, Leopoldo-Ralvador, exercia as
funeções de inspector general da arti-
lheria. O terceiro, finalmente, respon-
dia pelo nome de Carlos->Estevain c ti-
nha o seu comn.ando no mar.

Assim comega esta historia, que sou
¦obrigado, .por ora, a interromper fiara
uma explicação por mim julgada nc-
cessaria aos meus ouvintes.

* .i #
O império austro-hungnro tem por

chefe, ha mais de sessenta annos, Fran-
cisco-José, im-perador-apostolico, rei da
Hungria e da Bohemia, -senhor da Dal-
anacta, da Styria, da Carniola, etc,
cujos títulos, etufim, dariam, facihncn-
«e para cobrir uma das paginas deste
jornal. Elle próprio não os tem de me-
tnoria. R estou certo que 

"não exige
dc -nenhum dos seus camaristas que os
traga dc cor.

Pelo facto de reinar ha mais de meio
sceulo, Francisco-José devia ser o so-
lierano mais intimamente conhecido da
Europa. O «eu feitio, a sua mcntali-
dade, a sua alma, a sua intcll gencia,
os seus princípios, deviam ser, em re-
gra, noções mais que assentadas no
ijuizo ila historia. A sua ficha devia
ser a mais completa c definitiva de
quantas tèm enchido, sobre as persona-
tgens contemporâneas, os historiadores.
T No entanto, não ha personalidade
cujo conceito tenha soffrido maiores
alternativas, de anno para. anno, do
,que a dc Francisco-José. A duvida tem
talvez decorrido desse mesmo longo rei-
nado que, á .primeira vista, parecia de-
ver concorrer para o estudo acabado
dc sua pessoa, actos e gestos.'Francisco-José perdeu, em circum-
stancias sempre trágicas, a mulher e to-
dos os filhos. Andou cm varias gucr-
ras. Suffoeou ropetidas revoluções. As-
«ignou c desfez alianças e mais allian-
cas. Casou-se morganaticamente. Nòbi-
ditou bastardos. Fez differentes politi-
Ic.ts. Soffreu derrotas militares c teve'triumphos diplomáticos.

No correr dessas peripécias, múltiplas,
numa vida -da extensão da sua, ora foi
.ratado de tyranno, para ser louvado

em seguida 'pela sua clemência. Quando
.ocorreram as suas desventuras domes-
dcas, viam-o uns acabrunhado por
aqucllas mhguas, emquanto o davam ou-
iros como frio, -impassível e indiffe-
rente ame a desgraça dos seus. Houve-quem não lhe reconhecesse dons para
o poder que tem exercido, ass:m como,
por vezes, lhe enxergaram grandes ca-
jiacidades para reinar.

•Cada dia lhe descobrem os escripto-
¦res um vicio novo ou uma virtude des-
conhecida.

• ÍNo que me diz respeito, acabo dc
encontrar-lhe um sarcasmo profundo no
modo da exprimir o seu imperial .fu-'
ror,

• 

'¦¦#'¦-*

Que é. em poucas .palavras, uni archi-
duque d'Austria? Qual, cm resumo, o
iseu tom? Qual o seu pensamento?
Quaes as suas preoecupações? Quaes as
suas preferencias? Quaes as suas fun-
cções?

Vou proceder metliodicnmentc para
responder a uma por uma dessas per-
giintas.

Um nrchi-ditquc d'Austria, geral-
mente,. c um homem dc altura nem
acima, nem abaixo da normal, isto é¦— um ser physicainciile bem proporcio-
aiado. Quando fardados, têm, não rara;
.rierit., niititu garho. Só a paizana é
que deixam! ás vezes, a desejar sob
esse ponto dc vista e merecem criticas,
quer quanto ao corte do veston, quer
quanto ao nó da _ravata,

São oommumcnfc .loiros c têm olhos
hzues. Usam, no mínimo, bigode. E os-
tentam algum cabello,

Até aos vinte c cinco annos são cs-
lícitos. Aos trinta começam a engordar,
Jí aos trinta ç cinco são corpulentos.

Tèm muita .n.orgue nas suas nieno-
res ãttitit.lçs, Julgam-se objectos de
um verdadeiro 'culto- por .parte dds de-
mais, .Exigem reverências quando ai-
guem lhes falia. Não são corlczes —
o que muito ameniza o seu trato; ou
o seu eonimercio, como diria um elas-
sico,

O seu pensamento é que, depois dc
Deus, .levemos iinm.cdialaim.nlc eólio-
car no nosso respeito, a sua familia e,
acima de sua familia, só a pessoa do

.¦imperador — seu chefe.
A sua prcoecupação consiste cm

manter o .máximo do .prestigio de que
se acham merecedores. li, paru isso,
vivem entrincheirados por traz dc uma
vigorosa etiqueta e procuram '"stingltir-
se na arte dc guerrear, em terra ou uo
mar.

'As suas .preferencia, são Iodas as
suas funeções militares e a prazeres,
como a -caça, era que se podem sali-
enlar pela perícia uo manejo das ar-
mas. pelo sangue frio e pelo fausto a
que essa diversão obriga a (.nem a pra-
íica co.m fidalgtiia.

Quanto ao cultivo das leliras, das
artes c das seiencias — por apreciáveis
:|iie, de algum modo, sejam essas coi-
r-as — desceria vertiginosamente de sua
dignidade, no seu conceito, um prin-
cipe que dedicasse a essas occupnçõcs
sedentárias o melhor do sou tempo.

.: Ss fí

Voltando, iporém, á .minha historia —
eram,, certa vez, tres nrchi-diiqiics. O
primeiro chaniavã-se Eugênio e era
co.mmnndn.itc cm chefe das forças aus-
trincas .postas contra a Itália. O segun-
do, Leopoldo-Salvador, exercia as fim-
cções de general inspector da artilheria.
E -Carlos-iEstcvain, o terceiro, tinha um
conluiando no mar.

Um 'dia, apezar (los soldados chefia-
dos por lEugcnio, os italianos avança-
iam alguns kilomçtros e a artilheria dc
Leopoldo-Salvador não correspondeu á
uspectativa. Quanto a 'Carlos-Estcvani.

¦ não se' sabe ao etnto o (pie terá sue-
cedido.

0 imperador agastou-sd o resolveu' 
castigal-os todos tres. 'Reflecliu alguns
dias sobre o maior vexame que lhes po-
ileria imMr. E, sçicnte cónio ninguém
das preferencias c repugnância* dos
p'.-ineipes ide sua familia, tomou a se-
gltintc deliberação, expressiva, como
verá o leitor, do alcance dc seu augtts-
lo sarcasmo,-

O archi-diíque Eugênio f..i rebaixado
a categoria de curador "da academia dt*
seiencias de Viciina. Lcopoldo-Snlra-

.dor passou a protector do um grêmio
idêntico cm Praga. E ao archl.düquc
Carlos-lBstévam foi conferido um cargo
semelhante junto á Academia dc Ora-
icõvia. — X...

30 de setembro de 1016.
«Mil |lfl I>|P

0 sr. Mo Luiz Alves consegue qne a comissão de Finanças,
resolva preliminarmente nãocrear mais impostos

Nem o assucar, nem a gazoüna, nem os de*
positos bancários, nem os juros serão

tributados

A reunião da commissão do Senado,
hontem, teve capital importância, por-
que cila firmou a -orientação que vão
ter. ali os trabalhos orçamentários, cuja
direcção lhe cabe.

'Como'já tivemos oceasião de noti-
ciar, o sr. Leopoldo de Bulhões, rela-
tor da receita, propòz na ante^penulti-
mia reunião as seguintes preliminares:

Ia. —O equilíbrio orçamentário pódc
sei- obtido ,por meio de economias ?

2a :_- Caso não ..possa. ser. alcançado
.por.esse meio, devem ser augmentados
os impostos mencionados na "proposição

da Câmara?
3" —,,Sc decidir pela negativa, tem

o Senado' competência para desdobrair
os títulos de receita e_ crear .novas ta-
xas. "*" 

'¦¦" "

4a _ Quaes são os títulos que devem
•ser desdobrados -? ¦ - - -,

'Hontem " a commissão discutiu-as e
resolveu sobre ellas.

Coube ao sr. João Luiz Alves a non-
ra de esclarecer as questões debatidas
e tão convincente foi a sua palavra,
que os seus collegas o acompanharam
com o apoio mais.decidido.

Foram estes o parecer e o voto do
talentoso parlamentam.

Ao apresentar, •ante-hontem, as suas
preliminares, o honrado relator da re-
ceita, .propôz-se o -sr. João Luiz, desde
logo, a dar o seu voto sobre cilas.,

A convm.ssáo julgou mais corivenien-
te adiar a solução e isso lhe permilt.u
formular mor escripto algumas conside-
raçõd-, justificativas dos votos que
s. -ex. terá de proferir.

Uma coisa já ficou accentuada pela
autoridade do relator da receita: — o
orçamento veiií da'Câmara com um sal-
do fictício, mas com um déficit incon-
testável. - ¦

Ora, todos diz»m e repetem que. a
sinceridade dos orçamentos é o unico
ineio de evitar os créditos snpplcmenta-
rts, verdadeiro -olrçamento extraordina-
rio parallcto ao orçamento annual; c
uma questão que constitue a própria
fuucção do parlamento quando vota a
lei de meios, pois que só essa smceri-
dade justifica o appello ao contribuiu-
ic, só ella pcr.miltte o exacto conheci-
mento das condições do paiz.

Sem cila, melhor é confessar que o
trabalho orçamentário é um vão cs-

Ora, é essa oUra dc sinceridade que
não tem sido feita, mas que « precisa
fazer custe o que custar.

Ao homem -de Estado, em um paiz
novo, que se desenvolve diariamente,
apresentando novas necessidades a se-
rem attendidas pelo poder publico, mas
ao mesmo tempo novas possibilidades
de receita, não é o déficit que o deve
atormentar: — o seu crunc e nao pre-
vel-o ou, prevendo-o occultal-o, sem

procurar os meios cfficazcs dc remo-
VCBcm 

haja, pois, o>elatar da receita
mie, embora atteimando-o, reconheceu,
com franqueza, o tfc/icií.d.o .projecto dc
orçamento ipara o exercício fu.uro.

Um. pare.Ul.esis: _. _ ^ ^
estadistas,

priamente orçamentarias, a que já se
referiu, e salientará no seu relatoro,
•pôde _ deve concordar que o actual-
ministro tem conseguido, de accordo
com a- autorização legislativa e com o
pensamento do presidente da Republica,
realizar, sem. reclamações _ sem recla-
mes, pela revisão fie contralos, um alli-
vio de ônus para o Thesouro ein iquon-
tia que excede a Coo mil contos de
réis.

Uma vistíi dc conjunto, comparativa,
dos orçamentos dos quatro últimos an-
nos,, põe em foco o esforço empregado
e sinccrida.de com ¦ que os poderes pu-blicoa procuram 

"fazer 
uiiia política dc

reaes e possíveis economias.
Os .algarismos dispensam commenta-

rios:
Orçamento para 1913:

Ouro íapcT ..
86._44:7.o$o:i 482.313:8i2$47S

Créditos abertos:
2.151:2i_$na 84,005 _2i$73t.

88.«95:9331023 566,319:734$2i4
Orçamento para 1914:

Ji5.469l809$235 
435,773:469$-.S2

itos abertos:
2.889:888.889. 14.519:889$4io

Cr,

Somma em dois annos (1913 e 1914):
187.053:6'3.$:i47 1.016.613:09-S8o6

Orçamento para 1915 :
70.999:236$886 378.871:4i2$2.i

Créditos abertos:
.'• t J7o:ooo$ooo iS.322:Sio$9i7

Seria" curioso acompanhar os^Çvc
cõeB com que os mesmos
conforme a oceasião, descobrem saldos
m. avolumam deficits; mais . ourioso
ainda o estudo ^a discordância entre
eles sobre saldos c dAficils, sendo que
a única coisa cdrta é que estes afinal
recaem sobre o povo, que nao tem u.l-

na que não façam na sua casa — .que
f o Thesouro Nacional - a cscripta
simples do "bom pae dc família', que
consiste apenas nisto: - saber quanto
arrecada e quanto despende...

.Fecha-se o ppirentliesis.
Estamos cm face dc ,11111 déficit para

o futuro exercicio? Sim; reconhece-o
a commissão; proclama-o o sr. mt-
lhüGS '' -

Dc quanto? Ignora-o a comm.ssao,
ir-nora-o oJsr. Bulhões.* 

Basta, para comprov* esta af',rma-

cão as divergências sobre o montante
cias .deficiências no orçamento da Va-
íuo- o desconhecimento cm que anula
c umos das que, por. ventura, existam
nos demais orçamentos da 4"*l*»i_.

Quanto ao da Viação, o-sr. Jm*™?
leu hontem, por exemplo, que a Uma-
ra 1 ao consignou verba para as obras
da barra do .Rio «^"^«(.'i/aínmeii-
governo não a pediu... bd.i. ia1 amen

te louvável íque nao fe co "Smi^cin
verbas ou despesas nao pedidas pc o

noacr executivo; mas não é isso o que
faz constantemente o Congresso.

Demais, peto faoto de nao ter o
veíno pedido a verba (e nao o

porque ao tempo da proposta o
_..,.:.. de Comas ainda nao
ciara sobre .'
guc-sc que o
.tenah que pagar.

.Evidentemente, não.
clalor da Receita

7-.169:23<?S86 397.1941.23514S
Orçamento prja 1916:

.84:365 :o86$786 • 405.266 :o62$i2S
Créditos abertos:

(O exercicio não está crrecrradol
Soinma cm dois annos (.0.5 c :(ji61:' 155.S34 :.123$672 ¦ 8c'.46o:c3-,:xi:j.'í
t\dmillrindo a hypothcse dê créditos

para 1916 no valor de 30.000:ooo$..ü.
Tomos qtic.' a despesa dos dois ulti-

mos annos importa em
i_5-5.'!4:.?23$672 o 832.460:2855336

Ou seja uma diminuição eiri relação
ao. dins minos precedentes, de

,31.521 M07JI475 e lS4.152:So7$4;o
Assim, temos realizado unia economia

animal nas despesas papei dc cem mil
contos, cifra redonda, podendo comii.lc-
rar-se maiar a economia na dci.icsa
ordinária, porque nas 'despesas dns deis
ullinios annos se computam as "rejultan-
tes ua emissão de títulos para cumpri-
mento de anteriores contratos de olivas
•etc

Assim, pois, a politica de economias
tem sido seguida; não bastou, porém
p.ip fleblllar n defirit.

O ar. .Icfo Luiz não vè que outras
ponsMii ser propostas, ..mas cm lodo o
et'o pode responder á' prim.-ira (pie-
stão' "Não. f) cquilib"-^ .vçltliienlario
niio pódc ser oblidcr'sónicntc por moJii
dns de economia".

P.rii.irla. po-ém, o relator da receita,
prevendo a resposta negativa que pre-
cede: "Devem ser ni.gmentados os im-
posins votados pela Câmara?"

A tliese não comporta uma respost.
álisoliila: nlguns impostos serão susee-
ptive':! dc augmento, outros podem re-
cl:i"iar reducção, outros devem, quiçá,
ser siippriimdós.

Rescrva-se, pois,.o sr. João Luiz o di-
rcuo (lc votar em relação a cada caso
concreto, no, examinar cada um dos
tiviiios da receita.

Não bastando o augmento, .pergunta
o rclaiior: "Pódc o Senado dendobrar
os títulos de receita c crear novas ta-
xas ?"

A questão c de direito constitucional
e, como está formulada, só comporta —
desde logo — uma resposia: Não,

lO car iiSffl. taxas é crear iiotió. im-
postos: a iniciativa destes é da Cama-
ra e, embora essa iniciativa seja uma
rcvivcscencia do modo de constituição do
Senado nos regimena monarcliicos,
como bem observa o .professor Brüniãl-
ti, é comnido um. preceito constilucio-
ria!.- que confere á Câmara dos Depu-
lados não a simples procedência, mas a
.preeminencia' em matéria t.ibutaria.

A funeção do Senado é meramente
Corrcctiva; pôde elle:

a) rejeitar o imposto creado pela
Câmara;

bl augmentar ou diminuir o imposto
creado, a taxa votada por ella;

c) modificar as regras de arrecada-
ção, de fiscalização, estipular perialida-
des nara os infraetbrçsi

Disse, porem, .. ¦-  -. r„_,,n.
oue para esse pagamento havia fundos
. peciaes. o que seria um duplo equi-
vocõ: 1" -poríiuc os taes fundos espe-
ciaes cv.iporaram-sc; . 2", porque as

obras da barra do -Rio Grande nao.se
custeiam por fundos especiaes, mas por
.pagamento directq do governo, cm moe-
da á medida que se realizam, cm nr-

tude de cláusulas contratuaes,
Mas, se o Thesouro pôde lançar mãos

dc recursos que tem 110 B.-.nco do Ura-
sil como informou o relator da Kccu-
.a'deve isso constar do orçamento. da
Receita e... assim o déficit previsto
no da Viação terá diminuído. ,

O sr João Luiz voltou, porem, ao
fio das suas cons.dcra.õcs sobre as pre-
'"'remos1' 

uni déficit que, por emquanto,
o relator avalia em 18 mil contos. .

E' preciso fázcr-lhc face. L01110.
O orador preferira que o honrado

relator propüzesse desde logo as me-
didas que a sua incontestável equipe-
e.ie'a c reconhecido patriotismo acon-

-lhassem e que a comiuissão tosse exa-
cada unia. dcüas cm con-

;o- Não pódc ,'poréni, a pretexto de que
fez já existe um determinado imposto so-

Tri- bro determinada renda, dividendos, por
se promui- exemplo, crear um imposto sobre ou-

-ilier'ur-1 do credito), se- j tra renda, — juros (de apólices, por
rhesourò não deva c não j exemplo ; nem a pretexto de que existe'um imposto dc consumo sobre o cafe

crear 11111 imposto de consumo sobre o
màite, ^or exemplo.

Em sua opin ão, isso seria — eviden-
te, clara e insopliismavclmente —¦ dar
ao Senado iniciativa dc impostos, que
a Constituição reservou á oiura Gamara.

Assim, considera, para o seu voto,
prejudicada a 4" questão: "Quaes as
taxas que devem ser creadas?"

Reserva o vc-'.o, para cada caso que
seja proposto, afim d.e se pronunciar
de accordo com o que vem dc expen-
der c, quiçá, suggerir alvhres, data ve-
nia c em oceasião opportiina.

Não pódc concluir esla-s observações,
esperando que a douta comm ssão lhe
ré.eve a impertinencia, sem repetir aqui,'quando vê que mais autorizados do que
elle n.oc.aniiam as mesmas verdades,
como ainda lia poucos ilias o illustrc
senador A. Ellis o fez, repetir aquillo
que, ha cerca de tres annos teve ocea-
sião de dizer a 11111 eminente amido cm
documento cm que lhe dava as suas im-
pressões sobre a situação f nanceira do
paiz e é que precisamos, ante-s de mais
nada, de reorganizar, em moldes prati-
cos, com fuiiccioliariof, sobre os quaes
o governo possa exercer uma mais ri-
gorosa acção, pela precariedade com que
sejam .investidos e que pela sua com-
pebericiá possam dar segurança dc exi-
to á sua missão, uma cfficaz fiscaliza-
ção da arrecadação das nossas rendas,
pois não 6 temeridade aff riuar que .—
pela evasão dos mpòstos internos (scllo,
consumo, transporte, etc.) c pela d'.s de

minando
"b 'relator 

preferiu, -porém formular
umas preliminares, dc cuja solução, pa;
rece, faz depender as medidas que terá
de' suggerir. ... ,,„ „,-

Qsr.João Luiz faz justiça ao alto cri-
.crio do .relator, para estar c^1^ 

j ^^^ (rontra^n:!», ete.) o The
uia a (le

to. da receita como aquelles encargos
não constavam do orçamento dá Via-
ção, .

Quanto ao mais s. ex. não via meio
de dirimir o "déficit" sem a creação
das taxas que 

"lembrara alia. incidente-
mente outro dia.

¦Postas a votos as preliminares; a
commissão votou dc accordo com o sr.
João Luiz, estabelecendo:

a) que não são oossiveis novas eco-
nomias além das violadas pela Câmara;

b) que alguns dos impostos votados
pela 'Câmara são susceptíveis de', au-
gincnto, outros reclamam reducção,. ou-
tros devem ser supprimidos, ma. a apre-
ciação disso só pode ser feita cm cada
caso concreto ;

c) que o Senado não nóde absoluta-
mente crear novas íaxas ou impostos,
visto como a iniciativa da crcaçãio de
impostos é cxclus"va da Câmara.

Foi voto vencido o sr. Leopoldo' dc
Bulhões.

* * «
Depois da votação do seu questiona,

rio, o relator da receita tomou a pa-
lavra.

Propondo aquellas preliminares, sua
cx. pretendera obter uma orientação
segura para o seu .rabalho, pretenderá
vor ,as possibilidades com que podia
contar.

Havia um "déficit" de mais dc...,"•
18.000 contos: na verba de aposenta-
dos, e pensionistas do Ministério da
Fazenda — faltam 8.000 contos; ná dc
carvão da Central — 7.000; na de illu-
minação publica — 900; na de subvcilr
ções — 270; na do iMiiiistcrio. da Mar
richa — 900; fora o <!'.ie apparecer. |

Para derinrrr esse "déficit , s. cx',
lenibra a creação de algumas taxas, no-
dendo-se ter no assucar e ria gazoliria
— 7.200 centos; nos phosphoros —
5.00a; nos depósitos bancários •—
2.000.; na9 rendas das apólices' •—
2.000'; em impostos de transinissão —
1.000. , .,

A commissão resolveu que era im-
possível a creação de impostos.

S. cx. não sabia como dc-beljar o"déficit". . .,
Assim s. ex. resumiria o seu trába-

lho a uma exposição de que a Cà,ii'.arr.
fizera e ao confronto disso .-om a pro
posla do governo, salientando o éjxagc
ro ou a parcimônia de cenas prcviiõ.s
da receita, .', . '

S. cx. mostrou entre outros casos
que, itendo a proposta do governo, cal
culado o imposto dc fumo cm 12.500'
contos, o orçamento da Câmara .:prev.
para elle 22.000; 'tendo a pr.posia uo
governo, áütorizãilàmcnte, calcil.ido'. a
renda do Diário Official cm 301 contes,
a proposição da Câmara estimo-a. ;m
i.soo. , .

•Ottlros estimativas são, porém, parei-'
moi.io.ia_ demais.

O Senado deve corrigir esses pon-
tos. ...

A'parte os senões que apontava, o rc ,
lalor da receita tinha na maior conta o
t.alliallio <lii Câmara, que julgava pa-.
triatico. - ., 

'•.;

*S, cx. passar., a dar o seu narecc.
sobre as 2.; emendas da receita qufi ll.e'
foram presemes ..

A primeira era uma emenda do.,sr..
Eloy de Souza, concebida nestes ter-
mos ...-.¦

•Onde convier, imposto de consumo:
s.l nneioiKil grosso, moido, triittítrdo,
icfinado 011 purificado —. 20 réis.por
k']ogi'amnia".

O sr. Bulhões propòz que fossem
pedidas inforhia(;õ»s„'v__ .,_ov.ino n re-
"."ítü -'.essa. cniéiula. pois temia que a
reducção do imposto do sal. préjudi-
casse o equilíbrio orçamentário. : ¦'¦

Estando presente, o sr. Eloy dc.
Souza defendeu com eloqüência e. ela-
reza a reducção pleiteada. . (: -

Aliás não se tratava de uma , redu-
cção .mas da interpretação de disposi-
ção orçamentaria vigente, .- .-.

Nunca se cogitou de taxar cada .peso
dc 250 gramnias ou fracção do sal na-
cional beneficiado ou moido, segundo
cobram os agentes fiscaes. com 25- rs.,
que é a taxa do sal esirangeiro.::de
mesa importado cai frascos.; o impôs-
to dc todo o sal nacional é 20 rs. de
cada kilogramn.a. '_ ?',

S. ex, apresentou a emenda coni,.0'
intuito, de evilar. o - fechamento, das ytA-
nas bcii-fiçiadoras. dessa produeto 

"cn-

ire nós, certd dc que, o fisco perderia
muito mais com as. usinas fechadas. ¦

O sr. liloy (le Souza le.id.rqu que
foi o sr. Bulhões, quando, ministro da
Fazenda, quem leve a iniciativa da pro-
tecção á industria do s,al, como s. ex.
a quer agora, accent-.ia.ndo .0 .qu«_.Çoi.
objectivado cm lei. -¦ :•. '.;.•.

Entretanto concordava com o pedido
de informações. ¦:-¦",; •

Eftas serão solicitadas.. ,;,.. «.j ¦ •.
Em seguida, o relator, da Vcçeila

tratou das emendas apresentadas ,pelo
sr. Lopes Gonçalves e que estão .cpn-
cebidas nestes termos: . . .

¦"Ao paragraplio 4". n. 36, ,.ac-
crescente-sc, depois das palavras -por
liypotliccas, e "penhores ou cauções.
convciicioiiaes", • -. . { 5

Em seguida a esse ' 
paginpho 

"c. ao
n.- 39, additc-se; .' -. _sy

4d. Dito de 15 "I" sobre a lotação
ou calculo animal da renda bruta-.das
casas de jogo, toleradas pela. policia,
qualquer que seja a (lenoininaçãó--da3
mesmas, clubs .familiares ou não,-,

41. D:to dc 10'"I" sobrc.a' renda
bruta da venda de.-bilhete.; de entrada
nas funeções spoftívas dós diversos
itiibs 011 associações, desse gênero. ;

42. Dito de 10 "|" sobre a venda dc
bilhetes de thcatro e outras casas dc
diversões, relativos a cspcctacuios pu-
Micos, excepto dos que se .destinarem
a obras de caridade, beneficência ou
philnmropia. .,-.

43. Dito dc to °|" sobre a percenta-
gem que as associações dc corridas a
cavailo ou de outro qualquer gênero
retirarem da venda de poitlcs ou bilhc-
les de aposta."

A primeira emenda íoi acceita, de ac-
cordo com o parecer do relator excluiu-
do-se o penhor agrícola da taxação.

A segunda sobre a tributação das
casas dc jogo, familiares ou não-fami-
líarcs, provocou 'larga discussão.

Debaldc o sr, Lopes Gonçalves . a
defendeu còm os seus pulmões de aço.

— Por que v. ex. não se leiubrpi!
dc taxar também as casas de lolcran-
cia? — perguntam-lhe de todos 03. l'.v
dos. Vamos, taxe tambon as cas.is dc
rendez-voas. que são toleradas pela po-
licia I Legalizemos tudo isso I

Mas o sr. Erico Coelho quer falar
sobre o jogo, era .tarde e... os trabá-
lho; foram suspensos.

Esperemos a reunião dc hoje.

Pois fêicfos Politica dos Estados
hon-Appareceram estes últimos dias, nos

jornaes, entre noticias de coisas de
menor importância, dois factos que não
merecem absolutamente o silencio cm
que logo caíram.

Tratarei do primeiro.
Inaugurou-se em certo subúrbio ura

estabelecimento de seccos c molhados,
com a denominação ruidosa e guerrei-
ra de Armazém Verdun. Não fora a ,
escolha do nome feita ao acaso, com ' 

jreclio algum fala e:n; eleição para gover.
o desejo unico de uma palavra sonora I
ou de grande actualidadc, mas sim obc-
decendo ao propósito dc lutar com a
crise, que diziam trazer os seus donos.
Queriam estes oppôr aos ataques da
carestia unia resistência formidável, c
nada mais apropriado que dar o titulo
de Verdun á casa. Era um programma.
E, fossem quaes fossem as opiniõesdos! dur Sodré para essa attitude que tomou. To-

. .1 _ . ~.-i .¦..:_- _•_ .*. ™..~_ 1 _i.. -.  _t_ .„ii.,.. r:_....._.. -„

Successão do Pará
A repr-.-nta.-o do Pará recebeu

tem o seguinte tclcgr-irana :
"B.U.M, 9, — O senador Lauro Sodré

ipublicou boje uma carta politica dcclaran-
do que não é candidato ao cargo dc gover-
nador, nus que "acceita os votos de seus
compatrkios que o adiarem digno dc rac*
recer «si prova de confiança c solidarie*
dade", l\ carta, de feitio acadêmico, cm

nador do Estado ou cm cargo dc governa-
dor. Sei que para alü se tem mandado dizer
que o senador Sodré conta cora o apoio
de Martins Pinheiro e de Eloy Simões.
Não tein fundamento essa aff.r.nativa. Am-
bos elles, que não abandonaram nosso bio-
cc, nenl.ua. compromisso têm com o seita-

moradores do'subúrbio quanto á guer-
ra européa, na sua totalidade se sen-
tiriam aluados, considerando mais des-
traidores talvez que os canhões germa-
nicos os preços crescentemente altos
còn. que os seus orçamentos mensaes
são bombardeados.

Abriu-se o armazém e o suecesso
foi a'cima da melhor espectaliva. .-.
freguezia entrava aos empurrões, numa
invasão que fazia lembrar um saque

dos os amigos dc cada um dclles firmes no
•partido."

* * Si
O caso de Matto Grosso

O dr. Astolpho líczcndc, advogado do
general Caetano de A:iinqiierquc c impe-
traute do habcas-cortms concedido pelo Su-
premo Tribunal, requereu hontem ao íul-
nistro Ilcrniiiiio do Espirito Santo, que fi-
zesse este a' devida icornnuihicaç-o do jul-

Os caixeiroo c os patrões não tinham _ado ao presideme da Republica,
mãos a medir. E, se a casa estava api- __ .petição ¦ foi despachada e a communi-
nhada de gente, na rua a agglomcra- ¦ c_oiio [eit:l p0I. im_.nicdio da secretaria,
ção era de dar que fazer á policia, es- | CuVABA. „ (A. .\,) — Realizou-se uma
perando cada comprador aos brados | n-fo solidariedade aoimpacientes, que lhe chegasse a vez. , -T. , ... -  .„»,„
Os negociantes, tomos, eram forvados 'f31"1 ^^^ de Albuquerque, bem como
a graduar as entradas, cerrando por- "o Pratest» c.ontr» a sua pronuncia,
tas. Dava-se o contrario do que geral-1 Grande numero de pessoas reuniu-se no
meute é observado. Por abundância de l»'go Ypiranga, com lanternas venezianas,
freguezes é que uma casa commercial musica e fogos dc bengala, dirigindo-se dali
era obrigada a fechar! 00 palácio presidencial, onde o .presidente

A razão da áfflucncia «le pronipto ; _0 lotado, familias e amigos esperavam os
se fazia conipreliensivcl: o Armazem ___nifç_tatit__.
Verdun surgia na verdade como um j s.mÍmAo 0 pVc.idcútc <Io Estado falaram
prodígio dc resistência a vida cara: d-v otaá aaUmdo m do
por ipreços extraordinariamente baixos, ,..."¦'. , ,.,1 „ ... ,ir„„ .„.
eram nelle vendidos gêneros alimenti- eeneral Caetano de lUbuquerque._ 'Este res.

cios. Tudo ali custava quasi 80 ou 90 °|° l,c'llac" «Bradcccndo a manifestação c abitn-
menos que.-em outra qualquer parte, dando cm «oi.siderac.es sobre os últimos
Dir-se-ia que com uma varinha encan- suceessos políticos, sendo ti sua oração, por
tada algum genió bom 'havia feito sair vezes, interrompida por vivos c palmas,
de um grande alçapão, como numa Depois os manifestantes dirigiram-se para
mágica de theatro, aquelle predio 1110-
desto e novo, dentro do qual se cn-
contrava um armazem dos velhos tem-
pos, com viveres aos preços de sua
época. Era bem o Rio dc Janeiro an-
tigo, com a sua fartura, com a sua i
carne secca dc primeira a nrenos dc
meia pataca, que ali resurgia entre

a redacção do "Matto-Grosso", sendo pro*
feridos diversos discursos abusivos ao -pro-
c;sso do pre-idet-tc" do Estado c ao "ha-
bcas-corpus".

.'malmente, a massa popul ardirlgiu-sc á
residência dos srs, Pedro Celestino, José
Celestino e Dori'es, onde foram pronuu-

Sorrisos de •beniavemurança dos pobres ciados etitros discursos.
c dos remediados, E os proletários i Por fim dissolveu-se a manifestação na
viam com assombro, oda primeira vez melhor ordem, não havendo um incidente a
na 'Republica, que ,0 dinheiro com dif- registrar,
ficiildaxlc .ganho 110 dia podia chegar
para comer A vontade e dar dc comer
aos fühos.

Mas durou' pouco essa alegria de
lautas almas e principalmente de tan-
tos estômagos. "A 

policia, cm conse

.: íi s5
A chegada do dr. Fernandes Lima

a Maceió
Maciiió, 9 (A* A.) — Chegou hontem,

aqui, o (Ir. Fernandes Lima, que teve uni

qucnciàde"denuncias recebidas, orde- desembarque muito concorrido, compare-
i.fjji aos donos do estabelecimento que cemlo o governador e o vice-governador
suspendessem o negocio, prendeu-os ,I0 Estado; além de grande numero dc ou-
para averiguações, e àoriu inquérito. tr_s pessoas gradas, sendo muito -cclanindo

Porque? (Dizem as folhas . que _os 
' 

no tr_jcct0 par;1 a s„a residência,
coinmerciantes da barateza haviam fet 1 £,,. cIlc.all0i ,_)_„„, varios oradores, res-
to grandes compras a atacadistas, a Acaia „ _., .crmn_c> Uma, que pro-.craditq, e M*»^»'^ «uncioa um discursa, lembrando os nomes
donas a dinheiro, as pressas, tosse '
como fosc, teneionando pór-sc a pannos íos 

f/s' 
José lfczcrra, J. J. Seabra, Dan-

com o apurado. ,as "arreto, Nilo Pccanha c Caldas Lins,
Acho o caso mais. exquisito do (pie lendo tamlicm uma carta do deputado Gou-

pareceu o negocio á .policia. Não. d:s- ç.'vcs 
"Maia, dirigida ao "Jornal dc Ala-

cutirci aqiii se competia á autoridade goas".
Acliam-se nesta cidade representantes de

todos os niunieL.>io3 do l.stado, que vem to*
mar parte 110 banquete que será hoje ofíe-
recido ao dr. Fernandes Lima, 110 thcatro

*A reforma do sysfema
tarifário do

serviço telephonico

•policial o fechamento do estabeleeimen-
to de comniercio, O que faço é estra-
nhar, cm letra de fôrma, solenneuiei.te,
o facto, que constitue um precedente
terrivel, dc ser fechada sumninriamen- _. 
te uma casa commercial porque vende Dcodoro, ao qual se seguira um baile.
nurt-o barato. Acrttèlem-se os barata-
ros que aniuinciaiu artigos ou gêneros
por .preços "abaixo do custo"...

Não me entra no miolo o acerto da
medida. O que me parece.é qüc'temos
deante dos. olhos mais uma affirma-
ção de que as coisas nesta 'terra vão
cada vez mais tortas. Nunca vi a po-
Hcia .mandar fechar ncgoe'03 é metter
ria cadeia negociantes por arrancarem

Conselhos municipaes que vão
requerer "habeas-corpus"

. Tnisr.ziXA, 9 (A. A.) — Circulou aqui
a noticia dc que os Conselhos Municipaes
de 1'arnaliyba, Amarração, São Raymundo
Nonato, Porto Alegre c Appareclda, reque*
rerão liojc, ã justiça federal, uma ordem dc

habeas-corpus", afim <lc poderem reunir-
aos freguezes os olhos da cara. E' duro __. para apurar a eleição, municipal' e veri.
que com tal rigor só .proceda com os .jrar 03 poileres dos seus mcriibros,
que .vendem. barato,. Allegará ella que ¦____.. ..«w-»»-*^»-»!»^
os donos do. Vcrduq. não pagaram ou 'POLITICA 

YANKEE
úão pretendiam.p-igáf as' com-p.ras fe.v•******«* '*•"'** AS ELEIÇÕES PRESIDEH-

CIAES NOS ESTADOS UNIDOS

ias na praça..Mas q .
E. isso e razão? 'Quantos cTtitros . não
pagam aos atacadistas, o vendem os
gêneros pela hora da morte?

. Or..,- adeus!.
..Agora o oulro. Cacto:
Foi 11:11 delegado de policia procura-

do por amável cavalheiro, de boas rou-
•pas c maneiras, que lhe dccla.róu ter
a desconfiança de estar soffrcndo das
faculdades nicttlacs, e .pediu-lhe que o
internasse nuanto antes 110 Hospício.

A autoridade mostr.ou-sc surpresa, co-
mo era natural.

O senhor? Oihc que não pa-,
rece'...

Eu, me_.no, seu doutor. N.n se
fie. cm apparcnelns. Mande levar-me
para a Praia Vcrincllia, que não estou
b.i.u da cabeça.

.\ttnideu-lhe o desejo o del.cçi'1.3. c
o liomeni i for, como o mais vulgar dos
malucos, conduzido cm .rarro apropria-
dc. ao edificio dc José Clemente, em-
quanto na delegacia eram ouvidas phra-
ses como estas:" •

E então? Como elles andam I An-
tigamchte era preciso amarral-os. Hoje
vêm solicitar entrada 110 Hospício, com
os m.iis lindos modos...

Fazem elles imiiio bem em dccla-

iUm dos pontos abordados pelo no9-
so missivista de domingo, quando se
referiu ás vantagens que do contrato
reformado deveriam decorrer para a
Prefeitura, é o da gratuidade do ser-
viço para as itepartições municipaes.

Somos da mesma opinião.
Se a Prefeitura faz á Empresa um

favor ,prorogando-.be por mais 41 an-
nos, o praso da exploração do serviço
tclephonico, nada mais justo do que
desse favor íirar, enute outras, essa
utilidade.

Concordamos, mas com uma restri-
cção, natural a quein como nós sabe
quão abusivas são algumas praxes ado-
piadas por um certo numero dc func-
cionarios que não sabem ou não que-
fein distinguir bem c que (deve ser
do Estado do que deve ser seu,

Se a Mtinicip''idade exigisse, por
exemplo, a installação, já não diremos
gratuita, maB mesmo com reducção, de
apparelhos em casa de seus funeciona-
rios, correríamos o risco de ver an-
nullados todos os .melhoramentos que
as novas tarifas lião dc fatalmente intro-
dv.zir no serviço, porquanto as casas
dos funecionarios aquinhoados com o
favor substituiriam com flagrantes des-
vantagens para o publico e para a Oom-
panhia, os cstabclccinllntos onde hoje
toda a gente se serve do telcplione,
muita vez sem autorização de quem o
paga para seu uso.

Cercando de todas as cautelas essa
concessão, para que seja realmente uti-
lizada só para o serviço publico, acre-
ditamos que a Companhia Telcphonica
ceda nesse ponto, como é de justiça.
E por ser também de justiça não dtíxá-
mos dc concordar com o nosso corres-
pondente sobre o augmento da contri-
buição dc 50 contos que á 'Prefeitura

paga a Companhia.
Essa contribuição é dada actualmcn-

te'a troco' dc impostos, dc que foi dis-
pensada a empresa exploradora,

Com os piclhoramentos a introdl|ZÍr
no serviço, deve a Companhia augmen-
tai- o numero dc seus ibens immovcis, dc
que, findo o praso da exploração, po-
dera apossar-se a Municipalidade, me-
diante a indemnização a que nos refe-
¦rimos cm outro artigo.

Assim sendo, maior seria a renda que
teria a Prefeitura do arrecadar, caso
esses immovcis fossem gravados com os
impostos. Mantida a isenção, se nca-
r,o fór manlida, entendemos que a
Prefeitura cabe, não diremos o diroito,
mas o dever dc exigir o augmento da-
quella contribuição, e a Companhia cm
'boa justiça não poderá negar-se n sa-
'tisfação de semelhante exigência, consi-
derando que, findo o praso da explora-
ção, para perder o direito ás suas in-
stajlaçõcs c apparelhos, tora a Munici-
palidade, no caso desta desejar incor-
poral-os ao seu patrimônio, dc despen-
der quantia não pequena, quando a
isenção dos impostos só se explicaria,
só se justificaria no caso da reversão
pura e simples,

Um dos pontos mais discutidos do
projecto dc reforma, c o da fiscaliza-
ção dos .elehoncmas, a que alludiu o
nosso correspondente, reclamando."um
processo, claro, insophismavcl de fisca-
lização reciproca, immediata, afim de
evitar o-regimen das surprezas que exis-
fe actiialnicnte nas 'conimu.iic.çõcs in-
1—a—¦-—»-——_»———¦

ter-urdianas, em que o interessado já-
mais sabe a quantas anda". ... • - -

Essa fiscalização <• necessária, para
evitar abusos de parte a parte; acrédi-
tamos, entretanto, que a maior parle dai
surprezas-causadas pela cobrança das
communicaçõcs inter-urbanas decorrera
não do numero dos telephonemas cm si,
mas do praso das coiumunieaçõcs, re*
guiado a relógio, dc sorte a de tantos
em tantos minutos ir-se avolumando í
despesa, de modo que as pessoas em
comniunicação, muita vez distrahida.
pelo interesse della.se esquecem de que
o tempo corre c com o seu curso se
avoluma o custo do tclephoucoia.

Apezar de ter sido lembrada no Club
de Engenharia, quando naquella douta
associação se discutiu o caso dos tele-
phones, não foi vencedora a-idéa da li-
mitaçâo do praso das communicaçõcs
que não faz parte também do projecto
cm discussã* 110 Conselho Municipal.

Assim sendo, muito mais fácil será
a fiscalização, tanto por parte do as-
signante, que pódc saber pcrfeitanvcn-
te ao fim do dia quantas vezes pedi»
liçação c a obteve, ao feleplione, c poi
conseqüência, quanto despendeu, <I«
quanto c devedor á Companhia, contro
lendo por sua parte as contas, que no
fim do mez lhe forem apresentadas. £'
uma simples questão dc ntcthodo, d«
ordem, de economia,

Grypháinos propositadamente no po
r.odo acima as palavras pediu ligação t
obteve-a, porque muita gente não conj-
prchendeu ainda que o serviço cobrado
6 o do apparcllio inicial, do que fas _•
chamada, c não o do que attende aoi
appcllos do telcplione.

Pódc um assignanto servir-se vinti
vezes ao dia do seu apparelho, alten.
dendo a chamados, c no .fim do dia na-
da dever á Companhia Teltphonica,
porque nessas vinte vezes que do telc-
phone se utilizou nenhuma corre por
sua conta c sim pela dos que lhe fize-
ram coninmnicaçõcs; insistimos neste
ponto, porquanto ainda ha dias foi ar
gtimento de que se serviu, em conipiu-
meado aos jornaes, uni adversário da
reforma, o que demonstra como são li-
geiramen.. feitas as criticas sobre *
miestão.

A fiscalização por parte da Compa-
rihia Telcphonica ha etc, naturalmente
ser feita mediante os registradares au-
tomaticos, usados oom vantagens nal
grandes cidades européas c nor.c-ame-
ricanas, onde foi adoptada a tarifação
a forfait.

No serviço inter-urbano, já cxistci.
alguns desses contadores, que 'registram
não somente o numero dc coinmunica.
ções, mas ainda .0 espaço de tempo nes-
'tas consumido. ,

Não será necessário inventar nada de
novo para a officiencia dessa fiscaliza
ção. A adopção por parte da empresa
dos registradoras automáticos, cuja ga-
rantia será dada ao publico pela fisca-
lização municipal do serviço da Telc
¦plionica, evitará conflictos possíveis en-
tre esta e os assignanfes.

E a estes calbe, por sua vez. fiscal!'
zar de tal sorte suas communicações te
.cphonidas, que quarido .recebam as
contas da Companhia possam verifi
car-so nellas >for___...por-qualquer-ídr
•ma, lesados.

D'0 Imparcial, de 9).

nalucos. Sim. 1'nrqu
pos

medi

Sp V. V\".
ííõsi.òii do

ff.r visitar os de*
viimlíi <le moveis

rar que eslao 1
coisl anda de tal geitò que não
sivel á gente di.tirigu 1-òsV..

Foi o homem apresentado aos
cos do llospicio. Mas voltou. Não o
acceilaraiu. Ticni a contr.igoE.tn sen foi
considerado cm perfeita integrdade
mental. Fo: obrigado a tornar ás oc-
cupações diárias, com desapontamento
quasi cguãl 

' 
ao de certo funecionario

publico, meu velho camarada, que, sub-
."Cltido á inspecção de unia junta me-
dica, para ser aposentado, soffreu o
enorme abalo de saber que, em vez dc
se -éliar minado pela ártçrio-sclerosç,
estava 110 gozo da mais rija saude.

Õcclípàndó-sc do caso, pergunta, uin
notlciarsta por que caroas-d'água o tal
cavalheiro suppoz que lhe houvesse fu- j
gi.io a razão. Ora cssal Numa phase
como esta e neste P"iz qué.ii não sup-1
'íorá nor vezes que não tem o jtvzo no
legar? ...

A noticia da interessante visita (lo
falso doido ao delegado foi .publicada

dia s'T.u;i!le á do fechamento do

Nova York, 9 — Prolongaram-se du-
rante toda a noite os trabalhos da elei-
ção presidencial. •'

...\'s cinco horas da manhã, o sr. Wil-
sor tinha apenas a maioria dc uin voto.
sobre ò seu competidor, o sr. I-Iuglies,;
que alcançara 239 votos sobre 240 que
at. -essa hora tinha o actual presidente.

Os dois partidos continuam a consi-
deráf-sc vencedores.-

Aror',i York, 9 — (A. II.) — Telc-
grapham dc ¦ Loúg, Brandi, Nova Jer-
scy :"O sr. Tumulty., secretario da pre-
sidencia da Republica, ariniínciou hon-
tem ás nove horas da noite que a re-
eleição dr. sr. Wilson estava garantida
por uma maioria certa." ,

Nova York, 9 — (A. A.) — A maio-
ria dos jornaes desta cidade, denunciam
numerosos factos dc corrupção elei-
toral.

O presidente 
'do "Comitê" pró-Wil-

sòn, sr. 'Corniclc, cpnfcrcricioti demora-
(lamente com o chefe do Departamen-

Beber. . . todos bebem, mas só
bebo bem quem bebe

CASCATINIIA
¦11 » ¦»«¦?«—»

f___| to da Júsíiça, sr. Gregory, sobre as ac-

NA E. N. DE 1SEEI.LAS ARTES

A cadeira de Historia
das Belias Artes

O ministro do Interior assistiu hon-
tom á primeira prova do concurso para
a livre docência de historia d.is bellas-i
'artes na Escola- Nacional dc Belias-
Artes.

Foi nrguido, pela banca examinadora,
composta dos drs. Araújo Vianna e ba-
:,'ão Homem de Mello c sr. 'Morales de
ÍT.os Rios, o sr. Eniani 13. Guimarães,
".mico candidato que se apresentou ao
toiicurso.

Coninarcceu a essj prova toda a con-
gregação da F.scola.

A segunda prova terá Inicio no dia
h_[ próximo vindouro.

.¦ira*«ii»»<5Bi .gj aw... ¦ _______¦

de que, formulando-os, s
I :t solução de umas não

outras, nu melhor — que so 11:11 con-
junto de medidas de economia (¦_" pre-
liminar) n dc medidas tributarias. (4
preliminar), pôde levar ao almejado
fim — o equilíbrio orçamentário,

S. cx. .pergunta:
1°

O equilíbrio orçamentário pôde ser
obtido por-meio dc economias? Ler-
lamente o espirito no S. ex. formulou
logo a resposta negativa. As economias
podem concorrer, devem concorrer pri-
mordiàlmente para esse fim; pretender,
poi-érh cm dois ou tres exercícios, at-
tincir o alvo inr.ttitie.ido cm cerca (lc
lóo aniios de vida autônoma, por meio
apenas dc economias, é pretender o 1111-
passível* . .-."'••'_'•._

Economias, ja tem sido feitas; eco-
fel-as a Câmara, com louvável

110 projecto dc orçamento

__l.AT.t>lr.,\TO lí.AS MOLÉSTIA:-
PELAS QKANUI.S MEDICA-
CõF.S IMIVSICAS, PELO KS-
PI.CIAI_l.STA
DR. ÁLVARO ALVIM — Exame

Ipelos raios X. Injtnlliieão especial par»io tratamento das moléstias do peito,
tuberculose, bronchite. emphysema. Pc
10 1Í2 ás 4; largo da Carioca, 11, i*
hndar.
mmmmw.mm\~J~mmmagSm$prmJtfr»fMmmmm 111 1

i AS MISSAS DE HOJE
t
;;Re_.am-?t* -as scguiiucSi nor r.Ima de:

Gabriel Gonçalves FprtCs ás o horas, na»*!í.:x-ja de SantWnria.
í'.losé Ribeiro lunaiicifá. Ss o ilã n\ ei(rt-
í» ile S. i.roiícisco de Paula,
(i t ro]ihA iic Oliveira Noldc. síí o i!_: da
tjsrcja ile S. r.-ancisco de P.ui'..-,.
^ Dr. liarão dc Santa Cr;;/., íts 10 horas,na

11 o mi
patriotismo
para iç-i..

Serão possíveis maiores .
receria o prêmio N"bel o estadista Ura-
silcro que se apontasse, sem

dtlüiridos; sem rasgar contrato.,•' '- - na su.-.
_ na

na mo-

D-.taes? Me-~ 
dis
ferir di-

rcilos
c sem desorganizar o Estado,
tríplice funeção administrativa
urdem physica, ma econômica e

' 
È' claro que, para fazer ju'.s ao pre-

miô, não bastaria a suppressao (le ai-

glins addidos (a quem a lei ja assegit-
rou. bem ou mal. diretos que '='''
iriiquo violar)

o misèto
nem de uns tres ou qua-

erventes de .repni-tição...

sóúrò deixa ide arrecadar aí.nualniéhte
quantia superior a 60 mil conlos. Sc j
addicioiiarmos os desfalques, oue asoeii-
(lem aiinualmciite a alguns milhares de !
coutos e que um mais rigoroso sys-1
.tem,-, de fianças para os encarregados |
do recebimento c guarda dos dinheiros
públicos, um mais continuo processo de I
toniãülã de contas, etc, podem corrigir
c evilar, acredita que teremos(Concor-
rido para que curem para o Thesouro ]
fortes so.nmas, (pie, com os impostos (
votados e as economias feitas, pcrhiit-1
iam attingirmos o almejado equilíbrio
orçamentário. '.

Esses, porem, são rcmcdios dc admt-1
nistração. .' |

Não bastam, porque, se resolvem o
problema orçamentário, deixam de pé o
vasto e complexo problema econômico-
financeira, cuja solução tem para

I si ser inútil procurar, emquanto não
! enfrentarmos resolutos o da emissão
! bancaria, nos moldes conjugados do rc-' 

gimeri allemão c .lortc-r.nieric.-.no. re-
: conte. in.tiltn-.tUo o Banco Nacional dc

-Emissão, cuja elasticidade perin.ittirá o
amparo ao Thesouro, nas aperluras
transitórias da deíicieiica dc renda c,

i o que é capirál e essencial, Mará recur-
i 503 para o desenvolvimento da lavoura,
1 da indu.tria e do conmiereio, onde o
; Thesouro vae buscar o imposto, cuia
i receita está cm funeção da prosperidade
] das classes preduetoras,

Certamente, esse problema não pódc1 ser resolvido de um jacto, mas pensa
públicos.

ter» oceasião de verifienv «'01110
sfio (írnoiosos o práticos os
seus cslylos, ronio é perfeito
o seu íicíibníueiito o eomo são
bons ns condições dó pnga-
:|: mento e preço. *
COJTÇÁIjVKS DIAS 71

Ur.UCiUAYAXA 82

A. DIPHTERIâ.

no 
Ar111r.zc.11 Verdun. Não e preciso mais

I nada para descobrir o galo. O liomeni
U-ti ó oue se passou com os negociantes
quV vendiam senems a dez réis de mel
coado — é suppoz oue elle é que estava |
cont o juizo a r.rder.

Coitado ! Era um. consolo,
prever como se sentirá agora
pela palavra imlubitr.vcl de
Ias offieiaes. que não c
esteve maluco.'_.' capaz de ficar doido...

J. ltKi'ill.flv..

mais recente estalistica demogrn-
t da -nossa capital, foi publicada c

1 Margari-da
S.íi-cii. ca
\ Carm.m í

Posa Barbosa.
Cardoso.

Kocíi-i Santos.

o horas

firiafri? " < > .aernmentú*• Jsoü- Lcíífis di* Maura. &s i
»j:f*'- c S. Krandsco dc l*aula
f .'.(iriii-ii lírèl-re Ribeiro ás S-i-js
U.JJ S. J.rcnclsco de Paula.

?"¦ ja
conlos. e que não e ser pessillll
tiplicar por 3, senão niat"

leve preoecupar os poderes
isso não bastaria para remover .uin der |,como ponto inesquecível dc um elevado

onhecid.0, de dezoito mil i prógnatuma 'financeiro.
Pede dc novo, perdão á commissão

lipor ter abusaldo dc seu precioso tempo medico.
Xão! Não c a economia de .palitos. c ao seu nobre am'go. o eminente rela- ,\ (];pi,.cr;a

a de que ¦precisamos; c * de não crear . tor da receita, que lhe desculpe.a atida-
novas despesas, quando estas não sç- j _|a com que é forçado a divergir dc ¦ '¦

jant imprescindível: é a de reduzir guns dos seus pontos de
ônus: é a de evitar temerárias cinprc-1 nis=o a expansão de convicções sinocras.
«a« cinda que inspiradas no melhor pa-1 Terminando a leitura do seu bn.hv.n-
triotismo. te trabalho, o sr. João Luiz receber.

Estas economias, sim, sãn proficit.:-, c cumprimentos de todos os presentes,
forca é reconhecer nue — r.i actual mo- ] Para uma ligeira explicação, o rela-
monto — vão :
poderes publico?

A
phlc;
distribuída arite-horiterii.

Por cila se vê que na semana dè co
dc outubro a 4 dc novembro, foram
registrados quatro óbitos por diphtcra,
sendo dois de creanças de 1 a 5 .r.Viio-
dc edade, 1 de uma creariçn com meiios
dc 10 annos e outro lambem de cica.iça,
mas com mais de 10 nnnos.

Tres dos casos oceorreram na freguc
zia de Santa Rita c 1 ua de Sa.uWnna.
Uma casa da rua do Fropoji*. 1,',-J d:u
tres casos fataes.

O povo deve cuidar zelosamente do
estado de caude das creanças, e assim
que estas apresentem febre alta e iri-
flaiiimaçãb da garganta, faz-se mister
sem nenhuma demora a presença do

Faeil é
sabendo»

èspecialis-
nem nunca

O CASO DE MATTO
GROSSO

O sr. Pereira Leite dis-
cursa, na Câmara,

a respeito
¦Hontem, 110 expediente da sessão da

Câmara, o sr. Pòreira Leite tratou,
mais uma vez, do caso dc Matto Gros-
so. Oppondo-st* no que articulou o sr.
Annibal dc Toledo, disse que a sua po-
sição era de defensiva c não de oifcn-
siva. Não tivesse o seu collega asseve-
rado certi... factos que não cslüo dc
accordo com 11 verdade, nada ,mais teria
o orador a dizer sobre a justiça da
causa que defende.

Toda a opinião sensata e razoável
eslá ao lado do .presidente de Matto-
Grosso. Os factos estão ahi nos an-
riaes c na imprensa para demonstrar a
ceiriseção com que o general Caetano
tem procedido. Diz que o que propala-
ram 03 seus adversários acerca de coã-
cção cxeicida pelo presidente do Es-
tado i:no tem nenhum fundamento.

O (:tic ficou provado foi que tudo
isso não passou ele fita, para armar i'0
cffeito. O que o general Caetano fez
foi. apenas, salvaguardar o psi.ici.pio de
autoridade dc que se acha investido
contra aquelles que querem, .pela for-
ça. apoderar-se do governo do Estado.

Hintoriou em seguida os prodromos
dos acontecimentos políticos, inclusive
a n.r.rc.ia do accordo fracassado, verbe-
ramlo a altitude do sr. Azeredo, que,
110 caso, procedeu sempre manliosamen-
t- 1'orniciiorizoii outros acontceinien-
tos, como o da luta da força publica
com os elementos revoltosos chefiados
pelos amigos do sr. Azeredo, mostrnn-
do que o governo do Estado não exor-
bitoti das suas funeções. mas agiu deu-
iro da lei. defendendo o prestigio da
autoridade que representa.

Terminou elogiando o Supremo pela
altitude com que se portou, concedendo
"habeas-corpus" .paira que o prcsulctc
do Estado de -Matto Grosso pudesse
exercer as funeções decorrentes do seu
mandato. Estava certo dc que isso se-
ria c- bastante para que o Estado dc
Matto Grosso voltasse ao que, dantes
era e readquirisse a paz tão índispçiisa-

0; candidato Wilson, 6 -duvidoso .que | Vcl ao seu desenvolvimento econômico
c financeiro

Diplomacia
¦A bordo do Frisia, partiu hontem

para o seu paiz. o dr. Pedro Erasmo
Cal'orda. eme desempenhou aqui o çar-
po dc encarregado de negócios do Uru-

Áo embarque do estimado diplomata
compareceu grande numero de amigos
c collé.ia.3.

l^ãoLoürenso"-;^!' 
^n Novo, para .?co réis. com valiosos;
brindes — LOPES SA' éV C. i

cusaÇõcs feitas aos partidários do sr
Hughes, dc haverem gasto avtiltadá.s
quantias nas ultimas horas das elei-
ções, afim de angariar votos para fa-

I zer tritimpliar o seu candidato..
Sabe-se que -os democrata, iniciarão

uma campanha no Congresso Nacional
para que se proceda á abertura de um
inquérito, sobre 05 casos dc corrupção
eleitoral.

'Nova York, 9 — (A. A.) — A
apuração dos votos confirmou que o
"leader" socialista desta cidade sr.
Mcyer London, foi reeleito deputado.

Também foi eleito o socialista, sr.
Viclor Berger, pela cidade de Milwau-
1,-ce.

__' a primeira vez que se acham rc-
tinidos na Câmara dois deputados so-
cialistas.

Aura York, o — CA. A.) —.Parece
que somente dentro de alguns dias será
ecr-hecido o resultado, official do cs-
cnttihió*

A "United iPress" diz que 27 Estados
são favoráveis ao candidato sr.'Wilson,
que conta assim, com _5_ eleitores, c
que são favoráveis ao candidato Httg-
lic-i iC Estados, com ciS eleitores, sen-
do considerados duvidosos 5 Estados,'
cem 37 eleitores.

As ultimas noticias aqui recebidas,
dizem que o Estado de Ncivhampshire
é favorável an candidato Hughes e que
o dc Dacota, que se suppimha favõfa-
vel
o seja.

Por conseguinte, o sr, Wilson terá
l __51 eleitores c o sr. Ilu.elies, .4. ciei-

(ores. permanecendo duvidosos 38 ciei-
toros.. "

Nova York. 9 — (A. A.) — Dizem
de Washington, que o ministro da
Guerra sr. Newton Ba';.er, apresentou
a sua renuncia ao presidente Wilson,
a qual só terá pffcito 110 dia 4 de mar-
çn do anno vindouro, seja 011 não re-
eleito o mesmo sr, Wilson.

Nova York, 9 — (A. A..) — A apu-
recão da. eleições feita até agora é fa-
vcravel ao candidato Wilson, nos Es-
t.-.dos dc Sé Francisco, iMiiinesota e Ca-
liíornia c ao candidato Husl.es 110 Es-
tado do Oregon.

O presidente do partido democrata
considera o sr. Wilson como receleito*
mesmo que perea a eleição no _klti.nc.0i

CARNES VERDES
MATADOURO Dt. SASTA CItU_
Foram abatidas hontem, no Matadou-

ro de Santa Cruz para o consumo desta
capita!, 487 rezes, 58 porcos, 20 carnei-
ros -e .9 vitellas; sendo de Durisch &
C, ia r.; dc Cândido E. de Mello, 38
c, t p. e - carneiros; âa Arthur Men-
dc- & C, 66 r. ;-dc Lima & Filhos, 31
r-, 7 p. c 4 v. ; dc Francisco Vieira
Goulart, s.l r. 25 p. e 14 v. ; de João
Pimenta de (Abreu, 24 r. ; de Oliveira
Ir.nãos í. C, .oc r., 15 p.; da Coopc-
rativa dos I.etalhislas, 12 r.; de Por-
tinho & C, 27 r. ; de Augusto 'Maria da
Mottn, 17 r. -e iS c.; de llasilio Tava-
rca, 1 r, c ri v.; de Fernandes &
Marcondes, S p. ; de F. P. de Oliveira
K C, 3'i r.; de Editard de Azevedo, 1,.
r, ; de .Alexandre Vigorilo Sobrinho, a
p. e de Sobreira (_ C, 30 ..• Foram rejeitadas 11 rezes e t|4 i|8.
3 porcos c 1 vitclla.

RXTRUriOSTÒ l)I_ s. niooo —
Vigoraram os seguintes preços :

Rezes  S7_o a §-C>o'Porco i$'.'oo a, —
Cnniciro i$8oo a —.
Vitclla  $900 a i$ooo

MATADOUnO 1)A PENHA —
1N0 matadouro da* Penha foram aba-

tidas Iionlem 16 rezes.
¦-«¦ «¦ ¦

mtat*0~4Ç&**>V**

curarei:
vendo mortal.

atalhada a tempo
havendo tratamento,

endo realizadas, pelos
com proveito para o

maior proficuidade para opresente
futuro.

Em todos 03 Ministérios ellas tem
sido realçadas.

No da Viação fe a eüe faz referçn-
ci.i especial, corno relator do respectivo
orçamento), <_lé:n das economias rr°-

da receita usou da palavra — sua
ex. não dissera que havia fundos espe-
ciaes para o pagamento das. despesas
com as obras da barra do Rio Grande,
mas, sim, que, tratando-se de um ser-
viço especial, os débitos dellc rcsulian-
tes podiam ser satisfeitos com o cre-
ditn do governo existente nr, Banco do
Brasil e que não constava do 'orçanten-

FACULDADE DE SOIEXCTAS ilY-
IIIDIC.VS U SOOIAES

i Realizou-se hontem a ultima eleição
da conceituada rc-

:fio official da Fa-
para redactor-elicfe
vista A Época, or
ctildade.

O resultado total deu ganho dc caíra
por maioria, ao dr. Gilberto Parauiios
da Silva.

A directòria acttta! dará talvez sab-
lado posse ao novo director,

Os voluntários da pátria vão
receber !

¦A Dirccloria da Despesa do Tl.esott-
ro Nacional concedeu hoÜtcni á Dire-
ctbrih de Contabilidade do Ministério
da Guerra n credito de =71 :.í5iír?7,•¦r»ra natratutinto de soUlos a voluniarios
da Pátria e á Contabilidade d., Marinha
n de '.; ttijSor..-. para paranientò de
ninccoiiarios addidos do mesmo depar-
íamen:p.

1 IT I' l~TTJ IQ _H ¦ 1

ua Califórnia,
O sr. Wilson d.

.eleito.

Beber.. • • tortos bebem, mas so
bebe bem quem bebe

CASOATINHA
 _¦_»«-.! t itr.ii „, ¦

O DIA NO SENADO

consi lcrar-sc

ESMOLAS

O sr. Wilson continua eom
maioria

Nova York, 9 - CA. H.) — Pelos
resultados da eleição, divulgados ás
7,33 da manhã, verifica-se que o sr.
Wilson podia contar até aquella hora,
com duzentos c cincoenta e um votos,
e o sr. Hughes com duzentos c qtiarcn-
ta c sete.

Ãfaiio York. 9 (A. A.) — O "North

America",iiui dos uit.is importantes or-
gnos do Partido Republicano, que se
publica nesta cidade, estampou hoje um
boletim annuiiciarido que o sr. Woodrow
Wilson foi reeleito presidente da Repu-
b'ica.

Os srs. J. Souza, Lopes fc C, tnnu-
gu.rarão amanhã, ás 5 i|c da tarde, o
primeiro carro-annunciador da Empresa¦• Pyramidãl".

Commcmor.-.ndo esse acontecimento,
enviaram-nos elles m bilhetes do bodo
que instituíram, para os distribuirmos
peles nossos p.bre3,

Pronunciados presos
Agentes da Segurança Publica P.en-

deram hontem, pronunciados p-.-lo juiz
competente, Custodio Gama c Antônio
dc Araújo Silva.

Ambos íor.tra recolhidos á Casa de
Detenção,. •-

Ãs commissõcs da Câmara
Esteve hontem reunida, sob a pre»sidencia do sr. Cunha Machado e com

a 'presença dos srs. Mello Franco, Gou-
çalves Maia, Prudente de Moraes e
Arnolpl.o de Azevedo, a commissão de
Constituição e Justiça da Câmara. Essa
conunissão, cm vis*, tio niim.". reduz.-
do de membros presentes, foi dc pouca
utilidade; .Nella, todavia o sr. Gonçal-
ves Maia leu o seu substitutivo -10 pro-
jecto da commissão, estabelecendo pc-
nas .para aquelle; que stjttm responsar
ver* pelos incêndios dc maltas em con-
scqi.eucia dc fagúlliáj Je locòiuclivíiS.
Diz o substitutivo:

Art. i.° ]¥ expressamente proliíbidp, nas
estradas de't ferro, sejam partiauíares, se-
jnn; <l:i União, dos í-.stado.. on dos mu-
nicipios, o emprego dc locomotivag des*
providas de >rêdes< proi.eetoras (peneiras),
capazes dc impedir o incêndio por fagu-
llins ruis plantações, pastagens, maltas 01.
quaèsqucr outra, benfeitorias, ou vesti-
mentas dos terrenos mareinaes da estrada.

Art. 2". A mesma; obrigarão assine ás
citrada-s de ferro, oíticiaes ou particulares,
relativameato i conslrncçãu e conservíi*
ção dc fccJiOí.. nas margens das lin!:as
qne cortem campos dc pastagens, de cria-
çüo 0*1 engorda,

Art. 3". A falta do appareílio protector
a que se refere o art. r\ assim como a
f;ilia ou má conservação dos feehos a (j,ue
se refere o art. a'', importa, pnra ar, eai-
prcs.r.s particulares, bem como para as
estradas de ferro dos Estudos ou dõs mu-
níctpioa, cni multa do 500$ a 1.500$,

. , além da satisfação do daínno cauàado aos
A sessão dc búiitcm nao teve numero particulares. Nau estradas dc ferro d.i

para votações, mas apezar disso nao foi rjhiao' dos Estados- ou dos inui.icipios,
perdida, .tanto que se encerrou a 2" dis- essa falta de apparelhos prptcctorcs, de
cfS=áo do orçamento da Marinha, sem, iecbos, ou má con.rvaçíío (lo.tcs, consii-
nirleiidis iiiuteis l"ir:1 contravenção pniivcl com a nicsmi.
'Vi '': '„.,.. 1 «««- « ».,.-.-...¦,.%.. multa, nttc recairá sr,'^re b funecionarioA' hora regimental, com a. presença, rc-,po'„íd aircctiuucntc pela omissa,, ou
de 2S senadores, tiveram inicio os Ira- pc;a „c-,ii.rn_ia ,]c ,i,-,„ i.r rcspoiist-blli-
balhos. Presidcnc.a do sr. Urbano do. Sadn ciiéctivamente,o seu subalterno tart.
Santos, secretariado pelos srs, Pedro 8- da Con-t. Fcd.'), sem prejuizo da rc
Boiges c José Mctello". sponsabilidade civil.

Não houve expediente, nem oradores _"• ¦'."• Os nucliinistas. 011 iogtiistas,
1 ^-.....^««'o s-erao responsáveis, pessoalmente, ucíos rc-ua hora dp expediente, -W,U05 ilK..,mk..cr„;c. (la forrinlha qcc l-.n-

Passando-se a -ordem d doía. íoi an- ,.lrc.n Ú3 margcns t_3 cstra(_5 e sn_.rc.
mu.ciada a 2" discussão da proposjçao .ão a multa de aooS a ,|o.-.?. sem prejuízo<h Cantara físando as despesas do Níi- do processo criminai a que ficam sujeitos
nisterio da Marinha, com as emenda-, pelo incêndio que dahi resultar, nos (or-
ila commissão de Finanças. Havia ou- moa do ort. 5.".
trás emendas, apresentadas pelos srs 

^J*. ^ffc ^ 
«J**^

Pires Ferreira, Jo.e IMetelIo, Umha c_.rébinadoa. do Ci.l. 1'eh.il, o incêndio cau-
Podròsa e Soares-dos bamos. A dis- sa,j0 ,pc;_3 conduetores dc locomotivas ás
ci.ssão da proposição foi encerrada. As plantações, pastaifeiisj mattas ou qtiaes-
enlendãs dos -.rs. Pires Ferreira. José quer outras faemfcitorias, oü vostinicutas-,
Metello e Soares dos Santos foram re- dos. terrenos marginaes das ç.tradas, par
jeifadas pela mesa porque iam de cn- °tfo,t° 

c,n\..„I'Ç!„'-s 
reslduos m'-.''"-"01'-

oontro ao Regimento, A do sr. Cunha "A^'. 
;!;,'.' A"a^5o ponj. con.m „ je.

PcJrosa. mandando accrescciitar  linquenlo nãò excluo a responsabilidade
-0:000.000 tara a construcção da Es- civil da estrada, íeja e_ta particular ei;
cola de Aprendizes Marinheiros ái Pa- oftreial. r,:lra o resarcimento do dítinno
rahyba, foi apoiada. causado. , ,'.,

Encerrou-se também a discussão uni- , Art. .;"- A.:, imillas estabelecidas nesta
• - , T*- lei. «crao cobradas executivamente c cr.*

ca do parecer da commissão de Finan- ^ „e5 ¦ nmni_ipaiiaadc do logar onde se
cas favorável ao veto do presidente dl (.c..j n ínfracção, para .serem appllcadas*
Republica opposto á resolução do Cor.- exclusivamente, a obras pias, liospitaes,
gresso que concedia ilin atino dc licen- casaj dç caridale c, 11a , falta desias, á
ta com ordcii.-iilo c <m prorogação, ao instrucção publica primaria.
bacharel, Alfredo Lr.?es d.i Costa. 3" of-1 Art-, £,,..Nos, C!,inra_ Ae , ,n':e !:?':' "
,..,,' i - .-.: ,1, t,,c.:^- presente ti. cabe acção pul.lx.i. Iniciada
ficai ,da Secretaria da Justiça. j ;,..,„ Min:.tcrio PubIÍJ0| 

li_x.0..i.io'\ ou
iNada mais touve, porque _ nada pcr ienuncra de qualquer pe^oa <lo povo.

mais liaria a discutir. 'E não havia nu- Art.,.". Revo.am-se as dispoeiçOt» eu»
mero para votações. contrario".

^UirííA-V^wiA-^*^^'-''"^-"--^ ::.-¦'¦-¦• i.::-f'::- «7f««_**_»__ttií_£ÍA_ài_ ?„<._. #_,».(_.„ v , t . i^ ^.C. . _l4j, :!- _»'--'''-i." »** *Vl -n ¦
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Foi commemorado o
27° anniversario do

Hospital S. Sebastião

r"-********?,*,m!,*^^???!S^5^~

0 P, EM RESUMO, HOUVE
HONTEM NA CÂMARA

AS COMMISSÕES NO SENADO

'O dr, Garfield de Almeida, director
do hospital

O Hospital de S. Sebastião, no .Reji-
.o Saudoso, esteve lionlem em festa,
tni commcmoração ao 27" annivcrsario
¦Ia sua fundação. O grande jardim acha-
va-se cntbandcirado, desde o portão tia
rua" até ao edificio onde funeciona a
.iirecloriri. apresentando magnífico as-
'"..'_ 11 lioras, com a chegada do dr.
Carlos Síidl; director da Saude publica,
,|os representantes de imprensa, corpo
tlinico, internos, elevado numero de la-
milias c de muitas pessoas «radas, rca-
Jizou-sc a visita neral ao ediiicio que,
¦sob a direcção do dr. Çarfield dc AI-
oncida, passou por grandes reformas c
inmoitaiilvs melhoramentos.

O dr Carlos Seidl visitou sete pavi-
lliueü ciicontrando internados 160 tuber-
i'ilt»«os, =0 variolosos c 22 enfermos de
uiòlcstias diversas, tendo oceasião dc ad-
iiiirar o conforto e tratamento dispensa-

los a todos os qtte se acham .eco lidas
a? essas enfermarias. Foram vi»i.ados
.aiiibem as demais dependências do lios-
X. Principalmente as installações do

•Vin X <• bvdrolliernpa. tendo o dr.
èidl páltvra. de .louvor, para .«do

.mano ia observando, uma proveito a
Stiiitiaçrio da sua direcção, de mais de
*'Jt]'"d. 

.""Garfield de Almeida, mio pas-
sou a director interino do hospital, uo*
effeito de tuna quc^ccoiiouivca,. or>
«toada na organização dç uma -Ubcl«,
Jl. rações, levada a effeito por.iimu.com-
«iiissão de qne foi presidente; tem le-
it-onitratlo grande competência na (»«-
íèfiò do grande hospital, já cumprindo
Xrosameiile essa tabeliã, nue reduziu
« despesa com cada doente Ae 3^30 res
«ara .$000, já mantendo uma R_.ndç
Jisêipiina . imprimindo excellente,one-
?ação de vistas, çom todos.o, «us A.-
«nos collegas c internos, ja toando-a
Ilícito uma serie de importantesmelio
lamentos, como sejam pintura <° ' "
cio central, calçamento a ?,«»
«Io. de uma área de 202 m,a. cimenta-
<ão è construcçao dc valas, a ei ros, con-
, irucçã- dc cozinha para os doente,, rc-
.ornia completa dos quartos dos a. narç-
lhos sanitários, substituição de vigas Ul
«mltárn por outras de .ferro, feituia de
uma. caixa de desinfecçao de roupas. O
dlre-tor espera ainda que o munstro do
interior approve o orçamento do citK».-
.beiro sanitário, para .mandar-construir
uma muralha de sustentação do plateau
«Ia io" cnfcrinniia c fazer a cobertura
<le asplilillò do pavilhão de cirurgia. _

A visita deixou maenifica impressão,
retirando-se todos os assistentes conveti-
«•ilos de que o hospital S. Sebastião,
«pie já era uma casa de trabalho, .contl-
111'ia a ser um local onde se estuda pela
humanidade, cultuando a scicncia ua
miais elevada escala.

,0 «Ir. Gárficld dc Almeida mostrou-
so. muito satisfeito ipclu estimulo que lhe
.cm dado o ministro do Interior, dr.
Carlos Maximiliano, c o dr. Carlos Seidl,
director deral da Saude Publica; decla-
lando-sc muito grato a dedicação dos
tiras collegas dr3. Julio Monteiro, Leão
dc ..quino, Lincoln de Araújo, Jrbano
Figueira, Pires Salgado, Mnzzini bueno
« demais auxiliares porque todos tem
concorrido para a situação cm. nue pre.
sentemente sc encontra o hospital de ¦_.
Sebastião.

¦ > »*»«>¦¦

Sob a presidência do sr. Astolpho
Dutra, secretariado pelos srs. Costa
Ribeiro c João Pcrnctta, foi bontem
aberta a sessão da Câmara, com a pre-
sença dc 54 deputados.

A acta da sessão anterior foi appro-
vada, sem observações.

Lido o expediente, o sr. Joaquim
Osório oecupou a tribuna, para tratar
da propaganda ora feita no sul do paiz
cm favor da educação militar da nação,
defendendo o propagandista das açctisa-
ções articuladas pelo sr. .Mauricio de
Lacerda, recentemente. Em seguida, o
sr. Evarísto do Amaral requereu que a
mesa lhe -fizesse chegar ás «nãos vários
documentos relativos a assumpto sobre
o qual já o representante sul-rio-gran-
dense sc manifestara da tribuna, tendo
o sr. Astolpho Dutra declarado não po-
der satisfazer á solicitação feita, por
sc acharem os documentos pedidos na
commissão respectiva, para estudos, a
qual ainda os não devolveu á mesa.

Isso posto, o sr, Pereira Leite foi
á tribuna, discursando durante toda a
hora restante do expediente, sobre o
caso de Matto Grosso. Anteriormente
ao sr. Pereira Leite, o presidente ,daCâmara deu a palavra ao sr. Mavignier,
que se achava iuscripto em primeiro
logar c pretendia egualmente discursar
acerca do mesmo caso. ,0 sr. Mavb-
gnicr não se achava, porém, presente á
sessão.

Passando-se á ordem do dia, não
houve numero para se proceder á.s .ciei-
ções, tendo a lista da porta assigna-
lado a presença apenas de 104 depu-
tados. Assim, nem para os requerimen-
tos tle informações, cujas discussões lia-
viam sido encerradas no expediente,
houve quorum regimental para serem
elles votados.

O requerimento do sr. Souza e Silva,
pedindo a nomeação de uma commissão
para representar a Câmara nas mano-
liras do Campo dos Aífonsos, foi, pela
sua já sem razão dc ser, considerado
prejudicado,

Annunciada n continuação da 2' dis-
cussão do projectò 11. 224, dc 1016,
oecupou a tribuna o sr. Camillo dc
Pratos, que volveu a tratar das declara-
ções feitas pelo dr. Miguel Pereira re-
fòrcntcmente ao estado de sanidade dos
sertanejos patrícios,

O sr. Camillo de Pratés interrompeu,
porém, cm certa altura, o seu discurso,
requerendo que o presidente da Câmara
nomeasse uma commissão para intro-
duzir no recinto o sr. J. J. Scabra,
afim de prestar o compromisso regi-
mental de deputado c tomar posse da
cadeira para que fora eleito. Isso feito,
o representante mineiro prosegiiiu nas
suas considerações sobre a opinião da-)
quelle professor medico.

Vaiaram depois, sobre o 'projectò, os
sr.'. Comes Freire e Augusto de Lima,
o primeiro para justificar duas. oinen-
das que apresentou, enviando-as a mesa,
e o segundo para responder a varias
coiisideraçúej fritas pelos oradores que
se oecuparam do assumpto; reportando-
sc aos discursos anteriormente proferi-
d03, li a sessão foi levantada.

O que fizeram hontem
as de Justiça e

Marinha e Guerra

mMmVmUVmmMMWÊÊm^WSm^^^amWm^Êamm~^ ¦ —

as nossas ordens religiosas \ impostos municipaes

RELATÓRIO DA Y.O. TERCEI

Além da commissão de Finanças, a
cuja reunião nos referimos cm outro
logar, estiveram houtem reunidas as com-
missões dc Justiça e da Marinha c
Guerra do Senado.

A «onimissão de Justiça .reuniu paraeleger o seu presidente na ausência do
sr. Epitacio Pessoa. A escolha recaiu
no sr. Guilherme dc Campos, -or ser o
mai9 velho. Compareceu á reunião o
sr. Gonzaga Jayme, nomeado pela liicsa
para substituir o sr. Epitacio.

A reunião da commissão de Marinha
e Guerra foi secreta, assitindo-a o almi-
rante Alexandrino dc Alencar.

Sabemos que o titular da pasta da
Marinha exp* á commissão a deficien-
cia do projectò de .fixação das forças
da Republica, quanto ao pessoal, sendo
imprescindível o augmento dc mais dc
mil homens para a conservação do nia-
tcrial da Armada.

Depois da exposição do ministro com
quem assentou 'Varias medidas, a com-
missão discutiu, approvando-a, unia
emenda do sr. Soares dos Santos, a áqucl-
Ia proposição, para a equiparação das
milícia estaditaes ao Exercito.

RA DES. FRANCISCO
DA PENITENCIA

BMCTOS. DS SAÚWS
Z. WERNECK

Quanto custa a cxtinc.ão dc
200 formigu .iros pelo processo
Z. Werneck ?

Vejamos: •
Custo do apparelho cm-

2r.c$ooo

lOOflOOO

barcado ...
Custo de 200 kilos do

enxofre cm pedra* .
:___$000

Inclusive o custo do apparelho.
— B' bnrato!
EscniPTomo e officinas

Rna dos Arcos 30 a 34
NOTA.—Presentemente o cn

xolic custa 500 réis o küo, futuj
ramonte custará 200 a 300 ríis o
kilo. 1.1922

n » ut >m

0 .rob_ema de íuq.i.jár uma casa.com
arte, confurto c modicidade foi re-
solvido pela firma JLKANDRO

MARflXS üs C, rua do Ouvido. ,3
e 95 c nos antigos armazéns, rua dos
Ourives ns. 39 a 43;

0'ÁÉÍi.«l . ..r-le — conlr:1 u' enrrapa-c_ai noi tripie t03) iKm e pioiiio.
Agcn!-.- c depositários, Dias Garcia & C.
U11.1 General Câmara, .19-13 •

A cadeira de pintura da Escola
de Bellas Artes

O iwVstro do Interior communi cou,
«•in circular, aos presidentes c governa-
tlores dos Estados mie sc acha uberta
pelo prazo de uo dias, a partir dc 25
«le outubro passado, a inscripção para o
concurso para .provimento da -caUeira de
«líntura, na Escola Nacional de Bellas
;\n-.'S. .¦ » — *>¦¦
r^r.^ O10XÇAS do estômago, intes-

fcfwi li:,0> íigilJo ° nt,''vosaSi Exa"
MM mcs pelos raios JC. DIt. UE-
**" NATO 1>K SOUZA LOPE3.
Kua S. José, .19. das 2 ás 1 (menos ás
quartas-feiras). Oratis aos pobres ás 12
lioras, A 305¦. »il*»>W

Grande concurso de tiro
'Pelo Tiro 11. 7, rtiisua linha dç tiro,

na Qivnta da Eoa Vista, serão realizadas
«io próximo domingo,, as duas iniportan-
trs provas annuaes dé tiro — o cam-
}ifonato dc fuzil do Tiro Federal c o
campeonato municipal do revólver..

Aléin dessa* duas provas clássicas,
serão disputadas outras seis, para as
diversas classes de atiradores de fuzil
_ revfdver. . . . ,

O concurso será murado as S liora-.
rm ponto e as ínscripçõc1! serão encer-
iradas ás 11 horas, devendo a apuração
«Ias provas ser procedida ao meio dia.

A' 1 hora, serão entregues os prêmios
aos veiic-cdòrcsi

_,'a iiiésma, oceasião serão entregues
«13 prêmios aos vencedores dos. conciir-
.os anteriores realizados pelo Tiro n. ;•

Oí 'prenüos só serão cnlreguç3 pos-
snaiinente ou nicdiaute autorização es-
cripta dos seus possuidores.

MOVEIS

UM NOVO GRÊMIO
ARTÍSTICO

FUNDA-SÊlíESTA CA-
PITAI- A SOGIEDA-
DE D'"AMIGOS DE

MUSICA"
¦Com este titulo acaba de se fundar

tuna sociedade 011 curso «le orchestra,
cujos fins são o desenvolvimento da
arte orclicstrál, entre nós.

A este propósito 'fomos ter com o seu
director artístico, professor Francisco
Cliiaffitelli, que nos po_ ao corrente
das jntcn.ões c projectos dessa novel
instituição. 'ICis o «ue nos disse o ap-
plaudido arlista: "Tetído vivido longos
annos no estrangeiro, principalmente
na Bélgica, onde fiz meus csludo3, ali
tive oceasião de ver como a arte or-
cbcstral era cultivada, balo, bem enten-
dido, antes da guerra. Só ein Bruxellas
existiam tres grandes sociedades or-
chestraes. a dos concertos do Conserva-
torio, a dos concertos Populares, c a
dos 'concertos Ysayé, para não falar se-
não nos mais importantes, cujas exe-
ctições ifaziátn as delicias dc um publi-
co afteito ás emoções dc arte o concor-
rendo, assim, para a formação de ou-
trás sociedades, mais modestas, c nue
não convém cital-as nessa curta palcs-
Ira.

Em toda a Bélgica, como na branca,
como 'lia Allemanlia, c outros centros
müsicacs, existiam cursos particulares
de orchestra c tambcni nos conservato-
rios, onde os alumnos adquiriam os
meios necessários para as suas subsis-
lendas. Entre nós, tal não existe, nem
no próprio Instituto de .fusica. Por-
que, convem notar,. nem todos os 111-
strumentistas nasceram pura virtuosos
ou artistas solisjas. Póde-se bem ser
um excellente professor de orchestra
011 11111 perfeito musicista sem possuir
a capacidade de tun concertista. .

Quantos laureados do nosso Instituto
sentindo a falta, que lhes faz .1 pratica,
da orchestra vão para um cinema ou
orchestra barala para se exercerem
cm tal mister c cujo gênero é perm-
cioso para o bom gosto art-.siico.

iFoi isso que me levou á fundação
de uni modesto surso de orchestra para
ambos os sexos, annexo a uma socic-
dade, pára estimulo de nossos a.umnos
_ dc todo aquelle que lhe é dado rara-
mente executar trechos com acouipa-
liliíMiiciíto de orchestra. Moços c tiioças
poderão assim, fraternalmente .sc cxln-
birem cm musica de conjunto, des-
envolvendo as suas faculdades artista
cas em prol da divina arte dos sons.

ií paia terminar, o professor Chia-
ffitêlli nos disse já contar com e.ç-
tii.ntos de valor para a íonnaçaO üe
sua phalange oivheslral, e começar o
_cii curso em fins dc 'fevereiro pro-
ximo.

O ROUBO VOS 140 CONTOS

A indolência da poli
cia e a acção da

advocacia
A policia não conseguiu ainda ippre-

liender o dinheiro que o ladrão Tliotnaz
Marinho dos Santos roubou do capi-
talista José Antônio Fortes.

iAs diligencias que a prisão do (ilida-
cioso ladrão provocou, não surtiram,
até agora, nenhum effeito pratict», e
póde-se dizer mesmo que na delegacia
tio 9" districto nada mais se tem feito
do que acarc_r Marinho com testemu-
nhas do assalto e ouvi. depoimentos
já Carlamentc conhecidos. Mas o que
a policia não vé é o desplante com que
o labula Edgard Machado comparece
na delegacia, confabulando, embora dc
modo indirecto, com o ladrão, para
quem já contratou mesmo um advoga-
do .oot dez contos de réis. O sr. For-
tes 

"tem esperanças dc rchaver o seu
couro, mas nós estamos aqui .1 imagi-
nar o scu desapontamento deut-o çm
breve, deante da incúria do delegado
Sylvcstre Machado, que permitte que o
advogado do ladrão com elle. palestre
burlando até a acção dá policia.

Em oatro qualquer paiz, o rábula
JMgard Machado teria sido corrido da
delegacia, mas aqui o protegem 115 pro-
piias autoridades policiaes, que apenas
cuidam de cxhibicionismo tolo, como o
que se viu, cm a noite dc ante-hon-
tom. na delegacia do tj° districto.

Do pi oprio 'advogado de Marinho ou-
vimos hontem que "Bole-Bole , o 111-
trujão que reteve o dinheiro do çf.pi-
talista Portes, cão foi preso ainda c
nem o será. . orque couta co.m a . rote-
cção de conhecido deputado leuçral.

iChàinaiiWS •particularmente . para o
caso a attenção do sr. Aurc 1110, para
que s. s.-TccommenJe ao delegado tio
9" districto anais escrúpulo c mais zelo
no tuiiípriritcnto dos seus deveres,

_•_>«_*¦¦ ¦ '

Acaba de ser . ubücado' pelo irmão
ministro major Joaquim José da Silva
Fernandes Couto, o Relatório da Vcne-
ravel Ordem 31 de S. Francisco da Pc-
nitencia, por onde se pôde aferir do
grande carinho com que é tratado, es-
pecialmcnte, o hospital da Ordem.

E' notável o gráo de adeantamento a
que attingiu essa dependência, já pelas
suas naturaes condições dc salubridad.,
já pelas modernas installações saniia-
rias c liygienicas que possue, podendo
sem receio dc exagero, ser considerada
uma das melhores entre as suas con-
gencres nesta capital.

Para isso tambem dispõe o referido
hospital dc um corpo clinico dos mais
d stiretos c competentes.

Comtudo, não foi somente essa ius'.'-
tiif.ãb caridosa que mereceu a attenção
dn» dignos administradores; outros pro-
-iciiias' de relcvaucia para a Ordem to-
ram attendidos, taes como a reedifica-
çãò c melhoria de condições de nitiüos
predios, reparos em diversas dependeu-
CMS, reducção da cifra do empréstimo,
cto. tudo isso sem restringir os inr, 1-
meras benefícios sempre prestados aos
irmãos.

Pela leitura, mesmo ligeira, ¦ do ma-
¦ gnifico Uelatorio, evidencia-se o gráo
dt prosperidade a que altingiram todos
os serviços da Ordem, onde a caridade
c a phílantropia encontram o mais com-
plcto agasalho,

A 1 de novembro de 1915, foram
cmpSssados 1103 scu3 respectivos car>
gos os irmãos da Ordem: ministro, ma-
jor Joaquim José da Silva Fernandes
Ccuto; vice-ministro, commcndador Ma-
noel Rodrigues Fontes'; .ceretario, João
Ribeiro Fernandes Coelho; syndico,
conimendador José Gonçalves Guiiua-
rães; procurador geral, Francisco da
Rocha Garcia; mestre de noviços, An-
tonio Plácido Marques; procurador do
hospital, Amandio Pinto Margarida Pi-
res; procurador do Bairro da Prainha,
João José Ferreira; definidores: Fer-
rando Gardonne Ramos, Cesario Coelho
Duarte, Antônio Braz da Cunha Soares,
José Maria da Costa, Alfredo Loureiro
Ferreira Chaves, I.uiz de Almeida Ra-
bello, Antônio José Martins da Motta,
Manoel Ventura da Fonseca c Silva,
ccmmendador Júlio Ferreira Vianna,
Luiz Ramallio Fontes.

A~ SOBRECARGA DOS
TRIBUTOS É. PARA

OS GÊNEROS DE PRI-
MEIRA NECESSI-

DADE
A Liga do Conuncrcio eníereçòti ao

Conselho Municipal uma representação

A8 LIÇÕES DE7'F00TBA_L" DOS COMPETENTES

E. Peake. do Liverpool jk W. )¦ diz

WATTERMANS IDEAL
A melhor caneta com tinta conhecida

cm lodo o mundo. Papelaria Botelho,
rua do Ouvidor, esquina da rua do
Carmo.

mu *» « m 1

reclamandd contra os numerosos c
avultados augnientos.de impostos con-
tidos tio orçamento para o próximo
exercicio. 'Taes >e tantos são esses au-
gmentos, diz a Liga, que seria impôs-
sivcl detalhal-os c 'tão exagerados sao
etles que altingeni a proporções pre-
nunciadoras do . •cstrangulameuto uo
nosso commercio.

Continuando diz _ representação:
IE' de notar, além disso, que _ essas

enormes aggravaçõcs tributarias nao in-
ciaem somente, nem mesmo principal-
mente, sobre o dispensável . o super-
fluo; ao contrario, visam sobrecarregar
o necessário, o indispensável, tendendo
assim a fazer ainda crcs:er as grandes
difficuldades que já resultam da vida
excessivamente cara a que esta subor-
dinada a população desta captai.

Assim é que o mercador de massas
alimenticias, que paga ãcliiàjmè-tç pela
licença 1-0$ e augmciitadõ d!e i_oif e
iria pagar 250?; As padarias, que pa-
gam 100. passariam .1 pagar 170?, ou
mais 70 °|". üs açougues que pagam
200$ pascant a ser taxados cm 300$, ou
mais 50 "i". Os armazéns dc comesti-
veis, dc 1" classe, que pa» «1 40°? pas-
sair a pagar 530?, ou mais 33 °i"; os
d-;.' 2» classe que pagam 3°°$ pagarão
430$, ou mais 43 "|"; 03 de. 3a classe,
que pag.-.m' 2oc$ pagarão 330?, ou mais
.5 .[?'; cs dc 4a classe, íiiuilmcnte, que
paeam 100?, pagarão 230., ou mais
i_õ ";"!

iVcstes termos, o pao, a carne, as
massas o cm tícral tudo «pianto c ge-
ncro alimentício, é barbaramente taxa-
du, c com este aggravantc de que a pro-
porção do tributo airgnicnta na razão
inversa da importância do estabeleci-
mento itributado. Tudo- isto, «vidente-
mente, ha de sair do preço; c o preço
será lauto .maior, relativamente, quanto
mais modesta fòr a classe do; estabeleci-
mciito onde tambem são clientes os

iliiái-s 'humildes e mais pobres, mas tam-
bem mais numerosos habitantes do Dis-
tricto 'Federal."

São citados outros «íemplos que evi-
dinciám como elevados são 03 impostos
cobrados pela Municipalidade.

Concluindo, diz a Liga :"Ahi e:.tá, como se pretende, no novo
orçamento, onerar o commercio e so-
biecárregar o consumidor .com impôs-
tos lexageradameti.té .excessivos, não .0
conimorcio nerli o consumidor que am-
niani c praticam o vicio, que inovinicn-
t,.n 'e consoniem o supérfluo; .stes.sâo
poupados a qualquer augmento ou so sç
encontram levemente augnicntados. A
sobrecarga de tributos c para os gene-
ros _ artigos dc primeira 11'eccssidadc,
que sc referem & alihínitação, ao ves-
tuario, 'á habitação c á conservação c
restabelecimento de saude, pois que
nem as drogarias escapam ao rigor tri-
butario" assim barbaraníento exercido
ca condições de levar ao desespero unia
população que já £_ debate cm éircum-
stancias realmente ..f.lictivas."

"quando e como se deve passar"
«* Mão ha Interesse para o Jogo saber

quem fa* o "goal" f oessènolal
4 que elle seja feito."

» 
- ¦--- ,¦--#—

— Um Jogador impedido passa a um c.oiiipãheirò desmarcado. 2: —

O "fonl<jrd" (branco) conseguira passar pelo "/ia//" (.branco e pre-
io); mas 10 "back" (.branco e prelo) apodera-se ia bola c,'com o
calcanhar, rep,issa-'a ao "Italf", 3: ~\4 extremçt-csqúerda fau um
"centro".

i. 0 Ministério da Viação compra

O ministro da Fazenda declarou no

Bebam só Caíé Ideal
I **¦

üm protesto judicial
A sra. Baptista da Graça, que tem

com o dr. üèssaus, proprietário do
"Instituto Physioplastico, dc Paris.,
contrato para exclusiva venda de seus

1. ministro ua ruzcuua ui-auuu "- produetos 110 llrasil, apresentou pro-
scu .'collega da pasta da Viação nada testo perante o juiz da 4" pretoria eivei
•tor a oppôr a que seja feita a encom- contra o facto da modista Muniu, 11 rua
monda de dez bombas manuacs para Carvalho Monteiro, estar vendendo bal-
cada um dos districtos Ida Inspectoria de samosj cremes, pós. perfumes, çtc. do
Obras contras as Scccas, bem assim Instituto Physioplastico, de Paris» afim
ter sido lavrada a cscriptttra de dòacção Ac qúe cesse aquclla venda, sob pçna
feita por João Alve3 Mirandela á Fa-
zenda Nacional, de uma faixa de ter-
renos situados na fazenda de S. Ma-
tlicus, Estado do Kspirito Santo.

ai » «ui » —

Concorrendo para que 03 nossos jo-
«adores do.» "teaius" infantis iniciem
a 'sua educação" 110 foolball som esses
erros originários que tanto prejudicam
os nossos ío-iballérsi buscando corri-
giljos 1103 defeitos que se observarem
ao despertar de suas carreiras, publica-
mos lia dias uma optima liçis do "for-
wardi" Shca: "Como se devem fazer
"goals". . ,'Agora, off'-.recc-no3 o ensejo tle
acerescentar áqiíellà uma outra. A de
lí. Peake. ".forward" do Liverpool «31
Wcltli •Intcriiaiioiial. O 'celebre jogador
vae tomar a palavra para ensinar a
nossa pequenada "quando o como se
deve passar."

i_ia .1 sua dissertação sobre o exccl-
lente thema: .

Se numa triste c escura tarde dc 111-
verno 'passardes par um campo d« foot-
ha!!, òrtd,e mil grupo dc rapazes esteja
jogando o ifbótball csícu certo de que
um fadto despertará a vóssai attenção
em relação ao desenrolar do jogo: .1

"A Patolojia Geral"

UC 1JUC VVOO_ Ut|HWIlt* t V'"~<t>| -*"' i---"

de responder a infratora, ou qualquer
outra pessoa, por prejuízos, perdas c um ix-iu^au nu .-«tuium». "".- j»av,- -
daninos que estão causando ou venham aippaiciitc falta dc combinação cutre os
a causar á sra. Baptista da Graça.

CIMENTO^*!:
Tclephone 834. Ccn.ral._-" Run

Sant» Irtusla 802^¦—. l»AUIiO PASSOS & O. —
 ¦»»**¦»**¦ —-

HOJE
NO

1111
Saldos e
Retalhos

EM TODAS AS SECf,'üE3

Acaba dc sair o segundo nuniero
desta interessante revista seicntiiica,
que c uni produeto do esforço c de abri-
lhante intelligencia do professor 11-
uheiro Guimarães, auxiliado por um
grupo de companheiros dedicados..

Km um meio' como o nosso, c ta-
refa que requer muita coragem a da
fundação de uma revista puramente
scieutifica, que, mesmo no seio* da
classe medica,, apenas appèllá para um
circulo relativamente restricto de pro
fisslohaes'. Mas o illti.-
ralholcgia Oeral da nos
capaz de levar por deante o scu cm-
prclieridimentò; c, par.i aiigmentar .as
probabilidades de êxito do novo perio-
dieo scientifico, dispõe o director da
revista de uma pleiadc de collaborado-
reS de vaior. , „ o Instituto da Ordem

A julgar pelos trabalhos publicados «-" i»»=»«*-»
neste numero, a continuação desta rc.] ^Qg AdVOgSuOS Jtíra»
vista será dc inestimável vantagem „_._•__«•___ n _i.il
para o desenvolvimento dos estudos SlletfOS COIltenU O WIU-
médicos entre nós e, se não é possi-
vel esperar que o grande publico leia
11111 Jieriodico deste gencro, cumpre á
classe medica apoial-o com os seus cs-
forços c com a sua sympathia.

-•«•*¦

Assucar ouareia?
• Pedem-nos chamemos ,1 attenção das

autoridades coinpetentes para o assucar
:quc está sendo vendido a ,40,-reis'O
kilo num armazém do bairro do bao

¦ •• r .- - - -. ¦ - 1 Christovão, assucar este .que contem
restricto de pro-, u]ais _.„(. (1o qHC 0.Jlr;v cmSa, coiuorme

listre professor dç tivemos oceasião dc verificar.
nossa baculdade e| ^-j. (|a.„os 0 nome da referida cosa """ ' 

para não entravar a acção da nittori-
dade Mas" o endereço dos adultçradprçs
anui fica á disposição dos t.iscaes <la
Prefeitura c da Saude I ublicã.

SIAOAMIÃES MACnAl.0 & 0-—
Uua tios Andradas 19 o 21. Os
iimio.es nrniiuoii. ilcsta capital.

. ... .i« » tm-
OS LADRÕES DO MAR

Deixaram a "moairt*
ba" e fugiram

<A lancha de ronda da Policia 'Mari-
tinia, encontrou num dos recantos da
¦nossa baliia uma canoa, que, chamada
íi. fala, não atteudeu, picando apressa-
ilamcne a voga.

Na treva da noite os agenleô de po-
licia jierderani de vista a canoa; e pro-
curando-a foram tornar a ciicontral-a
u largar do casco da chata Anninlias,
para >1. novo p^rdir-s. na escuridão.

•Dada uma busca na r.iVrida chata,
foram ali encontrados 7 enfardados de
«couros .frescos, que 03 tripulantes d»
«anua ali 'haviam deixado a guardar,
nmeaçâiido dn morje o chaleiro Alfredo
1'iT.reira, caso 'esie _e recusasse a pres-
tar-lhes cs<e auxilio.

')j couros foram apprclicu.lidos^ c o
clíatõiro intimado a dar explicações 'a
tt'u!i.;.i Maritima;.

JJP AI-BERTO DO REGO LOPES —
lio Hospital da Misericórdia. Vias um-
liaria:, operações cm geral.
DR APRIGIO DO REGO,LOPES —

t>n Hospital ila Misericórdia. Moléstias di
Ifargatita, ikuÍí c ouvidos.

11R. OCTAVIO DO REGO LOPES-
n.-uüsta, prof. da Faculdade de Mcüiçina.
toasaltorioi tua Sele ác Setembro 11. 9'..

(A S1.4)

10 MINUTOS
Saltor. c meias solas no

RELÂMPAGO _^n 
¦

64—AVENIDA PASSOS—64
(.1 1B78)

EM VILLA ISABEL

IÀINDA  ._.

O caso do contrabando
de Kerozene !

Toda gente sc lembra ainda «lo -cs-
*a:ui..!o movido cm íorno do caso do
contrabando de kerozene cm mie se en-
volveu a firma Gonçalves Campos &
Comp., desta cidade,

Pois, houtem, c:u praça do juv.o fede-
a-al da :* vara, pelo porteiro dos andi-
«nrios foraim vendidos cises bens cm
praça c arrematados por 230 coutos de
«is.

lísscs bens foram vendidos para pa-
aamento á Alfândega dor. impostos de-
•vidos cm dobro nor direitos sobre a
«i.:...i.:'..t, obiecto dc contrabando.

Um pedido justo dos moradores
e proprietários da rna

Barão de Cotegipe
Uma commissão composta dos srs.. Ni-

coiáo Ciravello, João Bidart, José Vieira
de figueiredo, Manoel A. Moura Ma-
chado. Albino Verreira da Costa e Jo-e
Joaquim Martins, acompanhada do 1 -
tendente U\ü Ribeiro, .procurou 1 o -
tem o prefeito. cnlregandoJhe uni abai-
xo-a-signado, cm que os_ morado-, et, 

j
príprietários da rua Barão Ae tot^i-
pc (Villa Isabel), pedem seja calçada
es=r_ via publica.

A rua Uarão de Colcgipe esta com-
pletáineiite edificada, c allçgani os rc-
clainantei que numeroso.; .prédios c=tuo
dcsãiugado. devido á uma valia onae
existe" grande volume dágua es.agna-
da nue e.xhala um .cheiro iiisupportavcl,
afugentando as famiüas, que roceiam,
muítõ justamente, as febres de mao ça-
S, que já tém viçtiitiado ali grande
nttriíerò de pc?:-:oas.

O pedido que ora se fait.não c.no-
vidade para a Prefeitura, «a.admin..-
tr"ção passada foi feita idêntica recla-
,ão, obtendo os reclamantes promessas
c... mais nada. , .

üísperamós que desta ves, o P^fçiio.
oue é medico, cumpra, com a brcuvjaoe
li!, o ca,o exige, o que eom mu. a gen-
i'ilcza prometteu bontem aquela com
niistóo assegurandodlie até .que far.i
-™ Visita á^^^íJ__Çpi!gif±_

• "A COLMM"
l.ealizoii-so ante-liontcni, as ,t horas

da iarde, uo salão do L.yccu Ue Artes
e Officios, n conferência «lo «iistinoto
acadêmico sr. Roberto dc I.yra. lava-
res sobre a " Parahyba na Política, e
nas l.eitras" patrocinada pela A U>1-
meia" o presidida pelo professor L.oellio
IJsboa. ,, ,

V mesa sen!aram-se alem «to presi-
dente c do ¦confercnçlsta, os idep.utados
losJ Augusto, dr. Castro Pinto,, wofes-
sor Knncs de. Souza, >' o sr. .Oswaldo
de Miranda, presidente _a A Lo.-
'"Depois 

dc fazer um breve rxordio
cm <iue se confraternizava com esse
punhado dd moços esperançosos . que
formam a conhecida sociedade nacioiia-
bs'a. .agradecendo a sua bondade que o
foi buscar r.o sçu recolhimento, —. o
sr. Coelho Lisboa da a palavra ao jo-
ven estudante. ,

Este começa por sc desculpar «ia ia-
manha irrevereneia que o arrastou a
tribuna, entrando, logo «--ni .ÇBH,«a»1 a
exánvnar a acção política da Parahyba,
i. r.. parte que toma cm Iodos os nos-
Vos movimentos histórico:-:, ja nas repre-
s.iitaçõcs que enviou ao Congresso, no
periodo republicano, ao qual se limitou.

MINISTÉRIO DO INTERIOR

üia penca de nomeações
O ministro do Interior nomeou hon-

Um insnestores dc exames junto ;ios
estabcleciaicnlos de instriicção equipara-
dos: "coronel Jeronyino 0. Fernandes
¦para o 'Oyniiiasiò dc Uberaba, em Mi-
nas; dr. 1'loriano de Lêlhbs, para c
CoHegio de Santa Rosa, em Nicthcrov:
dr. Antônio Leite, para o Collegio d(
S. Vicente de Paulo, cm Petropolis;
dr. Qúintiliaiio Jardim Junior, para o
Cnli.í.o Diocesano de Uberaba: João
Dutra 'Barroso, para o Cymnasio dc
Caiaguaaes; dr. Octaeilio Torres Ro-
sas. para o Gyinnasiò Gonzaga, cm Pe-
'cias; dr. José Wcrnçcl; da Silvu. pára
o Gyinnasio 'Santo Antônio, em S. João
d l.l-Key; Jorge Tibiriçá dc llauclier-
nillc. para' o Lyccu Municipal de 'Mu-
zimliiiiliõ; Oswaldo .Toes Paranh.s da
Silva, para o Cymnasio Leopoldineuse,
Estado de Minas; e-.r. Pedro Marjués
dc Almeida, para •> A-..ideiu:a de Com-
tvereto de Juiz de Vó.a; dr. 1'i.iío Cur-
sino <!e Moura, para o Atbeiicu Jahu-
ciise; listado de S. Paulo; dr. Sylvio
de Andrade Maia, para o Collegio de |

; S. Luiz. de Itu', cm S. Paulo; dr. José
Maria Belio, para o Gymhasio S. Joa-
quim, de Lorcnn, ii dr. Álvaro Martins
Baptista, para o Gyuurasio Pelotense,
no listado do Rio Grande do 'Sul;

Modificações no regi*
mento da Câmara

Foi lido 110 expediente, hontem, da
sessão da Câmara, o parecer da com-
missão «le Policia contrario á indicação
<lo sr. Maurício de Lacerda, mandando
prohibir a leitura de discurses escri-
ptos.

Fundamentou a conunissão o seu pa-
rocer no ifacto de que '.éssá ui.Jida se-

od'osa e iria privar a Câmara da
...iboraçfio cfíicaz de alguns dos seus

„„...,,,.., o-ricrcs, «¦ j....--...» ,¦..••¦•-• ....ombros, a.quem, por qualquer circum-
briÔ, entro os quaes Augusto dos An- skmcia, muitas vezes monieiitanea, nao
i_- itv 'Machado Dias Fernandes, fosse,ponmttula.a exposição oral.
?„>i_ isboa, Epitacio Pessoa, etc. | Foi lido ainda outro parecer., accci-
i.vrinie por fim o seu pasmo deante «ando, em parle, outra indicação do

,'¦> d.sl.rcso em que vê tratado o Norte „,Esmo deputado. . .
Sc.Su. salvando entretanto os nonieS| São tros 03 novos dispositivos, suggc-
fle Fiè ydes da Cunha e de alguns .011-, ridos por essa mdrçaçao.; Quanto ao
iVnaíí.iíio se mostraram sempre antigos; primeiro a commissão achou que con-
do scu povo c da sua gen:*, dos nor-, .t.m providencia salutar, qinnt o. exige
•Ul-. •enfim, "ou: lambem sao brasi-;.a presença da maioria absoluta de•tisias . 11.11» deputado? para a votação do pedido dok: •" ¦ '" """ c" ' públicaçíío-dè Idocutnentos ou quaesquer

dV-sa depois á parto literária cm que ria c
salienta os nomes ide vanos poças, j coibi
prosadores, oradores, cjur.sas paran- meml

MINISTIIIUO DA -MAHIMIA

T-lií olottio 0111 oitlcm do dift
n ministro da 'Marinha mandou «:1o-

eiS. 
"""ordem'.do dia. do -lísUdp Maior

A, Armada, o 1" ícneiife IMar'°._,ü^
Azeredo Coulinho, pvlo modo, cabal 

£
proficiente com o.uc exermi a com
missão dc conduz r o rebocador -.tle
rondrino a Santa Calharina e -razti
dali o Jaguarão rebocando o Lom.-J-
até esta car;.a'«

Diz que espera do movimento que se |
faz agora de regeneração do nosso ci-
vismo c des nossos brios, quç, acabe de
vez cs» injustiça, e que de vez. sc
consolide a nossa Urra sem as n-.ait-
Idades mesquinhas que a desunem, o a
enfraquecem. E termina recitando.cheio
d_ commoção c éntiiusiasino as palavras
vU-rantcs-do Hymno Parnhybaiiq, so.
uma estridente c demorada salva, de
i);lFn'rc a assistência que applanditt com
calor'o joven nortista, notava-se o pro-
fèssc-r Francisco Veraneio Filho.e Ali-
pio 

"Doria. 
drs. José Auíomo Boitçux.

Irineu Velloso. Raul de Senna Caldas
_ srs. Camillo Maranhão, l-.deard Sus-
sòiíii... de Mendonça, _lonn_o.de Cas-
tro Varia, Fábio Leonel de Uczçudc,
Srlos:'Siissclcind dc Mendonça,; Pau o
Bowes Monteiro, Anfomb Uvaristo da
Fonseca Roberto Gouvêa; Paulo dc l.y-
ri Tavares. Arthur Duarte 'Cavalcanli,

! Svivio de Moura Ribeiro, Juvenal Joa-
nuim Fernandes, Acyr do Nascimento,
Paes Caries de Freitas l-tllio. .I-iuz
Gonzaga Castilho dc Carvalho., 1 ico-
philo Teixeira Mendes. Darcilio i
¦i.-.txw Máchsldo. liurico

outros escriptos no " Diário do Cou-
grçsão" ou nos Annacs". O tpie o sr.
Mauricio propoz uo segundo artigo pa-
rcccii tambem á commissão merecer á
approvação da Cairiam, que é fazer, uo
final, a svibãti-iiição da palavra "obje-
cios." pela palavra ".propostas". A
commissão, po.ún, aconselhou a rejei-
ção dò iariigo 3,¦Ainda houtem, o deputado flumiiicn-
se enviou á mesa da Câmara a seguinte
indicação: ,:'.:,"Ar:. Üs requcriitvcntos de iiuorma-
çõv-5 ao poycriio serão, votados na orAleni
do dia, depois das matérias c:n votação
na mesma serem isgotádas.

Io de presidente ho-
norario ao senador

Ruy Barbosa
Considerando que o Instituto da Or-

dem dos Advogados Brasileiros •tem se
cxinrçki sempre de reeleger por segunda
vez os seus presidentes;

Considerando que, entre os que tem
oecupado a primeira .cadeira deste lnsli-
luto, se acha actuàlmente o conselheiro
Ruy Barbosa;

Considerando que s, cx. c, . ntre nos,
o mestre indiscutido, o mais illustre
dos caiisi-Jicos brasileiros vivos: . _

Considerando que o scu nome. 11.0
é sóiiieilte brasileiro, mas innegavelmeii-
te 'americano e boje mundiali

.Considerando que, por qualquer as-
pecto que o encaremos, o nome des, es.
s. anresenla sempre iiiexeedivel de fui-
cor.'como gloria legitima da ...pátria,
honra do continente e d:;., civilização;

Considerando que o Instituto ala ur-
dem dos Advogados .Brasileiros deve ter
orgulho 011 conscrval-o. a sua irc.ut
como . uiádbr inconfundível; .

C-iisiderando ainda que _. cx. iem
prestado á nossa Ordem, 11.t .tribuna lo-
rensr, na- iniprensa, no parlamento, na |
politica, nas letras, na diplomacia, .den-'tro 

da pátria, no continente miicricaiio
c na Jiuropa os mais relevantes ser'..-

-Considerando que, cm Haya o. cm
Biicnos Aires, na Pala dos Ca.valleiros,
como embaixador do Brasil, c na Uni-
versitlade como professor honprar o,
s. cx. ergueu o Direito e a Justiça a
iiW'a'Uura vertiginosa;

Considerando, finalmente, que, na' 11-
Cf,o_áé Buenos Aires, o mestre que pro-
fcssòii, com admiração do mundo çuUo,
ca nesse instante gloriosamente,_ li Sr
torico. o presidente çííectivo dç1 Insti-
íuto da Ordem dos Advogados Brasilui-

Fstc lamentando não poder rcclcgel-o
oara que o tivéssemos cffectivanj-entc,
seiinre; cm toda., as nossas reuniões; a
diri"ir os nossos trabalhos cmn as "i-
zé_°da sua vastíssima .erudição, da sua
nòlaVcl cultura, da. sua palavra elo-
(itietite, do seu profundo saber de expç-
riencias feito, resolve conferir ao cni:-
nentissimo sr. •conselheiro senador Kuy
Barbosa, primas inter pares d.y nossa
Ordem, sacerdos iiiagntts do direito bra-
süeiro, o titulo de presidente honora-
vio dó Instituto da Ordem dos Advo-
irados Brasileiros c collocar na sala u.ia
=es«fies o retrato de s. ex.

Kio, novembro de 191.0. ,
(Assignados): A. Pinto oa- Rocha,

Targinó Ribeiro, Prudente dc Moraes
Filho Justo Mendes <le Moraes, IK-r-
bert Moses, Augusto Pinto Limar An-
(chio Pereira Braga, J. C .do Siuza
Bandeira; lídniuudo Miranda Jordão,
J. iXutó Tossira, Arthur N".'..i_la
Silva Adelmar Tavares, Pires Brandão,
Luiz Felippe de Souza. Leão lleiirique
Bbr»i. Monteiro. Octavio G. Guimarães,
OctacMio Cantará, Tammnio. de souza
Filho, loão Marques, Raul Wcllcdi. AI-
fredo 

•Bá1thaz_r Silveira,; I. Ol.yni?;o
l.ciio, Oliveira Santos; Luiz .freira de
Faro! 1. Caaato Figueiredo e Carlos
A. Brasil.

— oritl

jogadores.
Não àecuso .todos os jogadores deste'defeito. Certóiuciite uniiios ha que fa-

zem jego de combinação, c não shiitani
a bola sem um fim determinado. Estes,
cni geral, fazem excepção.

Entretanto, eu asseguro que a mi;
¦pressão da maioria dos espectadores,, e
a seguinte: que o íuotbull "associa-
tion" so resume cm passar a bola ao
outro parceira apenas a receba, sem
destino ne:a combinação.

Na realidade, esia impressão i iníci-
...mfcii\ò errônea e falsa, e quanto mais
depressa o jogador se. libertar delia,
tanto mais elle lucrará, e, com elle, _
sua "é.uipe".

Passar a bola é. apenas unia phase no
jogo l_:i Association. — Passal-a com
acerto, í uma arte decorrente dc um
esforço do cérebro, da imaginação; uma
arte valio.issima.

Fazer um passe ú ur.i incidi ntc <lo
jogo do qual só.se deve lajear mão em
ccrla. e determinadas oceasiões.

Quando t.m passe é feito, sem inç-
llhuill proveito definido, dirigido a qual-
quer dos jogadores sem que olle esteja
cm melhor posição para obtcl-o; tal
passo é impróprio, desnecessário, c
limitas vezes itorna-se proveitoso para
a "equipe" contraria.

Uni famoso •'íonvard " pertencente a
F.irts I.cague, escrevendo sobre o.iassiim-
pio, dá uni conselho sábio c útil, mcs-
mo para nós, velhos jogadores. F.ui re-
iação aos principiantes repato-a ' uma
máxima «fc ouro". .

Diz elle miais ou menos o seguinte:
"¦Passar está longe de ser fácil. Us

jogadores, cm geral, são avessos, a to-
iiKir sobre si a -plena responsabilidade
Aa bola quando senhores delia. Só. c
permittif.lo o passe quando este auxilia
a levar a bola a "goal", ou quando
concorre para a defesa de algum passe
feito pelos inimigo?. So não houver
vantagem apreciável cm passar a bo;a,
por Deus, mio "a passeinl" I

Eu desejaria, meus rapazes, que les-
seis. com ailtencão o conselho acima, |
que' o relessets taiilas vezes quantas j
fossem .precisas para graval-a indelével-
•íficntc cm vossas memórias. Depois en-1
tão, pcude-a cm pratica!

Não vão agora dizer: "Mr. "Pciike'
dj LivelpooK não admitte o passe', ou
•por oulra: diz que não devemos nunca
.•lassar a bola. .

Seria eu muito ignorante se tal «lis-
sesse, e r.ão é cxactnmeuto isto o que
vos venho aconselhando.

Il.iitcndamo-no3. Passar c necessário.;
_ mesmo muilo vantajoso; e iinv opti;
iiio ifactor para vencer "iiiatches , c e
a mais altractivã c preciosa arte do
jogo. Mas, n-.ctirci ainda uma vez c
com o meu amigo acima mencionado:
"deve-se usar dos passes, "at lhe nght
.intc and i:i the right wa;," .

0 thema principal deste arugo, meus
amigos é o seguinte: "Como o quando
se deve .passar". Não nos afastemos
dciie, c se me scgiiirdes com attçnçao, |
estou certo de que aprcndcreis alguma
coisa que vos será útil para cs vossos
jogos de temporada.

A primeira regra a dar-vos, nesta
conversa, é a seguinte: 'Conservar
sempre a bola coinvasco o mais tempo
possivel, e cmqiianlo houver com aso
vantagem e segurança para o vosso
tcam". Nunca vos precipitar. Faço mi-
nha a phrasn protissionaD ¦Atoays
hoid lha bali". Depois inipelli-a por
enlre tini OU dois dos jogadores da tle-
fesá bpposíá (eis ahi 11111 moinento <prç-
piciò para uni passe). Durante este
tenipo está claro quo o vosso tcam pre-
parou üm jogador, o menos marcado c
perseguido pelo adversário, para rece-

bel-a dc vós, para assim obter a oppor-
Utilidade de guiar a bola. com resultado
satisfatório, ao outro goal.

A maneira fácil para bem saber quan-
do sc deve passar a bola, i interrogar-se
uma pessoa a si mesmo: "Para quem
surtirá vantagem so eu .passar a bola,
para mim ou para o meu inimigo? Se
decidirde, por vós, passac-a o mais ra-
pidâmcníé possivel. Se a resposta íor
negativa, continuac para deante sem
hesitação."

Dir-me-tis: qual a vantagem que
lia cm passar a bola dos meus pés para
os de Pedro, sc a collocação delle não é
mais vantajosa que a minha? Qual o
proveito de passar a bola a Manoel, sc
Manoel está tão bem marcado quanto
eu? Nunca se deve hesitar. U que
deve decidir é o raciocínio rápido c
cxàctó; golpe de vista prompto, intòlli-
gente e .presença dc espirito. Eis a
resposta ás vossas perguntas, c quaes
os importantes íactores para a feliz de-
cisão ilo vosso caao,

A íniniiti segunda máxima 6 a se-
giiintc: "Nunca passac a bola sem que
vejaes um companheiro prompto e pre-
parado para recebel-a."

Mesmo quando cstivcraes atacado,
perseguido, cercado, nada lucrarei?, so
derdesá bola utn shoot frouxo e inde-
ciso, na esperança de que a bola seja
alcançada por algum dos vossos cem-
paiihciros c que illc possa lirar delia
algum proveito. Com isto só iprejudi-
carcis a vossa elevei).

(Js mais perfeitos expoentes do
Socccr, pertencentes ás nossas -mais un-
portãntes Ligãs.iiuilca passariam a bola
nas condições acima mencionadas. —
Cada jogador deve ler claramente 110
espirito o companheiro -a quem; elle
quer mandar a bola, c nunca passal-a
sem estar certo de quo elle «i-stá prom-
pio para recebe .a.

Muiias vezes succcdc, no passar a
bola, falhar o shoot por varia, eircitm-
stancias a sem qua sejaes culpado.
"Errere hiimanitm- est". Quantas vezes
as nossas melhores intenções são mal
succcdidiis e coiiiprcliendidas I Assim,
como "errando é que se corrige o erro ,
o jogador intclligente se aproveitara
desta lição para aprender a dirigir a
bola com mais firmeza quando tiver de
passal-a ao companheiro a quem a des-
tinãr; ...

Repetirei com insistência o pertma-
cia, em vosso proveito, que, havendo
oiiporiuiiidade para um passe resoluto,
quando estiver patente o «propósito
ti. ','e reter a bola, sobretudo quando ha
um 

' 
companheiro evidentemente bem

.ollocado c em condições de tirar .bom
proveito delia, á o cumulo do uiao jo.o.
K' o coiidcmnav-1 jogo pessoal, grande
egoísmo c inqualificável amor próprio.

Ainda que. numa eleven. sejaes o
unico a fazer jogo de combinação, po-
deis estar certo Ae. que, mesmo nestas
condições, llio prestárcis imniciiso ser-

t)' íito dc cada um dos coniponciitrs
do iíãiil deve ser um unico: esforçar-se
cm proveito do teaiic c nao «.'in lavor
da sua gloria pessoal. .

Todo o tcam que tiver, enlre seus
membros um qne sú faça jogo pessoal.
i noi tcam vencido. Estabelece-se a ri-1
validade entre os jogadores pelos sue- j
cessos obtidos por cada utn, o que |
acarretará fatalmente o desmembrainen-;
lo do íí.'.'i»! .,. ,, .... .'

\ íeiidcncia moderna 110 "íoolball u
obter .1 mais .perfeita cohesáo entro a
totalidade dos jogadores. I.ste exeellen-
te resultado só poderá ser obtido pelo
ahtolttto desprclíendiincnlo de cada um
des jogadores em favor da cellccttvi-
dade. ,, „._,t.Outra máxima vos aconselho aintia,
e ut ulitae uni lona ntomentòs sobre
e'la: "Não In interesse para o jogo

. saber quem fa: p goal, o essencial e
que elle seja feito!"

t) bom resultado <mc certamente ha-
veis de obter, seguindo os conse lios
r-ic iciina vos aponto, será .tão cvidçn-
lê quo julgo útil insistir mais tenipo
soíiro íste 

'assumpto.

O "teáiu" que desenvolver sempre .0
jogo de combinação, que passar .a liou
ein •.•-das ás ocea^ições para o jogacloi
mais bem jiropãrado e em melhor co.-
locação, aproveitando-se de íoUas. «s
circunistanciãs propicias para dirigir a
bola,-Terá lim "tcam" destinado -a ven-
cer matclics sobre malclies, chcgamio
ao íi:u da temporada coberto dc glo-
"talvez 

tciihacs 'ainda desejo de me
fazer mais tuna .pergunta a respeito tia
.n.onunidade do passe, .pergunta esta
abas justificável: Sendo, uo momento
do p:u-sc. deante do goal, atacado, per-

seguido c impossibilitado de .fazer goal,
quando e como devo fazer o .passe?

Não será nunca de boa politica expo-
rimcir.ar passar para o vizinho de ala'
quando estiverdes junto ao goal ini-'
inigo, lia inste conselho uma lógica'
lão .'ara o -precisa que ccrtaiti.iiic a1
descobris!es logo que. a mencionei. 'Aí
bola i considerad.i. perigosa quando está'
perto do goal inimigo, c quando o
vosso companheiro, a mantém jiislò-cm
frente* á rede. Quanto mais afastardes
a bola. para o extremo da vossa ala,-
tanto -mais etifrnqtieceis a chance ¦ do
vosso "ic.iui." de shootar.a .170.1/. Sabei»•
lambem que, quanto mais vasto fòr o
espaço livre para shootar, tanto mais
íaeil se .tornará .para vós a lütaç

Por outro lado, quando acontece «v
bola estar 'perto do vosso goal, e cor-'
rendo perigo, a melhor cosa. que :ki-
deis fazer, se itiverdes opportiinidiüle
para lanto, á passar a bola para mais'
cíastado da vossa ala. Resultado — quan-
to mais longe íor mantida a bola dai
frente da vossa rede, tanto niais tliffi-
cil será para o "tcam" inimigo fazer.
«700/ contra o vosso.

O qui deveis fazer quando a bola'
vier ter aos vossos pés, especial.nente'
com referencia a passes,.depende do ra-'
ciõciiiio de utonicnto. Não ha regra u[
dar-vos, porque tudo dimaii.-i da posi-
ção que uecupardes em campo, 110 mo-,
mento.

iSe, -entretanto, fordes back. tol
questão não vos deve perturbar. Como'
back, vosso dever é livrar-vos da bola
na ' .primeira opportunidade. Nenhum!
bar!; deve conservar a bola um segundo,
a mais do quo á absolutamente •precisir
para devolvei-., ao seu - companhciri!,
mais Jicm collocado e que tenha con-
sci.ticia dc que vae recebel-a.

Raciocinando um .pouco, concordarei*
còiiiiuigo, e sem grande esforço meu-'-
ital.

Os baeks de cada "tcani" devem cs-,
tar sempre collocados de modo a nScA
pernüttircm que a bola, perto de sua'
a.'.i, fique cni situação premente dc cair.
em zona perigosa. Üs baeks são os seus-
ultimos defensores, antes do goal-kecper.. •
¦Se algum dos inimigos, por cslrattigenia*
do jogo, ou por esperteza, conseguir en-'
gauar o back que tem a bola, c a=sim.
ficar senhor da situação, o risco de
geai toma -as mais séria3 proporções.

Por isso, a regra principal é, para
cada back: "dcsfàscr-sc da bola rapi-'
danicnlc, c sem nunca hesitar", porque,
com a menor hesitação, elle está 'pro-,
curando maiores embaraços do que dc-.
sejaria ler.

çSo, pelo contrario, àctuardes eonií
Italf no vosso "team", tercis mais li-'
bordado no que diz resoídto á consér-
yar da bola, e «m .passal-a. •,

lEsiacs no "team" para tomardes pá:v!to tanto no ataque como na defesa, t-l
. ozarcis dus mesmos direitos, uo qnediz respeito aos passes, que os fultibaeks.

A bola eslá sempre mais segura quari»do entregue aos "fonvards" do que cni
poder dos "halvcs". W mais justo queestes usem com mais freqüência ctos
passes do que acarretem com a rc-
spòiisábilidadé da bola, Camtt!-0, riioi,
ha quem possa dar uma regra, mais de-
finiliva, sobro a questão, que a se-
gitinlc:"Emqnanlo que o "back" não «levo
ríiinca deixar, de. passar a bola imme-
iliatanicnte; ó .mais proveitoso ao "half-
baclc" carregal-a emquanto tiver o ca-
iniulio livre, .para passal-a em melhores,
condições.

Se ucttiardcs como 'Vonter-half".
não tema cs fazer uni pouco dc jogo,!
distribuindo "shools" valentes, .oni.d,
variante aos passes niethodicos jielas
alas, Algithías vezes succcdc, que cs-,
tes "shoolcs". recebidos inesperada-:
menlc pelos inimigos, Burlem bom ei-,
feiio.

it) "eenter-Imlf? nunca .sc «leve es-
cuiccer de que elle d o eixo da roda..
Elle está ali para facilitar aos scú.
companheiros toda3 as óppòrtuíiidadcsj
poss.iveis iiara augmentar o "score",
agindo tle. accordo com a sua moineii-
ianca collòcáçãò. 13evo observar as
vantagens que se offercccrcm e despcri
tar a attenção para as circuinstau.ias
especiaes deste ou daquelle movimento
do jogo. O "center-hali" <; obrigado ;(
fazer jogo absolutamente de conjunto, .
llio é indispensável a qualidade de
prompto raciocínio e dc rápida execu-j
ção «lo plano que urdiu.¦Mais uma insinuação útil. para aca-
liarmos. Como estou me dirigindo cs.
penalmente aos principiantes, rapazes
que ainda não ganharam na pratica a
experiência, que nós, mais velhos, ipos-
suiinos; aconselho-os a apanhar a bola
no trajecio. Nunca esperar apanhal-ic
de surpresa, se lhes fòr possivel evitar:
porque, quanto mais rápidos forem os
seus movimentos, tanto miais fácil llies
será desnortear os cálculos do inimigo.

Aprendei a passar a bola do modoj
ipic o vossa companheiro não perca,
tempo, nem mesmo um segundo. Não '>
forceis a oa:ar ipara assenlíorear-se da'
bola que lhe -mandardes, ou pondò-o nji
emergência de ajpoderár-se delia inespci
íabiiiieiite.

Ü meio mais fácil para òliler eslo
iiuiiorlantissinio passe, c praticar atú
que consigaes calcular a distancia, cx-
tensão, intensidade e força du vosso,
"shoot".

A'110 pratiqueis o erro muilo com-.
I HiiiHi entre os noviços, de passar ti
[bola por alio. O vosso "shoot dev',
j ter por mira collocar a bola mais ou

menos a uma jarda «lo companheiro á
quem a tlirigirdcs, de modo que elle.
possa ter os movimentos livres. Quau-í
do conseguirdes semelhante passe, po-
dcr.eis julgar-vos na estrada real do stic-<
cesso. Com este ,passe proporcionarei*
no vosso companheiro todas as chances
de apanhar a bola na melhor das emer.
gencias, <: sc elle naia conseguir, o in-
suecesso não vos poderá sor levado.em
conta; não vos poderão; aceusar dc me-
pio. negligente ou incapaz. ... i¦Como vos dizia no princi.pip. desta
conversa, passar é uma arte diilicil nos
"tcams" fortes do Soccer.

Obscrvac os grandes jogadores como
. heperd, iFrccnián, Btichan and v^craii
Woodvvard drj-cm um passe c registrar

resultado que obtém. , ',
¦Parccer-vos-á fácil, não . i Mas vos.

meus rapazes, bem sentis como esta
longe de sel-o quando vos cnçotittaçs
na wiicrgc. cià de passar, num ' uiatcli
¦dc inipó'r.tancia I

¦i^ora se observardes com attcnçiio
o 

'que 
acima vos digo, c jmzordcs cm

pratica os meus conselhos, cm repeti-
dos treinos, muito me agradecei eis ler
lido a oportunidade do conversar com-
migo alguns iiiomentos antes dc tcimi.

nada a estação.

Sala
1010.

d.;s sessues cm r.o. r.bro de
ra__-«xax»_-i

tonio V'crci.'a
pessoas.

Gcs:nl,
Orlandini, Au- 1

e nu i:a3 ov.tr«

(JVEIX_\ 1)1. 1-lHTO
O sr. Ângelo Alves, ciriirgiãò-dentis-

ta c residente.á rua Muratorj n. .;. pro-
curou a policia, do 3" districto e quci-
xou-se de que. na egreja de P. Fran-
cisco, ao sair, foi furtado num relógio
tle ouro coni a respectiva corrente, uni
lilhcte dc loteria jn. 05.S3; ^ a quantia
,e Jo? em dinheiro.

A poiicia promêttcu providenciar.

Üih ! ILip I Hüi'1'nh IlíAXSEATICA !

O leilão de hoje na Al-
fandega

Um jiiiz seccional que recebe
de mais

O minislro da Fazenda, á vista dns
informações, indeferiu o requerimento
do bacharel João l.opc-s Pereira, juiz
fcd.ral aposentado da .secção do Ama-
zenas, pedindo reconsideração do dos-
pacho que mandou sust.-.r o pagamento
de seus vencimentos e intimal-ó a reco-
lher ac-s cofres públicos as quantias in-
devidamente recebidas em 1013 e 19;.!,
visto es:ar exercendo os cargos dc in-
spcçtor do Triesotiro e cuefo de poiicia
do referido Estado.

DINHEIRO

Nos armazéns iG, 17 c 18 do Çji*s
do Porto haverá hoje, ao meio-dia,-. lei-
>_a de mercadorias caídas em cnnmiisso.
havcntlô cairo outras: ooras üe p.pe-
lão de borracha c impressas, poiiuina-
rias, livros impressos, roupas e o.qe-.o^
A, uso. flores arrlficiaw, trens. de. co-
zinha, sabonetes nicdicinzes, pmc.i= c
.,,-.'_-_ A„ *f--;Í0S.

sob jóias c cautelí3
do Monte de Soe-

torro, condições especiaes — .5 c 47,
rua Luiz de Camões. C_£a Coutliier.
Funda Ia cni iS-'

oiru AÕs.vi/r.vn db üsi
ELECIHICO

Ao saltir de um électrico, linha En-
g"nho de Dentro. Iiontem, 11a praça
ò.iiaze, d. Aritonii Jaciniha dc/.Mcnc-
zes, rcsi.lo.ito á rua Senador. 1 oiono-.
n. 1.1. caiu, deslocando um pe. A
sistencia tnedicou-a t fe-a rccolacr
sua residencia.

A classificação de can-
didatos no concurso
de Contabilidade da

Guerra
O coronel Alfredo Ernesto de Souza,

di ector da Contabilidade da Guerra,
entregou lionlem a lista dos candidatos
classificados no «'.'.imo concurso rcau-
rido naqueila repartição, para ,.prcen:
.hiniento de tres vagas dc 4"s..ott'ci.vcs.

O; candidatos -foram classificados na
seguinte ordem: Isolino Alonso, Adlic-
„•_- Rocha, Oscar Bandeira, Humberto
Pereira Gonçalves, Joaquim Henrique
Coittitilío, Clotariq Alves. .Borges. João
Lisboa Braga, Luiz Castilho dc C..r.a^
lho, Antoiíio de Almeida Rpzendo, Luiz
Oswaldo de Souza. Arlmdo bticupira-
1 ütlicrd dc Carvalho Ferreira, Josc
.Tomiui-ii Ferreira da Silva c Aldeinir

,ccr0a J'' *_,.««¦— '

0 sr. Antônio Carlos
viaja

1 v Iiontem, pela manhã, embarcou na
' fccntral, para Barbàccna, o dr. Antônio j

Caries "leader" da Câmara. |
ex. de::iarir-Sí4 pouco naquella tt;;

de mineira. '»°

Úma criminosa presa
"CHINA DO PAIM" NAS CARRA»

DA POLICIA .
Na zona do meretrício baralo da rua

do 'Nuiici.i, era iriliito conhecida a'
"China, do Paim", v.ilgo da decáida
Marictta Mendes de jesus.

Esta rapariga, -porque o amante,
•'Camisa do Paraíso", a desprezasse,
resolveu vingar-se deile. Aproveitando
a oceasião cm que dormia, despejou su-
bre elle o seu revolver, matando-o m-
.taniancaiiiènte. *

A rapariga aproveitou o momento rlc
pânico estabelecido, pela madrugada,
quando se verificou o. crime, ..para tu-
gir ápresentando-se dias depois.

Ò -irocesso correu 05 seus tramites
'"Kac-s. até a pronuncia, c hontem íoi
í".-. presa por agentes do Corpo do
Segurança Publica e removida para a,
Detenção;

Oliveira Lim
o

V=-1 C.iri
"icidu'

;oue'c, que amisos e admirado,
res offercccni ao ministro . Oliveira
lima. reálizar-se-á impretcrivclmcn! .
hoje ás S horas da noite, no e:.lão de

as «Ia As.;cs:ação dos Empregado.
Conmiercio, á Avenida Central, .

e»

:¦-¦¦'
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¦' Foi hontem apresentada ao Conselho
Municipal a seguinte representação ;

Ivxmo. Sr. Presidente e mais mcin-
fctos do Conselho Municipal.

IV' vossa deliberação submette o in-
eluso abaixo assignado de alguns nego-
iciantes, proprietários e moradores nos
Suburbios, que farão grande economia
com a approvação da tabeliã referente
fitos apparelhos, telephonicos nos (subtir-
Mos), tendo por fim modificar o regi-
or.cn actual de talrifas nestas localida-
ides, adoptando-se uma-tabeliã de iprc-
<;os, confonme está cm discussão no
(Conselho Municiai e segundo o uso
<;iie o morador ou assignante fizer do
lelejihone.

BgNJ.UtW MaCAUIAES,
Director d'"0 Suburbano",

«Rio, 7 de novembro de 191C,

. Nós abaixo assignados, moradores nos
subúrbios, declaramos que estamos dc
pleno accôrdo com a tabeliã dos ser-
.viços telephonicos acliialincntc em dis-
cussão no Conselho Municipal, relativa-
mente aos subúrbios, porque barateia
cSse serviço, havendo, .portanto, grande
Jiiçro coin a adopção da nova tabeliã.

ÍRio, 3 dc novembro dc 101G

Odiaviaiio Ferreira das Chagas (agente
tonnnercial), rua Gregorio Neves n. 33.

Francisco Joaquim Puget (commer-
feio)'; rua Archias Cordeiro 11, 1.4,

Paulino José da Silva (empregado pu-
tlico), rua Imperial u. 17.

Manoel. Rodrigues da Silva (seccos c
folhados), rua Archias Cordeiro 17&,

Gezar de Almeida (empregado pnbli-
<o), rua Carolina Mcycr n, 54.

Antônio Borges de Oliveira (com-
ínercio), .rua. Angélica 11. 12.

Alberto Figueiredo Pimentel (empre--'tftdo publico), rua Izoüna o. 2, Meyer.
¦ Arnaldo Pereira da Moita (emprega-
tb publico), rua Curupaity n. 85.

Ventura Cf Costa (botequim), rua
1,1'diias Cordeiro n. 242.

João G. da Silva (funecionario pu-
lli.o), rua Silva Rebello tt. 1.

Avelino, iFerraz de Araújo, (énfprcga-'do 
publico); rua Cardoso 11. 187.

Olympio Martins de Maura (eomincr-'cio), rua. Alice n. 64,
Manoel da Silva Vasconcellos (com-

iacroio), rua, Piauhy,. n, 194;
_ Sfcrraz St Carneiro (restauram), nia'Archias Cordeiro n; 204,

lEuripcdcs Dias 1 de Moura (commer-
leio), rua Zeferino n. 27.

Kdmundo Dias dc Moura (empregado
publico), rua Zcfcrina n, to

tUduardo Dias de Moura.(commercio),
rua Tavares n. 237,

Kruesto Eugênio de Castro (empre-
gado publico), rua Dr. Dias da Cruz
ai. 2S1.

ft.íiriano de Siqueira Cavalcanti (cm-
pregado publico), rua de Ciicliamliy
It. 230.

'Ruy dc Almeida (empregado publi-
CO), rua Fadilha n. 12O.

«Eencdicto Peres dos Santos (com-
ipercio), rua Angélica a. 12,

.Ernesto Dias do Nascimento (cmpic-
fcsdo publico), rua Angélica ti, 59.

INálíor Paim- (airurgião «dentista), rua
dique Estrada (Meyer 11. o.

Manoel Agostinho pereira (icstatt-¦rnul), rua, Dr. Dias da Crus! it. 143.
•Luiz Abreu Vieira (empregado pu-

blico), rua Zcfcrina ri: 164.
INcslor Teixeira (empregado publico),

jrtia Maria Calmon-11. 45.
Cláudio de Moraes (empregado pu-

Uico), rua José Bonifácio 11. 76.
Henrique Cabral dc -Mello (açougue),

jflta Archias Cordeiro 11, 155.
Pedro Abrantes de Oliveira (nego-

jejüntc); rua Clarimtmdo- <lc Mello 272.
Jacintho Clirispini (alfaiataria), rua

l&rcliiás Cordeiro n, 224.
(Ernesto Vaz da Silva (E. Federal);

rua Im.-«criai n. 126.
João da Rosa Silveira (barbeiro), rua

Aicliias Cordeiro u. 137.
'Gaspar da Silva Fraga (cominerc:o),

hlti Archias Cordeiro n; 135.
Oswaldo Teixeira de 'Faria (comnicr-

feio), rua Figueiredo 11. 67 (Mcycr,
.Frederico J. Umgrcden (fazendas),

5tt,i Archias Cordeiro n. 133.
J. C. dc Castro (loja de calcados)',

rua Archias Cotxlciro n. 19S.
Joaquim Guimarães (commercio); ma

fttlgçlica n. 57.
Eduardo Ferreira (commercio), rua

Carolina Mcycr 11. 67.
Octavio Júlio dc Medeiros (!-. Pu-

Uico), Estrada -Ií, de Santa Cruz nu-
mero 2.129.

«Carlos de Carvalho (ccwmncrcio),'travessa 
Paraná n. 33.

Cypi-iano Almeida (êommcrcio), rua
(Archias Cordeiro 11. 200.

Corrca & Teixeira (Cate Portlictlsi),
rua Archias Cordeiro 11. 20B,

«Decio de Oliveira & C. (pharmacia),
jrtia Archias Cordeiro 11. 220.

Manoel Maia (confeitaria), rua .'v-
chiu.i Cordeiro lt. 210.

(Manoel Maia (confeitaria'), rua Dr.
Dias da Cruz 11. i|n.

ílaroldo Maia Guimarães' (comnicr-'íio), rua Cachamby 11. 354,
Antônio Dias Teixeira (commercio),

jrt.a Angélica 11. S.|.' IFclippe Siteiinaelor (commercio), rua
jArehins Cordeiro 11. ;io.

Orlando Maura (Çiiiema Mascotlc),
ii',,'i Archias Cordeiro n, 230.

«M. Borges & Irmão (padaria), rua
Arclii.is Cordeiro 11. 244.

íKrii.-ini iF. Santos (pliarmaccutico),
Itttt Silva Rabcllo 11. 98.

Annibal de Andrade (cirurgião deu-
lista), rua Sil# Rabcllo 11. 23.

Argêniiro Souza (E. Publico), rua
Dr. Dias da Cruz 11. 113.

Luiz. Nunes Sampaio (agente com-
tvcrcial), rua Conslança Teixeira n. 57.

(Manoel Marques (commercio). rua
Joaquim Meyer 11. :o. j

¦Manoel Pinto (barbinrta), rua Ar-,
frlüas Cordeiro n. 240.

Lconcio de Souza Marinho

I Joaquim Marinho da Cunha''(com-
ntcriáo), rua Torres Sobrinho n.. 13.

J. Pinheiro (commercio), rua Ai-
chias Cordeiro n. 384.

João Luiz de Lima..(iE. Publico), rua
24 de Maio ti. 561.

Djalma Ramos (E. Publico), rua
Alice n. 23, • _ ¦'¦

Ascendyno Camaz (commercio), tra-
vessa General Bellcgard n. 35.

Alfredo Coração (commercio), rua
fiarão do Bom Retiro n. 9.

Alberto «Martins (commercio), rua
Dr. Manoel Victorino n. 121.

Antônio Alves Pinhão (café c bilba-
res)', rua Dri Manoel Victorino n. 137.

Octavio Avellar Moraes.. (E.- Publico),
tua Cupertino 11. 3.

Luiz Villa. Tosta (comnicrcio), rua
Elias da Silva n.aSp.

Jorge Gonçalves (commercio), rua
E11genho.de Dentro ü. 133.

Orlando da Rocha Lagden (E. Pu-
Uico), rua Laboratório n. jB.

'Ròsclino de Araújo (operário), rua
Engenho dé .Dentro n. 54.

José da Fonseca Moateiro (oommer-
cio), rua Engenho de Dentro u. 3.

Álvaro .Martins da Cunha (E. Publi-
co), rua Paraná n. 189.

'Geraldo José. Doiningues (proprjeta-
rio) ^ rua Castro: Alves n. 190.

Manoel: Cazenniro Rosa (contmercio),
rua Araújo Leitão 11. 51.

¦Manoel José Pires (agente commer-
cal), rua Araújo Leitão .11. 53.

Armindo Alves de Magalhães (pro-
prietario), ma Archias Cordeiro n. 101,

Álvaro Armando da Costa (commer-
cio), «a Dr. Dias da Cruz n, 191 -.

Jiivenato João Velloso (commercio),
rua Santa Philomena n. 50, Piedade.

Álvaro Pereira da Silva (commercio),
tua.S. 'Francisco Xavier n. 844.

¦Mário de Aranjo (commercio), rua
S. «Francisco Xavier n. 146.

Júlio Caitxloso (commercio), rua Joa-
quita Meyer n. 119.
: Jo5o Fernandes (conunercio), rua
Dr. Frontin n. 99.

: Jacob Pálmieri (conunercio), rua
V. Romana n. 86,

Oscar Moreira Peixoto (commercio),
rua Imperial n. 174,

| João de Araújo 'Filho- (coroas e cai-
xões), rua Archtàis Cordeiro n. 222,

L. Pcreü & C, (photographia), rua
Archias Cordeiro -11. 254.

j Eduardo & Martins (coroas c cai-
««les), rua-Dr. Dias da Cruz n. 151.

José Pacheco de Castro (ferraria),
rua Lia Barbosa n. 23.

Carlos Schcslímer- (barbeiro e- cabel-
Icirciro), rua Dr. Dias da Cruz o. 181.

José 'Maria de Oliveira (leiteria), rua
Dr. Dias da Cruz n. 14.

Araniudo de 'Freitas Albuquerque (em-
pregado publico), rua Div Dias da
Cntz n.' 72.

Moreira & Viegas (fabrica de cerve-'ja), 
rua Dr, Dias da Cruz n. 6.

| Chaves & Sant'Anna (café e bilha-
res), rua Dr. Dias da Cruz n. 2.

; José Affonso Ramos (líquidos e co-
jmestivéis); nta Archias Cordeiro n; 246,

José Ignacio Rodrigues (casa de mo-
veis), rua Archias Cordeiro 11. 248.

iFcmnndes & Figueiredo (padaria),
rua Archias Cordeiro 11, 466.

José Maria da Motta (acouguc), rua
Archias Cordeiro ii. 460.

Barros Mendes & Neves (seccos c
molhados ,e. ferragens), rua Archias
Cordeiro 11. 452.

Neves & Barros (seccos c molhados)
tua Archias Cordeiro ri. 4CS.

Adalgiza de llarros (loja de calça
dos), rua Carolina «Mcycr .1. 12.

J. da Silva & C. (seccos c molhados)
rua I.níparial 11. 225.

iFigiiçiredo & Carvalho (seccos c mo-
Iliados), rua Imperial 11, .2.16.

Santos & Garcia (padaria), rua Im-
pcrial 11, 223,

'•Francisco Sampaio Vieira & Irmão
(madeiras e materiacs), praça do En-
genho Novo ri. 40,

Antônio Marques Mariano (restatt--.-ant), rua da Estação 11. 1.
Antônio «Rodrigues' da Fonseca (pro-

prietario), rua da Eslação 11. 60.
José Joaquim Alves de Carvalho

(proprietário), rua Bemfica o; 15.
Amadeu da Rocha (botequim c cita-

rataria), rua Bemfica n. 1.
José Cõpçllo (fazendas), rua Bem-

fica 11. 7.
Padre Julião Cáiittter (egreja do Co-

ração de Maria), rua Cardoso Meyer.
Irmão José Monteiro (egreja do Co-

ração dc Maria), rua Cardoso Meyer.
Luiz Lopes (artista), rua Cardoso

11. 54.
Castello & Castro (reslaurant), rua

Manoel Victorino n. 107.
Araújo & C. (flores naturaes c ser-

viços funerários), rua Dr. Manuel Vi-
clorino 11. 121.

Miranda ti Gonçalves (Confeitaria
Tu ris), rua Dr. Manoel Victorino 133.

¦Pedro Pinto de Miranda (Usina Pa-
liiíieaçiio Pilar), Estrada Real dc San-
ta Cruz n, 2.018.

tFcrciira & Sécco (casa de frutas),
rua Barão do Bom Retiro 11. 2.

Alfredo Sccco (barbearia), rua Barão
d-i Bom Retiro 11. o-A".

¦Silva fè Salomão (leiteria), rua En-
genho de Dentro ri; 2;.

Alberto I.opes ü' C. (pliarmacia), nta
Engenho dc Dentro 11. 26,

Joaquim José Mendes (caldo de
c.iniia), rua Engenho de Dentro n. 15.

Coelho & Souza (Confeitaria Erige-
nho de Dentro), rua Dr. Manoel Vi-
ctorino n, 139,

Tavares & Tavares (restauram), rua
Dr. 'Manoel Vicíotirio 11. 110.

Anaclcío dc Oliveira Gaclinriiüb (bo-
tequini), 111.1 Dr. Manoel Victorino
11. 113.

Rodrigues & 1,'opcs (padaria), rua
r.tdiih.1 n. 2.

Bernardo da Silva Machado (bote-
quini), rua Archias Cordeiro n. 676.

Antônio José Moraes (botequim), rua
Archias Cordeiro 11. 674.

Pedro Alhatiázio -:ic Oliveira (om-
pregado publico), rua Prudente dc Mo-
raes n. 15S.

pu-

Jiüco
Tc

;ti-.;.
I,

Alio.
lv'fr,.,

Cl
ftic'..

. rua José Bonifácio n.
:•':,-; Rocha (official elo
Cachamby ri. 179.

Alves Reis (proprit

(E.

'. xcrc:'.ol,

es de Carvalho Coelho (cotr.
rua Moura 11. S.|.

nle Salgado Pollery (commer-
1 Archias Cordeiro 1;. -.15.

Thomaz do Amaral Vasconcellos, rua
C.dntos Titara 11. 20.

Err.ani Siqueira (commercio), tua
fachaniby n. 62.

Orlando dc Vcrtiey Campcllo (ofíi-
tis! üo Extírcitol, rua Duque Estrada
Meyer 11. 122.

Alfredo Fer-.eira da. Silva (comtncr-
i:' '), tom Dr. Dias iia Cruz a. 180,.

José Sadócl; de Sá (empregado
blico), rua Cachamby n. ;;S.

Manoel Fernandes de 'Oliveira, (em-
.srégádo publico), rua Moura n. 117.

'Hugo Gomes (empregado no Banco
Allómão Transatlaiilico), rua Piauhy
n. a.!-

Felix llastos Carnaúba, rua Silva Ra-
bello 11. M.

Francisco de Paula Fevereiro dc Oli-
veira (proprietário), rua da Matriz nu-
mero C>ú (Engenho Novo).

Carlos Joaquim de Almeida (déspá-
chánle geral da Alfãiidégà); rua Doutor
Dias da Cruz 11. 3S1.

Enrico José- Fernandes (Cltarútarià
Mejcr), estação <io Mcycr.

Dr. Claudiáno Cavalcanti (medico),
rua Dr. Manoel Virlorino 11. ?oi.

Ca-.los A. Guilhõii (empregado -r.'.ibli-
cri, nu Vinte c Quatro Je Maio 11. 36.

Litciaco Marques (commerçio)i Ca-
mmho dos Pilares 11, 49,

Luiz Pereira da Silra (padaria), rua
Dr. Dias da Cruz n, 1.

Aatonio Joaquim' dc Carvalho (bote-
quiril c rcstauriírrt); rua Dr. Dias da
Cmz n. 153.

Pcríssé fi: C. (pliarmacia), rua Doutor
Dias da Cruz n. 163.

'B-nedicto da Costa Fillio (negoclan-'te), ma Angélica n. u.
Antônio Chrispim (agente couuner-

ciai), rua Caroliga Meyer n. 27.
Dr. Arthur Ribeiro da Fonseca (me-dico), rua Dr. Dias da Cruz 11. 301.b Manoel Pereira (negociante), rua

Joaquim Meyar 11. 43.'Bernardino Gomes Cardoso (empre-gado publico), travessa-Rio Grande doNorte n. 106.
Santos & Diogo (Padaria Boa Vis-ta), rua Vinte e Quatro deiMaio n. 613.
Abrahão Simão & C. (café e bilha-

res), rua Archias Cordeiro 11. 450.¦ Alrthur Rodrigues iDurãcs (proprieta-rio), rua Maria José 11. 137.'Manoel Vieira da Silva & C. (seccosf molhados), ma Capitão Macieira 11. 2.
> Victorino José (negociante), rua da

Estação 11, 43.
Albano José de Souza (conunercio),rua da Estaçüo 11. 8.
Arthur Alves Vianna (Imprensa), rua

da Estação a; 10.
José Cervcira (loja de calçados), rua

dr. Estação n. 40,"Concentração Republicana Subtirba-
na", pelo seu Presidente Manoel Viei-
ra da Silva-^Séde, rua da Estação 44.Constança Amaral (proprietária), "iFa-
zenda- ido Càmpinho",

Germano, dos Santos (botequim),-rua•Maria José »i 104,.
Madeira & Alfrantcs (padaria), rua

Maria José n. 106.
Antônio Joaquim Vieira, rua Maria

José n. 1:0.
«Maria Goden & Baptista (seccos e

molhados), rua Maria José fl, tio.
Silva Sc C. (açougue), rua Maria José

n. 112.
Manoel «Mau-ques (armazém de seccos

e molhados), rua Maria José 11. 134.
Oliveira tSv Irmão (seccos e molha-

dÒ9), ma Maria José 11. 62.
A. Ferreira & C. (seccos e molha-

dos), rua Maria José ii. 60.' G. M. B. Leal.(seccos c molhados),
rua Lopes n. 2115.

Barbosa Pinto & Dias (seccos c nio-
IhadOs), rua Domingos Lopes n; 213.

«J%ia.;Gorra (fazendas e modas); rua
Lopes ns. 199 a 201.

«Pached Mahhuz (fazendas c modas),
rua Lopes n. 195.

Alves & Oliveira (casa de coròiis),
rua Carolina Machado n; 200.

¦Sebastião Primo.<S"C; (armarinho),
rua João Vicente n. 5.. •

Antônio Rodrigues de Almeida (ar-mnzciii de seccos c molhados), ma
Piauhy n. 1.

Abidão Jorge (fazendas c arniari-
nlio), rua Arcliias Coirdeiro n.. 426.

Alberto Castro (armarinho), rua Ar-
chias Cordeiro n. .242.

A. Figueiredo (alfaiataria), rua Ar-
chiàs' Cordeiro 11. 240.

^ Dr. João Pcdrino de Albuquerque
(advogado), rua D. Isabel n. 102.

j Luiz Lopes Rodrigues (commercio),
irua Boa Vista n. 60.

José Villalba (empregado publico),
rua Senador Furtado n. 81.

Deoclceio Pinto dos Santos Ferreira
(empregado publico), rua Antunes Gar-
cia n. it,

José Gabriel ida Luz (empregado pu-
blico), rua Clariinundo dc Mello 11. 325¦Alberto Pedro Corrêa (empregado
publico), rua Silva Rego n. 49.

Waldemar Lopes Ferreira (emprega-
do publico), rua João Vicente ti. 13.

Francisco do Amaral 'Ferreira (em-
pregado publico), rua Primo Tcixei-
ra 11. 15.

¦Antônio Pacheco (empregado publi-
co), ma João Vicente 11. 2.

Oscar Fernandes Lourenço (empre-
gado publico), rua Teixeira Tinto 11. 15,

Antônio Bezerra da Silva (emprega-
do publico), ,iua do Rocha n. 5G.

Augusto Saraiva (empregado publi-
co), rua Viuva Cláudio n. 502.

João Faria Costa (proprietário), rua;
Silva Rego n. 51.

João Cardoso (proprietário), rua Sil-
Mi Rego 11. 47.

redro Silva Queiroz (proprietário),
tr.a Viuva Cláudio n. 304.

Augusto Rodrigues Ramos (despa-
diante municipal),«rua Silva n. 32.

Octavio Teixeira da Silva (despa-
chante municipal), rua D. Maria n. 83.

Augusto Teixeira (empregado publi-
co), rua Silva 11. 17,

Antônio Martins & C. (leiteria), rua
Domingos Lopes 11. 300.

Assumpção &, Alves (pedreira c • ola-
na), ma Muriquipary ri, 200,

Dnmião Mattos (proprietário;, tra-
vessa Lcopoldina 11. 21.

Antônio Pacheco de Oliveira (empre-
gado publico), travessa Lcopoldina 19.

Antônio Pereira Júnior (pi-oprietá-
rio), travessa Leopoldina 11. 27.

Gregorio Pacheco (proprietário), tra-
vessa Lcopoldina 11. 17.'

Eelmiro Gomes Braga (empregado
publico), rua Pernambuco 11;.. 17.

João dc Oliveira Rodrigues (propric-
tario),.

Sylvio Teixeira da Silva (proprieta-
lio), rua Sá 11. 4.

Albano Lima (empregado jiublico),
rua Fagundes Varella 11. 74.

Alfredo Pereira (proprietário), rua
Dias da Silva 11, n.

Álvaro Teixeira (negociante, pairei-
r.O, rua Noemia Corrêa 11. 3.' Castro e"i Girão (botequim), rua Viu-
te c Cinco de Marco 11. 5S.

Gonçalves & Fonseca (estância dc
lenha), rua Souza Barros 11. 158.

Rodrigues & Queiroz (botequim), rua
Souza llarros n.'15S.

Antônio Queiroz da Silva (proprieta-
rio), rua Coronel llorja Reis 11. 53."Sociedade União Comiúerciãl Subur-
bana do Rio dc Janeiro", pelo seu Prc-
sidente Antônio Queiroz da Silva —
Sede, rua du Engenho de Dentro 11. 14.

Antônio Silva Couto Júnior (empre-
gado publico), rua S. Braz 11. 9, Todos
os Santos.

José Chlalano (Alfaiataria Italo-Bra-
siloira); rua Dr. Bulhões 11. r.|.

C. S, Pires (ferragens), rua DóV.tor
Manoel Victorino ri; 1C9, Engenho de
Dentro.

Thomaz, Irmão & C. (fazendas c mo-
das), rua José dos Reis n. 139.

Moita & Ferreira (armazém -de seccos
c molhados), fita Coronel llorja Reis
11. 141.

Alexandre José dc Souza (rasa dc
moveis), rua Goyaz 11. 402, Piedade.

Bento de Figueiredo (loja dc calça-
dos), rua do 'Engenho de Dentro 11. 16.

Antônio Vieira Pacheco (açougue),
mia «Coronel Bor.ia Reis 11. i.jfi.

S.S. Pires (ferragens), rua Elias da
Silva 11. 2S3, Quintino Bocayuva.

Francisco dc Souza Ribeiro (baibca-
ria), rua Coronel Boria Reis 11. r

Dr. Aristides Cairo (medico), nia
Imperial 11. iéíí.

João Corrêa (Pharmacia Popular),
n-.a Archias Cordeiro 11. 212. Mcycr.

'Figueira &-Rodrigues (Padaria Goyaz)
rua Goyaz n. 372, Piedade.

Chaves & Comes (Padaria Piedade),
má Goyaz ri. 400, Piedade.

.Ferreira & Goulart (líquidos c comes-
tiveisl. rua Goyaz n. 392; Piedade.

Yictor Costa (coroas e serviços fu-
ncrarios), rua Goyaz u. 428, Piedade,

Arnaldo José Ribeiro & Irmão (mo-
veis), rua Dr. Manoel Victorino 11. 579.

José Lourenço Rodrigues (padaria c
confeitaria), rua Assis Carneiro n, ifi.

¦Figueira S-. Delphim (padaria c con-
feitarifl), rua Elias da Silva n. 287.

Uma associação protectora de
aprendizes

O Arsenal de .Guerra é uma das ro.
partições publicas desta capital'ciá rftit"
abundam as associações de operários
dé diversas espécies, todas procurandobeneficiar os seus sócios. Ahi viycm
c prosperam cooperativas de genWosalimentícios, associações que emprestam
d:nheiro, fornecem remédios, assistência
medica c auxílios funerários. ¦ •'•¦
; Infelizmente, essas sociedades? pelaunprevidcncia dos seus sócios, dffiXiun
¦muito a desejar, .poYque, en vez dé bè-
iieficial-os, vae contribuindo pira lhes
tomar a vida cada vez mais difficil- e
penosa.

Foi deante desta situação que alguns'
operários ilivcram uma idéa digna--de
applausos: a instituição de uma caixa
previdente dos aprendizes. , _._-*, -

Essa idéa, que tomou incremento; dis-
põe hoje de grande sympathia c até
da protecção do director do Arscriarüè,.
Guerra'. ;
; Vimos as^ bases que. presidem a| essai
iniciativa. E' intento dos iniciadores+cs-
tiinular entre os aprendizes o'amor ao
trabalho e o espirito econômico, assim
como garantir-lhes um pecúlio para o
futuro, sem o menor ¦sacrificio. Os so-
cios fafto apenas tinia entrada de. 5$;
essa quantia, applieada convenicntemçnr
¦te, dará os necessários recursos pára
serem divididos semestralmente "pelos
sócios c depositados na Caixa' Eco-
noinica. ,.-• :. •

Destacando-se das outras associações,
não sú pela. sua real vantagem, .como
.pela novidade dos -seus moldes," cértQ
essa associação de classe será bafejada
.pelo auxilio do director dese cstajielc-
cimento; coronel Achyllcs Pederneiras.

NO CATTETE

o ira
I' ISob a presidência do c-hefe da Nação,
reuniu-se, hontem, o Ministério, no pa-
lacio do governo,' para o despacho col-
lectivo, tendo sido assignados decretos
das pastas seguintes :
-IxrttRioR

Saticcionando a resolução legislativa
que autoriza « abertura do credito dc
2:400^000, siipplementar á verba 13'
do art. 2° da lei n. 3.089, de 8 de ja-
neiro de 1916; Crcando mais uma bri-
gada de infanteria de guardas nacio-
umes na comarca da capital do iEstado
de Minas Geraes; Abrindo o credito
•supplemeutar de quo trata o decreto
legislativo n. 3187, desta data; Conce-
dendo a gratificação addicional : de
3 "l" dos vencimentos a,Pedro de As-
sis, professor do Instituto Nacional de
Musica; de 33 "l" ao dr. Antônio Ja-
nuario Pinto- Fwaz, professor cathe-
dratico' da Faculdade de Direito de São
Paulo, .,
Guerra

Transferindo: na arma de infanteria,
os capitãc-3 José Pereira de Miranda da
3V companhia do 47" de caçadores para
a 1" do 16" do C regimento, e João
Baptista dc Moura Carvalho desta com-
panhia, Ixitalhão e regimento para a
3" do 47" de caçadores; Reformando:
o capitão da arma dc cavallaria Alce-
liiadt-s Cezar Plaisant; c o sargento
ajudante do 40 regimento de infanteria
Waldcmiro Bonifácio do Livramento.
Mmu.níia

Promovendo: No Corpo dc Enge-
nheiros Machinistas Navaes, por anti-
guidade, ao posto de 1° tenente, o gra-
duado Henrique Cleuientino da Costa;
A chefe de secção da Directoria Geral
da Contabilidade da Marinha, o i" oífi-
ciai da mesma repartição Ricardo Bar-
radas Muniz; Exonerando, o contra-
almirante Henrique Adalberto Thedim
Costa, do cargo de inspector da Mari-
n'|ia, conforme pediu; Graduando, no
Corpo de Engenheiros Machinistas Na-
v es, em i" tenente, o 2° José Corrêa
d-- Mello; Concedendo a medalha mi-
litar a diversos inferiores e praças da
Marinha.

Faziíkdá
Apjrovando as alterações feitas nos

¦estatutos da Companhia do Scgu.os"Indcmnizadora", pela assembléa geral
extraordinária, realizada a 12 de julho
dj 1916 ; Sanccionaudo a resolução le-
gitlaliva oue autoriza o Poder Executi-
vo a abrir, pelo Ministério da Fazenda,
o credito especial dc 20:567^150» para
pagamento devido a d. d, Cecília To-
ledo dc Oliveira Lisboa c Alzira Lis-
boa Moreira da Fonseca, cm virtude de
sentença judiciaria.
VlAÇAO

Approvaudo o projecto dc uma pon-
te de 20 metros de vão, para o trecho
<lé 'São Luiz-Rosario, da Estrada de
Ferro São Luiz a Caxias, c o respecti-
vo .orçamento, na importância de ....
24 :o8o$ooo; Aposentando Ataliba Ba-
silio de Souza, no logar de carteiro ru-
rei de -i" classe dá directoria geral dos
Correios.
ACHICtUtCRA

Concedendo autorização a "Ilollán-
dschc. Zuid-Aincrika Handel-Maatschap-
pv" (Companhia Ilollantleza de Com-
mercio- da America do 'S11D, para fun-
ceionar na Republica; Exonerando, por
abandono de cargo, o dr. Artliur do
Prado, de lente cathedratico da Escola
Superior de Agricultura e Medicina Vc-
terinaria em Pinheiros; Supprimindo:
um logar dc auxiliar technico, 110 qua-
dro do pessoal dd serviço de Industria
Pastoril c o logar de mestre para o fa-
lírico de queijo do^ quadro do pessoal
da Escola dc Lacticinios de Barbacena;
Concedendo patentes de invenção a:
Manoel Pinto Gaspar, de um apparelho
destinado a distribuir o ar nas «alas de
espectaculos e onde a hygiene aconsc-
Ihar, denominado' "Renovador Piicumo
systema Gaspar"; Pedro Volchau, de
iiii, utensílio dc garantia, para medi-
ções denominado 'tMctro Volchan"; II.
Kroiicnlicrg,/Je um novo apparelho sce-
cador ou aquecedor ou esfriador dc ce-

,13* n,„ ,„ u-rni*. ' rtaes' eaíí c outros grãos; Gustavo
ripnnsiirt. n^c^r1, iw;„r iSúJT Adolpho Pliiligrct. de um novo processo°f-^No'HeSFn 

Si?ô hulo- Do^' Maú™ 'ilull,slrial "ara a»">c>UÍcação
lia BTruel U"""'"!da procedência dé?mercadorias; Tho-: 

; inaz Kemplay Irwin, dc apcrfeiçontnoi-
|TT|^***>*^<*" ''"' ' tos em hydro-eXL-ractor-es ou machinas.

centrifuga» ou semelhantes; Ritcr Gon-
ley Maniifacturing Company, de aper-
íeiçoanientos cm aoparelhos de a ferro-
Hianicii-io de retortas dc gaz; Cartcr
White, de: um processo aperfeiçoado pa-
ira. lrataiucuto.':do oleos iv.-inerae3«- dos
seus 'resíduos; E. 'O. Braga de um mo-
vel que pódc ser arriiado tm banco ou
cama.

¦—Kl m %*m

iMoKl-lsolÉ
Ernesto Soon

IBRONCHITERwqwtói, Asthma.
[ Tiberc»l»H pnlaoaar.

GRANDE TÔNICO
IMn o appe.tte e uroilií alorca rascuisr.

SKANADO «CHdiNirM 1«

A instrucção militar no
Tiro 11,7

¦7 -foi
o lio

noite,

noite,

noite,.

Commuiiicam-iios:"Pela secretaria do Tiro n.
organizado para o corrente mez,
rario para as turmas de atiradores
candidatos ao exame de reservistas, o
qual ficou assim dividido:

Segundas-feiras, ás K horas dã noite,
1* turma c 4" grupo da extra.

Terças-feiras, ás 8 'horas da
1° grupo da turma extra.

Quartas-feiras,, ás S lioras da
ensaio da banda dc musica.

Quintas-feiras, ás S horas da
s" turma < 2° grupo da extra.

Sextas-feiras, ás. 8 horas' da noite; -3°
.grupo da turma extra.

Sabbados; ás 8 horas da noite, in-
strucção para os graduados.

Domingos, das 5 da manhã ás 6 lio.
ras da tarde, instrucção de infanteria "e
exercicio de tiro.

Pelo presidente c instruetor do Tiro
n. 7 foi mandado, observar «ela secre-
tarja daquella sociedade de Tiro, . a
mais idomplcta fiscalização nas faltas, c
3uc 

sffjain imniedialamento excluídos
as respectivas turmas lodo c qualqueratirador que tenha faltado nos exerci-

cios mais de duas vezes, de aecordo
com o Regulamento em vigor."

Sociaes

Phym&tol ^'ura tossc c routi"'"

Uma irregularidade ca Centrai
Escrêvéin-íios de Juiz de Fora:'•Venho por esta trazer-lhe uma. gra-

vc irregularidade da Central, qite éxtííí.
ordinariamente tem prejudicado a elas-
sc dos viajantes coinmerciaes, c é a -oe-
guinte: o viajante que possuir cader-
nela Idlometrica, que dá direi-lo . a
30^ °j° dc abatimento nas amostras.,(e•
até o simples bilhete dá esse direito)
será obrigado a visar sua cadòrricta jlís-tamento pata o ponto do destiui das
amostras, acompanhaiido-as; dc forma
que o explorado viajante tem que- ge-
mer com os fretes de trens rápidos,
quando em viagens grandes c que te-
nha dc utilizar-se destes trens 011 eu-
tão fazer seguir suas malas de expresso
ou mixto e viajar juntamente com ',1's
incsnras, pois não se pode déspaclial-as
de nijxto ou expresso anteriormente,'c
seguir-se de rápido com as vantagens
oflerecidas. Penso que isto deverá ser
um mal entendido dos srs. agentes; e

Navegação entre Portlgal e
Brasil

Tem. despcrlado entre nós grande in-
leresse as noticias rccem-chcgadas, dan-
do como approvadas pelo governo por-•tuguez as 'bases para a carreira dc na-
vcgáção .entre os dois paizes.

A Câmara Portugueza de ¦Commercio
e Industria do Rio de Janeiro recebeu
ainda do seu delegado cm Lisboa o sc-
guinte telcgranima :"Gamará Portuguesa — Rio — Ap-

Oito vapo-sendo assim, seria muito razoável que I provada carreira navegação
a administração da .Estrada expedisse 1 res — Ramiro Leão.
uma ordem clara o, .positiva aos seus j Ao presidente do Ministério enviou a
funecionarios. Subscrevendo.-iuo» com
C-reyado apreço, sou dc.v.- s. amu
obv" — Augusto Uaud-cira."

cr"

MIMSTEltlO I).V FAZENDA

Exoneração de um e nomeação
¦ «le dois eollectores

O ministro da Fazenda, por acto de
liontcm, nomeou Ernesto Nunes Alves
pr.ra o logar dc collector das relidas íe-
deraes cm Jamcnio, S. Paulo, o,.Tose-Pires 'Mello, para .idêntico logar' cm¦Manacapiruru', Cadajaz e Coary, Ama-
zonas, c i-xout-ron, -a pedido, José Anto-
nio de Mello desse cargo.

¦¦ m mm » m

o seguinte agrade-

T«A'É'AiMEMO DO ESTÔMAGO
VISANDO O EfGAlíO. UK1XAS

E INTESTINOS COM O

TRINOZ
ERNESTO SOUZA

lüxtrnrto fluido dns (res no-
zes : Nor, dc Kol.i, Noz Voiiiien
e Noz Mosendn. contendo niiidu-
n MEIíISSA. o ANIZ e o GF1K-
VÃO—OYSIMífSIA. ANEMIA,
i>i:himi».\i)e neuvosa. sifiãi
digestões, 111110 liulito, lieso do
ustoniiiíio, dores de enbecii,

e falta de tiptietite.
fin ANADO & C.-l" de SImco. 1-1

mesma collectividadi
cimento :

Almeida, presidente Ministério —
Lisboa — Câmara Portugueza agradece
.elegranima vossa cxcellcncia e aguarda
impaciente entrada Guanabara primeiro
navio recomeço navegação Portugal
Brasil —• Attcnciosas saudações — Di-
redor ia.'A Grandu Conunissâo Portugueza"Pró-Paíria" endereçou também hon-
ierií a seguinte comnuinicação tclcgra-
phicà :

Presidente Ministério — Lisboa —
Coiniuissãó "Pró-d'alria" ¦ agradece te-
lêgramma vossa cxcellcncia noticjimdo
aiiprovação hases contraio navegação —
Visconde Moraes.

4MB

COM A POLICIA

FESTIVAL KEIilGIOSO

Xo CInb Gymnaslico rortiigucz
, Rcalizar-se-á, doiniugo próximo, ás
Sirjã horas dn noite, na Real SociedaJc
Club Cymnastico Portuguez, á rua P,ue-
uos Aires, um festival em beneficio da
Irmandade do Divino Espirito San.o e
São João Baptista do Maracanã', para
acquisição de um novo altar.

iSc-rá representada a comedi 1 em 3
actos, original de Eduardo Garrido —
"Um amigo trapalhão", c haverá tatu-
bem um aclo variado.

A •csiud.in.ina da Real Sociedade
Club G.nuuastico Portucucz, so'i a re;
gencia do maestro Malheiros, se -fnrú
ouvir nos intcrrallos.

, ji ,j| II II »—^

DATAS INTIMAS
ifazc.n antioa hc.jc: . . ¦
U marerlut U'eixoira Jiinigr, ministro. (Io

Supremo Tribunal Militar:
—a sra. d. Ucrmelhida- Schmidt, esposa do

sr. Henrique Schuiidt, chefe dl Papelaria
União;.

a senhorita Avetíua Reis. irmã, do sr.
Ludêcró Reis. funecionario da Lahorato-
rio Chiiiiico Plmmiaccutvoo Militar;'— '•á. Ivsmcria' Oonçalv-es, esposa do lc-
njcutc-iiiacliiiiista da Armada Üscar Con-
calvos;o sr. Octavio Figueira, empregado no
conunercio;

—• o nosso esforçado companheiro na se-
cção de machinas, Joaquim Rodrigues l'c-
Hppe;

d. Rita Maria da Silveira, conheada pro-
fessora ít piano; . ,o marochal Teixeira Junior ministro
do Supremo Tribmi.il Militar;

o menino Carlinlios filha do sr. I,uiz
Cruz e <ic d. I,aum Trovão Cruz: .Passou hontem o ancdyersario nata-
lioio "do dr. lloriano dc l_ai«9. nosso anti-
go companheiro de trabalho c oue rccçbcu
nmitos cimt-p rim Mitos c hoir.cnasens dos
seus uinigos.

* * *
CASAMENTOS

¦Com a scnliorita Sylvia Torreão Martin9,
contratou ras.m-.ento o (ir. Luiz Sparauo,
Os noivos pertencem á dislinctas famílias da
nossa sociedade A senhorita Svlvia.é fi-
lha do aliuirante Adelino Martins, inspe»
ctor «de l'ortos t Costas, p de d Alciua Tor-
rezão Mnrtiiis; o noivo ê tnctiico. pliarnia-
centico e advoitado.

Estão sc habilitando oara casar, pelo
cartório da 0" nretorlà eivei (S. Christqvão):
Antônio Augusto (los Reis. com Idalina
Corrca {.eonor; Altcmiro Ciailfi, com I,ucy
de Carvalho.

*
Cttsãnim*so na ?* pretoria eivei, o sr.

.rtilio_Vcl!os» de Castro e d, Oiga Pinto
dè MSft.-illiãts. .

Foram p.iranymplios os srs, Américo Pjn.
to de Magalhães o Waldemar Pinto ue Ma-
Kalllães.

O neto rcliRioso foi realizado na matriz
do Engenho Novo, sendo padrinho o, ar.
Mpanilnomlas de Alliunucrque e madrinha
d. Viriiinia Lulua Barbosa de Albwiucr.
oue, sua c_tpósa#

Xa Catliedral Metropolitana, foram 11-
dos, domingo, os -proclamas dc ca-samen*
to do dr, Antenor Teixeira dc Carvalho,
com a senhorita I.ncia de Carvalho. Da-
arte, professora publica municipal, A ce.
rimoniíi impciul está marcada para o dia
30 do corrente mez.

«¦lista contmtaito o casamento dó dr.
Mario l''crlin, com tt scnliorita Angela
Hrral-.n. íillia «do engenheiro arcuiteclo Jo-
sino Cninargo;

* O
OAPTISADOS

Recebeu domingo passado tis nguas lus-
traes <lo baptismo o interessante Osmar,
filho do sr. João Viilar.

Foram padrinhos o sr. Albino Gomes da
Rocha, negociante desta praça; e d. Gcor-
giua Tavares da Silva.

©
O capitão Alfredo Pinho Salijuclro, fun.

ccion.irtn da Caixu Econômica, c sua espp-
si Ottilia 1'austo Salgueiro, desde, o dia
.1 do corrente, tem o seu lar enriquecido
com o nascimento -da uma Kalanto itllia,
quo receberi na pia teptisinal o nome de
Piva.

$ * <!
VIAJANTES

A bordo «lo Itassucê oarte no dia ia do
corrente para o Rio Grande, afim de assu-
mir o conluiando <lo i" batalliío do artilhe.
ria. o coronel Enydio Talloní.

O seu embarque terá-lojar no Cães rua-
roux, ás ioi|a horas da manhã.

t!t !-** tH
IXAUtíUKAÇõES

Realizou-se antchontem a reabertura do
Grande Restaurante -Mercede., 4 rua i° de
Março 11. 33, próximo á rua do í Ouvidor.
O restaurante Mercedes, que é de pro-
priedade dos srs. V. Garcia & O, e se
acha sob a gerencia do sr. M. R. San
Pedro, pa9sou por «uma reforma completa,
quo o colloca ao lado. dos melhores no
genero existentes nesta capital.

© «
ENEÉRMOS ,; _, .

O coniiuctidador Manoel Tlungo Ferreira
•de Rezende; cujo estado dc saude inspirava
muitos -receios, está iá fora do perigo, ten-
do o enfermo entrado cm convalescença.

lt! t» SlS
EM AOOAO 1>E GRAÇAS

Comiiieinorando o aniiivcr.-ario natalicio
dn niaicclial Teixeira Júnior, sua ía-inilia
inatrdn rezar hoje uma missa em «acçüo de
graças, ás 10 horas, -na egreja da Olona,
largo do Machado. • %1>

PAIiLEOnUENTOS .
Fallccen hontem, cm sua residência, á

rua Marinho n. 8^, d. Maria Francisca
de Melo Carvalho, viuva do construetor
naval Trajatio Carvalho.

O seu. enterro qua saiu daquella rua,
As 5'--lioras da lar-iie. para o cemitério dc
S. João líaptista, foi bastante , concorrido.

«1 #
ENTEBRAMENTOS

Koaliza-sc hoje, ás 10 horas da manhã, 6
ci-.lerraiiKMito do innoccnto Paulo Augusto,
filho do dr. Cliristihno Franco, saindo o fc-
retro dn rua Carvalho de Sá n. 22, para o
cemitério de S. Francisco Xavier.

fi $ $
MISSAS

Kcalizaram-se liontcm, ás 9 iU lioras, na
matriz do Santíssimo Sacramento, ias missas
dc sétimo dia, que em suftiapin da alma
(b sr. Cândido José Alvares Vianna, an.
tlfro nesociante desta praça mandaram ceie-
brnr sua familia c os srs. Francisco Rios,
brirão a baroneza do S. Joaquim o Eduar-
<lo .Dantas.Vsses actos foram celebrados .pelos reviras,
conceo Júlio Vlmency « çadres Cupertino
de Miranda, Silva c Agostinho, tocando no
cíto uma requena oreliestra, sob a direcção
dò -maestro Pedro da «Cunha, acompanhando
diversos, cânticos religiosos. A assistência
íci extraordinária.

«Se
A Real e. líoncmcrila Caixa de Soccorros

T). Pedro V, commcninrando o 55" annivor.
sario do' 'fallecimento <lo seu patrono, aunda
celebrar unia niiísa amanhã, ás 9 i|j ho-
ms. na egreja tnabría da Candelária.

* Si
O coronel Sòúza e Silva, supcrliitenden.

tc ila Limpeza Publica e sua familia
ír.r.niiain celebrar hoje, ás 10 lioras, na
egreja <la Candelária, uma missa cm suf-
frngm da r.hna do liarão de Santa Cruz.

Hospital da Gamboa
iF-omos liontcm procurados pelo ope-

rario Raul Pinto, que vciu Queixar-se
dc que, apezar de munido dc uma
cuia ipas.sadá «pela Assistência para ser
internado 110 Hospital da Gamboa, não
foi ali admitlido.

Retfistránios a oueixa.
¦ « i~

Os proprietários dos cinemas
em acção

Os proprietários de cinemas, fabri-
cantes dc "fiims", agentes e outros in-
teressados, justamente alarmados com
as exigências contidas cm um recente
¦decreto do Conselho Municipal, reuni-
ram-se lionlcin, ás 3 «horas da tarde, na
sede da Agencia Cinematographica Uni-
versai, sob a presidência do sr. Fram-
cisca Louzada, secretariado pelo sr.
José Alves Netto, e tomaram as seguin-
tes deliberações: Nomear uma comniis-
são, composta, dos srs. Francisco Sm-
rador. Pedro do Couto Pereira e Hamil-
ton de Souza e dr. Domingos Louzida,
como advogado, para se entender com o
presidente da Republica, prefeito tntin-'-
cipal' e presidente do Conselho, para o
£hn de ser obtida uma providencia ur-
gente, so sentido de serem _attendidasalgumas das justas reclamações contra
o decreto 11, 1.768,, <]ue attenta contn
direitos adquiridos; b) A conunissâo
apresentará iim anemorial claro c imiti-
cioso, expondo as razões (|iic prevalc-
cem a favor dos mesmos interessados;
cl A commissão terá plenos poderes
para agir). ,

A" reunião compareceram mnia de
quarenta membros da classe, que dis-
cuiirara amplamente o assumpto, nia.u-
fcsiando-se eonlra. as-exigencias do re-
ferido decreto sancoionado a 3 do cor-
rmte.

As loiíltlmns oíisenilrus sú na
CASA LONDON

Unico deposito no Rio. Ternos
sob medida

50$000,60$000 e 70$000
Aviamentos do 1* qualidade.

Cuidado com os imitadores. A
nossa casa ó
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Grande concerto orchestral
¦Para este grande .festival, organizado

pelo Centro Musical, em comimemoração
da data da proelamação da Republica,
podemos adeantar que o trecho da ope-
ra cantada por d. Lydia d'e Albuquer-
que Salgado será tirado da peça do
grande inaestra brasileiro Alberto Ne-
flomueeno, "Abul".

d)a grande oreliestra, tpor uma genti-
leza para com o Centro, fará parte a
senhorita Paulina d'iAimbrozio que acar-
retará -com a responsabilidade de violl-
no-sipala.

Deste granidioso programma, sabemos
fazer iparte a maravilhosa partitura"Ave libertas", do saudoso maestro
Leopoldo Miguez.

A directoria resolveu, cm vista do
grande numero de pessoas que desejam
adquirir bilhetes, que 09 pedidos pos-
sara ser feitos jiara a sede do Centro
Musical, á rua do Lavradio n. 63, ou
pelo telephone iqSi, Central.

O ensaio geral rcalizar-se-á amanhã
ás 9 ij_3 horas.

BAIOS X—ELECTRICIDADE
MEDICA

Exames, jiholographias c tratamento
pelos raios X. Applieações de electricl-
dade nas moléstias em geral. Dr. J.
de Toledo Dodsworth — 108, Avenida
Central (ao lado do Jornal do Brasil —
Teleph,, 2336, Central.

0 recebimento de carvão peios

Sports
TURF

VERBV-CIíUII

A vagabundagem no Meyer.
•E' verdadeiramente coiitristador o

estado de abandono em que vivem as
ruas -do populoso bairro do Meyer.

Custa a crer que as autoridades do
10° di.striclo, dispondo, como^ dispõe
actual mente, de numero sufficicnte dc
praças destacadas 110 quartel regional
(tóqtiellê subúrbio, que fica a poucos
passos da sede da -delegacia, deixem,
já não falamos nas ruas mais afastadas,
mas as que ficam próximas á estação
,1a Kstrada dê Ferro, como sejam: Dr.
Di.is da Cruz, Duque listrada. Mevcr.
e Joaquim Mcycr, entregues, princ;piil-
mente á noite, á sanha dos malfeitores
e vagabundos de ambos os sexos.

As f.-iiniiias que residem nas alludidas
ruas sc vêem privadas de chegar ás j:l-
n.illas de suas casas, afim de não se-
rem testemunhas de factos escândalo-

Varias queixas já têm sido dirigidas
á policia local, mas até a presente data.
nenhuma providencia foi tomada, de
niod.) a ser corrigido o abuso.

Ahi fica mais uma vez a reclamação ;
oue nos foi dirigida, pnra que o sr.
Aurelino Leal avap-c o pouco, zelo dos
seus auxiliarei do to" distnctoi ;

FõiJnl^rMCKcJvxA i

. üm desordeiro iaz das suas
']'.' muito conhecido das -autoridades

do 23" o desordeiro Osório de Oliveira;
«pie tem 110 Realengo, o seu campo dc
operações.

São numerosas as bravata; por ('Ve
praticadas .e que o teni levado a passar'
noites no xadrez da delegacia.

liontcm. praticou elle mais uma das
suas arruaças. Armado com unia nava-
lha c um formidável cacete, Osório foi
no logar denominado IJarata e encon-
trando-sc com Paulo Barbosa que não
lhe c nada syinpathico, aggrediti-o. Uni
soccorro dc 'Paulo, correu Sebastião
Brito, que «táiubem foi aggrcdido pelo
desordeiro.

Ainibos os aggredidos, que são pe-dreíros e pardos, lendo o primeiro .12
aiinus íe 'O segundo 19. ficaram feridos
cm diversas partes do-corpo.

A acgi-c?3or foi preso cm flagrante
e_ conduzido para a delegacia do 25o
districío, sendo autoado.

Os feridos foram medicados pela A_-
sistència.

Uma barca da Cantareira com
a roda partida

Chegam hoje ao Rio
Suzanne Desnrés e

Luené Poé
A bordo do paquete Onfff, devem

chegar hoje a esla capital Suzanne
Despròs. a admirável artista da «cena
franceza, c seu marido, Lugné Poé,
,-uitor do varias obras literárias, e dedi-
cado vulgarizado.! dos mais eminentes
escriptores estrangeiros. •

Com as duas celebridades francezas,
vem mlle. A. Verncuil. uma das_ mais
graciosas artistas do Thealro Femihn;

Não i a primeira vez que Suzanne
Despròs c Lugné Poé vêm ao Kio; já
anui estiveram cm 190(1. deixando 11111
selêeio circulo de relações c de admi-
raíl.orcsi

Suzanne, no Lyrico, interpretou anui
o Hniulel. a Casa da Boneca. Monna
Vanna c outras. Lugné é o director da
magnífica revista VCEuvrc, renositorio
de trabalhos de grande valor literário.

Lugné Poé vem fazer algumas con-
ferencias sobre a guerra. O dfctiurto
intellectual dissertará sobre "Seis se-
mnnas nos TWI.-ans durante a guerra";
A araca da Franca, e O humor c o im-
posto dos franceses.

ííssas conferências terão o concurso
de Suzanne Despròs c de mlle. Ver-
ncuil.

O ministro da Marinha determinou
ao chefe do Estado Maior da Arma-
da que faça solicitar idos cominandantcs
das divisões navaes, e navios soltos,
que informem com a ipossivel brevidade
quaes as datas em que os navios de
seus conmumdos. _ receberam carvão
durante o 3° trimestre do corrente
anno.

ESCOLA DE DEFESA SUBMARINA

Faltou de mais e foi desligado
O 1° tenente Gontran Luiz Teixeira

foi desligado da Escola de Defesa Sub-
inarina, de aecordo com o-ant. 125 dò
regulamento para as Escolas Profissia-
naes, visto ter dado vinte faltas não
justificadas cm cada urna «das secções
daquella Escola,

Fttrlnha mv | Biscoutos
Manteiga pura nnta(

°vos f,cscos ' Leal Santos

Falsificação de cha-
rutos

Urnia grande multa impôs-
ta aos criminosos

Foi «m julho do corrente anuo, e
nó%. com os mais minuciosos detalhes,
publicávamos o resultado dc impoman-
te diligencia levada a effeito na casa
n. 24_ da rua Sant'Anna, onde os agen-
tes fiscaes do imposto de consumo
Piedro de Barros Cavalcante e Mario
Saldanha da Gama, com o valioso au-
xilio do major Bandeira de Mello, in-
spector do Corpo de Segurança Publi-
ca, apprelicnderam uma grande -partida
dc charutos cubanos... de fabrico na-
cional, bem como grande quantidade dc
rótulos com os dizeres "Republica de
Cuba", impressos na mesma casa.

Lavrado o respectivo auto c envia-
do o mesmo ao director da Recebedo-
ria do Districto Federal, acaba esse
funecionario de dar a sua sentença
multando os autuados Manoel 'Rodri-
gues Lopes, Antônio Duarte, JúlioFreitas,, João 'Rosário Junior e JoséVcra,_ «iu 5 toooÇooo, solidariaincnte.

Intimados os coutraventores acima,
aquelle director mandou encaminhar á
autoridade a quem compete a acção
criminal o -processo respectivo,

COM VONTATO
DE MORRER

Teve um desgosto qualquer Adoln-lio
Valente, solteiro com 31 annos de cda-
ác, condiictor da -Estrada dc Ferro
Cciííral il-o Brasil. Resolveu por isso
morrei'. Era o wiico meio por que po-
deri.i fazer cessar os seus dissabores.

As pessoas que aceorreratu cm sua
residência, á rua João Vicente n. 115
•casa .). ouviram uni tiro que .partira
do (tuarto onde Adolpho se achava, c
lá foram cncontra-I-o... sentado, com o
olhar espantado e um revolver ainda
funiegando cm cunho. Fora só o sus-
lo...

E isto sc explica facilmente:_o des

Um indivíduo repellente
A's autoridades do os" districto foi

dada denuncia contra o indivíduo Abel
Marques, oleiro, accusado de haver ten-
tado violentar unia menor de 12 annos
de o.ladc, dc nome (Marih Ignacia. filha
de Maria Ignacia, -residente na casa mi-
mero 199 da Kstrada de Inhaúma .¦Marques foi preso, c, interrogado
pelas autoridades, negou que fosse cul-
pado como o aceusavam.

Na delegacia, porém, estiveram qua-tro vizinhos da mãe da menor que af-
firmaram que a aceusação feita a Mar-
ques era verdadeira.

As autoridades do 22° vão proceder
contra esse indivíduo, que foi meilido
no xadrez."objectos" 

encontrados
0 "cliauffeur" Genesio Tavares da

Silva, dirigindo o automóvel 11. 1230,
encontrando dentro do carro um envo-
lucro contendo impressos, nol-o trouxe
afim de ser entregue ao respectivo
dono.

VM SUSTO 13 MAIS NADA
A barca da Camareira que p.irte do | gosto dó hòmcnzinho era grande, mas

aes Pharoiix, ás ri i|i Ja noiic. em o medo de morrer que elle alimenta c
ainda maior. E sc todos -penssssem cr.m

TMA iminlnonte u rcmincin
ministério

Lima, o — (A. A. — Annunci
provável renuncia do Ministério,
do a divergências
do Congresso para
traOrdinaríasi.

.Io

meio da bahia partiu a roda. Na sup
i posição de que fosse mais grave o inci-
I dente, <is passageiros ir.quietaram-se ha-

vendo iKiiiico a bordo, logo depois ter-
minado .p.-la expteação 'do facto.- A barca. «0111 grande custo chegou
a Nictheroy, sendo substituída a roda

-,-se a
devi-

sol»rc- a convocação j qiiehrada^
realizar sçssõcs-.ts-j Esto intídònte motivou,

I apenas vim srande atraso;

lio. certo que se acabaria a raça da,
suicidas.

Adolpho ainda assim saiu ferido li-
geirtimcntc no pavilhão da ore-lha cs-
qitcrda.

A oolicia do 23° dlstrictn foi Infor-
í ir,p.(la do "siiicidiT," c achou qne

feHímcnt*. , lhe adeantnva saber as caqsas
l"acto de df^e^iero".

Festival do Jardim Zoológico
O festival 'de caridade a realizar-se

domingo .próximo 110 Jardim Zoológico
e organizado por uma, commissão «le
graciosas senhoritas c dislinctas senho-
ras,-sob a direcção da esposa do major
Curiacc-o da Silva, rtreslir-se-á do anaxi-
mo brilhantismo e conterá muitas at-
tracções.

Haverá um importante "inalch" de"football'', -para disputa de uma- taça,
entre os terceiros teams" dos Clubs
Villa Isabel P. -C. c C. R. do Flamengo.
Kste "niatcli" deve despertar grande
i:!.cresse. Diversos artistas, cquilibris-
tes. barrislas e ãcrobatas executarão -tra-
balhos gymnasticòs ao ar livre; haverá
lheatro inf.mtir e conferência literária;
bandos d? gentis senhoritas, formando
cstttdantiiias, -percorrerão as o.léas do
J.irdi;r. Zoológico. A festa =crá. einfiin,
encantadora t trará o publico divertido
de>dc '.ueio-dia ao anoitecer.

O theatro começará no meiojdia, -a
pnuc/ii conferência á 1 hora da íarde. a gj-m-
djéfSsc I nastjca ás 21I2 c "nvrtch" de "fo-<V

A corrida extraordinária
Ficaram organizados hontem os p,-.

tcos abaixo para a corrida cxtrtiordiiu.
ria do dia 15 do corrente.
im.iros — 1:00o? c fíoo$ — Ornatinho,1 "Grande P. 15 de Novembro — i.tio.j
V. Canet, Kspana, Argentino, Encr^l
ca, G. Spano, Sultão e Batteiy.•'Seis de Março", —'• 1.500 metros —
1 :oo$ c 200$ —« Donau."Dois de Agosto" — 1..09 metrôs— 1:2oo$ « 24o$; — Paraná, Alegre,
Watorloo, Sucre e AlliãdòJ"Erogrcsso" — i;6oo, -metros —
1:2oo$ «- ;4o$. — Cangussu'."Velocidade ~ 1.500 metros — ...
1 :ooo$ e 200$. __• .Espanador, Guerreiro,
Bliss, Zvlle, Vanguarda, Palta, Jagunçe
c Pistachio."Icimarlty" -— 1.600 metros —
1 :aoo$ e 2-40$ — David; Iuiagc; Velhi-
nha. Miss Linda e Idyl."iKxcclsior" — 1.000 metros —
11200$ e 240S — Flor do Campo, Pira-
ta, Casiilha, üuayamu', "Rlexa c Mame."17 dc Setcmhro"— 1.700 metros —
1:50o? e 300$ — Scamp; .Mogy-Guassu',
Atlas, «JI. Christo, Helios c L. Can-
ning.

íi * *
FOOTBALL

OS KXCOXTROS DE «OJ1IXÍÍO
Ucalizam-sc díuiiiigo os seguintes

encontros:
Botafogo versus Andarahy: — no

campo do Botafogo; Juizes — primei-
ros "teams", James Sterling; segundos,'Kditard Vieira.

São Christovão ver*» America: —
no campo do S. Cliristovío; Juizes —
¦primeiros "teams" Ávila Mello; se-
gundos, Guilherme Pastor.

# * »
A XOVA DIRTCOTOWIA 1>0 O. R.

DO FLAMENGO
Foi eleita, aiitc-honteni, a seguinte

directoria, para exercer a administra-
ção deste club 110 período dc 1917:

Presidente, dr. Castello Branco; 1"
vice-presidente, sr, Franck Walter; 2"
vice-presidente, dr,, Virgílio Leite; i"
secretario, dr. Joaquim Guimarães; 2"
secretario, sr. Kubens Mello; i" lhe-
soureiro, sr. Oscar Weiss; 20 thesou-
reiro, dr. Eduardo Guerra; i" director
de regatas, tenente Haroldo Leitão; 20
director de regatas, sr. Arthur Si
Brito; director de sports terrestres, dr.
Alberto Borgcrh, e vice-director d«
sports terrestres, sr, Sidney PulSeii.

Conselho fiscal: dr J-ulio Ottoni, dr,
Júlio Furtado e dr, Mauricio de Vas-
concellos. Supplcntcs, srs. Raul Ser-
pa, dr. Manoel, dc Almeida c Pimenta
de -Mello Filho.

AMERICA FOOTRAIiL OlilJB
Hoje, ás 3 i|a da tarde, trcnar.íc

nos "grounds" do Fluminense e Ame-
rica, respectivamente, os segundos c
primeiros. "íeams" destes clubs,

O capitão do America solicita, pornosso intermédio, o comparccimcnto
dos seus jogadores dos 2° e 30 " teams"
ás ^ «horas, e do 1° ás 3 i|2, devendo
justificar a sua ausência áquelles que
ee acharem impossibilitados dc compa-
recer.

0 SUPREMO REUNIU-SE EM
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
«O Supremo 1'ribunal reuniu-se «hon-

tçii! cm sessão extraordinária, julgando
apcllação civis e remissões criminaes.

Dentre essas algumas houve de ini-
portancia, -sendo resolvidas todas de ac-
còrdo com o parecer do procurador ge-
ral da 'República que foi o -próprio a
faitcr -essa eouiiininicação aos 'repre-
sentantes dá imprensa 110 clev, .do tri-
bunal.

O bacharel «Antônio (Ribeiro da «Silva
Braga íoi preso e processado como nu-
tot, da falsificação de um bilhete de lo-
teria premiado com cem contos de róis,
e condem nado no gráo juinimo da pena.Não se conformando jamais com a der
cisão quo acredita iníqua e JMWsejs vezes já a teve confirmada en;
seis recursos derevisão levados ao Su-
premo. Montem,reptítiu-se a scena dc
julgamento confiriuando-se ainda »
cohdemnação.

A mesma sorte teve iSeíiastião An-
tonio Rodrigues condeninado pelo jury
do Rio Grande do Sul como autor da
morte de Boaventura iMachado, oceor-
rida'-a 9 de maio dc igt.i.

«Kurico S«cba,stião de Souza itani-
bem não logrou modificar a pena de 21
annos a que íôra condemnado come
autor.da morte dc Maria José da Con-
ceição, no dia 13 de fevereiro dc 1910.

Entretanto João 'Pedro de ¦Oliveira
condemnado a 24 annos dc prisão como
autor do assassinato de Quiriflo da Sil-
veira Motta, uo 'Rio Grande do Sul,
teve desclassificada a classificação do
delicto íe reduzida a pena a 15 anno.
apenas.

Também José Rohcrto do Oliveira
autor do dcgollamento dc João Costa,
italiano, iresidente no Rio Grande <k
Sul_ c occowida cm 1S99, conseguiu s
.revisão do seu processo e a reducçãc
dos trinta 'annos qttc lhe dera o jury :
24 somente.

sián
Matou-se por amores

Na residência da familia do sr. C.i-
briel Lima <le «Faria, á 'Kstrada da Pc-nha 11. 1.138, era empregada a jovenRosa 'liaria d.i Silva, branca, de 18 an-
nos de edade, solteira c residente em
casa dos patrões.

Rosa sempre sc t)iostroii dedicada ac
trabalho c satisfeita sempre. Nunca dou
signal «le aborrecimento pelas suas-con-
dições de vida.

Tinha ella um namorado ao qual era
muito dedicada. Ultimamenlo passouella a tornar-se triste, c alguém chegou
a saber que o seu namorado a havia
desprezado. O seu desgosto era proftu:-do, mas ninguém chegou a pensar, cm
casa de seus patrões, que a desdito.á
moça seria capaz de pensar cm lançar
mãoi de um recurso extremo, como rc-
med io paira os seus males.

Na madrugada de hontem, porém,
Rosa -Maria suicidou-se, ingerindo uma
grande porção de Iysol.

Quando o veneno começou a produziieffeito, Rosa entrou a grilar, còrrcndç
em seu auxilio pessoas da casa que,
desconfiando <lc que se tratasse de 111c
envenenamento, fizeram chamar ao Io'
cal a Assistência Publica,

Um auto-.-iiuliiihmcia compareceu com
a presteza habitual, -mas, ao chegar 11
caia indicada, já os seus serviços não
eram necessários, iporque a tresloucadii
joven havia morrido.

A policia do 22" districto foi avisada
dos.;., triste oceorrencia c tomou as pio-
videiicias que o caso exigia. Tendo c»
t.ido 110 local, nada encontrou que pu-
desse esclarecer o facto, mostrando ás
causas. No quarto de Rosa foram cr.-
contradns algumas listas de jogo dc
bicho.

Kd-uardo José Silveira, o iiamoradc
de Rosa Maria foi detido e interrogado
pela policia do 22" districto. Nada, ali-
solittatncnte nada ndeantáram as de.
durações dc Eduardo Silveira.

Todos, porém, estão accordes ria creu-
ça dc que Rosa sc suicidou justamente
devido aos seus amifos com Eduardo.

A policia nenhuma carta encontrou
até á ultima hora, 110 meio dos moveu
do quarto. .iNa delegacia do 22" distineto conti-
nuoii aberto o inquérito.

Ü cadáver de Rosa Maria foi remo-
vido para o Necrotério, afim de ser ,:-.i-
topsiado.

1»<8B » mm

l>all" ás .3'!: horas da taríe.

Oi' LADRÕES NOS SUBURBIOS

Roubou, fugiu, mas foi
preso

Ha ;;igiins dias. o sr. João Rodrigues
de Aguiar estabelecido com padaria a
rua Imperial, na estação do Realengo,
admtttiu como seu empregado o mui-
viduo Je nome João Figueiredo.

E«sê homem durante os dias que cs-
le-.i: a serviço do sr'.._ João Roorigüei
não deu o menor motivo para que s<
desconfiasse de sua pessoa.

liontcm, porém, Figueiredo desappa-
receu do cstabclccunento, furtand» '"
libras c um relógio o corrente de prr.ta.

Contra o empregado infiel ío; dada
queixa á-i autoridades do 23" districto
policiai. . , • 1.fi commissario Ferreira, depoi-3, <«
varias diligencias, çcnisciiiiu prctiaer
jbão Figueiredo, appi-"(.-brp.d'".v;'r. t»w-
Tieti o fnrto,

Ii_-_I1ISÉ_-..; Ê.'.aw , Ja éT

i
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ULTIMAS NOTICIAS
A GUERRA

A acçãõ doã* canhões na
guerra actual

Londres, o — (A. H.) — Escreveu-
io no "Times", o coronel Repington,
«balizado critico militar inglez, diz que
ue nodc considerar completa a victoria
de Verdun, a qual, accrescenta, offerece
a dcmonatr_ç_o do que se jxSde realizar
uo Occfclente Europeu, qiiando os ai-
Haiios puderem ampliar as operaç8es.
i»to «5, (tuatidp elles «puderem dispor de
canJiSes de grosso calibre, em numero
suííicieiite «para atacarem numa frente
mais dilatada, seja nos pontos cni que
nrwrarem, seja operando de surpresa <•
atacando em outros pontos.

.Então" — diz «Repington — abrir-
su-í para nós um horizonte novo. Sei
bem que esta id«a não.é nova, inas o
que quero dizer í que o que foi con-
summado em Verdun prova o que je
DÓdc fazer mediante boa organização,
mando ha canhões e "howitzers" em
«ufficientc numero. Dispondo os alie-
ni5cs em Verdun de «130 baterias pelo
menos e de avultados effectivos, o
kronprinz não tem como ipossa descul-
par-sc o revez que soffreu. O que se
fez cm Verdun, .pMe egualmcntc ser
leito ein outra parte. Não é dc massas
dc infanteria, iportanto, que se precisa J
do que mais se ha misltér. é de canhões
grossos, de ohuzeiros poderosos c, so-
bretmio, da mesma habilidade de que,
na utilização dessa machina de guerra
deram «provas os generaes Petain e Ni-
velle, do exercito francez .. ,

O coronel «Repington termina dizendo
nue o general von 'Hindenburg coinmet-
teu um grave erro, e foi elle computar
abaixo do seu verdadeiro valor a pres-
são (pie podem exercer os alliados no
Occidcnte europeu e o tempo durante
o qual são capazes de «mantel-a.

Uma homenagem ao ge-
neralissimo Joffre

Madrid, 9 — (A. H.T — Informam
dc Barcelona que foi arl annunciada a
pioxima ipartida para a iFrança de uma
commissão de intellectuae. e de parla-
montares catalies, que .vão prestar ho-
menagem ao gencralissimo Jottre.

Mais pedidos dos minis-
tros alliados em Athenas

Londres, 9 _ («A. A.) .- Telegram-
mas dc Athenas para «?s jornaes daqui
informam que os mimsrtos francez e
Inglez dirigiram ao dr. I.ambros, «presi-
dente ito gabinete grego, importantes
pedidos, sendo esperada com ancicdade
na capital grega a resposta do-governo.

Um banquete aos tripulan-
tes do "Deutschland"

New London, 9 — (A. A.) --
Membros da colônia allemã aqui do-
nticiliada e pessoal do consulado,
além dc diversos outros nortc-ameri-
canos partidários da causa dos Ira-
perios Centraes, -deram liontem um
grande banquete aos tripulantes do
-.-ipcr-su-marino allemão ' DeutscU-
land". . . \ .

./» dessert, alem dc muitos brm-
Ues que foram, levantados, um dos
ainpliylriõe» offerccett ao capitão
Kocning, commandante daquellc bar-
co, um relógio dc ouro com inseri-
pções allusivas á travessia do Atlan-
Iko, considerando-a gloriosa.

Os jornaes locaes commentam di-
versamente essa manifestação.

*
Os venizelistas recebem

importante'reforço
Ijondrcs, 9 — (A. A.) — A

ciam de Salot. *a para esta capital
<iue desembarcaram naquella cidade
os soldados c officialidade <lo 43° re-
gimento grego, que constituía a guar-
nição de Voio c que, como se sabe,
adhcritt ao movimento vcnizellsta
para defesa da pátria invadida pelo
inimigo commum, que é o búlgaro.

PRIMEIRAS

LA POUPÉE
Rua da Assembléa ioo

"It RE DELLA RECLAME",
NO REPUBLICA

A companhia Carambai mudou hontem
o seu cartaz, pondo em scena a opereta"irre delia reclannr**, que, diiem, ai-
cançou ruidoso exito em «Buenos Aires.

O assumpto, publicado c largamente
espalhado «m avulso. r*dui-»e a um
episódio entre artistas de theatro e que,
sem as honrarias do preconicio ou da
chronica alviça«reira, se repete frequen-
tissimamente num ambiente assás pro-
picio a inclinações de amor, que rema-
tam, as mais das vezes, «tm relii «o-
lace matrimonial.

Barnum, o celebre empresário ameri-
cano, pretendendo levar ás ralas da
celebridade um tenor estreante seu pro-
tegido, imagina uma reclame de effeito
infallivel sobre a grande massa do pu-
blico. O plano é este: Gloria, artista
italiana e transformista, fingir-se-, de
princeza russa. Travando conhecimento,
numa fcsla que ella offerece em sua
villa, com o tal tenor, tomou-se de amor
por elle. Faz-lhe formal declaração. O
tenor recusa retribuir-lhe o affecro. A
princeza roga, implora; mas ê sempre
repcllida pelo irrcductivel rival de Ca-
rirso. Indignada, offendida «m seu
•amor próprio, a fidalga ordena, então,
aos seus cossacos que rSptem. o tenor,
o qual, claro é, se havia retirado cm
tempo. O tenor, amarrado e amordaça-
do, é conduzido & presença da pnn-
ceza.

Neste ponlo... neste ponto é que o
plano de Barnum vae por água abaixo,
porque o tenor apaixona-se deveras por
Gloria, e. após outros pequenos episo-
dios, obtem do empresário licença para
casar com a artista italiana.

Esse é o principal episódio, mas ha
outros que tornam a opereta muito mo-
vínietttada, augmenlando-lhe o interesse.

Ha um typo de Wagnoriano «fanático,
personificado num brasileiro.

iChama-sc elle Wotan, sua esposa «re-
sponde ao appelíido artístico de Brunil-
de e sua filha tem Elsa por -nome.

O typo «brasileiro, que na peça fala-O
italiano, chegando ao palco do Republi-
ca passou a usar o idioma portuguez, e
como se adhasse elle no coração da ter-
ra brasileira, a' sua tinguagem esla rc-
cheiada de ditos cariocas. Esse Wotan,
assumido pelo aevor Valle constituiu um
dos maiores leincntos de_ exito, por-
quanlo ao publico nSo escapou nem
unia palavra do curioso professor de
saxopnone do Conservatório de Jacaré-
pagina...

Valle, teso, empertigado, caivaignac
alongado a oincelar-lhe o peito, óculos
de artista ultra Wagneriano, estropian-
do na sua meia íiiigua a pronuncia por-

higueza «provocou jwgalhadas gostosa»1
e ganhou palmas em fardo.

«A tnuAca da opereta nio prima nem
pela origwalidade, nem pela feitura.
Valsa» tem ella, _• dúzias, insigrMÍicaa-
te» "Couplet»", poucos e despidos de
interesse •

O maestro Belleza, entretanto, pro-
curou remediar a tamanha indigenoia,
exigindo de seus subordinados a mais
cuidada execução, «(florindo até com
"sfumature", phrases que nada sigui-
ficam.

O» artistas puzeram a maior boa von-
tade para «oue a banalidade da musica
achasse disfarce cm primores de arte vo
ca). A sra. Ivanisi e o «tenor Pasquini
foram uns como paranjrmphos daexo-
tíca partitura dio «maestro Bettinelli.

Lttigi Gonçalvo «fez bem o Barnum
reclamista e ... charlatão; Mina Fras-
ca«roli andou correctamente «na Elsa
wagníriana; sra. Baratelli compro-
metteu toda a seriedade da celebre
Brimilde, fazendo lir a platéa.

Mussi, no -falso diplomata japonez e
Tozzi ao «talso mordomo da falsissima
princeza russa, deram cabal conta do
respectivo recado.

IA enseenação é de Caramba, e esta
dito 10 "quaotum suffieit" para lhe de-
finir a niagnifieenoia.

(entre Avenida e Caneca;
Vestidos de filo para mocinhas, artigo chie e de

alta novidade, por preços báratissimosI_a Poupée
Vestidos para meninas de 

"todas 
as edades o melhor

e mais variado sortimento. finíssima lingerie.
La Poupée

Enxovaes para baptisados, variado sortimento;
desde 35IOOO a

Vestidos para senhoras em (il ' linho e cambraia,
modelos de grande novidade.La -Poupée

HEATROS& CINEMAS/
M*gj*_-r-.--,__i_ ; —— —****-»rtt

A eleição presidencial nos
Estados Unidos

Nova York, g — (A. A.) — A's
tres horas da tarde de hoje, era este
o resultado conhecido das eleições pre-
sidenciaes: Wilson, 256 eleitores; Hu-
ghes. 247 eleitores.

Nova York, 9 — (A. A.) — (ai ho-
ras e 15 minutos) — Não foi recebido
ainda nenhum outro resultado das elei-
ções presidencíiaes.

Alguns jornaes dão como favoráveis
a Wilson: no Estado da Califórnia, 1.1
eleitores e no de 'North Dakota, 5',. a
Hughes: lio de Mannisota. 12 eleitores
e no de 'New Mexiico, 3, ao *.*x*o 33'
eleitores, que são os que faltam para o
resultado total que, a verif.icar-se esse
calculo, dará a Wilson uma soturna de
271 eleitores, contra 262 para Hugíies.

Nova York, o — (A. A.) — Oom-
municani de ÍMiiladelphla que o jornal
"Eveiiing Judger», que ali se publica
e que é um dos principaes na campanha
pró-Hughes, estampou boje üm artigo,
na qual reconhece a victoria de Wil-

Nova York, 9 — (A. A.) —• «Os che-
fes democratas asseguram que o sr.
Woò-row v«/ilson «obteve em New Ham-
pshiire -uma malioria de 132 votos.
^Jeneraliza-se a versão do triumpho
do presidente Wilson a respeito da fu-
tura composiçãto do Congresso. Ainda
mesmo com os resultados de até agora,
que são incompletos, os democratas
manterão no referia. Congresso uma
maioria que variará de 2 a 8 votos.

OS FILMS DE HONTEEM
Aos seus IiaWdiíí, o Odeon offereceu,

«hontem, um oonjunt» artístico, formando
«uai programma inquestionavelmente »ur-
prehendente. Mais uma vez a Companhia
Cii-matographica Brasileira veiu demonstrar
em publico, que tem accendrado carinho
¦feia organização de programais» sobremodo
valiosos. A quem tem, nesta casa, no rol
de seus deveres, escrever essas Impressões

Violino, sr. Antônio Cardoso «Je MeníaeB
Filho. .

Vloloncello, sr. O. AHionnie.
Maestros: srs. Ermanno Andolfi e Luciano

Gàll-fc
B' mais d» oue sufficientc oura chamar

a Dostos todos os amadores de boa musica.
O «ptogramma a ser exo--utado c o se-

cuinte:•1* part* — 1 — M.nssenet — "Thais'* —
Trio — Violino, violoucello e DÚUio, Pçlos
professores A. C Menezes Filho. O. Allion-
oie e E. jtedolfi. 2 — Laló — "Roí d'Ys"

Aubade — Sr. Roberto Mario. 3 — Bi-
zct — "Pecheurs «de Perles — Cavatuie —;
Sra. Nicja Silva. 4 — Masscuct — "Re ai
Labore Sr. Frederico Nascimento Filho.
j — Massenet — "l-.sclarmoiide" — Ária

Sn. h. de A. Salitado. 6 — B-cthoven
—- "VzriaçSes — Dois pianos, .pelos mães-
troa commendjdor Arthur Nanpleüo c Atiro-
do Bevilacqua.

a» oarte — t — Gluck — -.1 "Gavotta":
Chooin — b) "Nocturno n. 13" — Senhorita
B. Bilhar. 2 _ C. Cul — Romanza — "Je
vóus aim.iis" — Sra. u. de A. Salgai*-. 3 —
H. Oswald — a) "F^eR»": Cernicchuro —!
b) "Tarantella" — Sr. Cardoso de Menezes
Filho. 4 — Verdi — "Aida" — Duo do
3" acto — Soprano e barítono — Sra. L. «ae
A. Salgado e sra. Fi do Nascimento. * —
Wagner — "Lcheiierin'' — Racconto. 4°

acto — §r. Roberto Mario
Os acompanhamentos serão feitos ao 01a-

110 pólos maestros Ermanno Aiiíolfi e Iiii-
ciano Callet.

Varias
UMA GRANDE PERDA

PARA O THEATRO

A nota de hoje reveste-se de luto.
Despe o seu habitual caracter pilberico,

fan um parenthcse no sou feitio critico, para
sn cobrir dc crepe.

E' que morreu Taveira, o grande e in-
comparável A-fonso Taveira, o exemplar
empresário portugui-.

Fugindo á craveira commum figura «de 
^ y-hebdomadárias, torna-se difficil dizer qual

excepção no meio tbcatral, soube elle sem- j dos dois films mais empolgante. A Me.
pre manter-se, prestigiado pelos seus actos ^qj» do coração, delicada pellieula da
d: honradez e de austeridade de eondueta, {jhfjjj Daumont, tem como principaes in*
num plano elevado, até aonde jimais pude- j terpretes mlle. Fabienne Fabréges, Ciam*
ram chegar nem os embates das intrigui- ' 

jijgny, Fxeval e Msnson.' A Crui it'bri-
nhas «de bastidor, nem os pequeninos botes , (tof(rj 4 um grande drama de amor, um
dh calumnla. | j^tteatoso romance de aventurai miiterio*

E seu nome. inatacável e hnpolluto, ahi | B|i {,Cadil qlal ns_ particularidade do ge*
fica, como um legado de honra para a -»-! ,,er0 «adoptado, i um trabalho puja-te. .
milia e como um patrimônio de honestidade 

j ^ p^ íoi boBttm exbibid- ó"prlme.
na historia do theatro. ro op-jodio das ^r-ii*Mra- dt BÍtine, com*

AEfonso Taveira era respeitado e vone- j , ^ ^ parteJ_ 0 epÍMdio que 0
rado entre os que abraçaram a carreira do 

^ Keo tw_ occasij0 : d,' .j^cUr
palco como profissão.

O GRANDE FESTIVAL DB
HOJE, NO CARLOS OOIIM

O porto de Constanza
bombardeado pelos russos

Londres, 9 — (A. A.) — Tele-
grámn-as dc Petrogrado annunciam
<liie a esquadra russa do Mar Negro
esá bombardeando o porto rttmaico
de Constanza, onde estão os teuto-
inilgaro?.

Os effeitos causados pelo tiros cios
canhões moscovitas são extraordina-
rios, inutilizando as obras dc defesa
cm «1110 se enlrinclieiroti o inimigo.

Officiaes do exercito ru-
maico rebaixados

.¥«•-*•- York, 9 — (A- Av) — Ra-
diogramma de Berlim, publicado nes-
lu cidade, aiintincia qu'e o ministro da
Cliierra da Rumania, allegando inca-
liackliidc e cobardia, destituiu dos rc-
(spcctàvotl coni|iiiaiidos, «baixando-os
uns postos, os generaes Dimitricw e
Dragotoscn c 05 majores Ghcbacli c
llãlsclictisku.

Couraçado russo perdido
num desastre

ííVoí-i York, 9 — (A. A.',) — Os
jornaes daqui noticiam que ein So-
fia consta ter ido ao fundo, cm con-
seqüência dc unia explosão a bordo,
o "drcadnouglit" 

pertencente á_ ma-
vinha dc guerra russa, denominado"Tmperatriz Amana"._

Accrcscetitam as informações 
' 
que

poucos foram os que sc salvaram da
tripulação e isso ainda devido á ter-
rivi-1 explosão.

«Essa noticia ainda nao teve eonfir-
macão, não só de outras fontes como
oíficialniciitc.

9
A posse do novo Lord-

Mayor
Londres, «j — Í'A. II.) — Realizou-

fe ;'i nuite no Giíildhall o banquete com-
mcniorativo da posse do novo «Lord-
\I:;yoi-._ Sir Williáin «Dunn. Assistiram
ns ministros, altos funecionarios civis e
miliares e diplomatas dos paizes allia-
doi- c neutros.

l'oram r.rontinciatlos numerosos dis-
cursos, _ todos muito conliaes.

O ministro do Inferior, sr. Hcrbert
Samuel, saudou os diplomatas alliados.
Respondeu-lhe o sr. «Fnnlo Cambou,
embaixador da I-«rança. que agradeceu.
Utíeiiiulo-sc, depois, ú guerra disse o
ctrAi. ixaclor francez."Ila dois annos, .nesta mesma epoca_,
ts!ava-sc no começo da Kuerra; mas já
ii grande oífeiisiva ilo inimigo tinlia
-siiln quelirada no Marnc o continha-
tiifíl-o cm respeito. Oppuzemos-Hie uma
barreira tão forte que jamais ellcpijde
reliavt-r as vantájons que conquistara
nn prinii-iro dia. O inimigo, que acre-
iliiuva as nossas tropas deprimidas,
pôilr constatar cm Verdun, no Sonune
r. nas frentes russa e itajjana, que uma
cr.in le causa inspira sempre grandes
aei-ôcs."Iirnoramos, quando a guerra podorn
terminar; mas jíl sabemos qne o inimi-
ro não domina mais a situarão, pois que
elle começa a murmurar palavras de in-
.¦(uictacão. «Fiquemos tranquillps, (c-
nliaiiios paciência e estejamos certos dc
iini: o novo anno não desmentirá as
nossas esperanças dc victoria".

 ¦ * m • m* '
Festa militar num Gy-

mnasio
São Paulo, o — (A. A.) — Houve

«hoje fcsla militar no Gymnasio de S.
Hcnto. sendo entregue a caderneta dc
reservista no alumno Fernando Toledo,
que concluiu o curso.

— » m mm> '

Telegramnia congratula-
torio do sr. Wencesláo
São Paulo, 9 — (A. A.) — O dr.

Wencesláo Braz, presidente da Republi-
(ca, coiigratiilou-sc telegrapliicamcnte,
com os presidentes dc .São Paulo e Pa-
Taná, respectivamente, drs. Altino
Árantes e Affonso Camargo, pela inau-
-ruraçâo «I» ponte Paranapanema, ligan-
lo os dois Kssados.

As reservas do Exercito
Uma excellente idéa

do sr. Soares dos
Santos

'Em oulro logar, na noticia da reunião
de hontem da commissão de «Marinha
e Guerra do Senado, referimo-nos i
emenda do sr. Soares dos Santos que
a —«¦..-rifo commissSo apresentará ao
pro' to de fixação do Exercito da Re-
publica, approvado pela Câmara.

A emenda, que «dbjectiva um pensa-
mento patriótico, qual seja a rcgulan-
zação cSficicnte de todas as forças do

paiz, está concebida nestes termos :
"Onde convier ,
Na forma do art. 10 paragrapho 3°

do decreto n. 11.497, de 23 de fcvcrei-
ro de W5, a Brigada Policial do Dis-
trioto Vederal, o Corpo de Bombeiros

, desta capital c as policia* estaduaes,
Anmtn-1 que tivcrem organização de forças mi-

—¦'-' 
litãrcs permanentes serão considerados
como reserva do Exercito Nacional c
como taes ficam isentos os officiaes e
praças das ditas corporaçSes das exi-
gencias do sorteio militar.

Para os effeitos do artigo anterior,
a Brigada «Policial e o Corpo de Bom-
beiros do DUtricto -Federal serão consi-
derado3 forças permanentemente orga-
nizadas c como taes deverão ser meor-

{«orados 
ao Exercito em caso dc mobi-

izaeão das forças federaes c por OC-
casião das grandes manobras anmiaés.

As forças dos Estados da Umao,
cujos governadores estiverem de accor-
áo, serão consideradas tambem como
forças permanentemente organizadas, a
jtiizo do Estado «Maior do Exercito, e
conto «taes deverão ser instruídas, sob o
ponto de vista militar, pelos Rcgulamen-
tos cm vigor 110 Exercito, devendo ter
uma organização idêntica, como unida-
des de combate, ás das tropas rcgtilares
de defesa nacional. t

A incorporação ao Exercito Na-
cional das forças dc que tratam os dois
artigos anteriores, no caso de mobiliza-
ção geral 011 para o fim de grandes
manobras, terá logar por determinação
do governo federal, podendo scr feita
individualmente, ou por unidades con-
strttiidas de conformidade com o plano
de mobilização decretada.

Os officiaos e praças dessas for-
ças, quando incorporados ao «hxercito
Nacional, por motivo de guerra exter-
na, quer a incorporação tenha sido indi-
vidualnvente ou por unidades constitui-
das, conservarão os poslos 'ou gradua-
ções a que tenham attingido nas respe-
ctivas milícias e Picarão — para todos
os ofifcitos — na situação dos reservis-
tas do mesmo posto pu graduação, cha-
mados a serviço aotivo.

Nos quadros das forças militares
dos Estados e do 'Distrielo Federal não
haverá posto superior ao de tenente-ca-
ronel, que é o mais elevado ein tempo
de paz, da hierarehia dos officiaes de
sesunda classe da reserva de primeira
linha. ...

Os postos e graduações existentes
nessas forças terão as mesmas denomi-
nações dos postos e graduações corre-
spondentes no «Exercito Nacional. _

O accesso nos quadros de officiaes
das forças consideradas como j, perma-
nentemento organizadas" de accordo com
a presente l«íi. sN poderá ser gradual e
suecessivo como no «Exercito.

Desde <iue o governo de qualquer
Estado não acccitc as condições cslabe-
lecidas nos artigos anteriores, para que
a sua policia seja considerada uma for-
ça permanentemente organizada cm
gráo de eflficicncia que pcrmrtta a sua
incorporação ao Exercito Nacional, os
officiaes e praças dessas forças qtian-
do chamados, na ifárma da Constituição
Federal, ao serviço do Exercito, serão
tratados dc conformidade com a lei ge-
ra! que no momento regular o sorteio
uin-igatorin. ...

O Ministério da Guarra c auton-
7.-1.Ô a estabelecer com os governos dos
Estados da União o necessário accor-
i'o para obter de cada um dcllçs a ac*
ceitação das condições estabelecidas ros
artigos anteriores."
..^  »t* m •*¦ —-'

O commandante Müller dos Reis
recebeu hontem, dia do

seu anniversario, nma

hontem, tem o suggettlvo titulo de — Pt.
riijiwj AsceutSo, trabalho sensacional, pelo
errojo de seu entrecho,

Coino -complemento do programma a dl-
recc;ãt> do Pathé fez <__da projectar a co*
nediá sentimental Ktfttx» do 'passado, aa
çual faz o papel de .protagonista a gra-
ciosa 'actriz Napierkoswka.

O confortável Clne Palais dispoz e bem

Sua palavra, por todos acatada, tinha a
força de um contrato eseripto.

Jamais fugiu elle ás responsabilidades de
um compromisso qualquer que tlve9se aseu-
ruído.

O que promettia fazia', invariavelmente! o
que estabeleci- cumpria religiosamente, sem
que fosse «necessária uma escrlptura: a sua 1
palavra de honrado nunca foi posta em «Ju-
vjd. nunca sobre ella se levantou a menor rara . seu cartaz, hontem, nove acto», to-

susfieÜta | dos de inegualavel emoção. Abre o pro*
E isso porque elle nunca a deixou de j gramma o enervante drama Quanta pâit o

manter, firme, Inflexível, irrectratavel ciraçõo de nma mulher I 5° Mm da série
A eua -morte é uma grande perda para o | "Triumplial", trabalho cinematogri«phlco,

tlieatro e para os artistas. j profundamente artístico, no qual tem irm
Aquelle deve-lhe serviços inestimáveis, | rapei saliente e enternecedor a festerada

perque, como empresário, foi dos mais esfor- ortista Rende Sylvaire. E', de facto, um

çados em levantar o sou nível ortistioo, im- trabalho onervante. Km seguida vinius o

pul«ionando-o pela mais larga estraltlu do film Amor de ilessaliiia, trabalho admirável

' /Am __J^_____B
^->>*fl ^k****'l**4

m

Líii.y.1 vv vuiiv
Roupas brancas, gravatas e collarinhos de

¦ linho, pelos preços antigos. E' a que vende em
1 melhores condições.

87-Rua da Carioca -871
Não tem flliaes |

lii«lll«ll«illl_«lillllllllll»_í!!llitlllBlil!ll!i[lim^^^

íliplausos. 1!', por tanto, fácil de imaginar,
o suecesso nuc irá obter o apreciado actor
cem o seu festival organizado para o dia
17, com um programma dotado de muitos
números Interessantes,

•# O conhecido escriptor tlicatral o hu-
morista Bastos Tigre vae a Campos ass*
tir á primeira do vaudeville de sua Ia*
vra —- "O micróbio do amor.", t)ue será
nsquelh cidade levado a scena pela com*
panhia Romualdo Figueiredo.

^ O maestro Paulino Sacramento esta
escrevendo a partitura da revista — "$°as
festas", que será representada no roly*
terpsia, de Nictheroy.

<j» Continua despertando grando «toros-
ss «nó publico a recita artística da actor
Alexandre Azevedo, a qual se reabra no
Recreio, na próxima segunda-feira, com um
programma do espectaculo da primeira or*
dem. .. .

Nella noite, terá logar a primeira re-
ipresentaçfio da poça — "Itva , dc Joãoido
Rio, ensaiada especialmente para esse fim.
A casa iS está quasi toda passada. ,

+ A applaudkla artista Fátima Min»,
ene hoje se despede do nosso publico, em*
barcará aniouhâ, a bordo, do "Dcaierara ,
com destino a Buenos Aires.

Espinhas e manchas da
pelle

devidas a má digestão, curam-se
com as t-otfdí de Saude. Droga-
ria Pacheco, rua dos Andradcs,45.

(M 931_¦,-»¦>¦

Em torno de um pro*
blema sério

Passou hontem o annínrsario« do
commandante 'Müller dos R;is, dircctor
ii I.loyd Brasileiro e presiiente da fe-
deração Maritlmi Brasileira.

A' ooiitc, as dt.-ectorias da F«'•.«¦--icSo
Marítima. Associação dos Trabalhado-
res cm Carvão e Mineral, Centro Mari-
t'mo dos Empregados em Câmara, ís-
sociação dc Resi«.etieia .'««• '-..l.-'1.'
dores em TVapiclie t Cifé, Associação
dos Marinheiros c Remadores, Associa-
ção dos Estivadores, Congregação dos
Officiaes da Marinha Civil, Grêmio dos
Machinistas da Marinha Civil, Associa-
«-=i los Catraeiros, Directoria do Tiro
Naval, Lloyd Brasileiro . incorporadas,
oecupando cento e vinte automóveis, fo-
ram á residência do commandante Mui-
ler, á travessa Sorocaba, levar-lhe os
seus cumprimentos, protferindo o sr. J.
J. Athanaíio, secretario da Federação,
um discurso de saudação.

O commandante Miiller, agradecendo
os «ctimprimentos que lhe apresentaram
pelo seu anniversario e os votos de
solidariedade que Mie fizeram as diffe-
rentes classes ali representadas pelo
Federação Marítima, prometteu em-
penhar todas as suas energias para
corresponder sempre á confiança dás
classes marítimas.

!A todos foi servida lauta mesa de
doces.

Entre os ínnnmeros telegrammns en-
dereçados ao commandante Müller dos
Reis, destacamos os seguintes t

"A Federação Marítima Brasileira
vos felicita, com o mais vivo enthusias-
mo no dia do vosso anniversario nata-
licio, fazendo votos pela continuação
de vossa existência, tão preciosa á fa-

progresso. E' um dos maiores factores do
seu engraitdccimcnto.

Os artistas perdem nelle mais cio que um

ds Helena 'Makowsfei.
Escravo de Lucifcr é o titu'o «ile um vi-

trante drama da vida real, da fabrica I>'I.it*
empresário, um amigo franco, sinceto e leal, ; io, que compõe a primeira rarte do pro
que jamais procurou collocar as suas con-
venienoias pessoaes acima dos direitos o dos
interesses de seus contratados.

O nome de Affonso Taveira ahi fica como
um oscmplo c como uma tradiçüo.

jjí tô íTt

PRIMEIRAS
"A BONECA", NO PALACB

gramma que o Avenida «tá adoptando, des-
de hontem. Escrevo de Lucifer é um tra*
twlho dc grande engenho, cheio de avehtu*
ras e 'peripécias que deixam a assistência
andada pelo epilogo, que vem coroar de
exito a formosa pellieula.

O popular cinema Meai offereceu, hon.
tem, um programma riquíssimo. A cegueira
da ciúme i uma composiçüo dramática, de
Bpparatosa «montagem e enseenação de gran-

Em prentiire, a companhia Vitale,«de força imaginativa. O seu entrecho, de
que ora delicia a platéa do Palace- _,„_„_._ 4 ^ tmo$o violenta, que hnprcssio*
Theatre, exhibiu ante-hontem a applau-1 ^ No mesmo programma segue-se o

ÀBontT^ 
eM 3 aCt°S' ' Auâran,!*«™-*-ce &&& Policial - As iua, fi.

A excelícnte c já consagrada peça do j .-..ffa-, em cinco longas parte», calcado so-
festejado compositor francez teve, na bre a vida real.
enseenação hontem feita pela compa- i Os submerslvcis brasileiros, que fl confor-
nhia Vitale. mais uma vez. ensejo de'klve* cinema íris esti fazendo «xhibir, é
recolher os calorosos applausos dai „_•_-__,„ nacjonal que vae despertando
nossa platéa. E recolheu-os merecida-] rfoti<_ade ,__„•,,_„_,. Além desse film, do
mente, graças, nitma simultancidade fc- ,» cimosioau*. «1» M„„^., j,
liz, a. 

"alor 
da opereta, já largamente! ¦>•»¦«"'. « conhecida casa de diversões da

conhecida do publico carioca, e ao des-« rua da Carioca tem no ; seu conceituado
empenho vigoroso c' bom, que lhe de-1 csrlaz — A sogra de Bilhe Ritchte, engra*
ram os artistas protagonistas, guiados; çpdissima comedia, -- A Mullier des so-
pela batuta acertada c hábil do sr. Ma- (lJ(W( <jfama de aventuras e De pés e mãos,
rio Mogavero. «comedia originalíssima, «o desempenho da

Do trama d vi Boneca, por isso mes- ,  . ,
mo que é elle minuciosamente conhe- ot-al so apiuree m pes^e mãos.
cido do -osso publico, não ha por que! 

"Perdida!...», o mimoso film nacional
fazermos aqui referencias. E do des-1 çue tanto agradou nos cinemas do centro
empenho que íhe imprimiram, hontem,! ja ' cidade, está, agora, marcando a. sua
no theatro da rua do Passeio, os ar-! epoca: no Americano, de Copacabana. Como
tistas da querida companhia dirigida, conip_cn,ento d0 programina, a empresa Pai*
melo sr. Ettore Vitale, só rápidos es- . . {i finíssima come-
boços conseguiremos traçar, em virtude «"f"*- ,a' «¦•"•¦•r *
da angustia do tempo, que urge. em I «W:« «•* "ctos, A 

ffP**.V* 
««• •

conseqüência do adeantado da hora, cm j valioso concurso do festejado artista .\lbcr-

que terminou o espectaculo. ~ "
A _«•__>_ _l A.ifllH _l-» MAS P_i -p^mAssim, devemos, nessa rapidez neces-

saria, salientar somente o trabalho do
sr. ítalo Bertini, que foi impcccayel;
provocando, em varios momentos da
exhibição da opereta, calorosos e de-
morados applausos, com o encarnar o
papel de Lancilloto, vale dizer, o papel

NOTICIAS DE PORTUGAL
Fulleceu o empresário Taveira
Lisboa, 9 - (A; A,) - Acaba <lc

falleccti na cidade <to Porte, onde se
achava a negócios, victima de uma
syncope cardíaca, o conhecido cm-

presario tbcatral Taveira. que fez
muitas Vagens ao Brasil levando
companhias portugtiezas dc comédias
revistas e operetas.

Lisboa, 
'9 - («A* II.) - O Sena-

do approvoti, na sua sessão de hoje,
a prorogação até 1 de julho do pro-
ximo anno, do mandato dos corpos
administrativos municipaes.

!0 "leader'" da União Republicana
discursou justificando um requeri-
mento no qual pedia que o Senado
se reunisse cm sessão secreta para
que 'elle, em nome do seu partido, se

oecupasse de assumptos dc política
externa c interna.

O presidente declarou que. em vis-

ta da gravidade desse requerimento,
vae colher informações a respeito
antes de tonw qualquer resolução.

Em seguida, o presidente declarou
encerrados os trabalhos da sessão ex-

traordinaria do Congresso. _
Lisboa, 9 - (A* H.) - Foi ap-

provado liojc, simultaneamente na

Câmara e no Senado, o projecto que
autoriza o governo a conceder uma

pensão aniiual de setscentos
ao poeta Gome» ljeal-

milia e ütilissima ás classes marítimas ! do protagonista da creação brilhante do
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das e a confiança que nos inspira o
vosso proceder sempre leal, fazem jús
& nossa absolijta solidariedade, afim
de que possaes cooperar «para a victo-
ria dos nossos idéacs, defesa dos legi-
timos interesses dc nossas classes e
apoio leal c desinteresado ao illustre
sr. dr. Wencesláo Braz. tão empenhado
em garantir a prosperidade das classes
federadas c adherentcs, da9 quaes sois
legitimo representante junto ao gover-
no da Republica. — Pelo Congregação
dos Officiaes da Marinha Civil, Angus-
to Dias da Cunha"; Associação dos
Trabalhadores dc Carvão e Mineral.
Miguel Pereira. Manoel Joaquim I.cão
Barbosa e Victor Ferreira; Sociedade
União dos Foguistas, Júlio Marccllino
de «Carvalho, presidente; União Pro;
tectora dos Catraeiros, Albano José
Saraiva; Centro Marítimo dos Empre-
gados em Câmara, Jorge Naylor, pre-
sidente; «Sociedade de R. dos T. em
T. e Café, Romulo de Castro, presi-
dente; Raphael S. Munhoz, fiscal;
Grêmio dos Machinistas da Marinha
Civil, Manoel Augusto Miranda, presi-
dente; Raul Fernandes da Cunha, de-
legado; José Ferreira Cavalcante, de-
legado; José Thomaz Fernandes, Edu-
ardo dos Santos, Thomaz Augusto Coe-
lho; União dos Operários Estivadores,
Luiz dc Oliveira, presidente; Associa-
ção dos Marinheiros e Remadores, An-
tonio Manoel dos Santos.

Além desses, recebeu mais os segtun-
tes telegrammas: .... -"Queira aeceitar as minhas felicitações
pelo seu anniversario nalalicio. —

Wencesláo Brás."
"Cordiacs congratulações votos feli-

cidades anniversario hoje v. ex. e
exma. sra. — Ruy Barbosa."

"Affcctuosos cumorimeiitos pelo seu
natalicio. — Urbano dos Santos. "t

"Felicitações pela data de hoje. —

Alexandrino de Alencar."
"«Felicitações. — Tavares ae Lyra.t
"Felicitações -pelo seu anniversario

natalicio. — Almirante Adelino Mar-
¦'"*¦•" v -.«Parabéns muito sinceros e cordiacs.
— Manoel Berhardcs, ministro do Uru-
gnay.""Sinceras felicitações seu anniversa-
rio. — Thiers Fleming." ,

"Sinceras felicitações. — Aíimrante
Garnier." _
e mais dos seguintes srs. Rogério
Miranda, Affonso Camargo Manoel
Reis capitão Eiras, Maggi* Salomon,
João' Luiz Alves, batalhão Almirante
Alexandrino de Alencar, Ungcnio Mui-
ler, Torquato Moreira, J. Britto, 1-er-
dinamlo Borla. Francisco Sá, Felisiiuno
Soares & C, Cândido Bittçiioctirt, Can-
dido Araujo, Wencesláo Caldas, Can-
dido de Campos. Taricredo Porto, otti-
ciaes «Ia guarnição do Salclhte, Bar-
Sosa Lima. Ferreira dos Santos, I-e.is-
berto de Carvalho. J. J. Scabra Sylvio
¦Rubitn, Alfredo Ruy Barbosa. -Leal Ju-
nior- Eugênio Silveira, .hnuniaturgo
de Azevedo, Carlos Kiel, L. rcreira,
Frederico Villar, Isaltino Bastns. At-
fohsò Vizeil, João Ruy Barbosa, Pau o
Filho, José Braz, E. Fonseca, Alfredo
Pinto, guarnição navio-escola Wçnççs-
lio Bros, Fausto Ferraz, barão Peixoto
Serra, Graccho Cardoso, Erasmo de
Macedo e innuiueros outros.
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to Polo.
Em resumo, abi deixamos o que houve

do mais importante nos nossos cinemas,
hontem.

escudos

mar como artista
ligente, dando assignalado destaque ao
barone Chantarelle, que lhe coube, com
feliz acerto; e ao trabalho da sra. Ma-
ria dc Maria — a Aücssia Mario da
versão italiana da obra de Audran —
que egualmente sc conduziu com accen-
tuado merito, favorecida, sem duvida,
pelo seu physico, pela sua plástica fe-
minina, que lhe dão, na verdade, na
ribalta e fora delia, uma sympatluca
physionomia de Boneca...

Os demais artistas, cujos nomes não
podemos salientar, contribuíram para o
bom desempenho d'.-l Boneca e, conse-
quentemente, para os applausos hontem
recolhidos pe'a companhia que presen-
temente diverte e agrada á culta platéa
do Palace-Theatre. Só.

# # #
"A PRINCEZA DOS DOLLARS",

NO REPUBLICA
A companliia Scognamiglio Caramba

offereceu ante-hontem aos freqüenta-
dores do Republica uma cxcellente edi
ção da opereta de I.eo Fali "A Princeza
dos Dollars".

Vinda após a "Viuva Alegre" con-
tendeu-lhe a popularidade, comquanto
no enredo ferisse as mesmas coroas c
apresentasse quasi idênticas situações,
de sabor dramático. De facto, Alice
Coudcr, filha do "carvoeiro" John Cou-
der, uma ricaça, pretende comprar o
coração de «Fredy, fidalgo alrrebentado,
tal qual a viuvii-donzella Anna Glavary
niulii-inillionaria resolve mercadejar o
affecto de 'Danilo, o qual não nadava
ein maré de,., 'dinheiro.

Este laboriosamente conquista o
amor de Anna, iFredy, nobremente re-
cusa vender-se aos caprichos de Alice
e, como Danilo, subjuga o orgulho da
altiva americana,

A musica da •'Princeza" tambem ri-
valizou com a de Franz Lchar: ipossue
egualmente cãnplcis otnginaes, valsas
bonitas, duetos de amor e um final dc
intensidade dramática. ;

Assim, nos repertórios das compa-
nhias «le operetas, italianas, portugue-
zas c liespanliolas, as duas rivaes, têm
apparecido sempre de braço dado, ate
que 

"A Viuva , tendo já feito o seu
feliz temipo, cedeu o logar á "Prin-

ceza". ¦: ,.
A companhia Caramba, sempre se dis-

tinguiii na mÓmiagém das peças de ap-
parato e que não dispensam o bom ele-
mento - vocal, já deixou nos amiaes da
chronica thcatral recordações inolvida-
veis dess.9 duas operetas. I\ao era,
pois, de admirar que na edição de hon-
tem, mais uma vez ella honrasse as
suas brilhantes tradições. .

O primeiro logar no exito que se
affirmou desde as primeiras scenas
do primeiro acto, cabe sem demento
aos demais artistas, á orchestra, sem
duvida, á orchestra que sob a _suggcs-
tiva direcçao do maestro Giusti e dc
uma «opulcncia de coloridos que nao
descura os menores dcta!hes._

No palco o auditório admirou: ila-
ria Ivanisi, uma Alice enfat-uada, pe-
tulante vaidosa de sua incalculável
fortuna, actriz de talento e cantora
de_ fino'gosto; Slefi Osillag, uma

CARTAZ DO DIA

Theatros
CARLOS GOMES — Festa do actor Hen-

""puraix — Despedida ile Fátima Miris
ronsfoniHsmo e variedade). !A s 8 c 9 314*(tlTLRKCRUIO -

7 Jl4___Íí3R'
"Simono" (drama). 

" A's

reclame"kl-.ÜBLÍ-A — "O ""i
(opereta). A's 8 314-, , .. ,,>..>-<

S .IOSE' — O aaúeho (burlcta): A ri-
dea Solta (burkta). A's 7.-8 314 e «° -I-*.

Cinemas

Agente consular da Itália
em Itapetininga

São Paulo, o — (A. A.) — O go-
verno do Estado reconheceu o sr. Do-
nato Pássaro, no caracter de agente
consular da Itália em Itapetininga,

Daisy que é um demônio dç saia com
quinze «primaveras, a «planejar viagem
de nupcia "fraternal" com o namorado
e a cantar duetinhos encantadores;
Nelly Cary, a Olga, cançonetista _ e
aventureira como todas as cançonetis-
ta?; Pasquini, o Fredy, que provoca
tempestades no coração de Alice e
com os surto* lyricòs <lo segundo acto
arranca palmas á platéa; Consalvo, o
rei do carvão, que canta deveras e com
lielía vóz, c representa muito a cara-
eter.

Foi, como se ve e dissemos em co-
meço, um excellentc espectaculo qne
a r«3iiipaiiliia Scognamiglio Caramba
proporcionou aos seus fre«;'.irnt,iilorcs.

AMERICANO — "Perdida!..." («Ira-
n-.a): "A Capital" (comedia).

AVENIDA — "Escravo ile Lucifcr" (dra-
ma) -. "Jornal D'Lii.-ío" (revista).

ClNE RMLAIS -, "Quanto pôde o co*
ração de uma mulher I..." (drama); "Amor
de mcssalina" (drama). /;,„.„„*,,

IDEAI, — "As duas fida'gas" (drama);
"A-ceguelra do ciume" (drama): "Os ini.
micos do Tagarele" (comedia).

ÍRIS — "Os submersivcis brasileiros
(do natural); "A mulher dos sonhos" (dra-
ma); "De ipé.- e mãos" (comedia); A so*
-ra dc Billio Ritcliie" (comedia).

ODEON — "A cruz de bnlhanles (dra.
m-Os "(A mocidade do coração" (comedia);
"Grumoiit Actualidades" (do natural).,

P \THE' — "As aventuras do tlaine'
(draina); "Reflexo do passado" (drama).

m * "1

JIECLAMOS
Ttieatros

Será dada boje, em (remiére, pela com-
panhia do Eden-Theatro, de Lisboa, no
theatro Carlos Gomes, a interessante revista
portuguoza "De capote c lenço", que o no»,
so publico tanto aprecia, Esta peça vae 4
scena «do popular theatro da empresa Pas*
clioiij Segrcto com montagem luxuosa, bem
ensaiada, posta cm scena, finalmente, com o
máximo cuidado.

Sendo o espectaculo de boje, porém, em
homenagem ao distincto artista Henrique
Alves, uma figura hrilhanto da estimada

troupe" do Ivden, o programam teai ou-
tios muitos attractivos,.taes como: Lei-Sam,
tragédia japoneza, em 1 acto, na qual Hen-
rique Alves tem papel saliento, opresentan-
do-se numa feição artística inteiramente no-

uma conferência, «-om a qual Ilenri-
que Alvos fará revelaçúes importantes, so-
bre o tlicma — Como vim parar ao theatro.

Tudo faz crer, portanto, que o publico
afiluirá hoje em massa, ao Carlos Gomes,
animando a festa dc Henrique Alves, que
»i tem tornado merecedor da estima da pia-
téa carioca.

«!<
A MORTE DO EMPRESÁRIO

TAVEIRA'
Surpreliendeu dolorosamente a todos queo conheciam a. noticia da morte de Affonso

Taveira. o activo e honestíssimo emproiario
iportuiruez, morto ante-hontem 110 Porto.

Affonso Taveira, tinha o seu nome envol-
to numa aurcola de confiança c sympathia,
conquistadas, uma e outra, pela sua limito
grande tenacidade e dotes de alma.

A sua palavra valia um contrato; os seus
negócios resolvia-os sempre com honra e á
nrobidade com mie sa havia encontrou sem-
pre uma paga insta c da mesma e.iuivalcncia.

No theatro da Trindade, po nuni nos ulti-
mos annos consagrou toda a sua actividade,
não era ti-ti empresário: era o maior amigo
dos seus seus artistas. Xão era o ensaia-
dor; o.-a o conselheiro desses amigos, era
Dar» Iodos o pae Taveira sempre bom, sem-
pre carinhoso.

* Nio perdpava — dizia elle — uma Ingra-
tidüo, 1Ç, no cmt.inti). nurmtaa perdoou !
Nada mais o magoava aue" fazer um artista
c vel-o fugir do seu theatro da sua escola,
por sc sentir com forcas oara levantar o
vôo. Através do seu monoculo. olle via por
vetes o perigo, oue afastava, sorrindo, com
uma palmada 110 hombro ou uma palavra
amiga.

Conhecemos um exemplo que define dois
fcaracterc.-: o do actor e o do empresário.
Ha anno9, um actor dos mais modestos., da
sua companhia foi convidado nara fazer par-
te de outro elenco, onde mais vantagens lhe
offercciam, e procurou Taveira. Depois dc
muitos rodeios, disse: -Pae Taveira. dê-me a sua opinião.
Seja qual fòr, scguil-a-ci.

vae. NSo oosso dar-te esse ordenado
e tu, na comedia, estás melhor. Se mu dia
ouizeres, volta Conto conuiijo NSo te
deixo fugir nem tc desoeço: dou-te uma 11-
cença. ''

Affonso Taveira era orofundjimentc bom,
fim-dlamente honesto. Não admiti*a a_ hypo-
tlicsc ile ih-ixar do scr uma ou outra" coisa,
oara scr empresário. Certa ves. suscitou-se
grande celeuma «da parte, do um «noresario,
mie se achava com maior direito a exclusivi-
•dade ila exploração (Te uma opereta,

Um nosso oatficio, mie oeciuiava modesto
logar na imprensa de Lisboa, íoi ouvtl-o a
respeito.

Nada sei; mas não rosto destas coisas.
Não estão no meu feitio, c de boa vontade
teria feito uni accordo, que me poupasse
este .esgosto. .

Foram elles. afinal, nue o mataram. U
seu caracter era obrinado a torcer, a vergar
ao peso das coiiaf, e naila havia que mais o
chocasse no sen Intimo.

Hoje. que está morto, choram a sua morte.
Para- uns, serão lasrimas dc desabafo e ue
conforto; para outros de remorso.

Taveira merece o descanso dos bons. Tiu
ao seu espirito, desde aue o seu corpo tem
1 paz do túmulo.

:.
João Silva ó um artista que tem con*

quistado já a admiração dos numerosos
freauentavlwes do Carlos Comes, que o
festejam todas 53 noites com numerosos
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O SR. J. J. SEABRA,
DEPUTADO

O sr. J. J. Seabra, esteve hontem,
á tarde, na Câmara. S. ex. chegou
exactamente quando, na Ordem do «lia
da sessão; orava o sr. Camillo de
Prates.

Recebido com abraços e effusivas
saudações por parte de varios dos seus
collegas, o sr. J. J. Seabra dirigiu-se
para o angulo esquerdo da sala de ses-
sues do Monroe, onde se deteve alguns
minutos em «.palestra com diversos de-
putados, notadamente com os srs. Pe-
reira Teixeira, Leão Vclloso Filho e
João Elysiò.

Avisado da «presença do novo depu*
tado bahiano, o sr. Camillo de Trates
interrompeu o seu discurso, requerendo
que o presidente da Câmara pomeasse
unia commissão de deputados para in-
troduzir o sr. J. J, Scabra 110 recinto,
afim de ipreslar o compromisso regi-
mental e tomar posse de sua cadeira.

O sr. Astolpho Dutra designou, en-
tão, dois dos secretários da «mesa para
introduzirem o sr. J. J. Scabra. M-l-
nulos depois, era o ex-governador da
Bahia, cffectivame-te. levado pelos srs.
Costa Ribeiro, João Pernetta e tambem
«pelo sr. -Moniz Sodité á mesa da Ca-
mara, onde leu as palavras compromis-
saes do cstylo, ficando de pi, nesse «mo-
ívento, todos os deputados «presentes.
Depois de «restado o compromisso e já
dc posse de sua cadeira, o sr, J. J.
Seabra foi, «de novo, vivamente fclici-
tado e abraçado,m* «*¦ ¦»**¦ '

O sr. Camillo de Prates critica'
os conceitos do dr. Miguel

Pereira sobre o Brasil-sanitário
O sr. Camillo de Prates voltou a oc-

cttpar-se, hontem, na ordem do dia da
sessão da« Câmara, das declarações pe-
remptorias feitas recentemente pelo dr.
Miguel Pereira sobre as condições de
sanidade dos brasileiros que vivem afãs-
tados do litoral do paiz.

Começou o deputado mineiro assigna-
lando que, se, como o próprio professor
Miguel Pereira reconhece, para se pra-
ticar uma prophylaxia efficaz nos ser-
toes do Brasil, necessária- seria, entre
outras coisas, a destruição das cabanas
e palhoças, que servem de lares a mi-
lhões «de brasileiros sertanejos, taes me-,
didas reclamariam fabulosos dispendios,
o que as torna de realização pratica
virtualmente impossível. Depois de
abundantes «considerações cm torno
dessa allcgação e da solicitação publica,
articulada com chiste, feita velo <-*1'*
Miguel Pereira ao orador, para <iuc
este apresentasse algum projecto de lei,
que beneficiasse a saude «publica ao
paiz, o sr. Cainillo dc Prates historiou
as circumsrancias todas que acompanha-
ram a apreseiflação pelo orador de um
projecto, hoje tornado lei, relativo &
prophylaxia e ao tratamento da moles-
tia de Çhaga3.

Em seguida, o deputado mineiro des-
envolveu argumentos tendentes a pro-
var que, devido á feita absoluta de es-
tatisticas demographo-sanitarias, eraim-
possível, e ató absurdo, querer alguenv
avaliar do numero «de brasileiros affe-
ctados das epidemias ora tão em fóoo.
Que ha essas epidemias e muitas eram
as violimas dellas isso não podia «of-
frer contestação. O próprio orador, ger-
tanejo tambem, tendo compartilhado e
observado os males de .eus patrícios,
foi victima da malária, ao valle de Slo)
Francisco. Mas nem por isso chegaria
jamais a affirmar que o Brasil era um
immenso hospital. Devia' conceituar-se a'
latitude dos males «som justo critério.-.

Depois disso, o «orador passou a «tri-
ticar os conceito, do dr. Pereira, a'
quem prestava as homenagens de su*
admiração, embora «dizendo 'que aquelle
medico, niostrando-se «tão versado nos
chronistas clássicos portuguezes, despre-
zoti, no "post-scríptum" de um seu ar-
tigo, aquillo que o clássico citado, Ko-
drigues Lobo, chamou "policia das pa-
lavras". «Não houvesse o dr. Miguel re-
feira est*uec|!o os fonsclhos Ia «esse
respeito e dc certo não avançaria o;
que avançou, não -ó era relação M
orador, como ao estado sanitário do
paiz. __m m — ¦ —1 m

Massa de Tomate- &?.
a da Companhia .Manufactora de
Conservas Alimentícias.

üm próprio nacional que nae ser
reformado

O sr. Pandiá Calogeras approvou O
orçamento feito pela Directoria do
Patrimônio Nacional, para execução
da 9 obras de que carece o predio, pro-
prio maicio-al, á ma do Cattete que ser-
ve de residência do chefe doiestado-
maior Ida presidenoia e# alojamento da
força do Exercito que dá guarda ao pa-
lacio presidencial.

-III»aidealm f
Moveis e tapeçarias
RU- S. JOSE'
Teleph. 5324, Central i

A GRIPPE
E' dehellada promptamente coiã i

pastilhas de

taxativo Bromo-Quinina
- DE -

_. W. ORO VE¦orno aifirmam todos os clinleos,
age como preventivo

O sr. Ayarragaray em Roma
Roma, 9 — (A. H.) — O sr. Lu-

cas Ayarragaray, novo ministro da
Argentina nesta capital, aprc.-cnton
hontem as suas credenciaes.
..  m+m^mummm

Quinina em fôrma su-
perior não affecta

a cabeça
Quando precisardes de quinina, usa»

as pílulas do

Laxativo Bromo-Quinina
o qual offerece todas as vantagem

daquella, sem os seus menu*
venientes, Basta uma prova I A assi-

gnatura de E. W. OROVE
em todos os vidros

E os ladrões quasi 0
deixaram em pello

-Estava alguma coisa cansado o guar-
da nooturno Francisco Xavier dos
Santos, n. 24, que deu serviço nate-
hontem na estação de Bento Ribeiro.

O seu cansaço era «tamanho, que o
remeteu coinpletumente, fazendo-o «cair
em nesado somno. Mas o -4 não foi
feliz no seu sonho.

Alguns ladrões que andavam por ali
encontraram o pobre policial, a ron-
car, que até fazia estremecer 09 que
passavam despreoecupados, e resolve-
ram «pregar-lhe unia peça.

Assim, despojaram o dorminhoco dc
suas armas, do ltepi das botinas e até
da túnica I

O guarda-nocturno. já farto de dor-
mir, despertou e ficou apavorado «om
o que l«he siicccdera. Correu á delega-
cín do z3° districto e contou ao «om-
missario de dia tudo quanto se pat-
sava. E o commissarió, rindo do que
cuecedera ao 24, aconsclhou-o a que,
para outra vez, procurasse ao menos
ver se dormia cm pé, «porque assim os
ladrões não sc atreveram muito...

¦ **¦*¦**¦

Academia de Aitos Estudos
Nos termos do art, 22 dos estatutos

da Academia dc Altos Estudos, estará
aberta dos dias 16 a 24 deste, das 5 ís
6 horas da tarde, a inscripção para oa'
exames finaes que cameçarão no dia 35
á tarde, sendo a chamada feita por or-
dem alphabctica c só podendo prestar,
exame o alumno que estiver inteira-
mente quite com a Academia.

ÂPACA DAMQ É NA RÜA URUGUAY ANA 145.
I1A0A rAnlo Nao tem filiai, soi, 60) e70$

Ternos sob medida de tecidos do pura 15,f»ltlo no rigor da moda

A companhia Carauilia-Sfognaniígliii deu
hontem a conhecer ao publico carioca a
nova opereta — "O rei da reclame", pela
primeira vez representada no Rio.

A peça agradou inteiramente ao. nume.
roso publico quo affluitt ao Republica, on*
de Tioje se repete a apparatosa opereta.

•»
Não haverá hoje espectaculo no Palace*

Theatre.
A companhia Vitale reserva a noite para

o ensaio dc apuro da opereta — "Cinema
Star", completamente desconhecida para o
nosso publico c um dos grandes suecessos
destes últimos tempos, nos theatros curo-
peus.¦

A deliciosa comedia — "Simone , de
Henry Dricux, traduzida por Eduardo Vi*
ctorino, continua a obter grande suecesso,
r.o Recreio.

K! uma «peça de delicado enredo, feita
com «arte, digna de scr apreciada pelo nosso
publico. \

liojc, nas duas sessúcs, repete-se ainda1"Simono".

•Fátima Miris, a extraordinária artista que
o Rio inteiro tem a;«platidido, despedc.se
liojc de nossa capital.

Querendo deixar no espirito de seus
apreciadores a mais agradável e duradoura
iia9 impressiícs, a famosa transformista or*
ganizou para esta noite um programma exce*
pcionalnientc encantador.

E certamente um distincto e numeroso
publico affluirá hoje no Phenix, a render
as lionieiiageiis de seu apreço o dc sua es*
tinia á celebre imitadora de Fregoll.

A popular companhia do theatro R. Josc
realiza liojc os seus eepectaculos com duas
peças antigas que iá tiveram entre nós a
saeração do applausii «publico._

Essas duas peças 9ão "n ¦""
tumes rio-gramlctises,
revista portuguez». . ...Como so vc, os cspcctaculos de Iioje, no
S. José, são doj melhores.

MUSICA 
'" ''

O BENEFICIO DE JOSE'
SÉRGIO

No salão nobre do Jornal do Commercio,
realiza-se amimliã. âs o lioras, um grande
festival concert'-* em beneficio ae Tose Ser-
cio. bilheteiro official do theatro Municipal.

Quem nâo conhece e aprecia o Swrío?
Prestarão seu valioso concurso ao bene-

ficia.lo 09 seguintes artistas:
Pianiütti: sr=. commemíador Arthur Napo.

leão e Alfredo Bovilacpuà, e senhorita Bian-
ca Bilhar. ... , ...

Sopranos! srns T.vdia de Albiuiiicrque
?aliw.iii c Kid.i Silva

T.-ii'ir. sr. Kobert-o Mano. _
üiirilcio, ir, Frederico ^a:Clmento FilBO.

"O gaiícho", de cos-"A1 redea solta",

FOLHETIM DO "CORnittO PA MANHA" 191

_m oue o sr. Beaufòrt foi ferido, foi egualmcntc icrido outro homem, ?_ E
desta vez o medico pôde declarar positivamente que a ferida foi produzida
pelo revólver de que se serviu Valognes; «sobre esse ponto não ha a menor

Palliilo, horrorizado, com a boca secca, Daguerre escutava c calava-se.
—• "-Nessa noite, direi eu «ao juiz, um homem foi ferido, h a sua ferida

aceusa-o: uma ferida tiouco perigosa a principio, «mas que o foi depois do
sangue perdido. O homem occultou que havia,^ido ferido, porque con-
fe-sal-o seria declarar-se criminoso. 'E veja como sé passa a scet» na flo-
resta, depois do drama que acaba de se representar! iArrasta-sc, desfaHece
a cada instante, torna a levantar-se, esconde-se quando ouve «barulho. Tem
ainda bastante presença de espirito para não perder o fruto de sen crime,

porque óe dirige nara o carrinho virado, «ue contém a mala c-111 que o sr.
Valognes encerrou ttma fortuna. Tirou-a e foi escondei-.. O rastro esti
inscrifito visivelmente no solo: segui o irajecto percorrido por elle; lia-lhe
110 pensamento, por assim dizer... sem saber que, 110 dia seguinte mesmo,
estaria na presença do assassino... e que lhe leria nos olhos toda á v%-r-
dade." , , ,.

Daguerre tinha calafrios. Deitou uin olhar carregado de odio ao me-
dico; os dentes batiam-lhe uns contra os outros, mas não tinlia força para
ialar.

•— Direi ainda ao juiz: 
"Com 

grande difíicutdade, julgando inorret.
vinte vezes no caminho, ohcgoti ú casa. Kra tal a sua fraqueza qne não
podia mesmo occultar a roupa manchada de lama e de sangue, aceusadora
do seu crime. «Estava jsemi-morto na cama e morreria se o acaso não levas-
se perto delle mm creado, que preveniu ttm medico. O medico comprehen-
deu claramente o drama que lhe oceultavam, c que tinha todo o interesse
cm conhecer, porque sabia"que fora preso um inhoeerite que pagaria talvez

pelo criminoso."
Daguerre murmurou eom voz alterada;

Mentira!... Invenção!... Romance!...
Pelo terror pintado no seu rosto, sr. Daguerre, vejo\qitc não é nem

ttiti romance, nem uma mentira. Os médicos tambem dariam excellentes
juizes formadores de culpa.

O revólver! o revólver encontrado cm Halatte?
E' mais uma infâmia que lhe scr_ lançada em conta, sr. Daguerre..

O senhor estava 110 cartório do sr. Parlangct quando Valognes recebeu 0-1
quatrocentos e cincoenta mil francos. O senhor sabia naturalmente que
Beaufòrt devia acompanhar o fabricante. Nada lhe era mais f.icil do que
levar o revólver do seu sócio. O senhor habita na mesma casa. Iam muitas
vezes ao quarto um do outro. Os creados não podiam conceber descoiifian-
«as contra o senhor e não se ocoupavam em vigt.ir quando o viam entrar no .
gabinete de Beaufòrt. Esse revólver que aceusará Beaufòrt foi pelo senhor
Seixado intencionalmente no theatro do orime.

Para que quereria eu fazer levanter suspeitas contra Beaufòrt?
Hei -de -sabel-o. Para afastar as suspeitai) com certeza c dar-lhí

?empo para fugir. Talvez porque o senhor odeia Beaufòrt. O senhor está
•rruinado! Deve aceusar Beaufòrt da sua ruina. Hei de sabel-o, repito.
Por agora, que importa?

Gerardo recolheu-se por instantes; depois:
Sr. Dacuerre, creio oue o senhor é o assassino de Vítlògnes! Sc pódí

fczcl-o, tire-níe essa convicção!
O ferido fez um gesto de cólera e de raiva.

ü
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O DR. HODGSDN E 0 ES-
PIRIIISMO

. HE' por ia»., a.z, o dr. Hodgson,
foi» eu penso nua no caso de mme.
ripa e toe casos semelhante», o ia-
eto ide introduiir visitantes- ao acaso
pôde nüo «er uma condição de sue-
cesso, mas antes uma causa do perpe-
mies erros. ,"Nos todo» jwdcmos íresetitcfiicnfff.
ficrvir-n» do telephones más quando
*ms. BcU Blaké c outros trocuraram
¦ixpcrimcnlar. em condições que final-
inente terminaram na construecão de
instrumentos satisfatórios, elles nüo
torlam cogitado em deixar o publico
icorder o tempo era escutar m ruMos
mais ou menos inarticulados que per-
eoWam cm seu apparelho receptor em-
Iriãntrio.*

Algumas vetes nouco tempo antes
que a mão começasse a escrever. Fhi-
niilt «dá aviso de uV almiem "vae
falar pessoalmente comvosco".

Outras vezes, a máo í "tomada" e
inicia a série de suas convulsões, ao
passo que P.hinuit nSo oarece aper.
ecbor.se 'disso mis tagarela soai in-
terrupeão, com o coii6ultante. mes-
ano depois que a escrima começou.

.Eis um exemplo natural' desse fa-
cto: e rauma sessão, uma senhora cs-
tava empenhada ein uma conversa in.
teiramente pessoal cora Phinult, a
respeito de seus oaess eu catava pre-
dente, irompto a ofestar meu auxl-
ilio. — uois conhecia essa senhora c
«ua fdiuilio mui intimamente. —
quando a mao foi tomada cora muita
lirarolura e, Dòr assim dlrer. subre-
Dliciamente e começou a escrever pa-
ira mim mesmo uma communicação;
muito Dcssoal, vindo conforme, dizia. .
de um inteu .fallccido amigo e não
tendo relação alguma com a cônsul-
tairte; ns coisas rtossnram.se acácia-
¦mente como se um visitante entrasse
cm uma sala cm nuc conversam duas
pessoas quc lhe são estranhas, niason-
de se acha também um seu amigo,
no ouvido do qual clle faria, cm yéz
baixa, uma coramunicacâo particular,
«<m prejudicar a conversa dós outros
dois.

Entretanto no caso cm «juo fie
apresenta um novo "cotumunicanlc"
Phinuit convida freaiientcmentc o
eonsultiüite a "fàlnr a ellc" isto e. a
perJPnificaçOo que escreve pela inão
(e que não 6 Phinuit mas "G. P.

<m "Rector", ou qualquer outro) i
Phinuit não repugna entretanto, ci"
sustentar "a nicsnia maneira tina cou-
versa or.-.l. se o dc*;jVi

Pareço até oue ellc o prefere, e
quando o cstiaiiltantc volta a sua nl-
tenção paro a «• •¦ I" inult lhe . far.
muitas vezes observações enigmáticas,
no gênero desta :"Eu vou auxilial-o
oil "Eu vou auxiliar a sustentai-o".

Em outros momentos Phinuit rc-
ctonará que um obiecto lhe soja. cn-
tregue afim de ter alguma 

'coisa 
que

fixe a sua attenção c eu tive oceasião
Oo verificar quó elle fazia sühitamcn.
te qualquer observação a respeito des-
se objecto, no meio da sessão, em-
qiinhto a escripta Se manifestava
ainda.

Pàrcce-me que. nessas circirmstan.
'¦ias. Phinuit nossa ser a todo mo-
mento, timdo de seu Bilcnclo. falau-
•do no ouvido do mme. Fiocri Clle ,rc-
toma immcdiatamcnte a commmuca.
ção, em.ittiiito due a escripta conti-
mia sem interrupção."Aconleceiume. continua o dr. Uo-
dgson, observar que a mão eyucnda
¦podia ttítnbétn escrever e que era li-
oito Kibler a escrinla cotn as duas
<não». cmnuant* nue Phinuit falava;
conaeftuKm-se assim tres cortinramoa-
ções sobre assiinnUM diffcrcntcs. foi-
tas a pessoas diffcrontcs: fiz mesmo
notar a Phinuit que eu esperava tini
dia cheirar a tor um "controle" distm-,
oto para cada dedo da mio o do pc
•cio médium, emquanto ellc sa oecupas-
sc da voz

A 24 ie fevereiro de i8o.t o "con-
Irole" -líifmimd Gtirncy escreveu du-
¦ranto o curso de aUuntias notas sobre
tcrlos ni.diumsi "Nesse caso não ha
fazUo tara que diversas intelligcn-
cios c'iiirit«ncs não possam exprimir
n seu bensainento ao mesmo tempo c
*por meio ào mesmo orffanism°.n

F,ü fiz tnüo «limão Ss experiências
oito tinha proposto fazer còrh , as
itluas mãos. c disse quc ensaiaria isso
.ilgum dia. com "Gunlfcy" servindo-
oe ie uma mSb. c "Géorge Pclham"
da outra mas aue não me achava
nrep.im.lo nara, fazer essa experiência
«dn ii ella oceasiã».

Nn minha sessão seguinte n eo uc
fevereiro dc 1804 qne en fitava
prompto o sÃ um dtsttio, que «penas
1cvc imperfeito exito foi realizado,
terá escrever de uma maneira inde-

f nendciitc coin cidn uma das 'mãos.

?io começo da serfião.
'A 18 rie niirco de iSo*. uma outra

tentativa, muito mais feliz, foi feita.
ogttiftdo eti nentnoanhado nara esse
fim pela senhorita Edinond.

Üma 'rímll morta escreveu por uina
mão, t "G. P." nela outra cm-
«liianto oue Phihuit falava, tudo si-
niullatieaincntc o sobre assumptos dif-
íerentes. ,

, Todavia, sô muito pouca coisa a
¦ni5o esnnertfa wcreveu. , 

',

A difíiculdade, nareçcti consistir
tirincinhlmente »i inliatnlwtóíiç ua;'(tiiao
esquerda 'nana formar as letras. —
Oscar T/AiifiòKKiit. ,¦
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i Correio
I da ManM
R Achani-so & venda os to-

i lumes:

O Marqyez de Fayolle JO Marqyez de Fayolle
Por G6rard do Ncitval

O Tamanco encarnado
Por Hcnrjr Murgov

Um casamento na
época do terror,

Por MtPeeonrt

LÁZARO,
j/Pov l)on .InointTio O; Picou

DUAS ORPHÍS,
Por Mictte Mario

PEDRO E THEREZA
Por Mareei. Prévost

UM ERRO JUDICIÁRIO,
Por Marc Mario

AMOR VENDADO,
Por Salvador Farina

Odio irrecònciliavel,
Por Cnvios M. Ocantos

Servidão e brio na
vida militar,

Por Alfredo do Vigny

não tiveram

jovens casadas, |
Por Tf. do BnlJiac Sj

UM CASO ESCURO, in
Por H. dc Bal/iac J^

iMysteriosda Villa Rosa|
Por A. K. W. ífanson ti

POR UM MMETE, 1
[Por ,T. T.dc Saint-flcrmain$5

! MULHER BE mmMffi|
8 Vttv Carlos M. Ocantos

I O CORREIO DE LÍ

Os primeiros officiaes dò Dc-
partamertttf da Guerra Manoel Sa-
raiva de Campos, Antônio (Ray-
mundo ao Rego Meirelles o ou-
tros. terceiros officiaes e outros'
funecionjirios propttgnam perante
o -ãr; Pires e Albuquerque, juiz da
2*,<-vara federal, trma tóção, afim
de ser a União condemnada a lhes
aBsegurar os vencimentos dos car;
gòs que exercem, na fôrma da lei
n. 2.092, dc 31 de agosto de iqóo,
decretada a insubslstencia, em face

de sua incoristilucionatidade, do
acto do ministro da Guerra que
denegou os mesmos direitos,

Entendiam, em summa, òs auto-
res, a equiparação dos véncimen-
tos dos funecionarios da Secreta-
ria da Guerra.

A acção foi julgada improce-
dente a estasentença confirmada

pelo Supremo Tribunal.
Os funecionarios embargaram o

accórdão.
Em sessão dc liontcm, relatados

os autoS pclo ministro Peklro Les-
sa, foram os embargos despreza-
dos, de accordo com o parecer do
ministro Muniz Harreto, procura-
dor geral da Republica, que en-
tendia não ter a lei de 1900 in-
eluido outros funecionarios que os
da 'Secretaria, 

propriamente dita.
A, decisão foi unanime.

¦ I» li '

Varias noticias forenses
O dr. Sampaio Vianna, juiz da

4n vara criminal, àjjsolveú hontem
¦por falta de provas, Tolentino Go-
mes, processado como autor dos
ferimentos causados por navalha
em José Mana Garrido, na praça
José dc Alencar, no dia 2 de maio
último.

O dr. Raul Martins, juiz da
1' vara federal, denegou hontem a
ordem dc "habeas-corpus" impe-
trada por Braulio Passos, que st
dizia preso ilíegalmonte na Policia
Central, desde o dia S deste mez.

A decisão baseou-se nas infor-
inações da policia.O iv.iz seccional dc S. Paulo
julgou inprocedente unia acíão de
reivindicação proposta por Antônio
José Villas Boas, contra a Compa-
nhia do Porto de Santos, para re-
slituição dc uma faixa de terreno
de marinhas iiaciuelle .porto, per-
das. damnos e rendimentos.

O fundamento da acção era te;
o autor a concessão feita nela Ca
mara Muncipnl, para construcçãt-
de um estaleiro, quc, depois u:-
construitlo, foi apropriado oela
Companliia.

Mas o juiz entendeu que essa
simples licença da Câmara não era
o bastante para provar o dominio.

Tendo appellado liara o Supremo
Tribunal, negou este provimento a
appellação, visto como a concessão
fora a titulo precário, não poacn
do conferir titulo de aforamentò
ou dominio útil sobre esse terreno.

Opoostos embargos ao accórdão,
foram liontcm desprezados, feito o
relatório pclo ministro Manoel
Murtinho.

lllBÜ) 0 ITT» ¦ W—

COMMERCIO
Kiò, 11 tle novembro dc iQtõ.

NOTAS DO DIA
Na Estrada te terro Central do Bra-

sil termina hoje, ao meio-dia o praso
oar o tuinecSneuto de ferramentas c
ferragens, e na Fortaleça -de SantaCrus:
nara o ih tfenéros alimentícios, forra-
«em e oatros árticos.

Hoje. A 1 hora <la tardo, deverão rc-
unir.30 03 credores da iallcucia dc João
da Silva Guimarães.

ASSEMIfeftAS CONVOCADAS
Companhia dc Seguros Brasil, dia

18, ás 1 horas.

va, tendo sido realizado regular nu
níero <i'e negócios. ,

As auolicci Reraes e as acçoes <lo
Banco Ai fSisíl .;;,''/""-*"

xas dc mercadorias, a Rodrigues^ Kw;
reira; 61

 Litisiama, para Paliar o G«Ç"»' '£

.cn», x. caixas dc JjasSáS, a M'artt cebendo ihijressos até is '°. «>r»| S
IVlicco; 37 dita», a Teixeira Borges; manha, c:rias pafa o .fWé aí? *J

a? ditas a Correi Ribeiro; 6 ditas, a ti ç, obiectos par» resislrar ate as to
•••¦-- ''-""¦- "" 1 ^1 manta, . „„,„. j„

Sirte. nara .S.antos, niaiyoettet.-ifltins; 100 ditas, F. Alvarez; 115 dl-

„, „., „„,„ ¦ teiro; 56 ditas, a^Carraipatoso Costa;
doCoiiiiiicrcitif.-asaa;Rc4o Mineit», M' C-o ditas, o N. Zagari; 36 ditas, a
... . *-• nnai.í^i rv*n,«. *,Q ditas, a 'Miranfaa

A. Roírigues; a; ditas, a_ 1'. Mbn-; 80? atP '«SftSÍ |donj

Poii Marc Mario

| IIAadm ^ Rastro, á
8 Por Stciidlml (Henriqnc $

Bralc)

}|PRF,ÇO.S AVULSOS — Niip
lt Capital: VÇHiwifcs Itrochn-.j
Sdos, 2$i cnoütteilindos cmjí
|| ncrcnlinn, 3$; rom -enca-ij
ítdernaçiio ilo.ftioador (cs

4 «000.

CRUZ VERMELHA

Curso iln Escola do En-
ft-rmeiros

Realiza-se hoje mais uma lição
do curso lliconco-pratico ¦ da Ks-
cola de Kiifeinieiros da Cruz Ver-
mclha Brasileira, sol) a direeção
do dr. Gctulio dos Santos, na sede
provisória (Sociedade dc Gcogra-
íihitO, á praça Ouinze de Novem-
bro. mm» mm »>

Perdeu a
não tt

por

CONCORRÊNCIAS
ANNUNCIADAS

Estrada dc Ferro Central do Brasil,
para o femecimeuto de tintas, oleos,
droitas e artigos semelhantes, dia 11,
ao meio-cia.

Kstrada de Ferro Central do Brasil,
para o fornecimento de limas, para-
fusos c pontas Partz, dia 13; ao meio-
dia.

listrada de Ferro Central do Brasil,
para ò fornecimento de uatciiacs dc
construecão c artigos semelhantes, dia
14. ao meio-dia.

Kóparliçio de Águas e Obras Pu-
blicas, nara o fornecimento dc mate-
riacs, objectos de escriptorio expedi-
ente. forrniOTis c artigos diversos, dia
14. ao meio-dia.

Direetoria Geral dos Correios, nara
o serviço dc conducção do nulas c
colloctj da correspondência nesta ca-
nit.t!.' dia, ifi, as i horas. 

'•

Kstrada dc Ferro (.entrai do Brasil,
liara o fi rnecimento dc rnateriaes Ue
illumiii.-icáo. clcctricidade c automo-
veis dia ió. ao meio-dia.

Kstrada de Ferro Central do Brasil,
para-o fornecimento , de carbureto dc
nlcio. dia 18. ho meio-dia

Direetoria Geral dos Correio1, liara
a venda dt 3.72» li.joo .to cHimbo,
dia zo, ás 3 horas.

Direetoria Cerni dos Correios, par.i
a acquisicão dc so.ooo malas para
corrcsnondcncia dia co. it 3 horas.

Collegio Militar de Barbaccna pa-
ra o fornecimento de eoncros alitncn-
ticios artigos para tíirióezn illunnna-
çfio ferragens, etc. dia 22. a 1 hora.

Estrada de Ferro Central do lbasil.
mn o foniesimcnto <le ferro Guza
dia 22. ao meio-dia.

Estrada dc Ferro Central do Bra-
sil, para o fornecimento de tór.-is fal-
ouejadas dc madeira de lei, dia .to,
ao meio-dia. <

Dlrnctrrlií Geral doi v.3rr;ios, para
fórncíititcnto de iui*.-'ial. d'a 30,

ás 3 horas.

REUNIÕES DE CREDORES
Fallencia dc José Bittencourt , dc

Souza.'dia u, á 1 hora. ¦ ;
Credores do Meirelles c Pereira,

dia 16. ás 3 lioras. ,
Fallencia dp F. J. Pires, dia at. a

hora. ,
Fallcneia de José Caruso dia se,

á 1 liora.
Fallcuciii de I,. Soares Filguciras,

íia 23, ú t i|a hora.

CÂMBIO
Hnotiwii este mercado ftinecionou

pouco animado, tondo corrido, para o
foríiceiiiucfitò do saques as taxas <lc
ijiI.12 i2i|Sd.. c para a compra
dss iutr.-!sdc cobertura, as di; 12 3| iú e
12 732 d.

O Banco do 'Brasil conservou. Pa-
ra os vites ouro, a taxa de 11 1 si 16 d.

Foram affixadas nus tabelias dou
bancos :

A po dias:
Londres . . ,
Hamburgo . . i.
Earisi . • » •

A' vista :
Londres. , , •
1'aris
llamliurRo . • .
Iitalia. ....
Portugal. . . .
Nova York . .
Montevidéo • •
rU'3panhi • . •
lliicuos Aires. .
Suissá, ....
V;l1cs do caí/» .
Viiles ourti.' . 

I,IBRAS
Vendedores a soSGto c conipradorcs

a 2o$6oo. com iie?ocios realizados, a
este ..reco ,

Os nceocios conhecidos forara. aca-
envolvidos. „_*„

ítas Minas áv' jo.u
rias, as npoSces 

"Populare». 
as uas C.

do Porto, as do LT do Thesouro. as
Ja E. de Ferro, susíentartasi os Mu-
nioipiçs c as acções das Terras, mau-
tidas. " -

VENDAS
Apólices:

Gertes dc 500$. ia....
Ditas du iiuou*. 1, 1, 1, i,

1, 3 a ....... .
Ditas idem, 7 
C. de E. de Ferro, i, i. i-,

I, 2* 10, 5pv 6ot 100 a.
Ditas idem, 3, 10, 12, Si,

50, 7. 7 a.
Dita» idem. 9 a; . . . 1 •
S. da Baixada, 20 a. . .
C-j do Thesouro. de 200$. ta
Ditas dc 1:000$. 8. 2. 10 a
Municipaes dc uju. port..

16 a. . .'.-. . . ..'. ., •
E. do Espirito Santo. 6°l°,

S, fi 
E de Minas Geraes, do

dc 1:000$, 10, r. 6 a. . ,
15 do Hio (4»l°), 3, 9. 8.

40 ,1 • .
Doiicui:

Lavoura, 25 a. . . . • * •
Bras-J. t s, j a. 

'."

Coini>atihms:
I.otcrâs N. do Brasil. 500 a

Pastoris áo Brasil, io a. .
Tecidos Carioca, 100 a. . .
Prourcssi Industrial, io, 20 a
Taiibaté Industrial 100 a .
Docas dc Santos, port., 6 a.
Ditas nom. 20 

i)e!>:n!:ii-í\!: ¦
IiViliislfl.il Mineira, 0. 4 a .
Docas do Santos, 2, 100 a •

J/ocffiií:
Sobci-anos. ioo, sj", 1.000,

3.000, =5.000 ». .
Franco 300.00 i -, ? • •

78o$ooo

8i5$ooo
S17S000

ío?$ooo

So6$ooo
807S000
8055000
7So$ooo
So6$ooo

iS7$500

7oo$ooo

Sos$ooo

8o$ooo

i.toSooo
suSSooo

I2$5CO
2_'$000
150$000
170^.000
aooSono
460S0Ú0
465S000

iqoíoóo
20OS000

20$6oo
$813

COMPRAMOS:
CftRA DE ABETiHA
META ES VEIiBOS
GRiTNA, liÃ ü SÊUO.

Rua da Alfândega 110

12 .1I.12 ioiIS
Í7.t? S/jd
$7 ifi 57i'8

: 27112a 11.20I32
í-72? S/33
S7ío $755
S615 SCSfi

2S-18 2SS57
.1S210 4$2fi6
4$47Ò .tS^oo

SS-o $802
iSSfio 1SS00
$Sis S825
S72i S731

;$2lJ2

OEEERTAS
Aroli-cs Fo«d. t-omp

Gcroci do 1:000$, S20S000 8i7?ooo
O. dn Porto. . OfóSoao gtvooo
C. do E. do Ferro 8o7$ooo 805Ç000
C. do ThCfoUTO SoSSaoo SoOJooo
8. da Baixada. -~ 800S000
Provirarias. . . 813S000 805*000
Tudiciariai .• ........ 800S000
ti. do Uio (4 "I") 3o?ooJ
li: dd R:o. de 5»^?.

nom. . . >.t. -" •>-¦ i
Dito dc M. Gcrscs Siú^ooo So5$ooo
Ditas -do K. Santo 710S000 —
Municlp .dc 190O. I93ÍOOO
Ditas nom. ; . I07S000 —¦
Ditas dc 1914.ro.-t. JiSíooo
Ditas, nom. ..... 317*000 —
Dito do 1904 

'. 
100S000

Ditas de 1914.1'ort. iS7?50o
Ditjs dc Bello ilo

nzonte. . ¦ k 1

79Í500

,(26 $000

IS7Ç0OO

Delphim Coelho. _-  ..
do Cntvaihoi 5 caixas d cfigos,,
Coelho iMtirtinsi 10 ditos, a Teixeira
llorscs: 2 ditas, a J. A. Rodrigues;
s dita», a P. Monteiro; ao «neoos
de avelás, a Ch. L. Kbert; 10 ditos,
a Carrapatoso; 30 ditos, a mui ta-
niiiyrano; 50 barris de azeitonas. »
Nilo Pcronc; 1 caixa dc nicite, a M.
j. D'Alviar; 2 saccos de grão dc bi-
co, no mesmo; 7 caixas de vinho, o
Antônio Donringa; 5 caixas de bebi-
das, ao mesmo-, 100 quintos de vinho,
a Tlioiní; lis 'ditos, a Pinheiro bo-
hriiiho; 50 ditos, a Rodrigues Lisbo»;
So ditos, a Azevedo Torres; 100 d|.
tos, o Nobrcga Pereira; 100 ditos, a,
Fcrnanclcs Mourão; 60 ditos, n Hon-
rioiie dos Santos; 55 ditos, a J. ror-
reira; 150 ditos, a Ferreira Cabral; 60
ditos, a Ribeiro da Cruz; 40 décimos,
ao nic=mo; 51 ditos, a Figueiredo Ca-
minha; 10 oditus, .1 Carvalho Irmão;
100 ditos, a Dias Almeida; 100 ditos,
a Nobrcua Santos; 61 ditos, a. «arti
Pacheco; mo ditos, a Figueiredo Ma-
rinlio; 50 ditos, a Almeida Tavares;
100 ditos, a Pereira Lima; 100 ditos,

a Prista; 100 ditos, a Mourão; 100
dilos, a Thoiiié; 100 ditos, a Oliveira
l.opes Silva; 150 barris de vinho, n
Julio Barbosa: 23 ditos, a Granado;
50 caixas de vinho, a Constantino Oo-
mes; ,30 saccos de sementes, n 1,0-
«•es l?réiro; 40 caixas dc palitos, ti
Gonçalves Almeida; -12 idjtas, a Meu-
des Raupp; iá ditas, a Prista; 10 bar-
ris dc. frutas, a J. V, da Cruz; 14
caixas dc alliòs, u Pring Torres; 45
lihrHcàs dc fehsfanliasj ao mesmo; 17
fardos dc louro, a. Couto; 120 caixas
dc vinho, a Siqueira Veiga; 75 caixas
dc azeite, a Tliomc; ¦ 

j caixas dc fru-
tasl feccaa, n Josií _Constante; 50 cai*
xao dc ccbo'a9, a Vigueirodo Caminlia;
Co fardos dc rolhas, a Delphim Coe-
lho; io ditos, .1 A, 1\ G. Savedra;
.1 fardos dc cortiça, a Delphim Coe-
lho; M caixas dc papel, a J. Fer-
Rira de Carvalho.

Pelo vapor hollandez "Frisia", dc
Amsterdam c escala. Cartra recchída:
:o caixas do queijos, o Delphim Coe-
Ilio & C; jo. a T. C. V.- Mendes;
co, ,1 Teixeira Rocha a C.j 12, a Coe-
lho Martins; 15, a Virgílio Santos; 12
a J. A. Róis & C.'i 10, a Ferreira
Irmão; is ao mesmo; 15. a J. A.
Rodrigues & C.; 40 a Santos Fou-
tes; 2O8 fardos dc uapcl. á Casa da
Motída; 103, á Cunipanhia r.Uü Stcari-
ca; 365 caixas <ic provisões, a Ferrei-
ra Irmão; 151 cestos dc cafctanlias, a
íugusto Constantei 145. u Macedo
Silva; 240 Ixitricaa dc uvas a Angus-
to Constante; mo saccos dc amêndoas.

tos para o interior ate oe £jll . .
com porta duplo e oara o exterior ate
a,í2t'cIHic 

para Bahia, Recife. Coa-

pressos atí á» 8. horas da «WS':S^
tas para n iiuenor até as 8 Ua. >"cm
«om norte duplo ate as <|.

Oriío bbil Santos, Montevidéo •

Pacifico recebendo impressos ate as-
2 horas da, tardo, cartas para o m-
terior até às 212. Mem com pora
& S na" o extcior.nté ás 3 e
obiectos rara registrar ate b i. ,,
TlJ«<.rí;ioraKBahia Perr.ainbiico o

CabedeUo. recebendo impW5 até ao
meio-dia. cartas para o interior até as
t" tli da tarde, idem com .norte duplo
JréTi o objectos para registrar até as

11 da injnlil.
Amanhã:

í|iiuiiv"J para Victoria, Bahia, Ma;
ceie e Recife, recebendo impressos ate
ás 5 horas.da manhã cartas oara o m-
íerior atè ás 5 ila, idem coin porte dn-
uioateis 6 e objcítos para registrar ate
ás 7 da ixite de hoje

LOTERMl0
CAPITAL FEDERAL

nesumo dos prêmios do plano
n. 341 ronllsíidn cm 9 iiovora*
bro rie ÍDIU.
WEM10S DE 20:0003 A 1:0001

Capital 2O:00OS0O0
3:tlf'OS"tlO
ltOrmíiiüO
1 tOOOS ulO
ltOOOWOO

I30$ooo —

'. 
Foi baixada a íeiriiintc portaria?
"N. 3Ú7. — O insncMtor decrmina

oue os escrinturarios F.dlianlo redro
Niúaneno dc Souia e Liin Itarçcllos,
íiispeiisadwi doa ca-riros dc ctauutindo-
tos 110 concurso '«ara aeetllcs fiscaes,
nor se liáwrem uliiniados os, respeeti-
vos tmliallios. tctwhiii c-xcrcicio. o 011-
nnelro na 2» wecão. e c segundo,
-ia in."

Foi deferido o reaucriiiientn cm
íue h. C. Ci'«t.i & C. nti.liin proro-
mçúo por js dias do nraso nue lhçs
fo! concedido oara apresentação da
íaictttra ccnsular refetivá 11 mercado-
rias oire ímpprtàTnth «p!o vapor .San-
to*, entrado cm acosto ultimo, por cuia
falta assiciiaram termo de rcsiwnsubi-
lidado.

Foram deferidos os rcqucriincii-
<o's de rí*liniii-"'o dc ilírritos rtiiros a
Jiiatar. de li.-eiss.iiit X- C. na iiiipor-
taiich do r\sn&: de Bordaho & U
r.a dc 1208-10 c do Barbosa Vnrclla
& C„ na ilo b2Sodí.

Jípeolnl)
it N*o TiitM-ior: WliímiisU
Slípoclindós, 2S500; onen-g
{'(dcrimiloB cm peronllnn.^
9n$500; rom eiica«lernn«:«o&j
Hdo nnKtdoi' (especial), a
H 4S500. n
ít instrucções paro assi-^
«fíiiaturas vitlfi numwosjlj
}{antPrinres. Viíiitlem^so cn^í»
H lecções a preços YcBiuÜdos.8

Foram raiados os

Ka cidade do Pará foi vendido
um rebocador por 

-Manoel Anlo-
nio Moraes a íirma

Caixa de Conversão
POMO & O.

São ntiein melhor ágio pagam.
- AVENIDA RIO BRANCO, -49.

MOVIMKXTO OPEIÍARTO

Liga Opovarin Seto Sctemliro
IjiRa Òpcrarih Sete lasoana

Em sessão dc 26 do mez nroximo
•findo, foi eleitn a direetoria djsta l.i-
ca, rccoitomcntc fundada, c oue ficou
(isiiin to.iHlítuiiln: I.afavettc RódriRues
Alves, oresideute; S-tint-Clair Custa,
vicc-m-csidciite: Joaouini Dias Druii-
jnondi 1" síorelãrio: .Alexandre Cama,
2° sco^Mrio; Juvenal ,lõsc da S*lva.
1» thesoiliciio; línii.lw Tlurão 2" tlic-
Ktiurciro: loão Andrade 1" orador;
Mareos Tire3. 20 orador.

O official tl.-i Criptda Policial.
Basilio da Gania, foi reformado
por incapacidade physica. em vir-
tude do laudo da junta medica
í|tte attestou tuberculose pulmonar,
em tSo-l. . _ ...

Posteriormente o major Basilio
pretendeu anmillar essa reforma
sóli a allcgacão dc mie esse exame
não fora rcíiiilarineiUc procedido.

O juiz ju'tsou procedente a
acção e comlcninott a União.

Uni (mio de appellação o Su-
premo Tribunal reformou a sen-
tenca e julirou improcedente a
acção, decisão essa confirmada
em recurso ile embargos.

O maáor Basilio pretendeu mais
uma vez embargar, mas cm ses-
são dc hontem não foram coulicc-
dos os embargos, por serem s<:-
Bundos. ... »"'.'-.

Foi relator o ministro Aiiurt.-
Cavalcanti.
—-—; ¦«¦ * r» * — —

Gottas Virtuosas t gj*
Curam hcinorriioidcs, males do iitevo
ovarios. urinas c n própria Cystitc

Ferreira
Motta & C.

Mas logo na primeira viagem, o
rebocador fez agua, não funecio-
nando as inacliinas, de sorte que
teve do ser rebocado para o porto
dc. Belém.

Em visla desse fracasso os com-
.pradores' propuzeram nò jüizô
seccional uma acção de perdas c
damnos contra o vendedor, pç-
dindo n ittdcmiiização dc reis
3 :(ioo$ooo.

Esta acção foi julgada proce-
dente, tendo o réo appellado.

iUm recurso de appellação o
Supremo Tribunal, relatados os
autos pclo ministro Camilo Sa-
raiva, os tomou conhecimento do
nicano, por ter sido interposto
por procurador não bástaníc, visto
como os poderes conferidos .10
advogado do appcllantc tinham
sido revogados 'pela juntada dc
nova procuração, em que foi con-
stitttido outro, sem quc houvesse
a expressa ratificação dos actos
anteriormente praticados.

Ml |i ¦ ¦ 1

Uma denuncia por
snoeada falsa

O dr. Carlos Corda, procurador
criminal da -Republica, denunciou
ao dr. Olympio dc Sá, juiz stibsti-
tuto da 2» vara, o subtlilo italia-
no Cario Boni, desempregado ba
mais dc um anno, que, 110 dia 29
de outubro, passou uma nota falsa
dc 1 C$000, na padaria da rua
Bento Lisboa -íl, 60.

Foi recebida a denuncia c dc-
terminadas providencias para o
competente sttmmario.

LETRAS DO THESOURO
As letras papel foram neeociacfcisao

rebate dc J oor cento ficando scra
Vendedores declarados o com compra-
doreul conforme a data de emissão, aos
extremos de 3 a 7 oor cento.

PINTO, LOPES & C
Rua Marechal Floriano, 174.

Commissariog de café, manteiga c
ecreacs,

CAPE'
MOVIMENTO DO MURCADO

Kilos Saccas
3C3

30.900

4R.MS0

40

4-757

308.207

5.489
2.000

425
1.275 P.iSj

1»! O UEAI/EJO 1ÍÚ -TAX-JOT — JtI.ES MARf

O sctilior
taxtttido-a dc louca? Não»

(lar-1'ir.
sr. Dagitèr-

Para cittc?... fi' aljsurdo! ; ,
Sr Daçüerrtf! SupponHa quc sou scw juiz c quc o acuiso.

conichtai-se-ia: cm responder á mmlta aceusação, taxttndo-a de tou

Havia dc procurar dcstruil-ti, c_demonstrar-me a falsidade delia.
O senhor não c meu juiz.
O medico lambem o é. nrc.n.
Não lhe dcvo-sixplicarões. As suas suspeitas sao mjuriosa.s c ontn

dem-me^ra^ente. 
^ ^ ^.^ 

^ 
o ^ . & ,

«òcehtc, diga-me. Com uma palavra o senhor pede socegar-mo. Um uma

palavra, uma só!...
lista doido, nalavra de honra!
Antes estivesse!

O senhor ó feliz em eu não pod.er mexet-mc c abusa dessa situação;..
Senão, atirava-o pela janclla fora... ,

Uso não é responder. Vou precisar ns minhas perguntas c
toecasião para sc desculpar. Quem o feriu? A situação o grave,
re! Pense quc vou avisar o sr. Laugier, confiar-lhe as minhas suspeitas....
álar-ihe parte de tudo quanto descobri. .

\ honra prahibe-mc dizer-lhe quem mc íerm. ,
Abas sc essa historia c verdadeira, senhor,- que receio pode ter em

trio. contar? Ficará eternamente ocçujta no meu coração e sc for preciso,
iuro-lhc que nem sequer mc lembrarei delia. ...

.b" imnossivcl... Neste ponto sou o ttmeo juiz.
Confere 

"ue 
6 fácil c que sc tirará dc uma grande dttí.culdtule cotn

^SSÍSí S£? S!° l^eSÍseria confiar-lhe o segredo

"C 
^A°sim!C^!S'quanlo lem para me dizer... a mto, que tenho pro-

vas nas mãos c que o acabo dc accttsar claramente dc um crime .tboitu
nave].

• — Quc quer? Não posso dizer senão a verdade.
Muito bem. Outro virá interrogal-o.
Quem?

Õ sr. Djugier.
O doente quasi que se poz 0:11 pe, cm cima da cama.

O senhor não fará semelhante coisa.
Eli.

Lembrando-lhc quc o segredo da minha ferida não lhe pertence. O
lenho- é medico. Foi no exercício d.c sua profissão que o senhor conheceu
tsse segredo Nada deve transpirar lá fora. No senhor Im o homem c o

íiedico. O primeiro deve ignorar o que o segundo descobriu. O senhor
»abe-o melhor do quc eu. Não é a mim que compete mostrar-lhe ouüe esti

l sua honra. . .
02 tornou a cair esgotado, sem respiração, como morto.
Era verdade. ._ .... .^
Tinha razão, Gerardo sabia-o perfeitamente. A honra -impedia-o dt

HWar. Aquelle segredo tião era seu. Não tinha direito dc dispor delle. isaol
Nem mesmo para salvar um innocente. ,

Tinha procedido, para com Daguerre, por meio d« ameaças... e iu«

Unha conseguido nada,.

Existência cm 7,
dc tarde. . ¦ •
Híntradas cm 8 !

E. If. Central. .
F. F. l,copoldina .
Barra a dentro. •

Total . . .
Emlianiucü cm S :

K. Unidos. * . •
Europa
Kio da Prata. . •
Oabotacm. . . • *

Existência cm S, dc tarde. ..150.10S
Entraram desde o dia 1 dc julho ate

liontcm 1.136.S+4 faccas e cinliarea-
ram cm CRU.-d periodo 92B.4O6 ditas.

Honlem, este mercado atirui calmo,
com poucos lotes expostos á venda c
sem Hcseiivo'vinieiito dc procura, ten-
do sido cffcctuadai de manliã opera-
ções dc 4-.159 saccas, ao pre,?!) de
9S.P0 a arrobn, pclo typo 7.

A' tarde, foram realizados negócios
dc cerca dc 2.000 saccas, na racslna
base da abertura, fechando o mercado
cm calma.

A Ilolsa do Nova, > oil; abriu com
1 n 13 pontos dc baixa.

Pasaíani i>or Jundiali sG.Soo Eaceas.
Xão liouvc entradas.

 o$;oo
 PS'0»

B.-.i.  osioo
 S5;o'

SÃXTÕS
'Em S t
Entradas: SS.9-M saccas.
DcsJc i": :6a.'iio saccas.-Jlédia: 

33.515 saccas.
•Saidas: 40.4.15 saccas.
Existência: 3-.s13.58S saccaf,
Prcçò por 10 liilos: s$flou.
Tosi^-ão do mercado: calmo.

ASSlJJÃR
.Entradas cm 8 : 17.10G saccos.
Deíde ¦!": 67.3-0 ditos.
Saidn.i «ni ^ : -.9í>5 sacco3.
Desde 1": 2o.'i6r ditos.
Uxistciicia ein 9, de tarde: c?.|.;7S

?;it*cos.
1'osição do mercado: calmo.

tÒTAÇõlíS
llra-acn crystal. . . SíSo 3 Sr.on
Crystal amarello. . . fiou a fs-"
Mascavo S3S0 a S400
r.ranco, ,i» sorte . . S580 a SM'
Mascavo $I7» a Çs«

ATXÕllAO
líniriidas cm 8: 1.508 fardo?.
Desde 1": 3.5-8 ditos.
¦Saidas rm ti: 512 fardos.
Desde 1"! 1.C0!) ditos.
Kjcísteucia «ni 9» dí tr.rdc: .j.?<í"

faH*is;
J tjsiçno da mercado: pnralysáuo.

COTACOUS
Sertões ~7?ono a 2()$oof

sortes . . :5$oC'0 ti =;Sor

Bancos:
Commercial • •
Ilrasil. . . • .
I.avoitrn; * • •
Commercio. • •
Nacional. . • •
Mercantil • . •

r ae Seguros:
Prasi!'¦ íerva. * * • •
Garantia
Integridade. . . .

listradas de Peno:
M. 8. Jcronymo .
Noroeste. . . . .
(íDvaz. .....
Uédc ¦Mineira., i .
Norte do ürSfili .

C. lU- '•(•.•''if')":
ürasil Industrial .
V. Industrinl . .
S. Feiix. ....
ÃlliaiKa. . . . •
foreovado. * * •
Petròplitaiin . . •
S. Pi dc Alcântara
Ó.rioc-1. . ... •
\iuorca fabril. .
Mncccnse . . » .
Cof. Industrial. .
Cometa
Tijuca ... . . •
Ind. dc Valeu»; .

>." pwrp-:
Docas da Bnliia, .
n. dc Santos, noni.
Ditas ao port. . .
J-olerias. , . . .
T. e Carriiageni! .
Centros Pastoris. .
Mclh. do Maranhão

Mero. Municipal' >
Melli. no Brasil. •
Cervejaria Brahma.

!>cbcntiires:
Docas <lc ' Santos t
America Fabril . •
Hrasil Industrial .
Tecidos Carioca. •
Mcrc. Municipal. •
Vrog. Industrial .
Antarctica Paulista
Tecidos Allianea .
S. V. dc Alcântara
R. ti S. Pauli. .
Tecidos MaRcensc.
Hom Pastor. . . .
Tnd. Mineira., . •
Conf. Industrial .
Corcovàdo, . . ¦
Tervciaria Brahma.
Tecidos Tijuca. .
>¦-.-. Costeira. .
Ti «idos llotafogo.
f tiz Stcarica. . •
M. Fluimncníc. .
I,, dc Sapopciuoa
1. Canipista. . •

210?00l»
14jr$O04

i8e$oo«
212$ÜU0

40$00Ó

s8$Hbo
3.1$U0:)
1-I$Ü0Ü

iCi$ooo
üü8$ooo
l,15$}00
it)S$ooo
I75SÒÒO
C05$000

35$Oüò
28SUOO
31o$ooo
5SÍUOO

=7*500
2oÇt)00

33?000
i;*$ooo

ao mesmo; ao caixas de uvas, a J.
l\ Tavares; 1 caixa de máçâSi íio
me sino.

Pclo vanor nacional "Trixeirinlia".
dc S. loão da Barra. Caçiía recebi-
da: 500 saccos -de assucar. á ordo.ii;

¦250, a ordein; i.ooo. a 1* H. \Vnl-
ter; i.ooo, a Mcircllcs Zamith: 45
tcnois do álcool, a Tliomai da Silva;
.\ toitclòtcs, ao mcsníojí io fardos dc
baoítlliáo, a I.uiz Ausruslo Maualhãcs";
ioo saccos <lc feijio, a Siqueira Vci-
uai 10 barricas (lc oixe ó ordem; 8
volumes de couro, a Wilhelinc Ma»;
421 saccos do cafó. a lí. Queiroz} 13,
:-. Ornstcin & C; 22, a T. Marinho;
5 a K. Ouciroz; aoo. a Ornstein &
C.j 12, n k. Queiroz; 26. ao mesmo;
155, ao mc-iiio.

1'clo vapor nacional "Itapacy", dos
¦iwrtos do norte. Carea recebida: 100
suecos dc caeá.o, a A. Trcvcs: 6 far-
dos do fumo, a J. lurüucns
saccos do encAo n U. Ribeiro; 3P0;-a
1'üuIo W.ltcr; 200, a Mullcr & C;
2?j fáceis dc assucar. a Thomaz m
Silva; 581, r.o mesmo; cuo, ao mesmo;
joo.a Zcr.ha Kamos; 300. a F. II.
Wolter; 150, n. Tliomaz da Silva; 200
de côos. a Salvador Cunlia; 200. .1
¦\. Maia Irmão; 7.3. an mesmo; 50,
i Comnanhia U, C, Alimcnticias.

Pelo 
'vapor nicional "Arsis . i

13T01 vend
2'.7W 
«ni'ii..;....
ROl'0
21400 

PP.RMÍOS niü 20OeO0O
IÍÍ2S7 7.1GSI 4155 27.SÜ3 Ò'312
400IÜ «7193 8032 ülttl 5731

PUKMIOS DE 100.000
JiOflSfi S3782 547W 18093 17Ò19

1215 .K«79 1169 387C6
2374 MM W779 3!IU

S/i7fi9 r,ã476 35079 IlíViS
46128 32S59 1''6.'6 EGRiit

8135 IÍK'31 «814 41707
337'ü 17i'5fl 10107 3G'-'ll
3Í877 35018 20026 24707
API,I!I1XIMA(;ÒÜ!5

om
44373
45743
11074
12H40
52300
51057

13790
22748

e 1379.2..
0

2008000íoosooo

30«000
10SOOO

íoíono
Sáooo

22750
IHÍZENA.3

13791 a 13S00
227 U a 22750  >

CF.NTENAS
13701 a 13800 
22701 a 22«00. .. .,

Todos os nnmeros terminados
em 3791 tem WOO

Todos f a numoros terminados
em 791 tem 2ÚS0UO;

Todos-ns números terminados
om 91 tôm 43000

Todos os nnmeros terminados
omltôm-SS exceptúando-so os

.'òoo terminados om 91.
O fiscal do goveruo, Manoel Cos-

me Pinto. , 
'

O direclor-assistcute, dr. Anto-
nio Olynlho dos Santos Pires, vice-
presidente. ¦¦'¦'¦'¦

\ O ¦ (lircctor-prcsidctite, Alberto
I Saraiva da Fonseca.
\ O eBcriváo, Firmino de Cantua-

DR. CAETANO DA SILVA —Esp.
mblesflaiS pulmonares. Con». ti»
Ürug^Waiia 35. das 3 ís 4, as ter-

Ís,. 

quintal c sabbados. Resta.
, .24 de Maia, 154. . _^

COÍTA JUWÍOR (A. P.) -
De volta de sua longa estadia na
Europa. Cons.: r. Marechal Fio-
riano. go. Tel. N. 1957. Esp. em
vias urjnarias, fyphili^ e ^tcriO.
Cons.: das lo is 12 c 3 as 4.

DR. CIVI8 GALVÃO — Clinica tnc-
dica, sj-pliilis, vias urinarias. Ex.l
mes de pus, escarros, urina, etc.
App. o 606 e 914. Cons. e res.:
r. Constituição 45, sobr. Tel. 2111,
Gctitr.

DR. KGA8 DE MENDONÇA — Av
siilente de clinica na Facilidade.
Cons.: r. do Kosario 140, ás 2ns.,
4as. e Cas.. das a às 4 lis. (Tcl.
Norte 3070).

DH. P. ESPOSEL do Hosp, Abnüs.
e da S. Casa. Assist. livre doce.
elin. nevrálgica da Facd. Espec,
em doenças nervosas o mentacs
Aisemlitóa, 113, 3"s, 5.^s_e sab.,
1 h. Tel. 5635, C. Res. Flamengo
n. 08. Tcl. 41.1. Cent.

DR. FLAVIO DE MOURA — Cli-
nica medica. Esp.: 1110.. do esto-
mago e do figado. Hcs.: rua Uru-
Riiay. 2()8. Tel. 1050, Villa-.

DR. GARPIELD DE ALMEIDA-
Director do Hosp, S. Sebastião.
Docente da Fac, chefe do servi-
co da Liga C. a Tuberculose.
Ues. 1 S. Salvador 22. Cous-: ?
dc Setembro 176. Tcl. 60;, Sul.

DR. '31WLHERME EISENLOHR.
trata da tuberculoso por processo
especial tendo conseguido n cura
radical cm centenas d'e doentes,
Pratica o processo dc "Fornaliiii".
Cons.: r. General Gamará 26.

DR. GAMA CERQUEIRA - Cl.
medica dc adultos c dc creanças.
Clynecologia e vias urinarias. Res.:
R. N. S. de Copacabana 631 (Tcl.
S. 1(184). Consultas das 12 As 14
bs. Chamados a qualquer hora,

DR. HENRIQUE DUQUE — Con.
sultorio: rua da Assembléa, 83, rc
eíiInio.ki : R. Uiaclivvlo. 332.

DR. HENRIQUE ROCHA — Ailfon-
cto do Hosp. da Misericórdia. As.
sistente da Polycl. das Creanças.
Cons. das 11 ás 14 hs. e chamadas
a qualquer hora do dia ou da noi-
le, na U. S. Luiz de Gonzaga C6
(1'liarm. S. Luiz). ..-.„«

DR. HILDEGARDO DE NORO-
NHA — Clinica cm geral. lrat.
especial da blcnorrbagia. Cons.:
Sete de Setembro n. 99, sob., as a.8,
4as. e Cas., das 2 ia 4. lies.: Gon-
calves Crespo 25. Tcl. is8>. Vido.

DR. MARIO DE GOUVÊA — th-
nica medica, partos c mol. uc se-
•nboras. Cons.: R. 24 de Maio 64.
sobr. (5 ás fi), ás sas., 41». c
sextas-feiras. Rea.: r. Bella Vis-
tr 20 (E. Novo). Tcl, 161, V.

DR. PIMENTA DE MELLO ~
Consultas diárias (excepto ás 4as.
feiras). Ourives, 51 « 3 "oras.
Ucs.: Affonso Peniia n. 49. _

DR. PEDRO MARTINS — Espe
cialidades: moléstias de estômago,
coração, figado e riu*. Cons.: r.
dos Andradas 52, sob. (das 4 á?
5 hs.) Tcl. 173Ü N. Kcs. rua N.
S, de Copacabana 1,00.

DR. RAMIRO MAGALHÃES —Da
Sta. Casa do Misericórdia. Doen-
pas do pulmão, do coraç&o e dos
rins. Cons.: rua Josc dos Reis 3!).
A's u lis. Kcs.: rua Engenho dc

DR^TAMBORÍM GUIMARÃES -
Doenças internas, cspcciolineiite das
ercançãa. Tcl. (555. Central. Uru-
gimjaiu 11. 3.

Dr. F, G. Faulhaber -«
Cirurgia c wiols. do appa. iiiinario.
Cons;: Caroca 30 () ás S ht.)
Res.i Riacliuclo 1O6 (Tel, 511.2,
Cent.).

PARTOS. MOLÉSTIAS DAS
SlíXHOKAS E 1>AS OKEAN.
ÇAS^

DR. BENTO RIBEIRO DE CAS.
TRO — Consultório: R, Asscmhl.éa
74 (das 3 i|2 ás 5 hs.). Ues.: rua
Ruy ltoriiusa 11. 458.

DRA. M. DE MACEDO, com lon-
ga pratica, trata de iodos as ilo.
cnças itvfeeciosM hcmon.liiagias,
suspensões, clc. Chamados, telçpli.
2.578, V., ás 5."s-fciraí,, ijratia
aos pobres. Con*. rua do Tlicatro
n. 10, 1° nndar, das 2 á« f. llcsd.
rna Ibiturtina 11. 107 (aut. Cainpo
Alegre).

CIRURGIA GERAL, MOLES-
TIAS DAS 8EX HORAS,

VIAS URINARIAS

DR. BONIPÃCÍcTdÃ-ICÒSTA —
Tíx-interno dos Hosp. da Miseri.
cordia c S. Francisco de 1'ánlá.
Coi.i e resid.: Avenida Gomo
treire 127. Tel. C. 420.1. Con-
sultas das 3 ás 6 da tarde.

DR. NABUCO DE GOUVÊA —
Professor dl Fac. dc MoiVcina.
Chefe do serviço cirúrgico do Hosp.
da Saude. K. i° dc Março, 10,
das 4 ás 6. Tcl. Sifi Central.

DR. OSÓRIO MASCARENHAS —
Formado e laureado pela Facnldi-
dc de Mcd. de Paris, cx-líltcrno
dos Hosp. de Paris. Cons.: Av,
Rio llranco 257. :°. 3 *s '- 'll!'-

ojo. Kcs. V. da Pátria 11. 220.
DR LEÃO DE AQUINO - Da

Acad. de Mcd. do Hosp. da Gani.
boa. Res.: Cosia llastos 45. T.
256, C. Cons.: Gen. Gamara 11Ç,
de 1 ás 3 (excepto nas 4.115 tel:
ms); c nos1 eabhados das 3 ás $.

MOLÉSTIAS RAS SENHORAS,
OPERAÇÕES, PARTOS
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Aucturis.ida por contraoto de
C üe setembro do 1«12

novembro

Nova Vorli Carga recebida: 14.620 : ria.
barricai) do cimttilo a Paulino Pas- : ——

iSjSooo so,,¦i;o?ooo Pelo rebocador nacional "Delia . (lc
Güíoco 4PÍ000 ('a!,0 lírio. Corna recebida: 1411.000

155Ç000 hijou do sal, á Companhia Vieiras 1
i.|n$ooo Mattos. ...
i5o$ooo Pc!,-! 1;. V, Central do Brasil (bao

Diogo). Carga recebida: 8 latas «te- „.,..„„„.. ... ij j„
nauitcira. o Pinto Lonos; 7. a Pereira ExtraCÇUO dO 7 ÜO
!.Vmci<la: 13, a Simõea Macedo; 8. a 1910

W^r^t^^ !'M^havão] TitEMIOS DE 100:0003 A 1:0005
80 caixas, o Caldas Bastos: 15. a Tci-
xeira Ui-gcs; 14, a Alves Irmão; 5. a ,210,...
Siqueira f.- C; so á Lcitcria Boi; .10 17223...
btas. ,-i Teixeira Carlos; 37. a J. Al- is/,)!)..,
ves R-ibcivo; 2 caixas, ao mesmo; 34
latos a Andrade Monteiro; 6. a Das
Haitíalhn 5r C; 14 caixas, a V..bcn-
ra; 5 t'ta-1. a Auituolo S Cowca; 7
iacáo dc queiios a A. lioccK Joiic.;- o faixioii

RADIOLOGIA CLINICA
Tel.

CAMPELLO — Tel.

DR. R. DUQUE ESTRADA
931. Sul.

DR. A W
Const.: Ouitoiwlai 3. Tel. s$60„ C.

CLINICA MEDICA, MOLES-
TIAS DAS SENHORAS,

SYPHILIS
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MANIFESTO DE IMPOR
TAÇÃO

Pclo rapor francez „"italtc"v.,
lii-dcauxc escalas -, Carga, recebida:
-1 Unas, 20 caixas dç qeiiiios,a ).
A, Wranbcck; "5 cabsns-.de licores,
a Coelho Martins; 100 duas dc co-

enac, no incsmo; 4», cacau dc Uco-
res, ao mesmo; 50 caixas dc coçilac, a

Teixeira Borges; 4 ditas, a «nt.,,4
barris brandy, a A. -Moreira '\zevodo
10 caixas dc auiqiuna, a Dclph.im toe-
lho: 1 caixa do rhum.f á ordem: 4
eaixas de confeitos, a 'Machado Carva-
Mio: 2 dilas a H..Lallct; 1 du:-, a
fmilio Kahti! ij ditas, a Lehrao. 6

dilas, ao mesmo; 2 dilas, a A. t-..vc.
4 caixas dc doe*.'3. ao mesmo; 3 caixas
dc chocolate, a Bçriiardiljn[. "amei. 1
dila. a leremhs Alves; 2 ditas, n Ma-
chado Carvalho: 1 dita, n ".

11 cr.ixa3, ti, L. ordcnl: 20
de carnes, a Pc-ríiz lnnáo; 30. ao
mesmo; 1 iaeá, a Gaspar Rdimro; 2,
a Soares dc Resendei lí faraós, ,11
Tcir.eira Borces; 4 iacás. a E. üriju;
2 a R. cidcm; a. a M. ordem; 3. a
M. M. Sá; 1. a T. I,. ordem; 2
fítíiloá, a Alves Irmáo; 7. ? Ferraz Ir-
ir.5o; 2. no mesmo; í a Gftia Ivorrei-
ra Athaydc; 9 iacás, a V. R. ordem;
1, a J. K. ordem; 3. a tt. P. or-
dem; 3, .. J. !'• onl.em; 2 a Asccn-
ção Santoí: 2, a Sapucaia Brom; 2, n
T. 'Andrade! 1 n ordem: 1 tle tou-
cinho, a Soares Rezende; 4, ao mes-
no; ifi. o Alves IrmSo; 10 a^Seyo-
ri ordem; .1, a II. S.; 12. a lv. G11-
io; 8. ao mesmo; 9, a K. ordem; e.
a M. ardem; 2, a Francisco S; Mot-
ta; 4, a M M. Sá: 2 a 1 Ferrei-
ra: í cestoo a Fernandes Moreira: 2
jacas! Ferreira Cabral; 4 enfadados,
a Alves Iíinão; 8 jacas a P. K. 01-
dem; 24. a Carlos Tavc.ra: 15. a (•
R. ordem; 13. a R. P. ordem: I2;_a
I, P. ontem; a. a Asccnçao bantos..
1, a J. Audrr.de: 32 d.c batatas, a I.
Pereira; 31. a Damazio í« Comp.,

MARÍTIMAS
VArORES ESPICHADOS

tiiRh.tcrra c escs., "Orita . .
InSlatern c escs. "Demerara'. .
Rio da Prata. "Panina''. .... .
Portos do norte, '•Çamvary . .
Portos do norte, "Bahia. . . •
Nova Yorki c escs., "Rcmbrniit

Portos do norte, "A. Jaceguay .
Rio da Prata, "Garonna . ¦
Uio da Prata. "Urina . . . ,
Portos do sul. "Ruy Barbosa .
IiiRlatcrra, "Aiv.azon ; ,;, • «
'Portos do sul, '•'MaynnU . . •
Rio da Prata. "Vasari . , .
Calláo c escs. "Orlccii . . .
IV.rtos do norte, "S. Paulo . ,
Norfolk e escs., "Paraná. . .
Portos do norte. "Ceará . . •
Uio da Prata. "Demerara . . .

VAPORES A SAIR

7163
14451
1V69
IClü
1U72
2s88
6Í1NS
7107
6701
!<Sl4.......
9701
0730..

10285
JOIiTít
HflTO
11097
1Ü99
1151P
11729
1Ü571
103*3 
18S97
18993
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DR. ANNIBAL VARÕES — Mol.
das senhoras, pelle e trat. espec.
da syphilis-. App. clcctr. nais mol.
nervosas, do nariz, garganta e ou-
vidos. Cons.: Av. Gomes 1'reirç
00. das 3 ás 6 hs. Tel. taoa C,.

DR. JULIO XAVIER — Clinica me-
dica e dc ' moléstias do senhoras.
Re».: R. Felix da Cunha, 43. lei.
Villa 939. 

'Jonsultasi dc 2 os 4 e
des 7 ás 9 hs. da noite, na R.
Barão dc Mcsouita 34J.

DR, RUBEM BRANCO — Cl. me-
dica cm geral, partos, mols. das
senhoras e syphilis. Cons.: Av.
Mem de Sá 115, (daa a as 0 hs.)
Res.: r. Haddock Lobo n. fi."DOENÇAS 

MENTAES B
NERVOSAS

l:00dí000 DR. HENRIQUE ROXO — Prof.
1:0 0$ilrO dc clinica da Fac. com freqüência

dos principaes hosp. europeus.
Conu.: r. da Assembléa, 98. das.4
ás 6, 2as., 4as. e fias. Res. V.
da Pátria 355. Tcl. Sul 824.

DR. W. «CHifcBR — ..Çons.i sas.,
«as. e fias., r. Hospioio 83. (das
4 ás 5) c Casa dc Saude Dr. El;
3.as, 5.aa c sabbados (das a ás 3).
.ias. sas. e sabbados (das aas 3).
Res.: Bambiiia 40. Tcl. 1143 S.

DRA. ANTONIETTA MORPURGO
_ Da Soe. dc Mcd. c Cirurgia',
com pratica dos hosp. da Europa.
Red. e cons. K. S5o Josc 49.
Consultas ás 2.08, 4.as c (i.as, (ie
I ás 3 hs. Tcl.' 318 C.

DR. CASTRO PEIXOTO — Chefe
do serviço dc parlos da Polychni-
ca dc Creanças da Santa Cnsái
Tcl. V. 2269. Res. 1 Hadd. l.olin
46a. Cons.: run Uruguayana, 25,
ilns 2 ás 4 horas,

DR. CAMACHO CRESPO — .Par-
tos e moléstias do senhoras. Kua
Conde de Domam 577. Tcl. '171,
V"la.

DR. CORRÊA DA VEIGA — Aséist
da Maternidade do R. do Janelni
e da Ass. Aus. Mi dn líst. ile 1:.
Ci do Brasil. Cons.: Dosiiicio P.i
(ás 4 hs.) Res.: II. Monte Ale-
gre 313 — Santa Tliereiai;

DR. DACIANO GOULART - Da
Polyclinica dc Creanças. Coni. i r.
Uriigitayana 25, dos 4 ás d lis. T.
J7(ic, C. Res. Rua lladd. l.obn
uo. T. 1140, Villa.

DR. DANIEL DE ALMEIHA —
Cura radical das hérnias. Cônsul-
torio: rua do Hospicio ti, 68. Kc-
sideneta: rua Palmeiras 59 (Dota-
tOEO).

DR. HERCULANO PINHEIRO-
Partos, moléstias dor.1 senlioraò c
creanças. Consultas das 16 Ás 17
horas. Urugdayaiia 105. Ues.: rua
do Lopes 154, (Maduicira).

DR. HELENO BRANDÃO ,— Con».
rua ia Assembléa, 9S; ás terç.i-;
quintas e sabbados. das 15 ás 17
horas. Res.: Bóulcvnrd 28 de Se-
tcmUra 3J18 (Villa Isabel). Tcl.
Villa 1.073.

DR. LINCOLN DE ARAUJO —
Da Acad. dc Med. e do Hosp.
da Misericórdia. Cous.: rua (lal.
Camam 116, (2 ás 4), Tcl. N-
3611. Res.: liaddock Lobo 416.
(Tcl. Villa 326).

DR, LUIZ DE MARCOS — Cons.:
Ui-ugiiavaiia, 105. Das 2 ás 4. Ues.
S. Fr. .icisco Xavier 31a.

DR. LAFAVETTE VIEIRA - Mcd.
da Matcriiid. Dlpl. pela Matei)-
nid. Tarnicr. c com longa pratica
nos Hosp. de Paris. Cons.: Mos-
jiicio 83; «as., .pis. o fias. feiras
<2 ás 4). Tel. 3770, N. Ucs.: lt.
Barroso 34 — Copacabana.

DR. MASSON DA FONSECA -
Docente da Fac. de Mcd. e medi-
co adj. do Hosp. da Misericórdia.
Cons. rua Uruguayana 37, das 3
ás s. Tcl. 1043, C. lies.: Laran-
jelras 354. Tel. 5858. C.

DR. MIGUEL FEITOSA — Do
serviço de g.y^":col0fí'í, uil S. Casa
de Misericoijaia. Cons.: Urugnaya-
na 35. d«is 3 ás 5. .ttes.: Gal. Ca-
mara 328, sob. Tcl. 3067, Isoilc.
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PHEMIOS DE 50ngC00

Marli;

1044
3815
4503
04119
920 í

il07á
Í41'.i0
1«D5,8
l"741

148»
3(534
4909
0945
93 4

11377
Mfô'4
17405
18083

1497
8939
5404
7993

10228
12699
14924
17432
18111

1802
4UI
5972
8884-

10380
13437
15027
WCOS
18126

3329
44G7
0332
9063

10389
14(137
10257
17016
18811

lodus os r.amòios lermiiutilos
en. 107 tôm IOS o os torminados
em 07 líun 8ug, nióm do qiml-
quer prcmio quo Ilio caiba por
sorte.

Faliam 1540 promios do 25S030
que cunsiam da lista gerúl.

IVlle o sypliilis — Curas polo"Radlum" o 914—Estônia-
go, pulmões e doenças ncr«
vosas.

DR. ED. MAGALHÃES — Mol. da
pcllo c mucosas, ulceras canecro-
sas, tumores fibrosos; arthriUsmo,
syphilis e inorpliéa; neurasthcnie.
doenças do peito o dyspcpsia; 7
Setembro, 36, ís 10 e as 14 hs.

MOLÉSTIAS DO ESTÔMAGO,
FÍGADO. INTESTINOS B

NERVOSAS

MOLÉSTIAS DAS SENHORAS,
PARTOS o VIAS URINARIAS

DR. OCTAVIO DE ANDRADE -
Cura licmorr.li. uteriuas, cotnmcn-
los, suspensão,, etc, sem, operação.
Noa casos inaioados, evita a fira-
videz. Cons.: R. 7 de,Setembro
18C, dns o ís :i c da 1 ás 4. Tcl.
1.591.

PARTOS E MOLÉSTIAS DA
MULHER — TUMORES DO
VENTRE E DOS SEIOS

DR. MAURITY SANTOS — 1.
docente da faculdade. Ucs.: rua
Riaehuelo n. J47 ('d. C. 048).
Cons.: rua Carioca n. 47 (dns 4
cm deante). Tel. Cent. 3.217.

PARTOS, MOLÉSTIAS DE
SENHORAS—TUMORES

NO VENTRE

DB." CUNHA CRUZ — Cura o ha-
bilo da embriosuez, por suggçstfio
c com os medicamenios "Salvinis"
c "Gottas de Saude". R. Carioca
31, 3 ás S. Tel. Central sfiPS-

Kd.
liar-

Primeiro

BOLSA
liontcm, a Bolsa funcciohou aeti-

1 caixas de c.-icao. ao mesmo; 30 ces.
ios dc vinhO; a Macnado tarvallHi. ¦¦

ouarlolai c 6 caixas, ti Duba.i Calvo
Ooícssl; 5 ditas, a A. Moreira A.e-
vedo; 35 caixas dc vinho, a 

;»«««>?«»
Carvalho; 7 qiiaitola5.de vinho, no
mesmo; Co caixas. dc vinbo. n c»e lio
Martins; o (litifs! n G. (.iniile: E ¦-

tas. ao iiustno: 21 s}>\as,, t
Widiiicr; 50 ditas, a Teixeira
Res; 6 ditas, a l.\rtÍRe3; 2 caixa* n>
Provisões, ao metnio; 1 caixa uc aze:-
te, - A. Cave: 5 fsirdos dc goniraa, a
HliciinKi 1 caixa dc ivllfS. a Rodri-
cues 1'crreira; r dila, n ordem; 1 (li-
ta, á ordem; 1 dila, a Aiutusto Keis:
1 dita. a Rolialinlio: 1 dita, a l.ui-
màrãcs V. Cerqiieira: 1 dita. a t.on-
calves Camciin; 2 dita), n 1 .. Jòrco
Oliveira: 1 dita, n Companhia l.
Clcvelnnd; 1 dita. .1 Anurelç; ; .dita.
i Santos Novaí*; idita, a Kodnmic,
'••erreira; 1 dita, a barla Plácido: 2

Hordallo: i dita, a Adoa (.as-
d;ia, a Casemiro da Rocha; ¦ 2
.Im-ge lbistos: 1 dila. a ltreis-
dilas. ao tnesmo; i fnrdò do

eVxs7 á ordeii :«'Ucaixn de PÇUcj, a
lreis!an: 5 bárrfcS rie -linlas, a C.ini;
¦anllia P. Ind. ürasi'; 4 ditas. II
'ora-nnliia M. IVoirresso: 12, ra':::as
e nanei, a Ivorcs Sa: 15 caixas de
¦aprl «-.i-a ciRarrõs, á Companhia Seu-
a Cruz: 4 dilas, n Cret. Manhêin;

caixa oara eiirarros, a acci-.tc cia
nninaiúiía: d ditas, a ordem; 7 di-
•=, á ordem: i caixa de cápsulas, a
'ndrade Moreira Anveedo; d caixas
e Eéihèiites. a Pinheiro lmiior: 2 di-
-.^. íi Lopes Gomes; 11 caixas dc mer-
rodorias, a A', .lúrije Oliveira; fi c.i-

M.

ii tas,
nr.r; 1
'ilas,

.aea
¦-!.;

CÃES DO PORTO
Relação do! vaporci e embarca çSes quc 'cocliavanintra

, dò Porto (no trecho entregue a ComnnBiiia du lort)
.. iiovcinbh) dç —fi M 'n y''''^'Al 

,]m^Èmi.,iimm«tmi 1 ••<*.

ntr.-.cadoa
uo

..iVacn.
Kcc, n dose, carv.
[Clc. do "!'. Cbristo-
I phersen";
(C|c, 

¦ do "Galífor-
nian".

..ICàbòfagcm.
.i.jGIc. do " FrisiaH,
,.|C|c. do "-Canto

vonsiííré".
C|c. do ''Kroniborg*

EMBARCA CAO
I , ^—[ OBSERVAÇÕES

AKMAZtU ~' f

\ CUSSS KA1ÂO ROM !—I
I. \

¦1 |Chata;....INacionacs  I
ü. carvão I .• .- • • •'l,"'?er»' '

2 Chatas... .INaeionaes lüivcr-a»

,1—7 Chatas Xacionacs  Diversas..

.1 |Vapc-r Nacional  l"Vrano\
4—7 (Clmtas.i.. Nacionaes JPivcrsns..
4—S Chatas 'Nacionaes 1 Diversas..

í-—7 iChatas.... Narionacs ..... Diversas I
(j_- IVn-or Ila'iano  flAmor 

7 Chatas....Xacionacs  Diversas

P.it. 9 ICIiatas INacionaes .... IDivcrsas I
I». Slag. IChatas |N'a.-ioines  Diversas

P. ã Kipory.V.^^áciOTaY'^'....^,^^»;!^:.-^.
P.'io Vapor Nacional  Tci?e;rli'lia ..f.

ae Vapor Inglês ,5'ft^ p.Watch IKer. cr.rr.c
I lada

p ,, I jVago.
11 IVapor Francez  "Am- Villaret de,

"Tcveiisen IRer
15 V-anor Nacional I" S. Icfin ia Barra

l6—7 IVapnr Ilnglcz !'',VT',!- '-'"
17—7 Vapor Trances  "VSlte
tS_7 Vai.or Nacional  ^Min-.i Ocraci ..P'^5. il ••• •• J'380'

Ria da Prata. "Verdi".; .. . .
Montevidéo e. escs hatcllue .
Montevidéo c c.=cs., Bino . .,
Rio da Prata c escs., "Demerara

Marselha. "Pompa". ••„•••
Recife c cks„ "Itaquera . . .
Santos. "Minas Cernes .,, . . .
Mr.eáo c escs., "1'iai'hy • •
Mosiioró c ,cscs., 

"Sarscnto
hüquerqtie?. ••••.,•••••

Portos do sul, rltassucc
PorlÒS dn su', "lllllllll.,. ¦• • •„• •
Amarração c escs. "Lamvary . .
Recite c cses., "Itapuea . . • •
Vnva Vnrk e escs.. "Rcmbrant

Portos d) norte. "Para". . . .
Moss'0'ró c cs;s., "Carlos Ooiner,
Portos do sul. "Itauba . . . . .
Aracaiu' c esc-., "Itapcruna . ,
P.ordõos c escs.. "Garonna.. . .
Inglaterra c escs., "Drma . . .
Pci-nninbiico c escs., "JnguariUe .
Tortos do sul, "Ilaipava . ••-,•-.¦
Rio da Prata c escs., "Aniazon .
Nova York c esc.?., "Wji.n . • •
Nova York c cses., "Mmas l-c
raei1 , • • ¦

Ingtatcrra c cses., ''OrtOBi -. . .
Amsterdam e c=cs., Frisia . • .
iManáos c escs.. "Bahia . . . .
Recife o cses., "Jartry

¦>i -ir J^~"

INDICADOR
i ADVOGADOS
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ifi
17
17

FUMOS EM PACOTES |j

: ÜARCA VEAD0|>; ,., aí
P Excollcnles qualidades 3

gsjíRccusac as ímilaçõcs^j

oècsoSocèôcócèòoocòisóo
A UXlVUIiSUDADH DO VA-

«ANA1 CONCEDE
VM TITULO HONORÍFICO
Curityba, 9 — (A. A-) — Poí

proposta do dr. Victor Amaral,
director da Universidade do Pa-
raitá. foi pelo Consc-llio Superior
da mesma, conferido o titulo dc
bcmieitor da Universidade, ao dr.
Nilo Cairo da Silva, cm attenção
aos serviços ¦pelo mesmo presta-
dos. como secretario da fundação
c organização da Universidade.

DR. AMALIO DA SILVA — Rua
Uruíjüáyãiia 7, i° andar.

DR, AI.OYSIÓ NEIVA — Advogado
— SRúa da Quitanda 8 — Teleplione
Central 8.

DR. ARTHUR CHEP.UBIM-Advo-
gado — Adeanta custas. Escriptorio:
Carmo 71. Teleph, Norte 481.

DR. ARMANDO DIAS — Escripto.
rio; 11 ás 5; rua 1» de Março

DR.' BERQUO' COELHO — Rua do
Rosário 81. Tel. 3037, Norte.

DRS. CARVALHO DE MENDONÇA
(M. I.) c SALGADO FILHO —
Advogados, Rua do Hospicio ii, 27.
Tcl. 5304, Norte.

DR. JOÃO PEDREIRA DO COU-
TO FERRAZ NETTO—R. lluenos
Aire* 11. 12. Tel. .1130. Norte.

DR. HERRERT C. REICHARDT —
Càusits eorrimcrctaes e inventarieis.
Adeanta custas. Uruguayana S, tel.
C 5336,—Residência; P. de Hot,v
fogo 3S4. "Pensão Mágestíc", Tcl.

DR.' MILTON ARRUDA —Proce.=-os
eiveis, coínmcrcincs c orplinnologí-
cos; dc aposenwdorias. montepios;
tem reiircseni.-inlcs nos Estados c cm
Fortugal c adeanta custas — Sachet
11. 4, Tel. C. 34C0.

DRS. OLIVEIRA SANTOS e AL-
BERTO ALVES RIBEIRO—Advo-
pados. ICscriptorio: r. Rosário 103.

DR. PADUA VASCONCELLÓS—R.
lluenos Aires 35 (antiga do Hòspi-
cio). Tcl. Xorte 3430.

DOENÇAS DO ESTÔMAGO,
INTESTINOS, FÍGADO E
NERVOSAS — EXAMES
rELOS RAIOS X

DR. RENATO DE SOUZA LO-
PES — Esp. Docente no F. dc
Medicina; r. S. .Tose. 39, das 2
ás 4 hs, (menos á« quartas-feiras)
Grátis aos pohrcs, as 12 hs.

Clinica inodico-cirurgioa dos
drs. Felix Nognclra c Julio
Monteiro, A rna Senador
Euzebio 238, Tel. N. 1186.

DR. ARNALDO QUINTELLA -¦¦
Docente livre da Fac. dc Mcd.
Cona. R. Assembléa, c8, terças,
quintas e sabhados, ás 4 horas da
tarde. Res. tt'. D. Carlota 63,
(HotafoRo).

DRA. EPHIGENIA VEIGA — Mo-
lestias dc senhoras o partos, Cons.-..
Assembléa 18. Res. rua das La-,
raiiieiras 374.

DR. QUEIROZ BARROS — Cona.'.
rua Primeiro dc Março 18, da 1
ás 3 lioras. Residência: praia d<
UotafoBo 194.

DR. TIGRE DE OLIVEIRA -
Cons.: Asscmhlca, 28, 2as., 4as. e
6as., das 2 ás 4 lioras. Tcl. C,
1000, Res. Praia dc llotafogo 100,

DR. FELIX NOGUEIRA — Op.
partos c mo!, dc senli., hydrocelc,
estreit. da urctlirá, íistulas e cor*
¦rim. Trat. esp. da syphilis; appl.
dc "fioG" c "914", (11 ás 2) Kcs.
trav. de S. Salvador 211. -

DR. JULIO MONTEIRO — Mcd.
do Hosp, de S. Sebastião. Mol.
internas, .polmlão, coroflão, figado,
estômago e rins, Mol. infccttiosas
syphilis, etc.) Das 2 ás 4 hs. Kcs.
rua dc Ibituruna 35.

MOLÉSTIAS DAS SENHORAS
E PARTOS

DRS. FRANCISCO DE CASTRO
ARAUJO e CLODOMIR DUAR-
TE — Assist. da Mat. da Santa
Casa. Com pratica dos Hosp. da
Europa. Cons. r. Carioca (io, .1
ás 5 hs. Tcl. 2727, C. Res.: Al
zira Brandão n. 9. Tel. 2S38, V,

Ciei do "Sírio".
(Cen. tab. II.)

Üesc-. dí cen. da
tabéllà H.

Rxp, rh* maagahez»
lC|c. Í2 v. vapores
[Vaco.! Cabotagem,
Cabotagem,

ngc-

CLINICA MEDICA

TRATASIENTO DA TUHER-
CULOSE PULMONAR PELO
PNEUMOIHORAX AKTIVI-
CIAL

(Processo dc Foilanínl)
DR. EDGARD ABRANTES —Cons.

r. S. José n, 10O (2 ás 3). Tel.
C. 5.537. Resid.: r. liarão dc
Flamengo n. 17. Tel. Sul 960,

MOLÉSTIAS DAS CREANÇAS
DR^MONCÒRVÒ-^-Director- fun-

da dor do Instituto de Assistência
ú Infância rio Rio de Janeiro, Clic-
fe do Serviço dc Creanças da Po-
liclinico. Especialista dc doenças
das creanças e pelle. Cons.: rua
G. Dias 41, ás 13 lis. Res.: Mou-
ra Urito ri. 58.

DR. PEDRO CUNHA — Da Fac.
dc Medic. c do Inst. de Assist.
á Tní. Cl. medica e das creanças.
Cous.: lirmejüves Utas 411, Tci.
3061 C.i dns 3 ás 5. Kcs.: S. Sal-
vador 73, Cattete. T. 1633, Sul.

MOLÉSTIAS DA PELLE
E SYPHILIS

DR. ALFREDO PÕRTO~^- tini
pratica dos Hosp. da Em-., memh.
da A. de Mcd, Subs. no serv. de
mols. dn pelle, dc Polycl., etc. C
.Rodrigo Silva, 5 (tel. 2271, C. R.
Av. Atlântica. 572, T. S. 1.93-

DR. F. TERRA — Prof. da Facuh
dade do Medicina, director do
Hosp. dos Lázaros, K. Assembléa
rt. 30, cias 2 :'is 4. horas.

DR. SILVA ARAUJO FILHO -.
Assistente do Faculdade dc Medi-
chitie Rua 7 de Setembro 3H, ái
3 hs. Tel. C. 5510. Kcs.: Mar.
quez dc Abrantes 67.

PROF. DR. ER. RABELLO — Dl
volta da Europa, reabriu o con.
sultorio. Trata pelo radium os ta.
mores « outras doenças da péltej
eons.: rua da Assembléa m* 8,-,.

MOLÉSTIAS DE OLHOS
DRS. MOURA BRASIL c GABRIEL

DE ANDRADE — Consultório:
lanro da Carioca, S (das vi ás '4),
todos os dias.

DR. PAULA FONSECA • Consulto,
rio, r. Sete de. Setembro 141 (das i
áa 5 hs. diariamente).

AVISOS
— lísta repartição cx
pelos seguintes paqüc*

Cabotagem,

CORREIO
¦pedirá malas
tC5 :

IIjíc:
/.ir(7;(jí;T( nara líio Grandt do Sul,

recebendo iumrcssos r.té ás u, horas
4 <ía manhã carlr.s narn o interior até
lús 11 tU.idcm cotnpoitc duplo ate ao
i irseio-dia e obiectos nara rc.cístrar ate', ás 10 da nianliã.
! Amlral VHlact dc fàyeuse .paraBa-"6 sç -/ir Jouoixa o tiva a 0[tlnp
, 01:01' üròá 

'iuap\"'ciip 
sr ;xk .touoí

I -u: o viT.ú çüun.V •flljtioiú vp v jou. g SR
1 yiú sos»jdtui optiõipsai '3j.\í.jj a vuj

DR. AGENOR MAFRA — Cônsul-
torio: r.ia S. José, =3, coni.: das
2 áò 3. Ucsiieucia: rurs do Hiá-
clmclo, 222, teleph. 102.), Cent.

DR. AGENOR PORTO — Prof. da
. Facilidade, Cons; Hospicio 92, das

2 ás 5. Ues.: Marquez de Abrantes
12. Tcl. 2SS Sul.

DR. A. MAC DOWELL. — (Doe. da
Fac. dc Medicina). Moleçtias inter-
nas.—-Appl. dos raios X, para o
diagnostico. Cons.: r, Hospício 83,
das 3 ás 5—Res.: S. Clemente 1S7.
Tel. I7in Sul.

DR. ALFREDO EGYDIO—Esp. Mol.
das creanças. Vias urinarias. Cor.s.
K. C. Bomfim 817 (Pli. Freire dc
Asuiar), das 8 ás 10 c Sdor. Kuzc-
bio 59, 12 ás 2. Res.: r. C. Bom-
«in 79.I Tcl. 785, V.

DR. ARTHUR BE VASÇONCEL-
LOS — Assistente de clinica me-
dica da Faculdade. Cons.: Rosa-
rio 85 (das 3 ás 5 hs.) Tcl. Nor-
te 1:14. Res.: r. Voluntários da
Pátria 2S6. Tcl. Sul lf.99.

DR. BANDEIRA RODRIGUES —
Esp. moléstias senhoras, creança*,
sypliilis e cirrr, cm geral. Cons.:
S. José 30 (pliar. ás 12 i|c). Ues.:
rua'D. Caxias 6, (Vi Isabel).

DR. CARLOS DE FREITAS—Pr-.i.
da Fac. da Bahia. Esp. Mols. das
Senlt,, Partos, Vias urinarias. Coas.
Uruguayana 21 (i ás 5—Tel. .ío,
Cent.).'Ues.: trav. S. Salvador Oi.
Had. l.obo. Tcl. idíi, Villa,

DR. C. BRAUNE — Longa pratica
dos hospttaes da Kuropn. Clinica
medica. E*;>. coração c estômago.
Cons.: rua de S- }o.i, ua, da l

MOLÉSTIAS DE ADULTOS,
I)E CREANÇAS E SYPHILIS
DR. CARVALHO CARDOSO —Do

Hosp. dc Miseríordia e do Inst.
de Assistência á Infância". Cous.:
Assembléa 98 (4 ás 6 lis.). Res.:
Marquez dc Abrantes1 180. Tcl.
Sul 17G1.

CLINICA CmURGICA, VIAS
URINAMAS

DR. A. COSTALLAT — Do Hosp.
da Misericórdia, Com pratica dos
hosp. de # Berlim c Paris. Cons.*
r. da Carioca .10 (das 3 ás 6 hs.)
Resid.: rua das Laranjeiras, 80
(tcl. 3936. C.)

DR. CARLOS WERNECK — Cirtir-
pião da Sta, Casa. Cirurgia dc
adulto? c creanças; moR' das vias
urinarias e das senhoras. Cons.:
r. Ourives 5. das 3 ás 5 lis. Res.
r. Senador Octaviano n. 52, Tcl,
Cent. 1042.

DR. CARLOS NOVAES — Memb,
da- Ass, Franceza de Urologia.
Trat. da blcnorr. aguda c chroni-
ca, ostreit. e prós lati tes chrdnicns
pelis corremos tliermociflUi-icas
Corrs. r. Carioca ?o, das is ás 17.

DR. JOAQUIM MATTOS — Do
Hospital da , Saude. Moicstios de
senhoras, vias urinaricte. hérnias,
liydrocclcs, tumores dos seios e do
ventre. Rua Rodrigo Silva n, 5.

DR. NELSON MARCOS CAVAL-
CANTI — Do; Hosp.: MIscKcor-
dia e H.cneí. Port. Cirurgia, mol,
das senhoras e vies urinarias. CottJ,
30, Ourives, j ii j hs. Ucs.:

. J\iss0i jaanoel Mi At 3Wj fi,

OCDLISXAS
DR. MARIO GÓES ¦ Assistente dn

Faculdade. Consultório: r. 7 de Se.
tenibro u. 38, _ das 3 ás $ lis. Tc!,
C. 5510. Resid; liarão Flamenga
32. Tel. S. 1440.

DOENÇAS DOS OLHOS, OIT.
VIDOS, NARIZ e OARCaNTA
DR HILÁRIO DE 'GOUVÊA — Das

Universidades dc Paris e líoidcl*
beíg. Prof. da Fac. do Kio de
janeiro. Cons. Assembléa 26 (das
2 ás 4 horas), ás 2a-?., «tas. e (>a*.
feiras. Tel. 1957. C. Res.: Praia
Flamengo 140. (Tel. 321; C.)

DR. R. DAVID DE SANSON —
Consultório: U. Assembléa :&, dae
a ás 5 lioras, ás terças, quintas e
sabbados. Tel. C. 1937. Res.: r,
Pereira da Silva 40 (Laranjeiras).
Tcl. C. 5270.

DOENÇAS DA GARGANTA,
NARIZ, OUVIDOS E ROCA

DR. EURICO DE LEMOS, profes-sor liv. da Faculdade de Mediei-
na do Rio, com 20 annos de prati-ca. Cura garantida c rápida do
Ozcua (íetidez nasal), por proces-so novo. Cons.: rua da Assembléa
63, sobrado, das 12 ás 3 da tarde.

MOLÉSTIAS DA OARGANÍÃí
NARIZ E OUVIDOS

DR. AVELINO DE OLIVEIRA,
cnm pratica dos Hnsp. de Berlim
Vicniia. Cons.: r. Urucuayána 21.
<ias 3 ás 6. T. 40, C. Kes.i Sanla
Soplua 77.

DR. CASTRIOTO PINHEIRO --
Ex-Assistente da clinica do Prol.
Urbõntãclihècn, de Vicnno, Rn»
Sete de Setembro, 8j, dan * it 4borai.
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DRS. PECKOLT E PECKOLT FI-
1.HO — Especialistas: ouvidos,no-
ju, garganta, vias urinarias e ope-
rações; Cons. rua Sele de betem
liro d.i, i° andar, de i as 5. Kt,s.
r. Felix da Cunha 20.

MOLÉSTIAS DA GARGANTA.
NARIZ E OUVIDOS—CURA
PA- GAGUEZ 

P_T_«U0USTO LINHA.H.ES -
Chefe de clinica na Policlinica. luc-
nssistente elos Frota. Kilbair, Gufz-
jnann e Itiulil. Cura, da, gaguca
<proc. Cutzmann, de Berlim)! rua
Uruguayana 8,. ás 3 lis.

MODÉSTIAS DA GARGANTA,
NA 1515! E OUVIDOS, BRON-
CQ.Kf.OPHAGOSOOPIA-

™$. FRANCISCO CASTILHO'
MARCONDES — Assist. da F. de
Jlctl. Kx-assist. do Prot. Bneger
(Brcslau) c do Prof. Kiliian (Ber.
Jim), Uruguayana 25, 1 Si 3. 1J2.
T. .762 C_ Kes.: Kussel 10. (T.
3750 C.)

Dr. Castello Branco ---
KUA DA ASSEMBLÉA N. 34.

MODÉSTIAS DA ROCCA B
E SEUS ANXEXOS

/.UBERTIE — Cirury.ão-dcntista —
Especialista — Uua 15 de Novem-
bro 3.1. Teleph. 1838 — S. Plllllo.

PR: J. TEI.LES — Especialista em
moléstias da boca. Cons.: das 7
ás 19 lis, R. Lucidio Lago ,16 —
Mcyer.

ANALYSES CDTXICAS E
MIGHOSOOIMA

DR. ALFREDO A. DE ANDRADE
—1 Prol. da especialid. na Fac, de
UFcd. do Inst. Pasteur de Paris.
Trabalhos 1'ara diagnostico meti..
ítiKityses cliímicas, eyin.es micros*
copicnSi etc. tlrtigii-¦¦ a.-a n, 7.

PR. HENRIQUE ARAGAO e AR-
THUR MOSES — Labora.lo.iu:
rna do Rosário 131, próximo á
avenida Rio Branco; Tcl. .1480.
Tcl. tle resid. loaj, S. c S 196.
Jix. de urina, escarro, fezes. Rcac.
da Wasscrmann, etc;

PR. SILVA ARAÚJO (PAULO) —
Syphilis: 914 — 606. Mol. inte-
cluosas; vace. dc Wrigbt. An. tle
urinas, sangue (typho, malária, «y.
Iphiüs), escarros, etc. 1° dc Mar.
en ij, 9 ás 11 e dc 1 As S, T-
5,1035 N.

ANA1VSES DE URIXAS

j\. AFRANIO PEIXOTO. MARIO
BELEETB e BLAKE SAMT'AN-
NA) — Analyse completa 25$. Vx-
lioratorlò Cluinico dc aualyscs; rua
.Sete tle- Setembro 11. 1.13'. Tcl.
íSíit,,. Central.

'I i{.\ -T.tMKXTO- DA CUTIS

a-HlLODERMA de Samuel dc Ma.
cetlti Su-iies faz deStipparcçer.,eptií-
ipletãmcute os cravos, espinhas,
iiaunos e satdeio. Creme, .1$. Loção
;c?tKi'>.

fcei-vii-os nicilicos, _i1ntt'iii:u'(ui'
finos, ili-iitai-lob e visitas 11
domicilio

MORTE DA FORMIGA «AUVA
COM O FULMINANTE NACJO-
NAL, dc applioacSò- rápida e muj-
to barata. Muitíssimos attestados
de fazendeiros e d». Lcopoldina
Railway C*. lÜmited. rua Qtikan.
da 120, 3o andar- Stoi Sociedade
Anonytna Fulminante Nacional.

HYGIENE ALIMENTAR

SAt DE MACAU — Aos doentes do
. estomaço só é. permittido usar
. como ingrediente nos seus nlimon-,

tos, pela 6ita pureza c especial
confecção, o "Sal de Macau", dá.
Comp". Coinmeroio e Navegação.

CHA' DE CACAU. — Tônico nutri.
tivo, alimento ideal dos creanças,
poderoso diuretioo. Venda nas
pharmacias, armazéns c confeita-
riu. Tel. 1665, N-., Caixa 218, Kio.

CARAMELLOS DE SUCCO D**
UVA-—Tônicos-c digestivos. Ap.
prov. pela Dirt. S-. Publica c pri-
vilCgiados, não teme. nnalyse. chi-
miea. Unico dep. casa Srtccltetti;
Av. Salvador dc Sá 28. Tcl, 39C1,
Cent. Encontra-se. nas casos do i»
ordem.

LIVRARIA»

LIVRARIA. ALVES, livros collcgiacs
e acadêmicos. Utia do Olivídor «i
idd. Rio de Janeiro — S. Paulo,
R. S. Dento, 41.

ESCOLAS, CURSOS
E GYMNA9IOS

ESCOLA DE HUMANIDADES- —
Av; Uio Branco 133, 2a. Direotor
Alplieu Portclla l*v. Alvo; secr.,
Francisco MuUieiros. Corpo doecn*
te dc ia ordem. Mens, 20$, 25$,
^0$. 35$ e 4<>$OnO.

ESCO-A SUPERIOR. DE COM-
MERCIO — Órgão do ensino te-
ciniieo*.proíi-5sionai da Ais. dns
Kmpr. 110 Commercio. Rua Gon-
çalves Dias 40. Cursos dc guar-
dadivros e de contaldüslas.

CURSO DE MATIIEMATICA —
Direct. capitão dr. Mfrio Uarrc*
to. Preparam-se alumno-s para os
e.\ames das Escolas- Nunnal, Na-
vai. Militar, Polytcchnica e Gy-
mnasio. Av. Passos nG, i°. In*
formações das 18 ás 21 horas.

GYIYTNASTO TIJUCA — U. Conde
de Uomfim 638. Tcl. Villa 937.
Intcrnato. semi-internato, externr
to. Curso de preparatórios. Aulas
praticas dc linauas vivas.

INSTITUTO NOKMAL — R. Ba-
rão de Ubá 89. Direcção do pro!.
Hcmeterio dos Santos, Encerram*
se a 30 do corrente, as aulas do
i° anno do curso normal. Come-
çam a funecionar a 3 de novembro,
as aulas de curso, dc: admissão ao
I" anno. ela. E. Normal. Ha ape-
nas vinte logares vagos.

TIXTURAHIAS

CENTRO MEDICO — Dez çlinicos,
ítl.o"*'i'hv e linmociutlias dc re?
.tutülabiliiladc moral. Mensalidade,
i'3coi>. Dircctnre3 drs. líratijc Pm-
to e lít.ie-ítti Possas, li. J''rei Ca.
IU .',1 11, 101 .

VH'I'ER1.\*.1RJ0S__

VETF.K1MAR10- ANDRADE, com
a->-iM. na Scccão Vetor; M. Ak;í-
i\:)t Kspí niiils; dos cães, Ui.ijrti.
ji.iorp-. ífimiunisaçt"''*. Mxfline.s do
Ü.1H3UU, urina Coiis^ rua da Rui*»
.-..ii/c-in 40. Chamados Tel. c.'C|, S.
tllot.ifòf.o'.

ORTHOI'EDIA

CASA OKTIIOPEDICA — Av. liei"
j.i.-# 1'icire. 17. Tel. 1806 C. Cnn-
stric:n-!--e- pcrtí.s e Umejo-s, artifi-
.-iacs, fimtlas. e iiislrunientos tle ci-
nirgia e app. tirtlmpclicos para
fplati.uer deformidade do corpo.

(IKl.KGIõES. DENTISTAS

£M.[LIO DEZONNK — Cirurgião-
dentista'. Diplomado, eom longa
pi-alíca. 1'reíos o- condições de pa-
fihmeiito un alcanço de todo*.; Cotis.
elòctro-tléiilariõi Alio cia Coi.fciia-
iiu fiiuiío. 1í-ai| do Meyer.

pR. MIRANDOLINO M. DE MI-
RANDA — Esjircialifta cm extra-
t:e/<cs .«cnv dôr e trtitnmcnto dc Hs*
U1I.1S. Das 8-ás 17'lioras, nos dias
úteis; Gonçalves Diuo 23, sob., lei.
"-.(íón. Ccntralv

PR. LUIZ FERREIRA DA. COSTA
— Uipí.inimlo pelo" 

'Escola- Livre
ele Oilohtologin do Itio de, Jaiici-
jo, com 10 ar.no3 dc pi atira. Cou*i
r. ¦ l.irtiGiiayana li', 3* (tcÍ* t-'t
íf-ro).

PR. RAUL DE BARROS IIEMRI-
OUES — Cirg. Dentista. Diplomai
dn yh l-ac. de Med. c I'liar. do"liio dc janeiro, com longa pratica,
Vrci.í).; ao aíf-indc" de todo1*, f"nus.:

i*. tícneral Polydoro íJ,ísoUí Das S
.*-s r/ li*,,, nos di»-.-3"U<teÍ5,

PF.ríTIlS AUAI-ADOS — Prorrhéa
nlvctilãr -— O ciruriíirio dentista
Hugo Silva, npplica ã vacciua na-
logen.a ilo Wriglit. Cura radical e
ipotíciia consolidação doj dentes.
Ijliiiailtlri d6, l" iilul,"ivârteirTvs ~

TINTURARIA RIO BRANCO —
Av. Mem dc Sá co. Attende ini-
mcdiaUmcntc aos chamados pelo
te-l. Central, 4934, para,..buscar rou-
I»a c enttega nas. residências, de*
Poíh de pairo o tralialliõ.-

TINTURARIA POPULAR -• R. B
Aires i-;i (antiga elo Hospício),)
Lava eliniío elitmicamente com
perfeição". Secção especial para çòn-
cortar roupa de líomcm, tornando!
n« da moda. Entrega o recebe a
domicilio. T. 1055, N,

Já «abemos-que n5o-ha cois». ai-
guina sem a verdade da sua exlften.
ela; , , .
. Atfirnwracxs a verdade aò atltcisnío.

Podemos dizer fòdos com o athco
Deus não existe I

Ha nisto uma certeza absoluta.

Deus nio existe t
Diz o -iucreo.
Porque ?'
E' elle rciponde: En _ sou athep,

porque não-o sinto — não tenlíO-te,
Também di« o crente: Deus não

existe — e lenho Fc mesmo cm sua
ausência.

Porque ?
E.efe como responde o crcntcC...)

sendo athco: Torque Deus c o Om.
nipotente — c a Única.. Existência
que pôde existir na ausencia de- toda
c nunlqiiep existência—.

E digo com certeza: DCua não
existe, pois EllÉ não- seria a Omni-
potente, se: tanto não podes«e 110 Um-
verso.

Eis o mal e eis o bem: O apego
íi lembrança- de Deus ú o bem, e o
mal» ú o desprezo da mesma lem-
branca.

M-as Deus não existe 1....
Ouo. cruel vordade...
ilúe. horror para todo-o Universo l

"(E«phonia. d» Saudade) (pu. a Visão da MorjteVfí j-£_. l.- l*Ui. n1. T..An ca .Ul,*.*** ttntrrt r, lipm A m murcha. Ulti. Cat* '*QU*if «K:Tudo se debate entre o bem e.
mal.

E alem,- muito alem, oca quatro
ventos, um. gemido de saudade eu
fiz sentir...

. Saudade...
Dôr ¦látciilé cm nossa alma prodn;

zida pela- auseneáá d'algura. ento ou
ser querido.

. Roxa flor dos nossos sentimentos,
regada pelo pranto que vertemos

O'. Saudade angustia da Bsncran-
ça ontre. garras de cruel separação...

- O* saudade, lão meigo soffrimcn.'to,- dôce^imargo da nossa alma. arai-
xonada, porque queres cm meu peito

:resí<Kr ..' 
Porque te embolias cm men pobre

.coração entre ais- e suspiros -'-•-'-
dos na symphonia d»-
soffredora ?

abafa-
initiha alma

"Ave Maria"; , „ ,
Era uma- tardo serena e bella .ela

ardente estação do, estie), ca vira-
ção- nio soprava, até então......

IVentro as fragas sombrias da mon.
taiilSii a. cigarra desferia o tífste can.
to qual gemicte» elo. intci»a inelaii.
cliolia. que polo espaço a fora voe
morrendo

Encostndo-no- pilar ele uma ruína,
com o braço sobre- a liiira esguta e

«rarctia, um. eatft W»i masaam cm,
a'4_jim soflfeí, flhh.a d lace redina-
da sobre a itiSo-i." .". H-,

I Na imraensa. vastidão 'elo firma.
mento, pela fimibria arroxeada do bo-
rizontè descambava lentamente o as«
tro-rci," entre, nuveas, de ulua- cor eu.
rubecida.

Dindonava o. sino de. uma branca
ermida, quando aquella.. estatua do.
pezar moven-sc.

Era quando a Egreja, num tom
grave c bellò, dizia, ao mundo:

"Ave Maria"....-'..
"Os lábios, que estiveram tão colla,

dos, na mudez ela estatua do seis-
mar, cutreabrindo-se,, disseram:

"Ave Maria"  '\

Era a-hom"cm que a- projnia Na-
tureza sc curvava reverente a Divin-
dado,

E, dopois chorando com. ternura,:
assim, na,trirteza, elle cleiuiou:

Vem 6 meuDits... vem ó meu
Bem .':; : ;

Eit- sendo o; mal... serei, uin-
guem...

Eu- sendo athco... tenho espe-
rança.•¦

E eis a fc— no meu 60iircr—.

E o éclio- plangcnte muito ao lon-
gc a sua vós repetia, nestas- notas:

Àioeriçiuia
Rio-8-11-1910 / 1870

I. AMERtCm
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Misocl Tstnacl elo Prccwoilcv.vslíi.
(Francisso Estaniskio Przeivodowslti)

(11 1772)

BANCO LOTEBIGO
S. Rosar io 74 e R. Ouvidor 76-"O PONTO"

130 — R. OUVIDOR — 130
São as casas oue offerecem as

maiores vantagens e garan-
tias- ao publico

Dft FELIOIDAOEi
NATAL

MIL CONTOS
Os pedidos tio inter or elevem \
r.er ocoinpanliados de mais "oo
réis para o porte do . correio.¦fIat«lítT.ic-voí nesta feliz casa.
R. SACHET. 14 — Francisco.;

& Comp.

AVISOS MARÍTIMOS
' 1 1, 1 ... m .ni 11 1. . . 1 .1 I - ' « ****** ..._

: in laia)

asettrisrySç

iftp,
.-rí?.jKrjrrw«v3Bí..íV -

i
IliiÜ

MOVEIS. B COLCHOARIA

CASA MACEDO' - R. S. Christo-
vão- 575-¦ T. 1.304, V. Comp cto
sorlimento elo moveis, estylo. c tan-
tasia e. artigos- de colchoaria. Ke.
formain-so colcliõos. Preços
COS.

uioili-

Mobilias modernas
Rua Carioca

Casa Martins (7
AS PRINCIPAES GARAGKS

IDEAL GARAGE
Telepli. 14, Central.

R. Silveira Martins iro.

IíEIIíOIíIIROS

ALBERTO IGLESIAS — I.clloçirò
ptiblico — Escriptono: rua lios-
picio rR. Tel. Nono 1701'; Resul.:
rua Hadtlclck Lobo -C9. (Tcl. Vil-

MIGUEL BARBOSA — Casa fun-
dada cm iS-u: rua ele) Rosário n".
15S ..-intigo t2f> A). Tel. N. 103.1.

MOD1STAS

AU COSTUME-TAIIíLBUR — Rmi
da Carioca íi, 1" .-ímliir. Tel.-C.
3icl5, Esíabelecimento de prírjiíi*
ra ordem. K^pcèi ai idade cm co&tu!
mes- de -SEDA. Caetano Grottèrai

JÓIAS, RELÓGIOS c 01SJK.
CTOS DH ARTH

GARAGE SUISSA -- Avenida S-il-
vador de.Sá, íi. Recebe automove*s
em estadia e faz todo e'. qua'<_uer
concerto jvara- o que dispõe de mo*
dclár officina uíecanica.

GARAGE ROYAL
rKLllDHONKS C. 820 o 13SG

Sonãdoi- Danteis ni.

MANOEL TEIXEIRA — joallieria
c relojoaría. l-'..in|.ra ouro, pr.it;-..
e pedras fina:. Olf, tle ourives r.
rclojut-iro. Concerto-, garantidos de
jóias c relógios. ltuilri_:o Silva 40,-
¦perto da r. 7 de Setembro.

GRANDK9 I10'Í1SI»

HOTEL AVENIDA — O mais im-
portanto do Brasil. AccouiinnJa-
ções para 500 pessoas. Confortável.
Distineto. 

'Central! 
Serviço dc cie.

vaelorcs din c noite, endereço lc-
lüfjrapliicò; Avenida.

HOTEL METRÓPOLE — Confor-
tavel e luxuoso no saluberrtjho
bairro d:is l.aranjoira?, a 20 mlmt*
tos do centro cia cidade; rua das
Tia ranjeiras n. 519*

ENGLISH HOTEL — R. C.atleto,
17Ç; Te-l. C. 2f>o8. Coiiiiiletamo.n-

.te reforir.idõi di-põe dç cottíortái
veis aposentos. Hba chácara \ Ro
ei í.iiiiilias c cavàllfcIroB.; Pnírços
reduzidos.

AS MKMIORKS DKNSõnS

ilN-NA C. TEIXEIRA LEITE —
1'artciia da Mdtbrnldadc, da J*'acut-
tlade, alumna do curso inc.li.-o.
K-.-..I (lencral Dolí..lilô de Carvalho,
51 í.v.it. Intluslriltll. Ti 1871 V.
Attende a cliamadhi»

JiIMEl HELENA DIAS TARODI —
Parteira formada pelas Fac. de
Medicina tle llueiios Aires o Rio
du Janeiro, Itcs. e coitsv: rua
ALirqucz de Olinda 11. 33, tlota-
fogo;

I-IIAUMACIAS o DUOGcVRIAS

dr.

PHARMACIA. E DROGARIA It.
GAIA — Laboratório ele pro.li.otos
chimicos epiiarm. F. CAIA. Com*
pício sortimento de drogasi Se*
«¦cão de liomoeópathia', R. Senadòi'
fílúcbio --38. Tel. nSr. N.

1>11A1<MACIA B DRO 3ÁRIA SAN.
TOS — Conde Homíini 430. Drs.
.losé Ricardo, dar, 9 ás 11. Alnie-.-
da Pires, ele 1 ás 2, Arj-.-no qui-
mol, para os traço1*. Cya'110. tinnol
i! Olcno-thnnato, para Rotinrrbéíí.

PHARMACIA CAPELLETI — Ilu-
inaytá 140. T. 104S, S, Goinpl.
«Òrto úc drogas e produetos pliatni.
Cens. Drs.: Emygtlio Cabral (9
ás 10) c Santos Gunhtl (10 ás 11).
Gratis aos pobres.

PlíARMACIA CRESPO — Gonde
llomlim 250 T. 2479, V. Con
<lr. Camacho Crespo, 9 ,ás ili
í', dè Sottza* íí ás 9 da nv. c t4
ás 5; clr. l.tnueu Silva, das 7 ás
S 11.; dr.- S-i V. Liniii, 2 ás 3.

PHARMACIA ALLIANÇA — De
f.-.-ihs t". Alves. Laranjeiras ijt.
Tel. C. 2141. Cons.: dra. Sou-
:*-i Carvalho (o ás ro); C. Sãm-
viio Corrêa (10 ás 11): lttuil Par
,-itcco (t_> ás 13); A. da Cunha e
M.-llo (13 á-í 14.) Dep. do N-ER-
VILOL. I'ara pliospliallim. neu-

PHARMACIA' LARANJEIRAS. —'•"'• 
57S-*»» uaràhjciPas 453. Co; (Or--. Leopoldo do Prado" (*) ás

ro);Soti2a Carvalho (10 ás 11).
Pàbrica c dep. do "J^.utoíormiti",
para tosses, resíriadoi, "yótiuclur

T-HARMACIA HADDOCK LOBO —
,lM. Capclotl) — K. Hotl. I.ol.e»

jot, T, V, 1387. Fab. clo-Carbo-
vicirato de Borges, do Ebxlr dc
ti.rovieir.ito c Deptirsaii. Cons.:
.los drs. A. Alves o Mi Atitr.m,
•)thon Pimcntcl e João Coimbra.

.PHARMACIA FERNANDES —Es-
tal.elccltla. em iSSo.. Ií. Ciiltelc o.
Tcl. 40M. C. Cons.: Drs, M, Na-
varro (9 ás 10); R; Freire (11 ás
¦ia-.'! V.cmfica (1 b.); I-. Morand
t:.' ás 3). Garf.11l.ida inaiiipulaçãp
tio rcceititnrio medico.

PENSÃO BRASILEIRA — Rua
Ilatltlccle Lobo 13,1, tcl. 1,716 V„
a 20 iniutitos tia cidade, bondes
o toda hom, offerece boas accom*
modações a familias c cavalheiros
dc tratamento.

RESTAURANT ÁSIA tle Knul As-
sio — Fornece peu?ão.a- domlellio
com asíCÍo c piomptid?.o. Almoço
ou jantar 1S200, cimi vinho i$7(
rin Visconde Ri Branco li. 9.

PENSÃO NOGUEIRA — Marechal
Elorlanq 193. T. 1831. C. Esta
lVnsfio continua., a oíferecor aus
srs. viajantes e exma;. iiimilias
conimo.ios cotitorlaveis cm condi-
çõer, hyííictiieas,

MAJESTIC PENSÃO — Pi Bola-
fogo 384. Tel; o.it, S. Filial—I.a-
ranjeiras 31S. Tel. 5436, C/Opli-
uns accommodações para fomilias ç
cavalheiros de tratamento.

PENSÃO RIO BRANCO — CPnlncc
le Fialho). Exclusivamente para
familias u cavalheiros dc distin*
CÇãoj Tel. 373c, .-mi Fiiill.o ao—
(Gloria — Canele).

EÍ.1TKRÍAS ~"

IRMANDADK DO GDORIOSOÍ
ARCHAÍfJO S. MIGURD K
AUIAS DA leUlSflOMÍZIA
DA CANDELÁRIA

MISSA- EM ACÇAO DEGKAÇAS
A Administi-acão desta Irmanüa-

de manda celebrai' na matriz da
Gamlelaria, sabbado, 11 do corren-
le, ás 9 horas, missa ein. acção ele
graças pelo restabelecimento cia
¦preciosa saude cto irmão bcmfei-
tor e actual mesario cxmo. ar. ba-
rão ile S. Joaquim.

Tara assistir n éate aclo, con-
vido, ele ordem do irmão prov.:
dor, os irmãos c a familia e ami-
gos elo prestimoso irmão. O es-
criví.o, A Pcnna.

LEITERIA CARIOCA — Casa es-
jiccial cm leite, manteiga,, ciente c
coalhada.; Entrega-se a doniiclliii.
Tel; 62x61, C.; rt.a Carioca 39.
Gonçalves Silva k C.

OS MBDIIÔRKS CAFÉS

CAFÉ' GLOBO — Gllocqlate lll.e-
riiií. Ilonlions finos. Hua 7 de
.«etc-iul.ro tc.i. Fabrica: rua 13 dt
Males 10. Tcl; Central, 148.

CAFÉ' IDEAL — Sempre puro. A'
venda nas casas de primeira or-
ciem. Deposito á .rua tia- Saude,
142 11 150. Tel. Multe 707.

PUBLICAÇÕES A PEDIDO
.wwgaTiw^r7mac&\do

PA o niolhor remédio, po- via
çastrica, para curar a syphilis.
lt' cie-gosto agradável-e. não tem
lieta. vcntlt-.sc cm qualquer phar-
nucin.

AOS SUNHORKS COMPRA*
DOR MS DH FILMS

Declaro, a quem interessar pos-
sa, ciue agirei judicialmente contra
titiem miei- que seja que venda, ou
compre films« cineniatogtapliico.,
sem ser por nosso intermediário,
produzidos pelas Fabricas World,
líquitable e American Film Com-
pany, tios listados Unitlos cia Atue-
rica ilo Norte,, ele cujas fabricai
sou exclusivo representante no
Drasil.

Faço o aviso para qtte ntais tarde
nin-.iem possa aílcgar ignorância
de ser eu o unico com poderes
para fazer trausu.cçiies sobre filins
dessas fabricas neste paiz.• I». P. Companhia Películas
D.kiíxo da America du Sul, Lida.,
dc Nova- Vorlf,

Kio tle Janeiro, 9 dc i.ovenibr»
ele íçjiC.

Atiix.lNDKn; KUHüí.
O'-

MilliLl-i. MATXOS
MANICURK

Tara senhoras c cavalheiros —
Quitanda, -¦!•

FORMlèlDA MKRIXO
O umeo cxtcrminacloi- das for-

migas, Meritio & Mauvy, itia do
Ouvidor li. J6.1.

' A todas ar, ci-eanças se deve dar
a "Emulsão tle Scott"; como um
alimento linlunil. ".Altesto ter
sempre colhido muito bons resul-
lados com o emprego ela " Kmul-
são dc Scott", no lymphatisnío c
riichtisiiib. maxime na ¦minliti cli-
nica iiifiutil.

Dlt. DÍ7RVAC Bli.».GA
Bahia."

lilli
CIiUR MILITAR

Sessão dc assembléa geral
1" convocação

Rcaliza-se, ás co horas, tle 11
do corrente, para tipprov.-ição da
redacção final elos estatutos do
Club, e exposição do andamento
tias aulòristaçüèg dadas á directo-
ria 1111 ultima assembléa neral.

Rio, S dc novembro ele 151I). —
i" tenente Isauro Reguera; \" sc
cretario.

*PRJrfH
xVUGUSTO BORDAÍlLO & O.

coniinunii-nin 1» mudança d«v
sua- fabi-Iuti de calçados —
ALMMNDRA — d« «1» d»
Alfândega ns. 19» c 10-4 pa»
í-itft r»a da Lavradio 11. 119.

Illliltó
CAIXA ECONÔMICA DO RIO

DE JANR1R0
(SECÇÃO DE UMi'RESTIMOS

S011RE PENHORES)
Prcscripção de saldos da venda

de penhores
Convida-se aos srs.- mutuários a

virem receber os saldos da venda
elo penhores constantes da relação
abaixo, cffecluada em leilões de
7, 10, i.i, 2.1 e 25 de novembro tio
íí)1 ii. .

Estes saldos, .recolhidos,, á Cai-
xa Econômica estão á disposição
dos niutttar.os desde 1011, o de
conformidade.com os decretos nu-
meros c.Cpa,. ele 14 de -novembro

cie iSlío, e ii.Sío, de 15 ile de
zembro de 1915, prescreverão cm
favor dcsle estabelecimento, 110
corrente mez, se não foríin recla
mados antes dns seguintes datas:

Dia- 7 do ndvcuibro.de 1916 —

Casa Dias ít Moysí-sv — Caltelas
ns. 16.047,- iS.li,-4, 1S.920, ui.ojft,
lej....tft, 20.749. 20.9S7, Clr.^-eV
21.850, 22.731- 22-7.17, 2?.S30,
22.893, 22.81.18, 22.909, 23.15C,
23.227, 23.2GH, 23.729, 23.741.
23.779, 24.002, 2.1.087, 24.0QS,
24.108, 24.137, 2-.I95. 24-225.

Dia 10 de novembro dc 1916. -^
Casa líocha & Farrulla — Cautc.
Ias ns. 24.147. 24.851, 24.921.,
25.20Ú,. 25.55O, 25.605, 25.704.

Dia 1-4 de novenibto, dc igrô —
Casa José Calien — Cautelas nu-
meros 8.650, 29.337, 33.282,
3'45'7S", 34.2l)6i 3-t-4'IS, 34-ir-'-
34.560, 34-742, 34.747, 34-882.
..4.886,. 34.942,. 34-983, 35.oo6,

35-'<>4, 35.284.
35-4-1. 35-S47.

35.S60', 35-9'3.

RODA DA FORTUNA

mm nm
ic6—RUA DO OüVIDOR-icfi

Filial á praça 11 de Junho 51—Rio
de Janeiro-

CQMlrJlSSÜES B DESCONTOS

Bilhetes de Loterias
Aviso: — Os prêmios são pagos

Do mesmo dia da estracção,

FERNANDES & C.a
Tel. 2031. Norte

O BICHO
O " Ciclii))' continua a obter

grandes suecessos,. diariamente,
dando •ceutciiíts, dezenas c palpi,-
tes certeiros para o grupo I Só
não ganha quem uão quer. Leiam
"O Uicho", diariamente, e verão
se terão dinheiro ou não I O nu-'mero de hoic está supimpa!

K iSjo

BRAÇA DAS MAfliNíiAS
(ENfÍRB OUVIDOR E ROSÁRIO)

LINHA DO NORTE
O paquete,

PARA
Sairá e.r.arta-feira, 15 do

corrente, lis 13 horas, para-
Victoria, Bahia, Maceió, Re-
cifè. Cabcdello, Natal, Ceará,
Mi.-an-lião, Para, Saiitiiréin,
Óbidos Itacoaliárit c Manaus.

IL. IXIIA A3IKKICANA

Sairá no dia 21 do corrente,
is 14 horas, para Nova York,

fcscalan.lo em Bahia, Recife,
í*an Titiin.

LIMIA DE LACUNA
O pile-tiçlt-

lülAYRIIiK
Sairá lerça-feira, 28 do-

correulo, ás 21 horas, para
Dois Rios, Angra dos Reis,
Paraty, Ubatuba, Caraguata-
tuba, Villa Bella, S. Sebas-
tião, Santos, Cananéa, Igna-
pc, Paranaguá, Sâo Francis-
co, Itajahy, Florianópolis e
Laguna.

LINHA DK SERGIPE
') n-ique-t-

JAVARY
Sairá, qu.nl-a-íeira, 23 (lo

correme, ás 16 horas, para
Cabo Frio, Victoria, Caravcl-
Ias, P. Areia, llhcos, Utiliiiii
Aracaju. Penedo. Maceió
Ueoife.

AVISO — As pessoas qtte
queiram ir a bordo dos paqttç-
tes levar ou receber passagei-
ros,. deverão, solicitar cartõe;.
de ingresso, na Secção do tra-
'firo.

mm
FLAISELLA PARA APPLIGA-
ÇÃO OE AGSJA QUoENTE.no
UCUTQC coiiti-u i_iiali.iit-i- dôr,
ILIIIIIC coliciis, i-iits, ri-riulti,
(-.stoiun<ri>, pilliiKlt--», ilto itlill-
dade para todos, iiidlspeiisii-
velem. tiMla casu de ftiiiiilin.

Deposito Geral: 11a CAS.»
GERALDES.

Um do 89090 n tGljlOOO
RUA RUHXOS AIRES 11S

— liio de- .lniicii'», —

Sr. Aifrecfar ds Carvalho
Uma pessoa dcseja-ihc ..i.n--

na. rua D. Julia 11, 11, Ciada
Nova. 1866 J

CAÜíEÍÕ
Còmpiam-se do casas tle lenho,

res e elo Monte tle Soccorro, á rua
do Hospicio 216, hoje Buenos Ai-
res. S itjij

PHAilWCEUJICO
Pôde assumir a direcção teohtii-

ca de qualquer pliarmacia; pro-
postas a II. G. M. Cartas nesta,
rcdauçãOi. ' 16090 J

^ft»*AA

4!ÍÍM "_ _• A398
T734 398

IMrORTADORK.S

1. FERREIRA & C. — Traça Tira-
dentes a?.. Tel. C. 698.. Molha-
dos finos c únicos importadores do
acreditado viulio "Kio Dão".

35.050,
3<*';>flÕ.
35-doi,
35-QlS,

35-096,
35,^02,
35-033,

36.154.'
Dia 24 de novembro de 1916.—

Casa. I,. Oonthic-r — Cautelas -nii-
meros 40.765, 43-546,- 44.533.
4.I.54S, 51.222, 56.S60.

Dia 25 dc novembro dc 1916—
Casa Vctivc Louis Leib- k Comp.
— Cautelas ns. 43-4"3. 44-094.
44.627, 44.704, 44-797. 44-83".
45-427, 45.<>90.

Dia 25 dc novembro dc 1916. —•
Casa Guimarães ói SaiiscverinÔ —¦
Cautelas ns. 34-024, 34.909,
34-959, 35-6"i9. 35-759. 36.041.

Rio ele Janeiro, 5 de novembro
dc it.i6. — O (.crente dr. Hora
c:" H.l.bcjró da Silva.

lill.X. LOtl.t. CJANG.:.
DO RIO

Hoje, eleição de cargos vasos.
- E, Pinheiro, secr. :. .; - iS.Soy.J

Alfl'ARi:LHOS EI)ECTRlCO!i

ÜETECTOR de arròmbaiticnlps c a.-
sâtt'<J3 AppBrelbo iitttbnialico, np-
Vrovado pelo Club de Engenharia.
Veiietein-sc em pequenas prestações,
no edilicío tio ".foriKil tio (..-tn-
liicfeio", 1" andar, Kih ij. Das 12
ás 4 lis. Vòlcban St Palma;

LOTERIAS

HOMOEOrATiriA

PHARMACIA HOMOEOPATHICA
— De Aranjo Nobrcça e (-.

Completo sortimento dé drogas ho-
mocopatli: recebidas direct. fcsp.
..harin. 1'Ximphea Viriiis', para a
t.-.-.r.-i da impotericia; V. rama 20.

* 
KSPKÕIAMDÃDI-IS vhar-

MA0BIÍTIGA9
EUPI.INA — Formula de Orlando

Rangel. Na loilette elas senhoras
ii5o lem rival. Usas.; nc . Iianlio:
como dentrKicín; nas f«ri<|.vs c
1110I. da pellej em giirgarejo e cm
inJudaçõcs.

GUARAKESIA — Mols. tio ¦ cs.0-
m.Tt... intestinos c coração:, -i.u;.-

iniiMia-"-, Um cálice no deitar, ap
levontir, ás rotèicües, evita tmu-
to. soflrimeiitos; Nas pliarmacias e

. tiroftarias, Dop. Campos lkitos c
i"1*. UmptKVyaiin 35- . . .
SYPHII.IS-— Cura definitiva, sçna,

sem injecção; pelo Sigtnarsol, tlcs-
linatlo a revolucionar n therapeu-
tica. Cila caixa oo comprimidos.
Informações: II. C. Vauteleti, 22,
iv, i* ii.> Março..'

DERMOPHENOIi — De ?. tle Ma-
cedo Soares, eilic.u nas e;.ra.«. dar-
tíiros c om liivÃgens, evita ns mo*
Sr.-ti;.s sypl.iliticis. Phar. Mlieeilei
3oarc*. iSrnador liuzcbiõ ra.V*

ÃO TRIUMPHO DA AVENIDA --
Bilhetes dc loicria. Estanipilhas .lc
totlos os valores. Cartões poslaej;

• Avenida Central 41 (poria larga),
Te'., coco. Arilr.tr A. lleiitle.s.

CENTRO 
"TURFTSTA —. Ouvidor

iííc. Apostas sobre corridas c tu
ll.ctei dc loteri.is. Filial ca...
('l-.anlc.-ler: Ouvitlur uo. Paraines
Schnn & Comp;

O LOPES c cuiem ili fortuna rap.d.i,
nas loterias e òttcreec n.itior.--. vam
liigcns ao publico; 11. Ouvidor 11.
131. li. Oüitíinda 70 e 15 ele ^o-
veiubro 5" (.S. Paulo,')

GRUTA DE S. JOÃO — A casa
qu» -.-aais vantagens òttcreec a seus
íreruetes. sita á Estrada Rcial de
Santa Crut 3120. 1-iliacs; R-r,uta
do Engenho Novo, 2, o liilçriit),
rna Manoel Victorino $'j O*'. Daa*
tro). De joio 1'alut.

MOVEIS DE ARTII

RESTAURAM-SE o fazem -c .mo-
veis dc qualquer estylo; rtta Arc.il
n. 49, .1. Pi»'»-

^ÍÕfKÍS^Ê^TAn-irÃl-IAs"
ALBERTO

smius ti
res

..íntcrcs-
Anr.a.lo-
lie fali-
rua do

'i TEIXEIRA e
CASA DOUX.

estofadores. Jlovcts
Tel. Ccnt. St-I-H

D.CMON'teÍrQ a C.«  Armado.'.._ 
_ listotadorc--, Tel. 1990, Ccnt.

U. tia Quitando, 39 c 31-

JIDVÍIS A PRESTAÇõES

SOIUKD.MUO AUXILTADORA
17 DE MA1KX»

T.ARGO 'DO UOSAKIO, 34
Coinniunieo aos srs. sócios que

a Sociedade tem actualmente sua
sede no largo acima mencionado,
tlan-.Io-sc expediente, das 15 ás
17 horas.

Secretaria, 10 dc novembro ele
1916. — O secretario, Clementina
Vianna. . \4§4 J

SOG1 IODADeI^DEÍL 
'•';BESEMi

ÒENÓIA DOXS AMIGOS-
II.V1AO 1)0 ÍIOMFIM

LARGO DO ROSÁRIO, 34
De ordem do presidente prcniio-

aos srs. associados que esta So-
c-icilatie passou a sua sede para o

próprio ilo largo elo Rosário .34.
onde fitiicciònani o seu expi-Jicn-
te, diariamente, das 16 ."3 17 ho-
riS _ O i° secretario, Jayme
Sçrpa, -"'-:-...4^ l
U WLIivDADEiNOSSA rrl-lXTIO-

RV DA DlIMIA DO ALTO
DA I.AnilIRA DO

UARROSO
A administração festejará a sua

ejíccisa padroeira elominiro,
corrente, rom missa fêst:
horas acompanhada ele orgao c
cânticos relij_iosos, por distinctis-
slmos amadores e cxmasl amado-
ras \ capella acha-se ricaincitlc
ornamentada de fiores, e conscr-
- ar-sc-á aberta .-.té ás 6 lioras cl.a
tarde, acliamlo-sc .presente a adinir
nistraçãoi para attender a todos
os fieis devotos. . _

iDe ordem tio caríssimo irmão.
ctltu- convido todos os rmãos
geral e fieis a comparecer a

estes acios religiosos.
Sccielaria, o de novembro ele

I0,6. — Joaquim Bustos, secre-
tario.

CAIXA ECONÔMICA. DO RIO
DE JANEIRO

(¦SECÇÃO DE KMPUESTÜMOS
SOBRE PENHORES)

Prcscripção dc saldos da venda
de penhores

Convida-se aos srs. mutuarioa
a virem receber os saldos da ven-
da dc penhores constantes da. re-
lação abaixo, vendidos cni leilões
effcctuados .110 dia 21 dc novem-
bro ele 1911.

Estes saldos recolhidos á, Cai-
xa Econômica; estão á disposi-
ção dos mutuários desde 1911,
e ele conformidade com 03 decre-
tos 2.692, dc 14, cie novembro dc
iPúo, e 11.S20.de 15 de dezeni-
bro dc 19.15, prescrevendo em fa-
vor deste estabelecimento 110 cor-
rente mez, sc não forem ruela-
tua.los antes do dia 21 dc novem-
bro dc 1916.

Cautelas ns. 14765. 17297,
iSiit.i, 1ÍJS26, 1S981. 19202, 19236,
19320, 19732, 19476, 19549, 1964H,
19672, 19695, 19682, 10951, 20010,
20023, 2007.1, 20364,. 20376, 20416,
20-191., 20579, 20649, 20723, 20773,
20S56, 20960, 20970, 20996, 21107,
21349, 21370, 21430, 21443, 21511,
21555, 21558, 21600, 21619, 21715,
21751, 21S15, 21S32, 21833, 21851,
21S96, 22198, 22230, 22271, 22531,
22586, 22C80, 22754, 22928, 22973,

23-165, =310-1. -3-°-'

Casa Guimarães
I2i—RUA SETE SETEM nRO-l=i

Teleplione 2503, C.
Importante reducção cm todos 03

Calçados
Borjcguins Collegiaes n. 27 a 37 a

>.c$ooo
Ultima Criação dos Sapatos Colle-

Vises Jlignou

rn _jn 
_

as m

1839 1306*"" 
859 390
59 9G
¦_.. I

N'.
N.
N.

21.
3.1.

5$òotí.'
6$"çfpo
_*jono

17, Senador Euzebio, 17
Vendem-so moveis a pres tações i os
preçoü e condições ao alcance dc, to*
dos.. (A 3452)-

gUEREIS ALMOÇAR BEM E
JANTAR MELHOlt DOR

lijtSOO ?
Visilae o. restaurant La Table

du Coiumcrce. Av. Rio Branco
a. 157. l". a "933

DENHDÜR*S
Conipram-sc dentaeluras velhas

para o aproveitaniento da platina
existente nos dentes a.r.ti.iciacs;.-iia
rua blruguayana, 3, sobrado, com
o sr.- Antônio. 1S54 J

SÓ PARA HOMENS
Cofres Americanos de J. F.

f?., approvados por serem os mais
aperfeiçoados, contra fogo c do
segurança, grande reducção, du-
rante este mez, lambem sé facilita
o pagamento, rua do S. Pedro nu-
mero, 180, próximo ao: largo - do
Caplui. S 1917

Chalet em learahy
Altiita-se barato o elegante cha-

Ict da rua Gavião Peixoto n. 340,
perto da .praia du banhos. As cha-
ves na vcnd.1i c trata-se á rua da

PREDIO VELHO l»A 6tOR)A
A' rua D. 'I,.ttiza (pi-incipiol,

ve.n.le-se um pledio vei-llo, lendo
de frente ?m,85 por 90 ele fim.-
dos, mais ou menos, preço 23 con-
tos; tratar á um elo Ouvidor 78.

VENTILADORES
Vcmlc-sc nulos. os typos pariteclo, mesa e parede, lliua lluenos

Aires 179, loja. 1763 J

Vende-se livre, c dcsoinbai-açndci,
ou aclinitte-se. um soeio; ver c tia-
tar. á rua Camerino 11. 108.

R 1S91

S A L A
Aluga-se tuna na

ri". 199, sobrado.
S. redra

S 1430

COMPRA-SE
Todo c qualquer objecto <_ue re,

presente valor inorcaulil, .ptiga-s'
bem. Uua Ilitonos Aires 179.

"764 í

Praia Pinho. 1568 loja, com o sr. Coelho. 1877 ]

Depositários das alpercatas
_„ — ¦-— -, . ,!¦ .¦¦. .... -. ¦.-¦,*..

Cura radical
Dn GONORRHÉA CHRONI.

CA ou RECENTU, cm poucos
dias, por processos modernos, sem
dòr, garante-se n tratamento. Tra-
t;\mcnto da syphilis. App. 606
914. Vaccinas de Wrigbt. Assem-
blt-a ti. das 8 ás. 11 e 12 ás 18.
SERVIÇO NOCTURNO, 8 íis
10. —*Dr. Pedro MaiçalUos.

li 5493

DERAM 1'ONTRM
Antlgc
Mudurno...
Rio .. ....
Saltcado...
,8' pieinlo

791
603
731

Urso
Afilia
Camello
Leão

749
ioa
«o
005

ftflâV8
â ira
A Real

a

22991,
23-''4.

Rio
de 1916. —
t;íi) Ribeiro

23012,
232S1. .
de Janeiro,

O
da

ereute; Dr
Silva.

novembro
Hora-

m
818
512
023

SISál

O LOPES
c quem dá a fortuna mais rapi-
da nas loterias e offerece mai-
ores vantagens ao publico.

Casa matriz, Suvidor 151;
Quitanda 79. esquina da Ouvi-
dor; 1" de Março 53, largo do
Estacio de Sá 89, General Ca-
mara 363, canto da rua do Nuti-
cio; rua do Ouvidor 181 e rua
15 de Novembro 50,. S. Paulo.

Caridade
674;

R 1SP2

Fluminense
S48B

II IS03

Sport170
Cumprac bilhetes nesta casa; e

tereis o futuro garantido, .'orte
certa, pagamento immcdiato. Uua
da, Alfândega. 42, esquina da rua
da Ouitanda. J. DUTRA & C.
Telupli. 412.- N. --

n. «03, com

t y*y*iiioi^wwuct.i

Precisa-se de um perito c a.i
mesmo tempo lustrador. Rua Ba-
rão de Mesquita 141 A. 1506 J

SOC10 0ÜS001A
Com um ou dois contos de ríio

.irçeisa-se, ficando o capital cm
nõilçr, do sócio; garante-se lucro,
mensal do doia a quatro contos,
não prooisaiido o- sooiu' ftwet- ex-
ixci-icjncitt, pois sc tnoslra quatro
aiinos atrazados, 'sendo com re.
sullado certo-. Cartas a M. 1'..
caixa dcsla follm.  13.lt JarmjMHWiTEWr* < «*»

Paz dcsapparecci* com so-
Siirancaje ritpidozós cabp.l-

los supérfluos do ROSTO,
COLLO.BBAÇOS.clc. Inftil-
livel e absolulaciPiile inof-

fensivo. Vidro, DS00O. Pelo
Correio, 50600;

N. B. — Dovolvc-so n
importância não dando
resultado.

Deposilo geral: Pliarmacia
Tavares, Praça Tiradentes
n. 02—Rio do Janeiro.

HomoeopaflUco& videntes
A todos que soffreni dc qual.

quer moléstia, esla sociedade be-
neficenle fornece, GRATUITA-
MIíNTE, diagnostico da moléstia.
Sú1 mandar o nome, edade, resi-
delicia o profissão. Caixa postal
Hi 1.027, Rio do Janeiro. Scllti
.para. a resposta. J 5S9'

FRUTAS
Compra-se maracujá, figo, caju,

pecego, liiarméltoj manga, goiaba,
etc, 'Rua 1). Mtinpcl, 33—Conipa-
nhia. de Conservas..

GONHORREA
Evita-se de apanhai- esse torri-

vel micróbio, usando o especifico
Rodrigues. Inf; por carta com 200
réis, á ma S. Francisco Xavier
li; 993. R 1811

GICCÕfDl"
Ainda -hoje não poderei. S.i

amanhã, sabbado, ás onze.
1S5.I J

GONORRHEAS jm™™^"*^*™!
cura infalüvel em 3 dias,

.sem ardor, usando "Gonor.
;rhol". Garaulc-se a cura
- completa com um só frasco.
Vidro, 3?tioo, pelo Correio

;5$500. Deposito geral .'Pliarmacia Tavares, praça
Tiradentes, 62 — Rio de'' 
Janeiro. 

GRANDE HOTEL
— LARGO DA Í.APÀ —.

Casa para familias e cavalheiros
dc tratamento. Optimos aposen-
tos ricamente mobilados dc novo.
Acccssorcs, ventiladores e cozinha
dc- 1" ordem.

End; Telcgr. "Gi-andhotel".

Ocultista celebre ^ S
ca do Norte John T.iylor, o grande
médium psychoíoço, fiiz como^ niii*
Ki-.e-m, o iliagnostx-o, o prognostico c
o hòtQS-còpo, «oure os males pltysicoB
c moraes. E' incjjtwláve!; Cartas mi
poila resiiaiito dcsle jornal.

(1361 S) ]

ESPIRITA SGIENTISTA
Mcdiiim clai-ivi.lentc — Consulta

cm Iodos os sentidos, . descobre
qualquer segredo por mais oceulto

que esteja, 
" 

fazendo dcsapparçccr
r.s «traüos; embaraços c rivalida-
des da vida. — Canas nesta rc-
dacçâo. (M55S3)

fSPa^ia
8873'

REAL CEXTItO DA COI.OXf.V
rORTl-íHJIlüA

Sedo social: rua ela Alfândega
11. 168 A.

Expediente elir.rio: das 9 as 11
horas ela, manhã.

Hoje, 10, ás 7 horas
terá loi-ar a sessão do
Administrativo.

Üuiroslin, convidamos
socio^ nnssuidòrcá dns
Crus Vermelha Portugu
lieza de envial-ai á esla
para fazer chegar ao scu dcsülio
o iirodiioto dei sas listas. -— ^o.fc-
Duarte Lopes Corrêa, secretario.

P 1020

- IS Oi

If^fian-tes
-i:\-17

nio-o-u-yib r. 1S95

da no:tc-, 1
Conselho

os srs, I
listas da
sa, á fi-!
secretaria, I

12 do
iva, ás 10

I>i;sii'i-.itaxti:h
o IXSEOTIGIDAS

itÕHERtÕ RÕC1IFORT — T. 4343
X. Antiscptko». dcsíflíi?c(a*ltes <*
iufCciicidris para (ilantas c gndo,
0m gtral. R. do Merc-i-io 49. C*i-

. ». ign, Kio d* Janeira,

CASA VEIGA —-. 1-V..U'
C._. Orando l-.il.nc-.
Condições vnutjjusas.
l'.-il)ric. Attcndu a.
domicilio: rua Sena.

Avenida do Mangue,

PRSÇOS* DE FAUR1CA.. e
tácõc-. Venham apreciar
coniUções <lc vendas,
raauâís. Reformam-JC

isso V.-í^a.S:
di: Movcíã.
rreço* tlü

cliam nio* *•

r Euzebio
Tci.—

frc--
tt05939

sorteios ;-e.
colchões

i'EuzeUo JJi Vi Ita.»»* 5S-

prove

li 1828

A' PRAÇA
Para fins dc direi 10. V.ilcnlinc

Antônio & Braga .previnem á esta

praça que 'hoje foi a sua firma
dissolvida, retirando-se pago c
í-iiiisícitp o sócio Amadeu José ua
Costa Brasa. ,

iT.-io dc Janeiro, o de .novembroRio cie
tle I9t6. — Valcntim;

Si Braga, «m H<_uidaçaO!
Antônio

4S64 J

ASSOCIAÇÃO PROTEOTORA
DOS iSSIRltEflÁDOS

NO CO.MMEHOIO
t)c ordem elo sr. presidente

convido a todos os srs. associados
quites a rcnnircm-se cm r.iscm-
ble;a seral extraordinária (3" con-
vocação!, no dia 14, ás S horas
da noite, na sc.le social, á rua -Ca-
riòca 11. 31, sobrado, para tr.-nar-
sc da leitura, discussão e votação
do projecto de — reforma de es-
ialutos.

Prerino aos srs a5Soc!ados ele
que esta assembléa funcçionarí
com qualquer numero, de accordo
com os estatutos em vigor.

Uio, 10 tle novembro de hhií.
— O secretario, /. C. Oliveira.

<ü QUADRO»
Resultado drt liontcm:

Anügo. .
Moderno
Rio. . . .
Sálteadò;

Tnuro
Ci .bra
Veado
Jãcíüré

Varitiirlés

Dio, 6—11— '.'16 II 1025

080
r.ío, '.i-ii-ois. R 1G09

COFRES
Compram-se. resposta para á

Caixa n. 72 elo Jornal do Com-
mercio, mencionando o preço, o
tamanho c a marca. S ipiS

FRIBURGO
HOTEL I.EUEXROTH

Com grande parque c optimr-.s
acQOmmodações .para fniniüa.

Proprietário, Adelçtafto Silva.

PHARMACIA
Vcndc-sc uma, no Oeste de S'.

Eaiilòi zona cafeeira, vendendo
annualnientc-, á dinheiro, 18 a 20
contos; cidade illuiiiinada a luz
electrica, com água canalizada,
informações na rua Diamantina,
n. SP. -estação «Jo Riachuclo.

1' 12..ÍI

uma pia-
Frei Ca-

1302 J

Vcndc-sc -um Plcyel,
nola, muito barato. Rua
neca 11. 11, sobrado.

Vias Urinarias
Sj-plillis (! llKllCStitIS do

SÜIlIlOl-IIS

DR. CAETANO JOVINE
Formado pela Faculdade cie

Medicina . c Nápoles c liabi-
litado por titulos da do Uio
ele Janeiro

Cura especial c rápida de
csli-eilanieiiios urelhraes (sem
opcraçãol, gònorrhébs cltroni-
cas, cystilés, hydrocck-s, lu-
mores, impotência. Consultas

das 9 ás 11 e das 2 ás 5 —
Largo da Carioca, lo, sob.

FLORES PARA CHAPÉOS
O maior sortimento, ao preço

mais barato. Mores para chapeos.
Flores para vestidos. FlOr -dela-
ranjeira. Única fabrica de flores
para chapéos. A Flor dos Alpes.
— Kua dos Ounvcs 97. I,°-,

(M iS-17

Estrada de Ferro ou
de Rodagem

Pessoa pratica, dispondo dc ca-
pitai, materiaes e bons trabalha.-
clores, acceita serviços de con-
slrucção por empreitada ou por
administração. Offertas com to,-
elas as necessárias informações a
"Empreiteiro", Caixa do Correio
'435, Capital Federai; 1021 J

"BODAS DE LIA"
Comprn-sc-, mesmo tle segunda

mão. o livro acima indicado, tra-
ilucção cm portuguez por Pcdrosq
Rodrigues — lenda dramática cm
1 acio, em verso. Escrever para a
Praia de Botafogo, So, para M. M.

IJ it>5u)

ifflíi

Acção entra amigos
dc tini anel -com Ires biilliit.ile^
que devia correr 110 dia 11 dc no-
vembro, fica Iratisfe-rida pata o
dia 6 de dezembro de igi(i.

R 177:

MOBÍLIA E PIANO
P.Iüthner, vende familia que si

retira, para (Juarlo (7 peças), sc-
crelária tampo correr, outros -mu-
veiu. Rua Mundo Novo 112, Un-
tafogo. IR 1783

PHItfTRN
Compra-se um bonito c ipetfcl-

to. n arreios, com p sr.. Bastos,
edifício. Bolsa, cs-crtplorio n. 19.

S u.ij

Botequim e Bilhares
Vcndc-se um esplendido. iA

bom ponto; livre c deseiubtiraçáilti.
funecionando quasi 11 quatro au-
nos; para informações, á rua de
S. Christovão n. 42,5. I. iHK.

HtwsaffiBEiai

VAREJO OE CIGARROS
Vende-se um, em bom ponto,

por preço razoável; informações á
avenida Passos 63, ourivesáriã.

1615 J

CQKORINAv JS, tleal
para

restituir ao ca-bel-lò it siia côr, ori-
çriiial preta ou castanha. — Pre-
co 10S000, pelo Correio, mais 2$.
Deposito íteral rua 7 de Setem-
bro ii. 127. R. KAXITZ.

"Líquldapo da chapéos"
Cbapéos par.--, senhoras, moças e

creanças, de<5$oóo a 75?onri; na
r;;a ela Assembléa n. 111. S 1452

A

OíiOR MOZART
De ordem do sr. presidente in-

lerino conimtinico aos srs. socos
que sabbado, iS do corrente, ás
20 horas, na sédc- social, á rua
Chile 31, sobrado, sc realizará
uma asscmbléa geral cxlraqrditia-
ria, .para eleição dc cargos vagos
c omros assumptos dc inoRresse
do Club.

Rio, io-tr-9i(i. — O secretario
interino, Hd. Uberlacndcr.

R I?93

703
Itio-'.)- U-I.li)

**m
W 100S

Aguiia de Ouro
808

2—10-20—3
nio«-o-n-'jio

Mr. Edmond — Cartomante,
craiidc "mc-

«liriri" clariviileiité, d:»*.Ín__t'k!q pelas
imprensas brasileira e estrangeira pe-
Io -".certo <Ía5 binis pretlições, cõntt*
nu*a :i ilar consultas para descober.
tu* - de qu:i1t]iier espécie; r.a rui <lo
Stattoso, 2\-, tj_oTir.i-.io. Mr. Edmond
tem sido freqüentado e admirado por
numcroíos clientes da mais alta c.
tesraria, :i quem preJi^^c o roulio do"M.usèn jNacion?.l". n. morte d.i sua
irmã, a celebre "Matlamc Zizina" c
outros ucontéeimcmos notáveis.

(iSSS S) S

UííBli»ÍIBai:inBr!ill

IA CURA ri
1 SíPHILIS I
ü Ensina-se a todos ttm meio «'
M ele saber sc tem syphilis g
H adquirida ou hereditária, m- a
9 terna ou externa e conto Hj
3 podem, cural-a facilmente a
™ cm todas as itianifestações p
H c- períodos. Escrever: Cni- __j
d xa Correio, 16SÚ, enviando Ea
g st-llo para resposta. *_?
rãviüSi--af;'Rl:!í:Bi-i::ISi!ii:a! i'!Slaii W!-Si i. E9L

HYPQIKECAS
solida garantia dc-prédios"I", sem commissão, Kua Sei.

Setembro 11. 130. (J loSO
Sob
9

Dentaduras completas — su-
perior c inferior — com ou
sem molas de ouro, elas mais
aperfeiçoadas c indispensáveis
á bôa mastigação, á bòa pro-
nimcia e articulação e ao cm-
l)t.-lIc7.ametito da bocçá, Dura-
bilidade garantida. Preços ra-
zoaveis. — No consultório ele-
clro-dcntario do Professor Te-
nente-Coronel DR. SILVINO
MATTOS, Cirurgião - DentÍ9ta
laureado, á rua Uruguayana,
1 c 3; canto da rua da Cario-
ca, em frente ao largo da Ca-
rioca; das 7 horas da manhã
ás 5 da tarde, todos os dias. —
Teleplione 11. 1.555, Central.

' '5S5 J

Dr. Grozímbo do Amaral
Preciso muito lhe falar a res-

pc-iio dc uma herança, cm S. Pau-
lo; escreva-nie, rua General Pedra
11. 235 A, sobrado, quarlo n. 6.
Luizinhá. 1S73 J

riilIliMiilA
n ,033Uio -9-U—'J16

APOSENTOS
cm
dc

mobilados com 011 sem pensão,
rasa de familia; na rua Sele
Setembro 11. 115 (2° andar).

S --I73

O Palace-Hotel
mais importante de Caxambú,O ... .

eiispõt- de superiores quartos. Dia-
ria completa 7$ c 8. pura adttltpj. Bonisucces»,

CLINICA DEÜTÜA
CIRl-RGIÕES-DENTISTAS

João Paulo dc Miranda, -Koliert
L. Ebcrt, professor Sei.. Jordão

Salas apropriadas a cada espe-
ciulidade: nnesthesia, clinica opc-
ratoria, prolhese c orthbdonlia.
Kua tio Ouvidor 15y( canto de
Gonçalves Dias). Tcl. 4492, Norte.
Consultas de 1 hora para cada
cilente. S 1943

TRASPASSA-SE
Um deposito dc aves c ovos com

fornecedores 110 Estado do Uio,
tendo adelicional para frutas e lc-
numes, bons gallinlieiros e mora-
dia, ponto muito central. O motivo
é o elono ter de retirar-se para a
Europa. Trata-se á rua D. Ma-
noel 11. 55. (SS17)

A professora do oceul-
tismo

participa ás extnas. familias e|t\
faz todos os trabalhos por mal.
difficcis que sejam e de .prompto
resultado: lambem trata.de Iodai
ás doenças pelas sciencias occul-
ias, não dá bebéiágem de cspeciei
alguma; consultas Iodos os dins,
na rua Visconde dej Itaborahy
n. 531, Isicthcioy. 1121 J

CREOLINA
Vende-se a formula, egual

Pearson, iRna Torres Hõnierii
(V. Isabel). 773 J

ARMAZEM
Aluga-se o dn rua da Lapa nu-

mero 69, «sqiüaa da rtta Joaquim
Silva, completamente iiovo, com
dois andares, próprio para qualquci
negocio; -trala-sc na praça Tira-
dentes 11. 32, Café Gritenuní.

CM 1542

DACTVIiOIiRARlIAS
Encarregam-se tia qtiacsqui-i-

trabalhos a machina; 11 arua do
Rosário n. 136, 2" andar, sala da
frente. (!¦' 16ÍI7

MALAS

MOLÉSTIAS DO CORAÇÃO
Pessoa abastada; tendo-se- curado

nos Estados Unidos por 11111 sábio,
depois de (lcsengaiiada, com os pes-
inchados, falta ele ar, hydrppsu,
palpitações dolorosas, '•ansaçp, la-
lejamènto das artérias .10 pescoço,
envia a receita a quem mandar cn-
dereço c $200 em sellos a Anselmo
Canabàrro. Caixa postal numero
1S33. Uio dc Janeiro. R i<|o..

BARBEIROS

MACHINA A VAPOR
Vende-se uma, dc 7 IIP dc íor-

ça, própria para serrar madeira,
ou' para olaria. Trata-se á Estrada
de Penha n. 804, com o sr.
Edmundo Chaves Monteiro, cm

$ 1428

Chama-se a attenção nara as cie-
cantes cadeiras AMERICANAS,
'jtie açabapi de receber, e que se
vendem por preços razoáveis; no
deposito elos Cofres Americanos á
rua Camerino ,104. 1176 J

Artigo solido, elegante
tissimo, só na A Mala
l*!i'r_ Lavradio, fií.

e nara
Chinesa.

SUOR FÉTIDO
dos pés e dos sovacós, cãtinga, ír\
eiras coinichõcs, etc, dcsappare-
cem rapidamente com o uso (Io
"Sunrol". Preço 2$, pé(o Correio
2$..on. Mão sc acceita sellos nem
êstoíiipilhas. Vendc-cè etn todas
as drogarias, pcrfimiarias, pharma-
cias c á rua Urligtiayana n. fi6.
Pcreslrello & Filho c Avenida
Passos, iofi. Km Nictheroy, dro.
garia Barcellos. M 10.H

Precisa-sc vencer um con-
sultorio medico

Trata-se á rua Chile, p, com n dr.
'Raltcnclicri, dás m ás 12, o dns 2
ás 4. O oiotivó da venda é r-or ter
de pr.rtir mni n Itália, a cliarnado';
iKit-,1 prestar os seus serviços profísâio-
naes á pntriti, (.1 1 -jJ•:»>

BILHARES
Vende-se quatro juntos ou sena-.

rados, uma bar_a'.ela: na rua Frei
Caneca n. 1, >3"3 J

SOBRADO
Aluga-.sc o bom sobrado da ru*.

da Assembléa n. 10, próprio para
consultório ou club. Trala-se na
loja, "Caía D'»»"* <IJ3S«1

-\
_*.__.. 7.'.. — — *
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PEQUENOS UNCIOS
IMPLORANDO í CARIDADE

AMANCIA, viuva, com 68 anno*
dt idade, quasi céf». ".

ANNA DO AMARAL, viuva, ceg*
c além disso doente e sem ninguém
para sua companhia, recolhida a um
quarto:

ANGELA PBCORARO, viuva, eom
li annos de edade, completamente
céfa e paralvtica;

ANNA EHILIA ROSA, pobre ve*
Ihlnha, com 70 «nnot de edade;

CARLOTA, pobre velhinha sem re*
turnosj

ELVIRA DE CARVALHO, pobre
eega e Nm amparo da familia*

ENTREVASA, ma Senhor de Mat*
tosmJida 34, doente impossibilitada
de trabalhar, tendo duas Iilhas, sendo
«mm tubtrcolosa; „_„__.__«

PRANCISCA DA CONCEIÇÃO
BARROS, cega de ambos olhos e
aleijada _

JOAQUIM FERREIRA CHAVES,
•ntrevado cem recursos;

LUIZA, viuva, com oito lilhos
menores;

SOARES, viuva,,velha sem poder
trabalhar;

MARIA EUGENIA, pobre velha
Mm o menor recuno para a eua sub*
iistencia;

SANTOS, viuva, com 68 annos de
•dade, gravemente doente de moléstias
incuráveis;

THEREZA, pobre ceguinha sem
auxilio di- ninguém. ^^^

AMAS SECCAS E DE LEITE

Querei» ter uma. Tbel.a, 1. aTOelleit-a, ?
¦-.._.• -— USÂB

POMADA AMERICANA
elimina a cuspa, dá brilho e evita a queda do3 cabellòs

VENDE-SE EM TODAS AS PERFUMARIAS

PRECISA-SEE 
de uma ama. secca,

e nrrumadeira para 4 rua Dom
Carlos I, n. 61. Paga-se 30$ooo.

FBCISA-SE 
de uma empregada

para ama secca e serviços leves;
ns rua Alice Figueiredo n. 85 — E*
taçüo Riachuelo. (uaa A) J

IRECISASE de uma. ama seccaP
Botafogo,

de meia edade; Matriz n. 49
(¦ tí A)

ALUGAM-SE
NA

SECÇÃO DB PROPRIEDADES
"SUL AMERICA"

Rna do Ouvidor 80
Os seguintes predios:
As chaves nos mesmos ou confor-

me indicação nos respectivos carta*
zes. Para tratar das 8 ís 6 da tarde.

LARANJEIRAS — Rua das La-
renjeiias n, 453, com boas accommo*
¦ecoes para familia de tratamento,
quintal, .luz electriea, ete. Aluga-se
por 300)000.
..BOTAFOGO — Rua Conde de Ira*
ja n. 46, com boas accommodaçücs
para família de tratamento, luz ele*
ctrica, etc. Aluguel i86$soo.

— Travefsa Honorina n. 23, casa 7,
com 1 quartos, 2 salas, luz electriea,
etc. Aluguel 100*000.

SANTA THEREZA — Rua de
Santa Christina, 104, com boas ao*
commodaçSes pura grande familia de
tr_t«_i<nto, poria, quintal, eto.

LAPA — Avenida Gomes Freire
n. 133, com dois andares, com boas
accommodaçõrs para familia de trata-
mento, luz electriea, etc.

Cozinheiros e cozinheiras
ALUGA-SE 

uma perfeita cozinheira
e lavadeira, para casa de famiha

de tratamento; na rua de Santo Ama-
ro n. 20, casa 8. (1434 B) R

PRECISA-SE 
de

zinheira
n, 527.

- — uma perfeita co*
na ma das Laranjeiras

(1364 B)J

PRECISA-SE 
de uma cozinheira,

em cosa de família dc tratamen*
to; na rua Joaquim Murtinho 144-r
Santa Thereza. Ü595 B) R

PRECISAJSEa 
do uma cozinheir

paru um casal, que durma no
aluguel .Ordenado 35$; i rua Duque
dc Caxias 11. 123, no boulevanl 28
de Setembro. . " (1840 B) J

PRECISA-SE 
de uma empregada

para cozinhar e lavar, em casa
de familia; rua D. Jtflia n. 23.

(1883 B) S

PRECISA-SK 
de uma ...

seja limpa, desembaraçada e
cozinheira,

._ ,..., ,ada e que
tenha pratica de fogSo a gaz e que
saiba cozinhar-, nio se , apresente
quero não esliver em condições; roa
Joaquim Silva 75, sob. (1504 B)J

PRECISA-SE 
de uma boa coztrihel*

ra do trivial; & rua das Palmei-
ms n 8.1 — Botafogo, onde se trata.

(1618 C) R

^LUGA-SB. ura. bom gabinete, de
--.frente com alcova
em casa de familia;
saes. com tpdo o con
Manos! n. 130 »sb,

lem arejada,
prei-o 60$ men-
torto; rua Silva

(1167 E_ S

ALUGA-SE 
o a andar para peque

na família da rua da et,...-,nA,
174.

_ Quitanda
(uz6 E) J

4 _JGA.SK «uma linda sala para es*
--.eriptorio ou consultoria ou para
casal de tratamento, sem filhos; na
rua da Carioca 52, 1 andar. (1535IOJ

ALUGA-SE 
um bom quarto, em ca-

sa de familia com pensão, paradois rapazes, na praça ií de Novera-
bro n. .1». (1509 E) J

AOS DOENTES
CURA RADICA- da gono-

rrhéa chronica ou recente,
estreitamento de urethra, em
poucos dias, por processou mo-
dernos, sem dor. Garante-se
o tratamento, impotência, sy-
phllis e moléstias da pelle,
appl. 606 o 014. Vacclna
antigonococcica. Pagamento
após a cura. Consultas dia-
rias, dos 8 ás 12 e de 2 ás
10 Ja noite. T. C. S9S1. Ave-
nida Mem de Sá, 115.

A 
LUGA-SK o novo pequeno arma-
tem. com «Rua e clectricidade. á

rua dos Andradas a. 102; trata-se i
rua da Carioca 12. cnm Villar.

(1120 K).J

, A LUGAM-SE «m caía de família,
.-j-dois bons quartos de frente, a ra*
pazes do commercio; na rua Marechal
Floriano Peixoto 16, sobrado.

(185- E) J

AILUGA.SE 
um escriptorio de fren*

-te, com aacida; na rua da Carioca
n. si, sobrado. (1861 E) J

ALUGA-SE 
por 122$ mensaes a loja

do predio 11. 49 da rua do Sena.
do, própria para famiKa; chaves na
mesma rua n. 51 e trata-se na rua da
Alfândega 11. 98, com o sr. Maia,
tel«nphone 1870 norte. (1641 E) J

LUOANI.SEnaAve
nida Central n. 18

sobrado, PonoãoNII»
nolra, magníficos
quartos do fronlo,
ologantomente mobh
lados ooom pensão:
a rsinases à 8o fooo,
9of1oo3o1209.

SÍ942

AL.GAM-SB.m 
cosa de fa-|

milia belga, dois quartos |
com on sem movelt, juntos |
on separado* lí» rua D. Cor<
los I, n. 63, tittete. OWMm
AILUGA-SE 

s casa n. 71 da rua
D. Marciasij...Botafogo. As cha*

ves estão na (Maria Cruzeiro, 1311
rua da Passagem, (íis**. O J

ALUOV-SE 
.

ra de forn«-travessa Ferm
¦ 'Í' perfeita cozinhei*

fogão. Trata-se. a
n. 10, Botafogo.

(176- G) J

AI.UGA.SE, lln-epeii-ente, um bom
quarto mobtfc<fe, - ms Barão de

Guarafflba n.^V' (Cattete). Preço.
oo$ooo. (i7*>8 G) J

ALUGA-SE 
i *.-» -. -••„-

Lagoa n. 40) junto ipnia de Bo-
da travessa da
i onia de Bo

tafogo. Reformuda, electricidade
Aluguel, 110$; chaves no n. 30, on-
de se informaii--í-«'("; 0779 G) R

ALUGAM-SBiboas 
_.

ou sem moUBaí.e oensio — —
d)e famiüii ma.Corrêa Dutra 146.

.*»¦'***. (1611 G) J

aposento*, com
em casa

ALUGA-SE. 
em.casa A familia *

todo tratamento; uma sala tle
frente e um quarto, frescos e cla-o»;
nia S. Cleme^.ijq.' (1425 G) S

ALUGAM-SE 
uma magniíica sala

e quarto de frente, bem mobila*
dos e com optima pensão, a senhores
de Iratunent», «estudantes 011 casal
sem filhos; na rua Primeiro de Março
n. 23, a*. (1178 B) J

TOSSE - BRONCHITES - ASTI1NA
O PEITORAL DB JURUA", de Alfredo de Carvalho, es-
clnslvamente vegetal.6 o que maior numero reúne de cn-
ras. Innnmeros attestados médicos e de pessoas curadas o
af firmam.—A1 venda nas pharmacias e drogarias do Rio
e dos Estados — Depositários: «Alfredo de Carvalho & O.
Rna Primeiro de Março n. 10.

ALUGA-SE 
um quarto mobilado, e

indeepndente (50*000). Dá-se pcn-
«So, querendo;
n. 7.

na ladeira do Senado
( (1123 E) J

ALUGA.SE 
uma casa com luz ele*

ctriea, para íamilia; na rua do
tavradio n. 122. (1398 E) R

AL-_  
-

zinha com luz electriea; 2° andar
[,ÜGAM-SE uma sala

-linha com luz 1
da rua Uruguayana 144

quarto
; 2o an«L
(1515IU

CREADOS E GREADAS
LLUGAM-S.li 

cosinheiras, lavadel-
ras, moi-iulias para amas seccas,

ele.; rua dos Ourives 11S, >! andar
41__.r

5, I" QtHiar.
(1875 o j

4 LUGA-Slv uma lavadeira e engom-
/\niiideir:i, pura roupa de senhora;
na rua Visconde ide Sapucahy 282,
casa 2. (1796 O R

pr1RI-XISA-SE de uma creada para
_ lavar e cozinhar, na rua Luiz
Carneiro n. 97 — Estação do Enoan-
lado. (1571 B) J

PUECISA-SE 
de uma creada para

todos serviços; na rua Riacliuelo
n. 155* (1378 C)

IJRECISA-SE 
de uma creada para

copeira e orruiuadcira, moça e
¦íue --¦«ejii limpo, em casa de família dc
tratamento; na rua Riachuelo n. 67.

(1603 C) R

¦¦aiiiiiaiBiiniiiiiiiinin
DOIS CÁLICES DESTE

PODEROSO AXT1-ACW0
EVITAM AS MAIS GRA-
VES DOENÇASGuaranesia
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ALUGA-SE 

o predio da rua Rufi-
no de Almeida 56; as chaves no

54, e trata-st* á rua da Quitanda 139-
(1166 E) S

ALUGA-SE 
uma boa sala de fren*

te bem mobilada; na avenida Mem
de Sá n .20. (822 E) S

ALUGAM«SE 
esplendidos quartos,

mobilados e eom pensão, com vis*
ta para o mar, para familias ou ca.
valheiroa de tratamento; na rua Se*
nador Dntas, 14. (827 E) S

ALUGA-SE 
um quarto rodeado de

janellas, a casal ou a rapaz de fl-
no tratamento, no predio novo da rua
do Rezende, 193. 034* E) J

ALUGA-SE 
a espaçosa loja, própria

para qualquer negocio; Senhor dos
Passos 71; trata-se d rua da lapa
n. 103. (455a E) B

ALUGAM-SE 
as seguintes casas

para familia;
Rua General Pedra n. 151),

para negocio e familia . 150*000
Rua Mariz e Barros n. »o,

diversas casas, ni "Vil-
ls E-igenie" desde. . . roítooo

Rua José Clemente n. 47. . lazjooo
Rua Santo Christo dos Mila-

gres n. 102 9i$ooo
RuaSan*p Christo dis Mila-

ires, a loja do n. 109, . no$ooo
Rua do Cunha, a loja do

n. 64 ioi$ooo
Rua Viuva Cláudio n. 321.

próprio para necocio e
familia ¦ , !40$ooo

Rua do S. Pedro, a loia do
n. 281, ....... . 233$ooo

José Clemente n. 96JOOO
Ladeira do João Homem 69 142(000
Luz, h-ie Contra-Almirante

Baptista das Neves n. 30 202$ooo
Jogo da Bolla n. 118. . . . I22íooo
S. Pedro n. 251, loia. . 101Ç000

Trata-se á rua de S. Pedro n. 72,
com Costa Braga «S- C. (648 E) R

ALUGA-SE. 
na rua de S. Bento

31), a" andai, esquina Avenida
Rio Branco, grande quarto, com hoa
ocnsão. com ou sem mobilia, casa ao
familia; 2 pessoas. 180$. (1574E) J

ALUGA.SE 
a casa da rua da Cai-

xa d'Água n. 46, com boas acconi-
modaçícs para pequena familia; as
chaves estão no 44» tratar, na rua da
Assembléa n. 123. ('692 L)M

•pão por 6uo
rio n. 137.

reis, na ma do Rosa-
(2844 S) J

TJiRECISÀ-SE de uma menina por.
Jl tuKueza, de 11 annos de edade,
para casa dc 'uma viuva; ordenado
10$; i»ra tratar, á rua dis Palmei*
ras 77 — Botafogo. (1767 C) J

PRECISA-SE 
de uma mocinha para

serviços domésticos, em casa de
familia. Tratar, na rua Visconde do
Kio Branco n. 62. (1788 C) R

Boa opportunidade para as pessoas intolligentes e
activas. So V. S. quer vencer difficuldades da vida, çanharnruito dinheiro cm negócios, ter coragem e audácia, boa
voz, olhar magnético e attraentc, vencer e dominar
vossos inimigos, ganhar no jogo, recuperar a saúde e ser
M____ __ _¦¦_¦ feliz cm amOTes o em relações do I<U(;A.S1.; mla boa Mte dc frCn-
IvHIIFIIffCl tOdil a espécie, eSCrfiVa-nie mimC- Ate muita fresca em casa de fa-
¦ ¦K ÊM. ¦ ¦¦'W -íi-i Ji- --11-.4.. r. ,on„ r.v-n1 milia: l.l.*t.lio:ic

I>K1-:CISA-SE 
dc uma creada para

. todo serviço, na rua' Silva Go*
mes n. 114  Cnscadiira, (1842 C) J

PRECISA-SE 
de uma creada para

todo o serviço de um casal; rua
Uruguayana 114, 20 andar. (i9i2C)S

PRECISA-SEpara casn de um
ral Pedra

dc
„e ur
389.

uma empregida
casal; r. Gene-

(1919 O S

EMPREGOS DIVERSOS
l.UüA-Slí um moço para jardim ou

•Marciana
(1377 G)

iVUX
xleliae  ...
11* *i04. Ilotafogo.

-i LUGA-SH uma moça para lodo o
--.serviço, em casa dc 11111 casal sem
filhos; na rua Machado Coelho, 34-

(1443 J) J
IÍ,UGA-Sl' uma moça para todo oa;

.lc nHiitisstnio respeito. Dirija-sti á
rua Mai-linilii Coelliu n. 34, portão.

ALUGA-SE 
por 150$ a loja da rua

do Riachuelo n. 267, com dou
quarto9, duas .salas e dependência, tem
luz electriea, aberta das 9 as i«a e
das a ás 4. (184.* E) J

AiLUGA-SK 
-us---a Corré.-i Dutra

«n. 52, o andar térreo para um
casal de tratamento, sem creanças,
com duas salas,. ilois quartos, cozinha,
quintal etc. Porá ver « tratar na
mesma, de «nashS at«i aa ntelo-dia."'.«• ¦ 

(1431 G) S

ALUGA-SE 
o! hoa casa da rua Pi*

nheiro Guimàrãc9 n. 34, com duas
salas, tres bons quartos e quarto de
banho, com banheira e chuveiro. Fo-
gSo a gaz, illuminaçSo a gaz e clectri*
cidade. Grande' quintal, coin tanque.
Chaves «por favor na venda da esqui-
na du rua Real Gr»ndeza. (1860 G)J

A LUGA-SK ,0 predio novo da
-ti-rua do Itoxô n. 14, Iiaran»
jclras. O mesmo está aberto.(R 1-912)0

iVoOOOOOOOCMOOOOOOCKMOOOpOOOOOOM i_<MMCMW9ÒO000OOOO0ÒOCk»*'*^^
Ò DBPÜRATÍVO B ANTI-RHBUMATIC O

TAYÜYA SYPHILIS,
ULCERAS,

. FERIDAS,
'DORES,

EMPIGENS,
e leia qualquer moléstia do fundo eserophnloso, herpetlco e syphlUUco o nso ã2,"3m}lY£'mnn. „.„„ ,v
Barra" é sempre vantajoso. Sua acção favorece o regular funcclonamento do EST03IAGO, «GADO, BAVO e^1^-
TE9TINOS.—A* venda em qualquer pharmacia e drogaria. ARAUJO FREITAS & O. — *— RIO DB JANEIRO.

ooooooòooooooooooooooooooooooooooooooooooopooo^^

OE 8. JOÃO DA BARRA

RHEUMATISMO.-

ARTICULAR,

MUSCULAR,
e CEREBRAL,

ARTHRITISMO,

MOLÉSTIAS

DA PELLK,

ERUPÇÕES,

DARTHROS,
ECZEMAS,
de S. João ilu

A LUGA-SE uma esplendida sala de
—--frente, a casal de tratamento ou
a dois rapazes; a ala i completa,
mente independente, com ou. sem
pensão, banhos quentes c frios. E'
casa de pequena familia sem crean-
(ds. Rua Voluntários da Pátria, 2->i.

(1581 G) R

ALUGA-SE 
perto do mar, «por 4°$>

um quarto mobilado 011 nio, em
casa de familia franceza; na rua Cor*
rêa Dutra, 78. (1383 G) R

ALUGA-SE 
para familia de trata,

mento, uma casa assobradada a rua
Nery Ferreira n. 86, pintada e for*
rada de novo, eom cinco quartos, duas
•alas, cozinha, banheiro, quintal, po*
r-o habitavel com installaçio electri-
ca; as chaves estão na mesma rua na

Sadaria 
defronte. Trata-se na rua de

. Pedro n. 35. com o sr. Mario
Basto. Teleph. Morte 3918.

(íi8G) J

CASA, 
no Osttele _ Traspassa-se

uma própria para família, por
preço muito rasoavel; o motivo! é
por o pessoa, ter de retirar-se para
fora da capital; a casa tem todas as
commodidades possi.eis; para mais
informações, cartas á posta restante
desíe jornal, a X. V., para ser pro-
curado.  (P)

ALUGA-SE 
um magnífico quarto

mubilado, sem iwnsio, a moço do
commci-cio ou cavalheiro de tratamen*
to; na rua Andrade Pertence n,i8.

(.1823 G) R

ALUGA-SE 
um quarto; oreço bora-

to nos fundos ds loia do Barbeiro,
i ru» do Cattete 70; trata-se na mes-
ma. loja. <i.«.«7 G) J

A LUGAM-SE 08 lindas casas
-í*. da rua D. Marciana 87
(230$), e 93 (2S0f).(R 1048)

^¦«¦«¦¦¦«¦¦iiiiiiiiiiiai
OS QUE SOFPREM DO
ESTÔMAGO DEPBM USAR

Guaranesia
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ALUGA-SE 
o sobrado da rua do

Cattste n. 41; chaves na.loia.
(1747 G) M

ALUGA.SE 
uma ... 

para descanso, em casa de senhora
si; rua Gloria ioz,

¦ala
a cas:

sob.

confortável
de senhora.
O840C) S

ALUGAM-SK 
as casos ns. 1 e 9 da

ma Bento Lisboa n. 79, tem_ tres
quartos, duas talas, cozinha e quintal;
as cliavcs no 81. (1404 «) •*•

ALUGA-SE 
confortável casa com

sete dormitórios, duas «alas, mais
dependências, bom quintal, bondes a
oorl»; na ru» General Polydoro, 3io_
Botafogo. (874 O S

A LUGA-SE 6 rua Corrêa Du-
-Atra, 1TO, Cattete, a casa
toda pintada a oleo, a fami-
Ua, por módico preço; as cha-
ves na esquina. (R 1833) G

AILUGA-SI?
_:lrua S. 

"„-, a casinha n. 15 d*
„ „. Manoel, «m Botafogo, fren*

tc de rua, illurainada a luz electriea,
commodos «para um casal; chaves na
rua General Polydoro n. 114; trata-se
na rua dos Ourives lio. (1847 G) J

ALUGA-SE 
em casa de íamilia,

com todo o conforto, um bom
quarto, independente, á uma senhora
ou a dois rapazes de tratamento; na
rua do Cattete 11. «a.u. (u<io <-) J

Leme Gopacahna e Leblon
LUGA-SE u!n""co!iforlavel predio
recentemente acabado, Para fami*

lia do tratamento e contendo optimas
occoimnodaçücs, as quaes são sala ae
visitas, salas dc jantar c de espera,
tianUeíro. despensa, quarto «para, as
«npregauas, cozinha « copa, cinco
quartos e uma sala de banhos, bem
mobilada, perto dos banhos de mar;
na rua de Santa Clara n. 148, Con»*
«abana. •*1*>3* H> J

ALUGA-SE. 
por cem mil reis o so*

br.idinho da rua Senhor do9 Pas-
sos n. 32, para um casal ou alelier.

. (1850 i.) J

A LUGAM-SE «duas salas dc frente;
Ana rua da Carioca 75* (i826E)R

ALUGA-SE 
uma

quarto
46$; -na
n. 86.

_ _ casa com sala,
cozinlia é tanque. Aluguel

rua Nova de S. Leopoldo
(1836 lf) "

ALUGAM-SE 
rara familias de tra-

tamento, as casas da rua Ypiran*
ga 10S. e 110. (1838 1!) R

», I,UüA«M*SE bons quartos de fren.
--.tc, » moços ou casaes; na rua
Evaristo do Veiga ioj. (i8i?'E) R

ALUGA-SE 
cm casa de «pequena

familia de tratamento, uma grande
e arejada sa'«a de frente e tambem
um esplendido mirante, composto de
sala e quarto com linda, vista pira
o «mar, tendo luz electriea c _ todas
as commodidades; na rua Primeiro dc
Março n. ioo, 2'.andar. (1781K) R

ALUGAM-SK, 
a cavalheiros do

commcrcio boas salas e quartos,
tetn creado para fazer limpeza; na,rua

Clapp n 1, cm frente á nr.-.ça Çhunze-'¦'¦¦¦ (1430 li) s

is ..mm. 1 mis«
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Clnpp n 1, cn
dc Novembro.

ALUGA.SE 
uma boa sala de frente,

com luz electriea o dciiciidencras,
no 1" andar di» predio n. 6 da avenida
Game9 F«eire; sò se alpea a gente
séria (1473 fc) »

LUGA-SE uma bo?. sala dc fren-
com pensão, e ura bom quarto,

a casaes ou a cavalheiro de tratamen-
}o; na.rua Senador Dantas 2S. casa

li,) D

MíV
de família

ALUGAM-SE 
dois quartos, em casa

de familia, a casal ou a senhoras
de todo respeito; na rua Viute de
Novembro n. 81, em Ipanema, proxi*
mo aos banhos de msr. (689 tt) J

ALUGA-SE 
o predio da rua Dr.

Nascimento Silva 11. 47 (Ipane-
ma; as chaves estão no predio junto
n. si e trata-se na rua Marqueza dc
Santos n. 41, chalet M-**. tnttete.

(1373 H)

um espaçosa qua
ALUGA-SE-próximo a«- 
a dois rapazes do coinmcrcio, ca_
de familia estrangeira sem .i.ançajj
na rua Navarro n. 70. Itápirii'.

(i'-n J) J

ALUGAM-SE 
os baixos"^ .rt_S

da rua Dr. Mattos Rodrigues ít,
antiga rua Leste. Rio Comprido.¦ (ms J) 3!

A LUGA-SE uma pequena casa JMTt
--.familia, próximo, ao largo do E»»
tacio; informa-se na rua dc •§'• Chiu-
tovâo n, 37, arniasetn, oiiilu cttla
as chaves e trata-se ns rua de Slo
Pedro, 69, annazeni. (1371 J)

A LUGA-SE uma oasa. nar.i peque-
_Xna fami-».. com sala ausrio, ^iade iiintir, cozinha, com -u:i 1 na^caa-
ta, il-cnt-V de unia cha-cura á travessa
do Navarro n. 209; ittformãçõea oa
mesma travessa il 8i, venda, uor ftu
vor. (14.1 J) S-—•¦¦_._. , ,, ¦¦ma

ALUGA-SE 
a casa da rua Fonseca

Ijjna ai. ss, «com troa quartos, duas
salas, despensa, cozinha, quintal; fa-
gão a gaz e econômico, lu.>. .-l.-ctilc»
em todos «os commodos *.- o mais qua
é necessário em ums casn de liimil)
a chave esti na villa junto, casa
Aluguel, I4o$ooo. (1807 J)

ALUGAM.SE 
boas 6alas, ««opria*

para casaes, com oil sem lilhos;
na rua de Catumby n. 103; imu-SB
na avenida Salvador do Sá, «14.

_J___L__LJc

HADDOCH LOBO E TIJUCA

ALUCA-SE 
a excellente

rua Kerejinha 11,

RÂZILEIRiII

(1020

ALUGA 
SE uma sala do frente, pa-

ra escriptorio ou consultor»; rua
da Cario ".a 49, Io andar. (1863 E) J

ALUGAM-SE. 
a 36S e,*o$, njiar-

tos o?ra solteiro;'mobilados, com
roupa do cama, luz electriea e sorvi-
ço; av. Rio Branco 11 2° andnr. >

(1040 1-.) S

UM 
almoço ou j«antar completo

com a sobremesa dentro de um

LAPA E SANTA THEREZA

diatamento, pedindo o^meu livro' Mto^{^j jgjgfg
intitulado*TALISMAN DE PE-'---•------ ;

DRAS DE OEVAH, ondo conhecereis as virtudes das
maravilhosas Pedra» do Cev»r, recebidas da índia.
Escreva para : Sr. Aristóteles Itália — Rua Senhor
dos Passos 11. 98, sobrado — Caixa do Correio
604, Rio.

ALUGAXf-SE 
duas salas de frente,

a rapn/cs do commercio; na rua
Marechal floriano Peixoto n. 16.

(1353 10 B

ALUGA-SE 
a

nado
. _ casa da rua do Sc-

 ... 87; as cliavcs eslão de*
fronte, e trata-se na rua Miguel dc
Frias .18. (1702 lv) M

ALUGA-SE 
um quarto, para escri-

ptorio ou moço solteiro; rua ,Lar-
ga 41, sob. (1725 L) M

ALUCAM-SE 
uma sala e saleta,

próprias para eabincle medico 011
escriptorio; rua 7 de Setembro 166.

(1720 10_M

, LUGA-SE um bom quarto, a pes-
Assembléa 68.

(ir-*3 E) M
Xl.soa de
a» andar.

tratamento;

ALUGA-SU 
por 130$ umn casa

com duas sa'aa, dois quartos, sala
área, etc.,

Informa-
de copa, despensa, cozinlia,
ilitiminada o luz electriea. 
;8cs com o dr. Armando, a rua do
-íoiario 136, sobrado, das 3- ás 4 d.i
tarde. (>333 *0 J

(i.l.lOJ

A LUGA-SE wr.i negocio limpo a
Áloia inteiramente nova, da aveni*
da Mem de Sá n. 349, esquina da
rua Vrei Caneca! ponto dc grande
futuro. (644 -•) R

faz presentemente em Roupas bran-
cas, Confecções para senho-

ras, Tecidos modernos, Cos-
tumes para meninosy Vestidi*
nhos, Aventaes, Rendas e Bor-

,..,,,„,. dados, Roupas de cama e de
mesa, etc, etc-

.ÃO DE 6BAKDE GO..VBNIENGIA, PARA •

AS PESSOAS QUE DESEJAM IflflNOMISAR
mmw*mvtmiirwtwtsm

A LUGA-SE para fomi'm de trata-
_"_.mcnto o grande e confortável i°
andar do predio inteiramente novo da
avenida Mem de Si n. 349. tendo
7 bons quartos, duas grandes salas; e
líiais dependências. (!i4S l')R

EMPRF.GA-SE 
uma moça de con*

rlucta afiançada, dormindo (óra
do aluguel, para cozinhar o trivial,
mi lavar e passar roupa; rua Bento
Usboa n. J6. (3537 C) J

PRECISA-SE 
de uma empregada;

na rua lgnacio Goulart n. 158,
Sampaio. (1454 D) J
"r»,RECISA-S- 

dc dois rapazes ceti*
.L vos e decentes; rua Visconde de
Inhaúma n. ;j, das 7 i|_ ás 9 1(2.

(1411 13) H

PHF.CISASE 
de um torneiro me.

canico; á rua do T-iauliucSo 187.
(1C77 D) J

XíRECISA-SE ile uma empregada
.1. <pic durma no aluguel; rua Mc*
dina n. 50—Meycr. (1352 D) J

IJilUOCISA-SE 
de unia moça branca,

. de boa eondueta c muito liai*»-*.

ALUGA-SE 
uma boa casa, com. 2

salas, 2 quartos, cozinha e iiú-n-
tal, na avenida Caruso. na rua Barão
de S. Fclix 97; traui-sc na moitná"rua
95; aliiRiiel ioo$. (1718 l-.)M

ALUGA-SE 
em casa do família, um

commodo de frente, mobilado,
com pensão; na rua Silva Manoel
m. 52. (165a E) J

ALUGA-SE 
o 2» andar e escripto*

rio dc frente no 1" da rua 1» de
•Março, 20, próximo a do Ouvidor.

(i062 h) 3

ALUGA-SE 
o sobrado da rua Uru-

guayana 206, para escriptorio. mo-
dista ou alfaiataria; preto baratissi-
1110; trata-se no mesmo. (1683 1-.) R

Juventude
Alexandre

Faz com que os cabellòs
brancos íiquem pretos, não
queima, não mancha a pelle.

A Juventude Alexandre des-
envolve o crescimento do ca-
bello c extingue a caspa com
tres applicações,

Vende-se em todas as per-
fumarias, pliarmacias c droga
rias. — Preço 3$ooo.

ALUGA-S 
li para familia, a loja do

predi nn. 283 da rua de S. Pe-
dro, completamente pintada e forra*
da de novo, tendo muito bons apo*
sentos c nunca falta ogua. (64iE)R

A I.UG.S-SE uai bom quarto, cm ea-
J\?3 do casal, 40$; na rua Oassiauo
11. 31. Gloria. (itJ5«i 1') J

ALUGA-SU 
o predio da rua «lo

Triuiqplio n. 20 (Santa Thereza)
próprio para familia da tratamento.
As chaves cstüo na mesma rua 16 e
trata-so ua rua Primeiro de Março
n. 87. (1245 F) J

ALUGA-SU 
uma

u
sila dc frente a

úm cavalheiro ou ti moços do com*
niercio, com ou sem mobília, em casa
de familia; iu avenida Gomes Freire
11. 91. • (1620 F) R

» I.UGAM-SE bem «molillados. sa*
Alas dc frente e. quartos arejados,
com boa pensão, a casal ou e. rapazes
de tratamento, preço módico, cm ca*
sa du familia dc lodo resiicito; na
nm «lo Riachuelo, 158. (1577 !¦') J

ALUGA-SE 
rot 100$, 'confortável

casa para familia, á rua Pctropülfs
n. 2, com tren quartos, duas salas,
etc. Trata-ce na rua Conde de Hae-
pcntly 11. 44. OS**»; I!) »

Alguns artigos que a todos convém examinar :
C0STUMI5S de linho sup-nior, moderno» e olegan-

tesrmodelos, do valor de Cofooo, por ...
SAIAS de Hiilio brancas e de core», feitios moder-

nes, n esclher, do valor »le 34í(ooo por . . .
CORPINHOS finos, jruiirnecldos de renda e fitas, artigo

queera dopr-rço defflooopor
OA-IISÁ*-. de di» para senhora, ein percal de hoa qnali-

dnde com bordados, de 5{Jooo por
SAIAS BH ANCAS de superior qualidade, artigo flno e

d<* bom gosto, de 18g»«oo por .
COSTUMKS parn meninos, em brim de diversas cores,

bem feiios e muito duráveis desde.
GUARüflÇOHS para cama, em linho fino com 1 lençol o

4 f ronlms do preço de 95#ooo por •¦¦'-..¦¦
PEIGNOIRR de nunzouk branco superior guurneeido

de rendas finas, do valor de 25gooo por • •
COLLETES i.merlciino- «LE KKVO« modelo de grande

elegância, muito commod» e durável em tecido
finíssimo, do preço de 661,000. por .

TOALHAS feipudas para banho, de 4$5oo por . #
COLLARINHOS superiores, teltios modernos, dúzia .

43l5oo

18J000

3$õoo

3^3oo

14^006

3$5oo

Soíooo
lS^eoo

55^ooo
3t6oo
9$ooo

ALUGA-SE 
próximo ao Mercado

Novo, um 1° andar, por 112$; um
3° andar por ioi$, com bons commo*
dos c trata-se na rua D. Manoel. 33;

(1104 E) 3

ALUGA-SEJoaquim
bom sobrado da rna

Silva 11 «;6. com tres
bons liuaitos. duas salas r.iz, ele-
ctricidade e mais deocndcncias; as
chaves c.ftão na mesma rua n. 53. c
trata-so á rua do Senado n. 230.

LARGO DE S. FRANCISCO. 42

casa d»
 ... 53. com 4 quar-

tos, luz electriea, fof/âo a «az. *=tc* *
as chaves no armazém' da esquina;
trata-se á rua da Alfândega 30. 2°
andar; telephone, norte. 2881.

(1003 II) M

com ou sem mobilia,
... família, do

tratamento, o predio da rua Vinte
de .Novembro n. 81, Ipanema; ipara
informações com o sr. Canelo, a rua
Municipal, 34* (1609 H) R

ALUGA-SE.pnr contrato e para
predio

AM-1GA-S1* 
o magnífico predio, pro-

prio para familia, com seis quar*
tos. duas salas, grande terreno, rua
de S. Vicente n. 57; trata-se no 191,
com os sm. A. Pinta cf Irmão, tc*
lephone 1014, sul, tem clectricidade.
Bondes k porta, preço ;J3$ooo.

(240 H) J

ALUGA-SE 
por 140$ mensaes o

predio assobradado da rua de San*
ta Clara n. 63. Copacabana; tratar
na rua Christovão Colombo n. 44.
íCattcte, das 17 as «19 boras ou na
Junta Commercial, com o sr. Maga-
lhães, das ia «is 13 horas. (1613II) J

Saude, Praia Formosa
e Mangue

ALUGA-SE, 
com ou sem cutrato,

o precio da rua Conde dc Bom.
fim 791. com s quartos porão bom,
chaves no açougue; tmta-sc íi rua
Moura Brito 19* i-.u K)

ALUGA-SE 
uma casa na E. Nota

da Tijuca. i59i quintal, ianque,
independente, banheiro, etc. -Mlijuel
40$; as chaves com d. Albina no 167.

(119- -t) R

ALUGA-SE 
uma casa. com _•

3 ouartos. cozinha e quintal
tiuel 70$; na Tua Uruguaya 11.

(152

ti
m 1

ALUGA-SE 
a excellente casa da

rua Aguiar n. 31; as cliavei estão
no n. 33, onde se informal (-. «'«oK)S

ALUGA-SE 
por 91$. uma boa casa,

com a ouartos a salas, cozinha,
quintal banheiro paz. electricidade;
na Villa Irene, á travessa de S. Sal-
vaidor 38 (Haddock Lobo); a chave
está na casa n. (1170 Ií) S

ALUGA-SE 
..- ..... -. -

rua Desembargador Izidro
boa casa.

na VIIIa.de Lourdes. &
 3:1. um*

(14B5 K) S

ALUGA-SE - 
-frt-to, o confortável oredio

ALUGAM-SE 
por preços baratos,

boas casas com dois quartos, duas
salas e bom quintal. Informa-se á rua
Cardoso Marinho o. 7, escriptorio,
Praia FormoBa. (1588 I) K

ALUGAM-SE, 
por preços baratos,

boas casas com dois qii'artos, uma
sala e bom quintal. Informa-se .'1 rua
Cardoso Marinho n. 7, escriptorio,
Praia Formosa. (1589 I) H

A 'LUGAM-SE grandes quartos, com
.-Vou sem pensão, a casal ou cava-
lheiros decentes, com pensão, «eis
pratos, 60$; quartos desde 40$, 45$,
S»% e SS$, tem electricidade chuveiro,
etc; na rua de Sant'Aima h,, 3.1,
próximo á casa Fortuna. O363I) R

ALUGA.SEexcelente
familia;

. a mocos solteiros, uma
sala «fe írente, cm casa
ruu i«*xs£. Saouca-

U-07 I) I

A LUGA-SE
XfcBarbosa

a casa da rito Cunha
33 Saude, coniplelaiiien-

tc nova oroona oara moradia; para
ver. na niosma das 13 ás 16 horas.
Trata-se na rua Uruguayana n. i74i

(1.61 I) J

ALUGA-SE 
para negocio, a boa Inla

11. aoi, da rua de Santo Christo
dos .Milagres, já com armações e có-
pa para uni bom botequim ou ten-
dinha. Trata-se . rua de S. Pedro
n. 246. (646 D R

ALUGA-SE 
para negocio o

da "¦ '..  ...  . predio
da rua Visconde de Itauna 147,

com inunenso terreno nos fundos, on-
de pude ser montada uma grande fa-
brica ou um elegants cinema, pois
o ponto i de primeira ordem; c mes*
mo na praça Onze d» Junho.

(647 D R

ALUGAM.SE, 
por«lios us. 46 e 32

A LUGA-SE-nm bom qwarto
-^Independente o bem 1110I1U
lad« por 70$; na rna Bua_-
qne do Macedo'41; paru tt-a-
tar das 3 horus em deante.

(B 1617) O

ALUCA-SE 
por

cl

liamDflTBTBIf^I A «llilja-so 11 caixa do Correio
lIlBir U I E-Ill/IH 1947 __ rio do Janeiro —

Knviando o nome, residência c o sello para resposta.—
OURA RÁPIDA E GARANTIDA — GRÁTIS. .

l»ara arrumadeira
cawil; rua Viuva
Largo dos I.cões.

_ copeira iic üm
Lacerda n. 32 —

dei» D) j

PHFjCTSA-SE 
de um menino de lú

a 18 a tinas, il-imlo referencias dc
sua eondueta,. para empregado de
«isa de moveis; trata--sc á rua Sc*
nadòr Dantas n, 104, Í157- D) J

IJUEÇISA-Sl!ncirn, cum
dc ttm bom tnarce*

... pratica de lustrado..;
;'i rua Senador Dantas ri. 104, caía
<!e niovcisí Í157.1 D)}

pin-X ei
)R1-C1SA-S12 dc uma arrütnãdclra

... caía dc pcqüeíia familia; tia
rua Guf-tavo Sampaio n, 214 — Lc-
me. (.16.19 D) i

1IRHrlSA.sk 
de uma _ boriladcira;

ni rna Mar, Floriano Peixoto
n. 41, loja. (1930 D) S

1)R1Í0!SA.S-barbeiro

itücta.

.. do um oíücinl de
p-ara effcctivo, com ca-

:üuiul>.; oi.lciiatlo 40$, em IV
(iSS«;l)) S

— Prec
C1RKA0A porliigiierá> dç uma boa, limpa, que durma
•fío aluguel, nara um- casal _ô. l\i-•pa-se bem. Para niaiü informações
por favor, na rira General CnMwelI¦n, i<«6, casa -. (iS6_D) J
*I>UK<"rSA-.SK de um empregado
JL para armazém, com pratica de•indo «serviço do armazém; á rui
Ooyaz .iji"> — Piedade. (iSoü D) R

ÍJUECISA-SE 
«le ¦1111:1 moca de 14

a iti atino., para casa de pouca
fnmtlíã; rua Santa Luiza ti- i>2, casa
VI — S. Clirislovão. (1037 S)S

ALUGA-SM 
em casa

grande sa'a
franceza, uma

 . quarto, o sala com
cinco janella», para casal do trata*
mento, com bclla vista sobre a cidade
e liahia, com pensão, ltu clcotric.i,
batibos nuentes, bella cliacara, tele-
plionc; n,i rua Costa Bastos 44, San*
ia Tliercza. ("39 W J

A I.UCAM-SI
XjLrapazeD du
Tiradentcs n.

I doíü bonn quartos, a
connnercio; na praça

Ss, 2" andar.
(¦f.a.1.) J

,*, I.UGA-S15
X-LAifandega
loja.

sobrado da rua
1O5. Trata-se

(i6-'i 10

\ IiUGA-SB nma porta para
iiuni pequeno varejo, em
ponto muito transitado; tra-
ta-so com o sr. Duarte Felix,
largo da Carioca 13. K

e quartos, mobi-
a moças de tra-
da avenida Go-

1248 F.) I

ALUGA-SE 
ou vcndc-se o m.iemfico

paJaoole da rua Francisco Murato-
ri 11. 4J, com optimas accomnioda-
ções par.» familia de tratamento; tra-
ta-so «na rua Goneral Câmara .11. sob.

(1.-08 E) i

AL,UO.\-SI'. 
uma boa sala de fren-

te; tun Uruguayana 121 sobrado.
(1860 E) T

A I.IT.AM
___.Iil.10i) co

GA1I-SE sabia
com (pensão,

taniento. no palacct--
mes Vreite 9*í.

ALUGA-SE 
um bom dormitório, dc

frente tle run, em casa do íamilia,
a posso» decentes;, serve tainbnn
rara -djoís- rapazes; dá-se pensão, que-
rendo; avenida Mem de Si 111 (so-
brado). (1856 E) J

I.UGA. SE quarto «lo frente,
avenida Kio Branco

(1SS4 .iE) S

mmmmWmmmMmmmm
MCHA' 

DB MINAS f
55 (Legitimo ChapÉo de Couro) ¦
fã Deposito 1 Kua dos Ourives 54 g
iii;n«iii!iMHMii!aiEBSiiBHMn;:iB':i.«i

' LUGA.SIÍ o csolemüdo sobrado <!a
__.rua General Ciimai-a 11.-16; asclra-
ves encontrani-sc na loja, fabrica, c
trata-se á rua Carioca 14 14-0 B).S

ALUCA-SE 
um eiplendido sobrado,

completamente novo com luz çe*ctrica e gaz; na rua -Marechal Ro*
riano Peixoto n. 16;. Preço módico.
Acha-se aberto. (1899 K) S

A LUGA-SE em rasa dc fami-
--^lln um aposento liem ni«i-
liilado, a senhora só; 183,
Avenida Central, loja.

(,/ 1614) K

,4 LUGA-SK para familia o i° an*
XÃdar do predio n. 3.3 da avenida
Passos; trata-se na loja. U-o(>K) R

Casas e commodos, centro
4 I-IX.A-SK tun quarto de frente, na

_í*Vn:;i do Senado 6. sobrado a moços
ioliemis. Uíí7 IS) J

sal.t de fren-
.^ serve para

1 moradia; na ru.i da
i-l-, *". (i7;o E) R

4 LT)«.".A- S!•: unia bo.l
__.tp, com lu.*. cleclri^a
escriptorio
Ouitanda r

Aluga-se 
um

bdo.
 bom quarto. 1110M-

casal ou dois moços «de
tnt .mrMO. CMS de familia: rua Si-nn-
filt 5_!»*>» l*. O;*!*» E) M

_t-_.com nensaOi na

(NO-110 1.I0GISTHADO)

Cura a inflammaçâo e pai*-
gações dos olhos

Erta todas as pliarma-
das e dLro-sr^rlEiiS

4 I.UGAM-SE, cm casa do familia,
__.boas salas o nua«rtos. a casães c
fonhoras, com pensão, tratamento es-
111.rado, banhos quentes e friosj para
ver e triatr, rua da Lara n 15.

(u6i 1. S

4 LUGA-SE um «uiltrto independeu-
Jt\lt. areiado o fresco mobilado, eom
boa pensão, adois rapares decentes;
tom celcricidade e tefenhone. sendo
oj$ cada um, ou i.-oS oara uni so;na
rua Visconde de 1'araira.iiá i*. Lapa.

(I4Í7 10 S

ALUGAJ6E 
. 

da avenida Cnnics Freire n.
o bello sobrado, novo," 07.

com quatro rjuarli., duas salas, ba*
ri li erro, terraço e cozinha; *aa chaves
estão uo mesmo e trata-se no mesmo
predio, das w ao ínein-dia -oa a qual-
quer hora; ua rua do Ouvidor 67.
iojii, com o sr. M«elló. (17S-' V) U

4 LUGA-SH a casa da rua <te San-
__-to Aifredo 11. -•--. Paula Mattos;
ver. durarte o dia; trata-se n«> largo
th-Batallin 11. 1. (1424 -) S

•* T-líGA-SM magnífica sala de frí-n.
_f!Vtc, moWlnxla, com ou sem pensrio,
o casal ou a senlior d«!_ tratamento,
c^t.) banhos quentes o .rio?, telcnüo*
ne. etc, á rvra di tapa 6o. (:.(j4l:)S

.4 LUGA-SE a ca^a da rua Conde
_*lde LaKc n. 41, n. 4. aluguel 130$;
duas .alas e dois quartos, c um pe-•queno jardim; as chaves no n. s° «
tratar na run do Hospício u. z.ío.
il II I! íl 5, (*-•> I') S

* LUGA-SK tina cisa nara familia de
_íttratamento', á rua Thereza Guíma-
r",e3 n. ifi. Balifr-íió; infórtiia-se na
mesma. ftS5? !•') J

4 LLT.A-SE a uma senliora só, aue
xitrabalhe fora, um quartinho, sein
nvobiliti, aluguel 18$; 11a run líar-
roso n. 29, c:isa n. 5. Paula Ar.-itíos.

(1S13 F) R
4 F-UGA-SK uma sala de frente, in-

X-4 di-pcú-A-ute, bem mobilada, com boa
nerisap a tinn ou dois raoazes deceri-
t<*s; electricidade e teteolFome; rua Vise.
P,v,..nn(rir. !.-;. (T(aon^. 14 .2¦ ) S

Cattete, Laranjeiras,
Botafogo e Gávea

VLUGA-SK 
um bom nredio com

commcdos oara família jardim, na
frente e erai.de quintal na rua ÁÜcc»
n 84; as chaves no uj. Laranjeiras;

«tratã-55 ii«i rua «Ia Consiiluicío n. tt,'126.1 G) >

122$. lima casa
__.com dois quartos, duas ralas, cozi-
hna. quintal, jardim, porão, electri-
cidade, etc; á travessa Oliveira -n. 8!
as cliavcs eslão no Armazém I «eal, a
rua Real GraudczaVaoft (i5»4 G)T

4 LUGA-SE a casa n. 10 da rua
XiTavares Baslo', no Cattete, eom
tres quirlos. iluiis salas, quintal,. íofião
a gaz c mais dependências, esta mui-
to limpa; as cliavcs estão no (irmã-
zem da esquina onde se trata.

(U74 0) J

4 I.UGA-SE uma boa casa no_bairro
.__.das Laranjeiras, travessa ,1'crnaii-
dina 11. 46, com quatro esplendidos
dormitório.i « bom quintal, .com .iiz
electriea, fogão a, gnz e mau accoin.
niodiicõcs; as chaves estão no 11. 41.
o trala-íe até áj 11 lioras, tia rua
Alice n. .19 c desta liora «m deante,
na rua Luiz dc Camões 11. 44, !'.- de
Mudanças "Al Andorinha! .

(.1122 G) J

um quarto de frente,
mõbilíido,'a um senlior s'i; .largo

elo Machado 5=. sobrado (imito a rua
Carvalho dc Sá). (níio G) «
ALUCA-SISn

«LUGA-SE uma casa mobilada.com
_6 quartos. 2 salas, c mais dciien

\ LUGAM-sn casinhas n a
•^Avenida da Gloria, rua do
Cattcte 123. As cliavcs na ca-
sa 15. Trata-so com Paulo
Passos & Comp., rua Snnta
Luzia 11. 202. G

ALUGA-SES:
_. .. _ predio da rua Pay-

sandii' 11. U4. esti reformado e
íom todos 03 requisitos necessários;
as chaves no mesmo c trata-se com
o proprietário, á rua de Santo Hen-
rique, 68, próximo & praça Saenz
Pena. (1104G) J

A 
LU.:'
lado,
I.UGA-SE nm quarto bem mobi-

limpo e arejado, ein casa
du familia, ci.ni ou sem pensão; na
rua Senador Octiviano 11. 320, Águas
Kcrreas, (l*>5 C.) J

A TjUGAM-SE quartos o pcn-
-íS-são confortáveis desdo 4$
por dia, o uniu sala com pon-
são para casal ou 2 cavalhci-
ros. 2009 mensaes, luz ele-
ctrica, telephone, etc. Pensão
Familiar, Praça José do Alen-
car 1-4, Cattcte. (. 407) G

ALUGA-SE 
a cnsa de sobrado, eom

cicel-entes commodos, á rua das
Laranjeiras 11. 4SL Cliavcs no 378.

(1367 vr «

A 
LUGA-SK um espaçoso quarto dc
frente, mobilado com gosto, a pes-

soa de tratamonto; i rua Tavares
Bastos 30; trata se próximo a rua
Consclbciro Bento Lisboa. (105 G)b

ALUGA-SE 
uma casa com dois

quartos, duas salas e cnm todas as
coniinodidadcs hygienicas; na rua Car-
do?o Junior n. 274; ir.forma-sc com
Lulu'. (Md3 G)

4 LUGA.
_tVd(j com

• SE. a rapazes ou senhores
. ..mmercio uma magnífica sa-

Ia de frente com porta oara o jardim
entrada independente, luz electriea o
banheiro de chuva, em casa dc uma
senhora; rua Taulino Eernandes s8,
Botafogo. (12.16 G) R

|!ll!llil!lill!iBl»llli!!«fli!»!l»«».!«|
ã CHA' DE MINAS I
S (Ltgitimo Cl.apío de Couro) m

|| Deposito: Kua dos Ourives ft|j
niiiiiiinii«%iiiii:i!iiiB»íi
ALUGA-SE 

por i;o$ o sobrado da
rau dc S. Luiz Gonzaga ti. 66,

S. Cbristovão, com boas sccommoda-
ções para familia; trata-se na rua da
Alfândega n. 12, Peixoto & C.

(ii5S G) J

4 LUGA-SE por 130*; a casa da rua
__Gcner.il «Mentia Barreto n. 163*'VII, Botafogo; trata-se na ma da
Alfândega n. i-*, Tcixoto «S» C.

('t;-t G) J

4 LUGA-SE a casa moderna da rua
__.Ba"rão de Itamhy n. ai, com com*
modos «para familia; chaves na praia
dc Botafogo n. 166. Telephone 164.
Sul. (1537 G) J

delicias; á rua D. Márianna 187.
(1710 G) 51

, nm lindo commodo, a
solteiros; na rua Chefe

Divisão Salgado n- 47. Gloria.
(i-ií G) M

ALUGA-SEcasal ou

ALUGA 
SE

frente mobilada ou não
uma esplendida sala •d*2

um se-
t.liõr do commercio; casa de um casal
de tratamento; rua Silveira Martins
;8, cm frente ao jardim do palácio.

(1710 G) 51

ALUGA-SE 
uni esplendido

com oi*, sem mobilia.

ALUGA-SE 
um ou dois quartos,cm

casa de pequena familia do traia-
mento, a pessoas nas mesmas condi-
çõcp; na rua S. Clemente 04- Bota-
fogo. (1717 G) M

quarto,
 çésioas do

còmmerch ou casal sem filhos; mj cs-
nlcndido sobrado da rua Har,ío de
Guaratiba n. 17. proxiir.o á rua do
Cattetei (1709 G).M

A LUGA-S13 esplendida snla
-Acom clectricidade, moliila-
da ou não, com ou sem pen-
suo. cm casa do familia; 11:1
r. Voluntarlds da Pátria 489.

(lt 1584) G
; salas, para

 .  . .ou casal, to-
dos juntados c forrados de novo, luz
ele.-trlca, telcnlionc, á praia do Fia-
mengo n. 102. (1360 G) J

ALÜGAM-SiS 
quartos

dois o tres rapazes.

4 I.UGAM-SE dua, Ima, salai ile
-t_.freiile; na rua Real Grandeza 121,'BotafoBOi próximo á rira Voluntários1.

(«6rj G) I

t*H*f»»TTH»»-»---HI«--Tl»I»H_»ITXX_--_X__RU
UM REMÉDIO INDISPENSÁVEL

EM TODAS AS CASAS DE "
FAMÍLIAS „

AS CÁPSULAS ROSEAS QUINO* C
THEINA, FAZEM DSSAPP ARECER AS DORES DE CABEÇA, ,
nevrálgicas c dores rbeumatica s em poucos minutos, .

1'ódc ser usado por qualq acr pessoa sem receio de atacar, qual- 11
quer orpão. sendo por esse motivo, superior a todos os similares, fi

DEPOSITO GERAL:

GRANADO & FILHOS
81- Rua XTr*ug*vtayaia.a-01

H_--______nmiiiin«»"""ii-i-ii""trTH

I72Í, os pre-
 .... ,. . ... da rua Conse-

llKiro Pereira Franco. 1° e 20 anda-
xcm, rct-entencnte ninlados c forra-
dos, ilhuninados a luz electriea. com
Quatro hon« quartos, duas salas c de-
nendertetas; ns chaves 'estão no n.
i6, c tr.-i!a.sc na rua da Alfairacj.
n. 86, sobrado. (!)

família de tratainou
... . ... vel oredio situado í

rua S. Luiz n 32 (Haddod. I.obo),
possuindo 3 salas. 1 ouartos. saleta.
cozinha despensa. varanda Kr.in '«¦¦ 

po-
rão e mais deoendencias; traiu se no>
mesmo, das ia ás 4 ou Hadd«j«k Lo-
bo soo, com o sr. Raul Reis. _

(1.188 K) K

ALUGAM-SK.módico.
... com pensão, preja

, „ famílias • rapazes. Iini-
pos e arelados quartos; nia Ila.liloch
Lobo 96. (iiqj K) R

ALUGA-SE. 
no Ako da Bon Vistt,

em casa sem outros tnauilinos. uot
auarto mobilado e indeoendonte. 4
uma sonliora sã e de rejpeitu; .lá-so
peiVsVio; informações no escriptorio
do "Correio da Mana.". (11.17 K)T

ALUGAM-SR 
duas boas casas, coai

duas salas, dois qoartos «trande*.
cozinha c mais commodidades. luz elo-
ctrie.t, a familias decentes 4 travessa
Affonso n. 23. casas I e II Tijuca;
chaves na casa II; oreijo 71$ cada
uma. (1431 K) K

„_. por a6o$ o grande s*j
Conde de Bomfim a.«.o,coni

Imuitos e Rrandcs aposentos quintal,
banheiro, Kaz e electricidade.

(1128 K) J

AI.UCA-SE.brado

A 
LUGA.SIÍ a boa casa da rua Dr.i
José Ilygino n. ç. tendo maffli-

ficos commodos; a chave no n. 37,
fundos. (1646 ?.) J

A I.UGA-SK o espaçoso e con»
-»"**-fòitavel predio da roa Sto.
Henrique 118, próximo &
praça Saens Pefia. Aeliu-SÔ
aberto todas as manhãs.

(B 1597) K

ALUGA-SI? 
um» ttm tia f.. N'ova

da Tiiuca HO: quintal, f-.-ique.
independente banheiro, etc: ..'.iiRiiel,
40$; as cliavcs com d.Albina 113 167.

(«/O K) R

ALUGAM-SE 
.. .....

rua Conde dc Bomfim
os bons pre«l:-i da'

....  _.  ns. 3(i3 e
867, «próprios «para famílias dc trata-
mento; as chaves no n. 871 c -ar*
tratar com Santos. Moreira «3- <*., {'
rua Visconde de Inhaúma n. 38.

(1337 K) J

ALUG'.V'SE 
por 202$, o predfo da

Ktfa Benedicto lliiipolyto n. 212,
com duas sa'as, tres quartos, salela
ipara en-r.ommar, despensa, cozinha
toda ladrilhada. .com fogUo a gaz, lia*
-ílterro, área, quintal -com tannue para
lavar roupa, com boa installatão cie-
ctrica, pintada e forrada de novo.

(1851 I) J
* LUGIA-SE por 6G$ mensaes a ca-

-__.sa da rua da Gamboa n. 84, com
bons commodos «para pequena familia.

(1806 I) R

Catumby, Estacio
e Rio Comprido

ALUGA-SE 
a familia a boa casa 30

dn rua Contra-Almirante Baptista
das Neves, antiga rua da Luz, proxi-
mo á avenida Kio Comprido. (6-iaJ)R

ALUGAM-SE 
uma sala e um quar-

to, .-m casa de pequena familia,
a mu casal sem filhos; rua dos Co-
queiroo 36. (1(186 J) M

ALUGA-SE 
o predio da riu Dr.

Campo3 da Paz n 89, com tres
quartoii, 2 salas, cozinha, despensa,
banheiro ií chácara; trata-se na mes-
ma rua n. 7, Rio Comprido. i53oJ)M

ALUGA-SE 
uma boa sala dc fren-

te, para casal sem filhos, mobilaila
011 não. conforme desejarem; na rua
-rei Caneca n. 15, sob. (i"3oJ)R

ALUGA-SE 
o predio 11. «122 da rua

Tavares Bastos, com duas salas,
doia quartos, cozinhii « uni grande:
salão. Kstá aberlo das 11 âi 4 da
tarde; trata-se na CRrej ode S. Pe-
dro; i rua Tavares Bastos, principio
da rua Bento Lisboa, no Cattcte.

(1301 G) R

ALUGA-SE 
próximo dos banhos de

mar. esplendida sala de frente, mo-
bilada; rua silveira Martins 149.

(117- C) S

ALUGAM-SE. 
a casal ... 

ros de tratamento dois excellentes

quo d>

s. c«t casa de
banhos dc amr
Macedo .16.

011 cavalhei
.-.3 exi
familia pro-ri-

£ rua Buar-
(US7 G) J

ALUGiA-SE 
em cisa de familia, uma

excellente sala de frente, com tres
janellas .e porta para o jardim, mo-
bifa moderna, a um casal 011 a ca*
ralhciro de tratamento. Banhos, tc-
lephone, electricidade, etc, etc; na
rua Bento Lisboa n. 25, próximo \
rua Silveira Martins. (i84i G) J

AiLUGAM-Slv 
optimos commodos com

vista para o mar, mobilados c cóm
l'cns5o, em casa dc familia estran*
gcira; na praia do Flamengo n. 70.

(MS G) J

ALUGA-SE 
ttm bom sobrado, com

duas salas, tres quartos c cozinha;
na rua I). Manoel 11. 46; trata-se no
armazém. (1343 G- Jm-UGA-SE por 180$ mensaes a
meiras 11. 86, Botafogo; a-i chaves es-
tão por favor na casa n. 88.

(140. Ç) J

_V'Lt,T,A-SE á rua D. Maria Auge-
—-.lica, hoaj casas a 8r.$, «S«i?, um
armazen. pof ioo?, com moradia para-fajnilia; trata-.e r.o n. 9, casa VII.
(Gávea), (i4;3 0) J

AT.UGA-SE 
i rua General Scveria-

110 n. ioo, ho3S casas, com dnis
quarto», duas salas, gran.ls quinl.il,«5'j|; informa-se na mesma rua, 108.

(M7i G) J

ALUGA-SE 
o grande porão habi-

tavel ou sala e dois quartos, in*
dependentes, tem todas as commodi*
ilades .1 família decente, em casa de
boa familia; na iua Visconde do Pi-
rasíinunga n. 57 (avenida Salvador
de Sá). (1634 J) R

ALUGA.M-SEde S.
tratar no

Cláudio
mesmo.

dois quartos, á rua
38; para ver e

(1604 J) R

AI.UGAM.SE 
as casas ns. I c II

da Villa Mauá, sita á rua Gon*
çalves n._ 4o-A, com duas salas, dois
quartos, área coberta, quintal, instai-
lação electriea, etc, por 80$ e taxa
sanitária. Chaves na casa IV.

  (1243 J) J

ALUG/V-SE 
uma casinha com sala,

dois quartos e cozinha, tem Iram
qiiinial; na rua Itapiru' ir. 373. fun-
dos. (,57s J) J

ALUGA-SE 
ou venie-le a famlllef

dc tratamento o ipredlo de dois
imcnlos, cm centro de grande ler-

reno, ajardinado e arbonsadn. com'
entrada c garage «para automóvel; tra*
!(a-se no «mesmo, _ rua HícitrüsfiSn. ri. Muda da Tijuca, das 1,1 íi
J2_ horas. (1576 K) J,

, na rua S. Eraiu
cisco Xavier n. 49, villa. ns cn-

sas 5-10; trata-se no 31 (i6íl;K)J
ALUGAM-SE,c' 

"

' 
Rí_3

ALUGA-SE 
o predio da rim

do Amazonas n. i6j; traia e ria
BaiSo de Mesquita n. 840, estiiiberto das

de novo
8 ás 10. e está f.i-rad_

('43-1 K) 9

ALUGA-SE 
lima boa casa. na naGeneral Roca na; as chaves estãona mesma rua 147, armazém. i48,)K)J

— ¦ 1- ni ——_—_. 1 , mM ¦¦__——_^^^._ „ ,„

ALUGA-SE 
o n. .19 d* rua Vai.-

jPa.r-so, pctto do largo da Scgün-
da-Fcira; trata-se no 41; nreco i.ioj«-
mmammmmmmmmmmm^t«72ji4t.

í Christovão, Andarahy'
e Viiia Isabel

A I.UC.ASE a boa casa da rua Dr,,xvi-iereira de Arauto n. J3 (amiei»nonto dos bondes de S. Januário), eom
4. quartos, 2 salas s mais dcpcn«le_-cias, por ii2$; a9 chaves defronte, neln. -4 e trata-se na rua S. tuiü oGn-zaga n. 108. (1544 1.) JI

A LUGA-SE. a família de áltri ira.
^Xtaincnto, a excallente casa ii ruaBella de S. Toáo n. 33, S. Christo-
vao,, muito oroxima ao Campo: trata-,
se a rua Vasco da Cama n. ir,(i

(133' 1.) J
* LUGA-Slv uma casa, oara nego-i--.cio, com moradia; Maria Luiza -?«

(1.110 l.i I

ALUGA-SE, por 113$, a boa casida travessa Derby-Club n. 25, ca,sa II, com dois quartos duas «alas,
cozinha, quintal, etc.; as chaves c.-tão,
por favor, no 11 I. o trata-se na ruaBuenos Aires n. 150. (1;:- r,)J

AI.LGAM.se 
boas casinhas, pro*

prias para familia regular, a 83$,assobradadas; pintadas e forradas denovo, bondei da cem réis; nq ruaFrei Caneca n. 353; trata-se na ave*nwla Salvador de Sá, 114. (1391J)
V I-T_iG**_.-SlS a boa casa coni 2 sa--TUas 1 quartos, clectricidade; á ruaMachado Coelho n. 44. (1110 J) I
4 LUGA-SE por 140$. a casa da--.rua I3r. Anstides Lobo 181; temtres (iuart««i mais deocndcncias. jar-uini c quintal; as chaves estão no de-nosito 'te pão em frente; os apoare-lhos estão euardados. e trata-se á ruaMiscricor.na n. 2. sob.; ornea 15; tel

333 Cl. (1164 f) S
A LUGA SE por .1 .S um bom quar-

4~_!o. cr.ni janella na rua Viscondede F.-.Piicahy d. 21%. casa V. a casal
sem filhos ou senhora ló. (1534 J)J

A T.UGAM-SI-2 as casas «In i«n«•^1). Jlnilo 71 (Aldeia Cnm.
pistn>, transversal & rua Pc»
reira Nunes, aovas, com tloi9
quartos, 2 salas, cozinha, ba«
nheiro e tanque do lav-ifie-iii
todos os eonimorlos illiiiiiina*.
dos á luz clcctrica. As <1hivp9
no local. Trata-se na rua iíoii-
çalTcs Dias 31, próximo da cli
dade, a poucos passos dos
bondes do Aldeia Campi.stii*
cuja passagem em duas se-
cções é de 200 rs. Aluguelii
90$ o 100$.

ALUGA-SE 
a casa n. III da ru_

^OKllc^ra «Ia. Gama, Cancella; duaa
salas, dois quartos; tem. electricidade;
as chaves estão no n, I; trata-=c n»
rua Senador Alencar 163. Í161.1 DR

ALUGA-SEda rua S
acha-se aberto,
tarde.

o predio confortável,
Francisco Xavier 430;
das a ás 4 horas d;»

(1598 L) K

A I.UGA-SE a casa t da Viltá y\U
-J_nii, a rua Barroso n. 67 Copaca*
bana.. com boas accommodaçõe.-í u.-r»
família regular; as chaves estão 110 n*
73. e trata-ic na rua da Alfandèg.
12;; sltimel 110V (998 L» .

iZ. -.: «.'•-¦ '_¦•>*'_ —w«tx' -.v--. v .
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Camisaria VENEZA
CHAMÁMOS A ATTENÇÃO DAS EXMAS. FAMÍLIAS E DO PUBLICO

em geral que o nosso stock foi remarcado para a grande venda deste mez

/Frias !^T>sQnL
I_E_N*»L_ '."-'t >nsrtflíRi

Cortinados para
casal

J(J$9ooj|j$5oo
GrandeST MORINS "SCGrande

)
QTT^.X_Z.D_A.X>£ia

D. D., Biorim sem preparo, poça 7$5
líOUXINOl,. peça com 20 metros 8fl8
f TTCÍV bastante largo, peça com
** V W * so metros ...;.. 1118
1'IÜRCALifruncez. finíssima qualidade, peça

com 20 metros. 13$0

CoINrinhos e punhos

\mm_*___^___~_________^___________________________\_^___\mNL Li$as
par

Costumes Colfegiaes

» QQf
3 por Üi>uuo

ímlmâ
3 pares 3$âÜO

Suspensorios
Americanos para

meninos. . . ÍJI200

Americanos olas-
tico para ho-
mens. . . . 1JG00

Suisso sem metal
para homons . 1J900

Imitação Giiyot
para homens . 2t2uu

'' 
para

d -m para
^^jÊj P'.,ra

BRIM BRANCO
Dolman e paletot calça curta ....
Dolman c paletot cuíca compriia . . .

IMIT. TOUSSOR
Dolman e paletot chIçu curta . . , .
Dolman ü paletot cnlça comprida . . .

BRIM 1|2 LINHO
Dolman o palntot calça comprida . . .

De 1 a I? annos uni só preço

8S800
9*800

9*800
1O9500

11S500

m. R5_

_3ti:__-_I_A.S
menino, par ....... 9500
homem, pnr . . . . . .,-.-'. 83oO
senhora, par ....... 9800
Meias trance/as pnra homens

1{4 íluziu 3150 >

Grande Saldo
de PYJAMAS

Linho erú .
Zei>hlr
Peroale *
Trloot . .
Paletot para

ptorio •
escrl-

6S000
6$S00
7$600
8*5O0

2$90O

00

CAMISAS'
Brancas poito fustao. . 2$3oo
Brancas » moussellina 2$9oo
Brancas moosellina corpo

de morim superior. . 3$8oo
Branca peito LINHO e

um bello pregueado
SALDO. .,;... S$5oo

Cores zephir inglez cores
«firmes. • •> . . 5$6oo

CEROÜLAS
BRANCA cretone sem pr pa o é±._\\\_\

1|* dúzia. . ;. >•! • . • ^***5oo

ZEPHIR cores firmes;- li* du- é±A
«ia. ..... . .„• • • . T"*8oo

BRANCA imit. linho artigo su- *74X
perior 1|4 dúzia *«**5oo

COREH perealo coi-fes firmes fifft
lli dúzia. ...%,... ®«^3oo

Çrefone Injlez
Para lençôes e frénhas em todas

as larguras metro a começar de
|$480

GUARDAS-CHUVAS
PARAGON-FOX

De 11$ por 8$80O
» lSípeoO

AT0ALHHD9S PARA MESA
COR, l.BO largura,

snotro

l«fsso
BRANCO, 1.50 largu-

ra, metro

850
}#8ooAtoalhndos linho branco, metro

Adamascado em coros, padroua-
gem de gosto, metro  3#5oo

Guardanapns para chá em cores
o brancos, 1|2 dúzia  1 J4oo

AdamaHcailo grande, i|. dúzia . . ljj|8oo
Em Inüos tamanho regular, 1|. dúzia 3$ooo

_rf!fl
Mdl

BRIM
CORES

Marinheiro, deade 3#8oo
Com cinto americano desde 5#8oo

BRANCO
Com cinto americano desde 5|8oo

Marinheiro
com ponto a jour desde 8#8oo

Grande sortimento em costumes
Cnçador cm brim branco

fantasia e toussnr a começar de
8jj|9oo

GRAVATAS
Regente foulnrd . tfoo
Príncipe Galles gorgurfio. . . #7oo
Príncipe Galles em fina seda, co-

res novidades ....... 3/f8oo

X>0 OBARA'
Pavoroso saldo /

Feitas á mí\o 4$500
CORPINHOS

«Oorplxxlio rlo»3__a._»zx- i —
te «nfeitado • . I$80O

CORP1NHO O
oom xaa.eja.BCL £$IOQ

'$H00SAIAS com bella tira
bordada e bella fita

Kinisalmas oom bello bordado
e J_tn a começar dc . . • 38500

RICA MENTE enfeitada* oom t
renda e bordado, uma. $800

BLUSAS em NANZOÜCK • bel- O
los applicaoõea, alta noridade •'3600

Lenços
Branco 1(4 dz. . , $70

« francezes
ll-idz. 11200

« Mousselinc

J ; 1|4 dz. 1150»
Inglezes oor » » ljõtí

\^g_p^Ê^^^^Sn'
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AI.UCA-SK 
a casa VI da Villa

Ypir.inpi, á ma Pereira do Si-
queira o.l. eom 4 boas quartos, 2 sa-
ias luz clcctrica, etc bondes de 100
i-úic. ile S. Francisco Xavier, por

• -,oj' lu-insaes; para vtir. n. mesma, e
ifater, ni rua do OuvWor 145. casa
Ucvi!iicau.i, com o sr. Mario.

(163,13 I.) R

."{: r,U0.\.SK a casa, rcccntemctitc

. JLconstriiWa, com altos c Iiaixos. da
ria S. l.uii Gomaeii 4"«l ver, na
mesmai tratar., Ouvidor i«. das J
is 4. (¦¦69 I,) lt

ALUCA-SI3 
a caca da rua Costa

Guimarães n 39. Retiro ida Amo.
jicr S. Cliristovão, bondes dc Sao
l.-uiun.lo; as cliavcs estSo cm frente,
íro armátciii ,1o sr. BrandSo; alnsucl
uoSoòo (989 I<) 1

la rua
com4 l.l.'f'..\?r, por 70$ n casa d;

íS-Araujo l.ima 11: 129. casa 4. --•••
ilvís salas, dois quartos, coüiiilta e mais
<l(|;nílcnciníl lrata.se na casi »'•

AU.UCA-SI! 
a casa d.i rua Durüo

11. 83, com duas salus; dois quar-
tos, asm, quintal, ele; ..>or 55?ono.

(i.',6S L) 5

AÍ.UGA-Sli 
proslnio á estação n ca.

sa da rua Vinte o Ura do abril
11. 22, com tres salas, tres quarto3 c
cozinlia, jardim, água, lu/, etc, por
loojoiio. (1468 I.) }

AI,UCH-5B 
a casinha' da rua Viu-

tc e Um dc Abril 11. 20 cili fren-
tc á estação, por 40$, com sala, quar.
to, cozinha, água, ele. (146S 1.) .1

A Ll/GAM-SlO cxçellcntes va-
-í^-siks para pcqnonas fmniliiis;
na rua Bcllu do S. João 250.

(,T 1460) L

AIí.UGA-SE, 
por i8j$ o magnífico

pfedio da rua Tavares Ouerm
n. 87. com quatro bons. ouartos.' duas
Kr.-mdoâ 'salas, • dct>cnd-_hc!ns « nivrn*
tal, pçrto Jos banhos dc Jnar; 4 cha-
ve está na jidi-ic.ilora, rua General
Gurjão 4r oitde sc traia (1691I,) J

Ar,UGA-SE. 
por 117?. n magnífico

predio da ladeira S. lamiario 11.
13, ülüíuinados a luz clcctrica. com ,3
bons quarlos. 2 cranues salas c espa-
coso quintal; <i chave está no 17.;<•
trata-se na rua Alfindcra 86. sob (1.

AtUGAM-SíS 
o oredirt n. 10 c,o

sobrado n. 21 da rua do Núncio,
con; Iwiii conimoilosc illutninação ele-
i-lrici, icccntcmcnte construído; .alu-
«uct Hiiídico) para ti'atr.r, rua tf,.o-
bar 11. in. S. Christovão. (i6isi,) J

Ar,lIGA-SE 
lima casa, com 2 quar-

tes. 2 talas cozinha c Brande quin-
t,.l;~aluiíucl .-)<?: no beco dos Espi-
nheiros 109. wdade, (j (1404 M)J

AI.UGA.SE 
«ma cadnha. par* pe-'

quena familia na rua Gomes Ser-
pa 11. US. Piedade; oIurucI jo?ooo.

(1130 M) J

AI,UGA-SE 
a boa casa da rua Al-

mcidi Bastos ri. 17. com a.Rran-
<lcs quarlos 2 salas. Rrande cozniha c
n_nis pertences, bcin malhada e i«n.
tada do novo por fiq$; perto -das of-
ficinas la E. do E. de Dentro.

(1433 M) R

dS4= I.) J

i;I,UGAM-SE - portas, com fren-
*\lc oara 2 huas casa <!e csituina,
na rua <lc S. Christovão 11. 122.

(i.i".i 1,1 R

Vr.UGA-SE 
uma casa. nova a rna

Conzaca Bastos 11. JJi.as cliavcs
^stão 110 botequim. 33 da mesma rua,
<¦ trâui-só na rua S. Francisco Aa-
vier ii:. (i.nt> [_) __

\ IjUGAJtSE duas boas casas as-
^i-sobradadas com tres silas, quatro
.,-.iartos com iancllas norão habitavel,
ijra-mlc terreno arborizado c todas as
¦miimodidailcs. por no$. c. outra. me.
nor por qo$; as cliavcs a rua Lha-
ves Varia 72 nrmazom Cancclla bãn
Christovão. (______> '•) J

4 tUGA-SE a casa da rua Gulína-
^"^.rães n. S7, perto cio prado joclícy-
Club 

'(bonde 
de Cascadura) tem 4

Muar.03, 2 salas cozinlia. tlospensa,
iartKin. lii;"- electrica. etc; as cliavcs
tio 11. 4.I-I; trala-se na rua dc bao
Christovão 11. fios; oreço iií$ooo.

(ist-t f.) R

X T,i;CAM-SH uma sala- e ouarto de
-CXficnti a uni casal suai filhos^ eu-
-.rada independente, na rua Urumiay
11 46. (Mi? [_l K

* ívUCAM-SE o 10$ mensaes. dois
.^Vclãlcis dc madeiras na rua Vis-
¦ •-iidc dc Santa Isabel n. 2, (fundos)
i-.ún nu-irlò sala c cozi-nha (i4i)UI>

NEURASTHENIA • FADIGA
PROSTRAÇÃO DE FORÇAS

pi pnsruTiii
33e xvErftsrsoi.Es:

IS'o mais poderoso tônico cmprenarto
contra a« moléstias ou excessos, que

produzem esgotamento nervoso

ANEMIA CEREBRAL m
PHOHPHATÜRIA00 oe

A1,UC,A-'S1-; 
o esplendido predio dâ

rua General Silva Tcllel 11. 2,
ísqtiin.i da liarão dc Mesquita, pro-
prio para pequena familia, com lodo
o conforto; as cliavcs junto c trala-se
11a rua Sete, canlo do Carmo, com
Carrapatoso. (-i|3j D S

t l,Ul'.AM-Si; boas casas na \ illa
ttUlhlnrt. rua Barão do -.ColcRipo 27,
Villa Isabel.  O.w l)lt

\ 1.UGA-SE o predio novo do so-
j.Vur,vio, com quatro quarlos. jhrdijil
ma frenta c entrada ao lado. próprio-.ara fjir.ili.i dc Iralamcnto, no prolon-
camciilo da r-.m Mariz e llarros 517,-
¦fim da rua liarão d^> Amazonas, c tra-
ta.se na 5:4. Qji'j_l,) K

* LUGA-SE n casa nova dn rua
,i.Vlf,-.pci-aiiça n. 6, cnm quatro quar-
íos, duas Balas, lianlictm, clmvcirn,
«gua quente, varanda no lado, porão
üiabitavcl, ipreço mensal i6_:$: trata-sc
«í.i rua Abilio u. 69. S. Januário.

(1331 I<> J

A l,L'OAM-SE i-asas n«ní<' "°-
'"V ms n famílias do trata-
•.1011(0, lendo quatro quarlos,
«jptima installação clcctrica
íoi)) tomada do corernto cm
tfodos os compartimentos, 1>a-
nheiro com agtíii quente, dois
1'ogõis ,scndo uni a Rir/., dois
W. C;, hidet. etc; Avenida
l'edi'0 Ivo 61; trata-so nn
.ivsii 11. 3. Dá-se nm iii'-'Z «lo
Jioiüflcnção (lcpo«'s de doze
mezes do residência.

(,T 1267) Ti

A 
LUGA-Sli uma boa casa. com lo-
do o CS90ÍO, com tres bons quartos.

ba.1'3 -saiu "do visitas e ianlar W.-C,,
banhcTro dentro de casa trarão para
aiTiunaçã., k.ih clcctricidadc; na "VII.
la f.aura" 11. n, da rua Ioi-rc IíuiIrc
11 jo; só s__a1.uEa n pequena íami-
liíi de tralBiiiento; ahiRticl 100$; trata-
pc á nu *!i. Hospicio n. 7v (U)

MOVEIS a PRESTAÇÕES
72 - Quitanda - 72
— A. PINTO & C. —

AI,UGAM-Sri. á rua S. Francisco
-ÍXXavicr 635. boas casas, com 2 c
.". quarto?, 2 salas, cozinha, fl.uir.tal o
installação. por oíS c 75$. (i6;ol,)I

i 1 IvU.GA-SB, nor 70$. t-ma casa,
X-Lcõni -• quarlos. 2 salas, ele; wr
<• tratar, á rua 1'ossolu Cf' (i5qol<)K

AI,l'C.AM-SK 
commodos, a =0? c

3;S honitos c muita arcia-ios,. na
rua Comi-el Cabiita V (S. íanuario).

(io:.: I.) i

ALUGA-Pi-' 
uma pequena casa, na

.rua S.-n.i.lor Nabuco n. c:o; preço
«$000. Ogjj '.) s

AXUGA.SK a ctcellcntc casa do
-i.Xtm Ccncral ArBOlIo n. 41 (Sao
Cltristbvão); a scliavcs ra venda, pro-
_TÍ:;-.a. ("Ii" W &

I A I.UO.VSIv a cási d.i rua Cliaves
.Xi.I-.-.m n. 5», S. Clihstovao, por
18.'$: trata-se na luesiro, coai o dono,

i*'qualquer luira. (t^t £j *\

I.UGA-SE., por 170S. o predio da
rua Mai^r 'Aviti n. 53. com 3

«untlloa, duas mandei ealas cosinna.
ianliclro. nulural e ninis .Ir.cndcnci.-.fi-.
íiiits-rc ia travessa Vktonb Enmntig
a. 1, onde «t5o a* clisvos (iÇjil.iK

A
ujt-Rrttoa

Ar,UGA-SE 
o espaçoso predio da

travessa Soledade 11. :;; trata-se
no n. jo. por obséquio* (1S0.1l,)R

AI.UCAMjSK 
casas, por' So't. cem

dois ouartos c duas salas na ave-
ijidi S. Cliristovão n 623 Pinto <1°;
bondes dc 100 réis. (1.60 1.) .1

SUBURBIOS
AIIUGA-Sli. 

por 7í?. o predio a
Kstrada de Sanla Cruz 2610..com

2 nalas. 2 quartos, cozinha, quintal,
jardún á frente, luz clcctrica, bondes
dc Cascadura á porta c a 5 minutos
da estagio da Piedade, (i<i<)5 M)M

ALUGA-SE 
na rua Magalhães Cou-

to (Mcycr), esplendidas ca_,s,
com quatro quartos, duas salas e mais
dependências, lu3 ecletrica, etc. Alu-
suei ç-o$noo mensaes; informações no
u. isi c trata-se na rua General Ca-
mnra n. 35, sobrado. (u6o M) J

AI.UGAM-SÉ 
baratissimo, cxccllcn-

tes casas novas, por us$ e 70?,
com duas salas, dois, quartos, terraço,
lavatorio, cozinha, V\. C. xora çliu-
vclro, bom quintal, cada caía tem duas
entradas independentes, servindo cada
¦uma para duas pequenas familias; na
rua Silva Kcgo 33. Riaclmelo, largo
do Jacaré, bondo da Cascadura.

(t43 01) J

AUJCA-SK 
cm casa dc familia um

quarto com pensão, a um casal
dc tratamento; na rua Dr. Dias da
Cruz 1137. -Meyer. (401M.A

AI.UGAM-S10 
cisas, na Villa Is.il-

mundo; 2 quartos, 2 salas. Iiiz
clectrica; aluguel =.<!?; rua Joso Do-
minguei uj, estação dn Piedade.

(706 M) K

LUGA SK uma'casa, na rua Mi-
k-liucl lítrnandcs «"4. Mev«r-... .jí (1870 M) T

¦4 .,— ¦*"-'ii"'ifflr'f"T-"'"" —.-1*

ALUGA-SS. 
po,; 45S: o predio no-

vo, a ¦ nnartos,-.'2 salas o mais de-
u^n^ncias' rua Galilcu 78-A, Ca-
chanibví não i avtfntib. (i537 M) J

AUJUAM-S15 
prçdios, dc 35$ a

iso$. no Encantado c na Pieda-
na;.para vcr.u tiátar, na rua Assis
Carneiro 139. (1830 M) R

ALUOA 
RE, por 

"ío$, em Inhaúma,
perto dos bondes, uma casa, com

5 bons commodos, anta, luz riectricu
c quintal; trata-sc com o sr. Santos,
armazém. ' (1800 M) R

AI.UGAM-Sli 
casas.. na Villa lias-

tos; 2 quarlos uma sala; aluguel
51$; na rua D liaria 101. na Pie-
dade. , - (1790 M)tt

AI.UGA-SE. 
por 7<S soparadamen-

tc, «cada um dos- dõls;pavHneiitos
indcpcnt-ci-tcs. do - íivsçicnic» sobrado
da rua da Saudade n. 87. cm Todos
os Sintos, situado çm loear saudável,
com tres quartos, luz clectrica; as
cliavcs na rua Conselheiro ArosiíiiIio
n. 57, (1776 M) R

ALUGA-SE. 
a pequena familia -de

tra.nr.-.tnto, o nredio da nia Cciirá
11. 56, locar fwlulíerrinv» tM-sUD de
ií. Francisco Xavier. ihMT* alta, cnm
tinas salas dois auirt.»» .'.*»?.iiiha ba-
nlioiro c magniíÍcot ÒorA* habitavel,
quintal o luz clectripa Junto dns bnn-
des c trens; está'aberto , (1307 M).T

COMPRA-SE 
um predio solido, em

centro de tcrrüno, çom 3 a 4
quartos e. maia .dependências, f:n lo-
gar não muito '.distante do centro,
oté 10:000$, à 'visfaJltOflcrtasíta J.
A. Ribeiro, 6 rua Voluntários da
Pátria u. 431- (iro N) J

COMPRA-SE 
um predio que tenha

qíiatro quartos, duas salas c ou-
trás dependências, nas immediaijõcs
de S. Francisco Xavier para paixo,
de :0':ooo$ a 10:000$; não sc accci-
Iam intermediários; 130,- Alfândega;
2 ás 6, i° andar. (190.! «) S

CASA 
— Comrra-se uma para pe-

quena familia, dc 5 a 0 coutos,
sendo metade á visla c o resto çm
prestações. ' Offcrtas ú Avenida Rio
Hranco -n. 1=0, Café S. Paulo com
o Al/rmlo. (158SMR

PREDIOS 
— itomprara-sc aludo

que precisem <le concertos, nic-
nos nos suburbios, na rua Dr. Ro-
driso dos Sanlos 11. 76, das 10 íis 12
e das 17 ás 19 horas. (1202 M R

SITIO 
— Vendes- uni com algu-

mas. .plantações, bom terreno pára
verduras; iníormàcõci no largo da
lvitaçílo 11. 3. com o sr. Moreira —
Oamp-' Grande __ Cabuçu' — J0.-.0
Gomes 043= S) S
"trEl-Ulv-SE por is:ooo$ o predio..n.
\ jo - d.i rua Piratinv (Conde de

Bomfim); para ver c iratar. 11 rua
Ibituruiu (eu-Campo Alegrei n. 4.1.

(ifin? ,N)

AI.UGAM-SE 
confortáveis casas,

dc 41$ a Ci$; trata-sc cora .Al-
berto Koclia, rua Cândido Bcnicio
50=. Jacaièpaguá. (841 M> R

AÍ.UGA-Sli 
por aoo$ o grande ar-

mazem da rua r.arão dc liou; Kc-
tiro 11. 131, esquina da rua Conse-
lhciro J0I1Í111. próprio pára qualquer
negocio; as chaves estão no n. no-

(1053 M) M

\ I.UGA-SE. por 3íoS. o predio n.
ÍÍL30I da rua de S. Prancisco Xa-
vier; cs.á aberto; trata-^p na phar-
macia Orlando Rangel, avenida Kio
llranco ii. 140. (172? M) J

A LUGA-SE 13S. um quarto, á
Ama Prudente de Morar: n. MO,
cm Q. Bocayuva; trala-se na esquina.

(1O16 M) lt

A LÜGA-SE, n cnsn moderna
A-com 2 pnviineiitos. com sn-
Ias, 1> quartos, banheiro, ter-
rnço, jardim, dependências,
luz clectrlcn, etc.; na run Ali-
ce dc Figueiredo 53, 200$.

(R 1626)M

OS NVIStVEIS A todos
os que sof-
frem de
<l it o 1 rj 11 e r
moléstia cs-

. . „ , ,. ta socicd_a-
w« • *c^. • wvm.. jj envia-

r.í livre tlc qualquer retribuição, os meios <le curar-se. EN-
VÍF..M l'EI.0 CORREIO, cm carta fechada — nome, morada,
symptbmas ou manifes'..-.i;üjs da moléstia — e sello para a_ re-
sposta. que receberão i.a volia do Correio. Cartas aos INVI-
S1VE'S — Caixa do Correio, 1123.

,i I.ITGA.SK o predio 263 da rua
.fl.lmp.rial (Mcycrl, forrado c pin-
tado 5 peças, etc; cliaves no sõi;
iratar,' rua Sete Setembro 171. lin-
titraria Universal. (60O M) K

AtÜCÁ.SE 
po ri 12$, a bo.\ casa

,da rna S. João n 30. estação do
Rocha; toai tres auartos. etc: esta
aberta. _jjW M> s

ALUGÁ-SE, 
por iso$ mensaes. o

prodio, com boas accommodaçõcs c
bom quintal arborizado da rua Castro
Mves 11. 50 Mcycr muito próximo
da estação; para ver e tratar no mes-
mo ('437 M) J

ALUGAiSE 
o pre.lio da rua dn En-

genho de Dentro 11. c.lC com luz
clcctrica duas salas, tres auartos, co-
sinha chuveiro. W.-C. tanques para
lavar é crande quintal; as chaves i;nr
favor, na venda ao lado, onde sc 111-
forma, <M.--'iM); j

Â I.UGA-SE a grande casa da Es-
Ü.tr.id.» Real dc Santa Cruz n. 29»),
prox-mo á estação dc Cascadura e
bonde á rorta; as cliavcs eslao.com o
sr. Praça, no n. 3077. próximo e
trati.se na rua S. Pedro n. 6(1 (ir-
mazem. y'*73 '">

SANSAR D04BBIRO
GRÁTIS O MAGAZINE DO DINHEIRO!

AI.UGA.SI-:. 
para pequena família,

•traa boa casa, per preço conraodo,
com abundância d'acua na .rua . da
I/ibcrdado 11 1:. cm S. Christovão ,
2, cliavie estão no n. 23 da mesma
r«i. onde sc trata; bondes de Jockcy-
Club. C1730 W J

A ..TOAM-SE commodos 11a
XXIadcira tio Barroso 2, [it-rto
da rua liarão de S. Felix.

I,UC.AM-SI'. a ^ade frente e
nuarto, <_? rua Bella de. S.-JtMO

,:'uas scniion-s d; tar."|iJ.
(17^3 W R

Â!

A LUGAM-SB bons quartos;
Ji2w.ua rua do Mattoso 100.

(.1 1473) L

A LUGA-SE o i° pavimento do pre-
Adio da rua Coyaz 63, próprio para
familia; o: chaves eslão uo mcsir.o;
estação .lo Engenho «df Dentro ;
trata-se na rua ^3 S- PcJro n. i .5.
Café I'lis da Primavera. (i3.lsM)|

AI.UGA-SE 
boa casa com Ir.s sa-

la9 c Ires quartos, lu?. clectrica
e fogão a gaz. pintada e forrada de
novo,; r.a rua dc S. Gabriel n 69,
Meyer- _!_____] M) '

.4 r.UGAM-SI- duas casasi rua Ma-
rV-.cchal Bittcr.íwurt 80. uma. c outra
01 estação do Riaclmelo. (i-l<l" MJJ

i CUCA-SE por e?$ bom aposento
jfVdc frenlc. c P"r iSJ, no porão,
tim a-.iarto com todas as comraodida-
des; na rua Dr. .Barbosa da Si.v»
42, citação do Uiachuco. (itt/jM) J

AI.UGA-SK, 
por 40$. a casal sem

filhos, sala, auarto c cozinlia, com
electricidade, 4 minutos dislantc; tra-
ta-sc á rua da Republica 11. 75; «-
Iação Puintirui Bocayuva. (U36M»

ALUGA-SE 
uma casa. com a salas.

; quartos, cozinha, hom quintal e
mais co.nmoilidodes. oor 76S: na rua
Daniel C.--rnciro 147 l-.nironlio de
Dentro; cliavc acha-se na casa 1 -da
avenü, ao lado^ («844 M) I

ALUGA-SE. 
por 160S. o prodio

novo. Prancisco Manoel 18. t.
Kiachuel.,; 6 quartos. 3 salas: trará-
sc Viccr Mcirelles -2 (1476 M)J

Tendes algum desejo que, apezar
dc vosso esforço, não conscíittis
realizar ? Sois infeliz-cm vossa fa-
milia, ou cm comniorcio ? Precisacs
descobrir alguma coisa que vos
•preocoupa ? Fazer voltar para vossa
companhia alguém (pie se tenha sc-
parado ? Curar vicio de bebida,
jogo, sensualismo ou alguma nio-
lestia ? Destruir algum maleíicio ?
Recuperar algum objecto que vos
tenham roubado ? Alcançar bom
emprego 011 negocio ? Fazer casa-
mento vantajoso? , Revigorar a
potência ? •Augmcntar a vista ou
memória ? Adivinhar numeros da
sorte ? Attrair abundância <Ic di-
nheiro ? Empregue o AGGÜIiU-
MA DOR ODICO MEXTAIi.

Concede, dc uni modo pratico e
em pouco tempo,", dons irresistíveis
jiara a cura dc dores c doenças,
desenvolvimento do poder psychico
ou magnético, transmissão do pen-
sanicnto em distancia, hypnòtismo,
auto-9uggestão; inspirar amor, con-
cordia ou amizade; desfazer in-
fluencias nocivas (lc inveja, ódio
011 qtieliranto; preservar dc lou-
cura, epilepsia, hyslcria o-.t moles-
tias nervosas; neutralizar os mios
yres.igios; adivinhar; corrigir vi-
cios; favorecer a sorte ou qualquer
negocio; produzir, cmfiin, o bem-
estar ou a felicidade cm todo3 os
sentidos. Dá o dom da fortuna, da
adivinhação, os meios de por in
fliicucia psycliica da vontade con
centrada, se obter facilmente tudo
que se deseja — a riqueza, as boas
posições, ganhar na loteria, e fi-
car-se livre das necessidades c per-seguicões. Auxiliará nas difficul-
dades financeiras, nas de obter cm-
prego c nos negócios de familia.
Nada lia que perder, e tudo a ga
nhar, tal como eslá demonstrado
em cartas das pessoas mais nota-

ALUGA-SE 
a familia dc tratamen-

to. a exeellente oasj da rua Efcick
!-.. 138 (estação do Riachuclo). com
cinco auartos dormitórios, quatro sa-
Ias. qt»rt.i com banheiro . sláncter,
anua quente e fria. boa cozinlia. es-
pléniü*) porão com Krar.dc ç.-.lão para
bilhar, tres quartos nara creados, des-
ponsó. saleta para cmirommar. c?r.len-
ilido quintal arborizado com itrvorcs
frutíferas, banheiro com chuveiro, etc;
trata-sc na rua 2t ii; Maio n. 323.

(1812 M) R

A LUGA-SE uma casa cor 41S; tem
Às.-,:ti auarto, cedilha pia latrina-tao-
nuc, chuveiro e mufta acua; para ver
c tratar, á Estrada de Sanla C roí n.
2143. Pilares de Inhaúma. (i7.iM)K

A LUGA-SE. oor «S cm frenti i
^-\.ajLiÇáo" de Bornsucccssr. Kstrada
1L1 Tcnh-, 711. uma casa nova. com ;
bo^ cc-urr.Jo,. agua • 

^e^

veis (lo mundo inteiro. E o me
lhor talisman de attrair a sorte Ib.
uma descoberta da influencia,
occultii da própria vonladc para
dar ao magnetismo da vonladc o
potencial realizador, tal como ¦ o
auxilio da luncla em relação á vis-
ta, ott como o plionographo que
fala por causa da voz que ncUc foi
gravada como a da saturação da
vontade 110 Accunvulador.

Todo o dinheiro qttc se gasta com
o Acciinuilailor recupera-se logo,
com grande lucro! Numerosos at-
testados favoráveis estão nos nossos
30 magazines. Sempre deu resultado
e c por nós vendido desde ha quin-
ze annos ! Contra factos não ha
argumentos I Oura para sempre,
só com uma preparação, c fica des-
de cnlão com a força cm atigmcn-
to,.tanta maior quanto mais tempo
estiver cm poder daquclle que o
compra e prepara para seu uso.
Máo offerece .perigo; é de fácil
preparação, mi-íhio por pessoas de
pouca intilligencio, e pôde ser
usado lambem por senhoras, senho-
ritas c creanças, ,1 bem da sua
saude ou dc outros interesses.

1'reço, incluído o dc dois impor-
tanlissimòs livros das Influencias
Maravilhosos, com instrucções ade-
ntiadas a todos os casos c o 1" gráo
rln auxilio espiritual da Federação
Thco.-.ophica Universal da Califor-
nia - SESSENTA MIL RÉIS.
Fas-sc, pelo mesmo preço,'¦¦ a rc-
messa cm registrado, pelo Correio,
para qualquer parle do Brasil. Os
pedidos de fora devem ser envia-
dos com a quantia em vale postal
ou pelo registro VALOR DECUA-
R.-VDO (iião registro simples), cn-
dèrcçados a -A.va.BNOE £ C,
RUA DA ASSlOrULÉA 45, CAiPI.
TAL I-liDBRAL.

fEXDE-SE um bom prodio & rua
Assis Carneiro 109 Piedade.

(t.10.1 N) R

\TENDE-SE 
nm sitio em Sacrü

1'amilla Linha Auxiliar.» vinte
minutos dt estação com 6 alqueires
dc terra, boas mattas próprio fará ti-
rar tocos casa confortável, com boas
vargens para lavoura i nreço e mais
informações, no Boulevard 28 do Se-
temhro 124. V. Isabel (1408 N) R

\7'UNDE-S_Í 
um lotede terreno, com

uma casinha por um conto de
réis, a prestações ou 4 vista, na ce-
tação Prefeito Bento Ribeiro; rua Gi-
ta n. 18. (1361 N) It

VENDii-SE 
por 31800$ (tros con-

tns c oilocentos mil réis), um pre-
dio. ocm dois quartos, duas salas co-
zinha, 11111 pequeno terraço e porão ha-
bitavcl livre e desembaraçado d<-aual-
(lucr ônus; trata-se i rua Viscondo
Sapucahv 4; nesta. (i3i8 N) R

^TT.XDF-SE 
lotes do terrenos, na: rua Afrtjiar c rua do Soulo. dc

600$ ate nCooS. sendo imito tem des-
couto; è negócio (le occa&iãa visto o
dono ter de se retirar; com água e
electricidade; nara ver c tratar. E.
Marechal Rangel n, 1S. E (Tc Cas-
cadura; (1424 n) «

\fENUIi.SE 
um predio á rua Leo-' poldo (Andarahy): lrata.se 110 n.

ij dn mesma rua. 044Ò N) -T

\71EXDE-SE 
o predio da nta o de

Fevereiro 11. CS. Copacabana,
próximo aos banhos dc mar; trata-
se na Avenida Cacs do Torio Soo.

(1263 N) J

TfENDE-SE 
o confortável predio

da rua Visconde de Tocantins n.
34, eslação dc Todos os Santos; tra-
ta-se no mesmo. (1323 N*l J
".fKNDEM-Sl. cm Vigário Ge-

V ral, E. Fervo Lcopoldina,
lotes do terrenos de 10x50,
10x67, 50 c maiores, á vis-
ta ou em prestações conforme
n tabeliã abaixo. Tôm água
do Hio do Ouro. canalizada,
35 minutos de viagem, pas-
SHgom de ida e volta 500 rs.
em primeira classe, e 300 rs.
ua segunda:

Slgriai
150$
100*
75$
60$
50$
40$
35$
30$
25$

Prestações
75$000
50$000
36$000
30$000
25$000
20$000
17S000
15$000
12$00O

22$5 11S000
17$5 9$000

Xo local se encontra pessoa
encarregada dt; mostrar os
terrenos, c trata-se com o pro-
prictnrlo nos dias Htefs :í rua
ü. Januário 80, das 4 ás 8
dn noite, c nos doniiu-
gos, das 8 da iminliã á 1 bo-
ra da tarde, em Vigário Geral

(U 1471) X

rrcçns
3:000$
2:000$
1:500$
1:200$
1:000$

800$
700$
600$
500$
450$
350$

ITENDE-SE uma casa. distanteainco» minutoc. da estaçto do Riachuclocom porío habitavel e bom tmii;&
l0™*-*' "» nia Sete de Sctbmbro 219.com otr, Dia.. (S}7 N)vj
\TtNnE.SE um vistojo ulido e
___,??nf_r1aY.1 oredio m«'l<> nroximo áwtaçao dn Meyer; oreço 13:000$; wn.pias nformasoes, 4 rua do HospioloUi. loja. (,3lS tf) R

VENDB-SE com urjencia o ore.
. dio situado á rua Si n. 81, esta.WO do 'Encantado, completamente no.vo. paredes dobradas, attrahcnte esteti.ca. medindo dc frente 14 metros, doisquartos, duis talas, corinha tanque e

ai; ," dr,ltro do ca"! • ""a daAlfândega 130 i« ondar, das 2 ás 6.-H900S000. (I3(i,| N) j

VENDE-SE 
um* fazenda com 4ruilha.s «de metros aiiadrados, a100 réis o metro Quadrado boasmattjj vireens oara tirar dormeiitei

para tahoas lenha e carvlo. agu*nascente e banhada i»or um rio pas-KEtni ae ida e velta de 1» claMe,Ssoo ,e *3oo dc a«; aervida por 3 es.trudaa de ferro., ecrto da estrada deAntônio Rei», do Rio a Petropoíis;vende-se toda ou en lotes de 13x50,
por 63$ cada lote: trata-te com Qui.mio, i'raittha 7; telephone norte 4088,

 (1149 li) J

H

VENDE-SE. na eitatão de Olaria,uma .boa cau. com outra casa oe.«uena. noa fundos, dando boa rodaoor 61000$; rua Joaquim Re*» n. laltrata-se sa mesma eu na rua da K*>sano «.. :j8. com o sr. Raul Dias. -
(1413 N) H

A CURA DA SYPHILIS
Adquirida ou hereditária, interna ou externa em «o-das as nianilestaçõesi Rjieuitwtiwuo, Eczerans, Ulccras,Tumores, Escrofulas, Dores musculares e ósseas. Dfi-íes de caheça nociurnas, Ulccras do Estomaao, eu'.sc consesue com ¦

t,UlíTY___
Poderoso ontisj;-
phiütico. EHmi*

r.ador das invnu-
rezas e micróbios
dc Sangue. Cura
syphilis, tanto ex-
terna (pelle, etc.)
como interna (dot
Pulmões, Coração,
etc.) Peçam prós-
pectos. Vende-se
nas boas pharma-
cias. Preço. j|.Deposito Geral 1
Avenida Gomes
Preire, 99. T.1302 C.

VENDR-SE 
o oreAio da ri» Om

berpa n. 76 CE. da Piedade), com2 salas 2 miartos, cozinha terreno,luz clectrica; trata-se 110 mesmo como dono. (1180 M) 7

\fl-.NDE.SK 
na estação dn Penha,

uma exeellente vivenda, situado o
predio em centro de terreno, constru-
çcSo dc pedra c cal, quatro quartos,duas salsa, varanda, cozinha, porto,>J. C, dentro do predio, água eni
abundância, 8:000(1, á rua da Alfaq-deira 1.10, 1° andar, das a is d. (13Í4)

VrvNDI.-SE 
uma avenida de 9 oe.

saa, coiutrucçâo moderna, por 40contos, rendendo r^o$; Iratar coulilrchalsk'., rua Uruguayana 8.
(1C30 N) R

VENDI>SE 
um lote de terreno em

parte alta, local sahriierrimo, de
HA41, situado á rua liarão de Pe-
tropolis- preço 1:750$; íi rua da Al-
tandcipi 130, i» andar, das 2 ás 6.

OsÍM N) J

VÍJiVblíMÍSE 
icrrenos. cm D. Cia.

ra, ía4kJa do Cumpinho. oiuic rctram (r683 N) M

\r!.NDi;M-SK, nor 7:;oo$. 6 boascasinhas, renda 3.0S; no ti. Den.tro: tralir rua Carmo 65, sala 4, das
3 as 4 hs., com sr. Affonso.

(164.1 N) J
T^fcNDK-SU um predio. novo.com
y grandj terreno, na estação dc Mc.ri.ly, por 3:000$; tralar.com Michals-ki, rua Uruguayana 8. (1631 N) R

TTENDE-SE. 5:Coo$ o predio daT rua D. Eugenia 42 Engenho doDentro, distante dos bondes c trons 4minuto; 2 auartos. 2 salas e cozinhatanque, muita ngua. installação eleetnca. KM esgoto, etc; uo. rua daAlfar-dega i« andar. (126,1 N) T

\rENDI-.M-SE doia nredios juntos :i
rua da Regeneração n. 143, Dom-sticccisso. ambos oor 4:200$; 130 Al-fandega, 1° andar. (1263 K) J

YEND1.-S1. 
uni niagnifico predio,dc construcção moderna, quasiconcluído; trala-se ii rua José Iloni-

facio 11. 45. Nictheroy. (1601 N)H

VENDE-SE 
esplendido tcrrcno.Ica-

ihy; ir.na-se á rua José Bonifa-
010 n. 45. Nictheroy (1C02 N)R

inilCI ...IIITTII

\TENDI-MiSE 
8 vaccas. leiteira'.

co;n p ;t ter crias, vitcllas de
anno, unia mula, c aUiRn-=c um si-
úo. com 8 alqueires dc Umí* com
muita acua, pa«tns rerca-dos, Rrande
bnmw.il e capinsal dn córte, 2 «casas
í»c moradia c uraudc còclietra. dis-
mn te meia liora do potito dos 1»o.i-
des I.ius de Vasconcellos: situação
esplendida jxira quem tiüjzcr negociar
com lchj; trata-sc na nta Lins de
Vasconcellos 2;8. (1241 O) J

ALUGA-SE. por EG$. a cisa no\-a,
í\.,\o. rua Padre Roma n. / própria
omu pc-quena ía:ri!:a de tratamento,
tcmlo z salas, 2 núartos -cozialw, cies-
pensa, Xu? clectrica, fncão a fia?., etc.;
o boudo Lins c Vasconcellos passa ua
«estjuina. cm frente á rua Cálmctij
tiüla-sc ro local. (1.101 M) 1

Gompra e venda de predios
e terrenos

POMÍKj mt-.
OMPRA-Sli. um predio nas im-

ntc?tHí_çC>cs da I.;.í.a, ate 35.000$;
trata-se na rua do Ouvidor u.. i-h,
das 10 co meio dia*; negocio dírecto.

(1611 N) R

TTENDESr.SE lotos de tcrre.-ics. na
V rua 5ant'Auna Meyer, a 1:000$

cad?. um: Alfandtea iio. r° nnd^r das
a ás S. ' (1.6; N) J

rpERRBXO _ Vende-sc 11111, á ma
X Padre Uoma, 110 Engenho Novo,

com y metros de frente, por 37
metros do fundos, prompto para
edifícar, por 3:ooo$nno; trata-se na
ruaDr. Pesíoa dc Barros n. 61 —
Eslaciò. (ii45 N) J

TERREKOS 
— A' rua Darão de

Mesquita, cm lijaçao, _mac-ada-
misadás de 200 a .100 mÜ réis o me-
tro dc frente. A' vista ou o prcít.i-
ções. Tratar, Meira; Uruguayana n.
3, Teleph. .854, C. (11 N) J
"\7"i;XDE-SE um lete de terreno,
\ bem E-itufftlo á rua Gonzaga Bas-

íoü, mediedo «to m. de frente por 40
dc fundos: trata-se á rua Boulevard
;B Setembro 169. casa de ave».

(UQ5 K) R

XTEXI)K-SE a casa «li rua ric Cas-
S cadiu-a n. 8;. Outntino Brcayuva,

coir. = .-uarlos. 2 s:iíüs cozinha W—
C. íiaaheiro. insullaçno clcctrica e
hom quintal; ver e tratar, r,a inesina.

_ <n«í V) J

TflíNDÍ-IM-Sl-: casas, do preço de* í:50oS c 3:0008; a prestações do
CoS c èo$ respectívainent.-, eui su-
nerior. terreno, já com alcumas plan-
talões, entregando-se immediatiniente
a chave. i:a crescente e saluberriina
Villa Sanla Thereza. era Honorio
GurRel, Linha -Auxiliar; trata-se aos
domingps; com Henrique Walter Ju-
nior, e .103 dias úteis, ú rua do Hos-
picío 100. i° andar. (1203 N)J

\7"ENDE-SE 
definitivamente e por

preço de oceasião o novo e con-
fortarel nredio á rua do Mattoso 07'>
para familia de tratamento. Ver t e
tratar no mesmo, com o proprietário.
•ts.oo&Sooo, . (5229N) J

\^EVDEM-3E 
predio; c ro-.çtróem-

se p^r preços . cemxodos; com
ConslruCora Abel Nunes, rua Vinte
dc Novembro n. 15. (R.8413) N

TTENDE.SE a casa Villa Isaura, á
V rua ítario do Bananal n, *6:-C,

C-.ir.po do,- CardosoD, C«-;ad-.ira; tra-
!5-?e na n:csm» (N;

Cura radicalmente a queda do cabello, dcslróe
a caspa, evita o embranqueci mento o faz nascer
novos cabellos — VIDRO 48000.

Vendp-se nas Perfümárias c Drogarias. —
Em Sâo Paulo: Casa Lobrc, c Baruel & C.' •

T^ENDE-SP, a casa da rua S. Va-
t lentijn u. 53; trata-se na mesma '

rua n. c". (1660 N) U

^^^^"l')I^-SIi, 
necocio urgente; o

.prodio assobradado, da rua São
Vnlciitini n íq, exeellente emprego
dc capital, mais dc 12 "Io: pôde ser
visto das 10 ás .1 horas; tmta-se á
rua da Quitanda ri. 120. 2n andar,

(1-01 N) J

VE.VDE-SK 
pilo leiloeiro Igle-i.is

•ti lotes de terrenos, na rua da
Alegria e AvíHa, sabbado u do cor-
rente, ás 5 horas. (1174N) S
*17"KNDI'.-SH confortável prodio, á

V rua Visconde Càravellas. nara pc-
auena família; trata-se rua Buenos ,Aires 10S. (n;a N) } ;
¦\7T..\DE.SE 

Rrande predio. com 8!
% quartos ida praça Serzcsdello Cor-1

rêa: iníornio e tratar, rua Buenos,
Aires 10S. (1173 N) T |

\ri;XDE-SE 
um predio novo, 1110-

rterue, cot varanda ao lado, luz
electrica etc; rua Minas n. 115, K,
Satiipaio; trata-se no mesmo

(1813 N) R

^"ENpE-Slá um terreno era São
V Christovão, porto -do lareo da Can-

celh', co:n 12x15 P07tpf_«_o harsto;
trjiíi-K cor., o dono, á rua Chave..
Faria S«, próximo. (ifis X) RI

X7:EM>E5r-SE um lindo palacete e
_* boa checara á rua Adiiidahau
Boca do Matto; trata-sc rua Buenos'Aires i<)B. (,,-! j,-) j

VENDE-SE 
um bom nrelio. cmcentro dc terreno, com -,ix3f,,

com 7 ciuijrtos. a salas, amplas varan-da3 00 lado cg nascente etc., banhei,ro ç quarto^ para creados; á ruaC-cara n. 63. junto á .rua S. Pranciscõ
Xavier com :i deMalo; òreço 35:000$;trata-so com Olcgarki, rua 7 ile 

'Srjcin •
oro 105. das 3 As 5; informes, í¦¦Iiíalquor hora, na loja de louças(1611 X) J

VENDE-SE 
•> oredio novo. <io Ca-¦minln dos Pilares n. 176. com <i

terreno todo plantado de e::Ncrto3 no-
vos, com 22 metros dc r .'rente por1-14 dc funèjs; bo-idcy á portai dc
Inhaúma. • US23 N)R

\rENDE-S15 
uma cr.orm-: chácara

com predio novo. cstylo moderno;
dois quartos, duas salas, cozinha, etc,
luz c acta. muita fruta, ':50o?, tre;
minutos da estadão e cinco tdc tc.ccl-
lentes b.ir.Iips de mar: ver á aitaíqtict
Itóra, na niesma, cont o prpprípj ál
rua Ai:crr.'ica Multa n. 20, estação de
Olaria. (Vale o dobro) (1.174 N) J

\TEXDE.SE 
uma boa casa, cm São' ClirisífvJo; trata-se na rna Fiw

de Setembro 133. Io andai, com •
rr.-.i-ic;a-"i», <i87». H>. X,

>.
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te CORREIO DA MANHA. — Sixta-feira. 10 üe Novembro de 1010
i im li —

TTENDEM-SE gota prelins, na rua
¦ V Prudente dc M.oracs «5 jr*s.ma. •'

VENDE-SE 
o predio da travessa

Soar., da Costa n ¦ &. com 3
ouartos ttc? oreço 6:000$: pertodo

ás 5. :——

V 
i:\IlFM.S-. Co metros je Malho,

sitas: uara desoecupar wK.r. rua 1*•
«%J___K__!____£ ;_____L?!-_2-U
T_TFNDIfM-SI. casas, por 45 .o»?'
Yniíc"r. idem 

'1° :oooS. nor anno, por

nrrVNDRM-SE ¦ dois 
' 
pequenos ire-

V_iosb.il, localisados, PMgffiSgg»
renda preços cm conta, pof motivo"«"proletário 

.precisa, vende^com
urgência; .pura_ informar ™ «9
..avradio ... 55- ___j ;

Thco.

Çof ias de Saude
TÓXICO REGENERADOR DO ORGANISMO E REGULADOR

DO VENTRE :
Curam doenças do estômago, figado, intestinos,' dores rhct.ma-

toides, nervosismo, enxaquecas, ucvralgias, lie.norrhoides, fraqueza
geral e dos órgãos da geração e manchas da pclla. Depositários:
Drogarias: Pacheco, rua dos Andradas o. 45. -— Rio; Barucl te
Comp;, rua Direita n. 1, S. Paulo. M 1091

VENDE-SE 
com urgência o magni-

fico lote de terreno nivelado, si-
ttiado na rua Magalhães Couto, junto
co 48, medindo 10,40X50, perto do
bonde da Piedade c da eslação < do
.Mccr, .preço 31:50$; não pc ntc.ita
offcrta menor, custou 3:100., á rua
da Alfândega 130, i> andar, das a
ál 6. O264 N) J

VFNDE-SE 
o iprcdio da rua.JUeo-

So>d.. 'Silva n. 5.H, cd.f,çado
era terreno quo medo 9sbo. Joúl
_c. visto c trata-se.nambacto^j

TTENDE-SH -por .151000$, o predio
,Vn. 59 da rua Wratinga (Condede
llòmflm); 1>ara, ver
lbituriuia, ex-Campo

_ tratar a
Alegra 11,

VI_.NDI5M.S1. 
ti

. Copacabana;
Abel Nunes,
brò ... .?.

terrenos em Ipanema
trata-se com'..C.
Vinte de Novem-

; (K 841-)«

VENDE-SE 
uma casa de madeiras

dc Riga. coberta com telha* íian-
cozas, tendo tres grandes quartos, 3
«.¦andes salas -c cozinha, com I>om
terreno c bem plantado, agita «.cana-
«Ia. com abundância, distante dois mi-
nulos da estação dc Ramos e trata-se
11a ma André Pinto 11. «5, Pf.Ç.0 me.
110. do valor, _ uma pechincha.

(lÜIO -V K

V~~"eNDE-SE 
um bom predio,. acaba-

do de construir, çonslrucçno sol.-
ila c moderna, tem um bom.terreno
uito e muita abundância dc água cn-
canada, distante dois minutos da esta-
ção de Ramos; trata-se na rua An-
alrú Pinto II. 05. P"50.3 =300?, nao
(oi ícito -para vender. O motivo Ia
venda sa diri a» pretendente. Ur.
gente. ¦ t'6'" N> 5

VENDEM-SE 
por 16 contos, qua-

tro casas c um terreno, próximo
ú praça da Ilandcira; trata-so na rua
iUriigüaiàna 

'42, loja de louça.
1.1759

-fflf . f ' __/, /P*

VENDE-SE 
um .lindo guarda-prata

de peroba, na côr de caneila. vt-
dros gravados em cstylo t moderno,
150$; um buffct-crcndcnce. da mesma
liiadcira e lambem coni vidros grava-
dos, 140$; 1 mcnequiin, 20Í; 1 giuur-
da-roupa, 25$: dois noaradores aus-
triacos, 16$, c uma estante para.nu.
sica, co:n espelho, 1.0$; Cljaie
lia, para ver c tratar,
1.0 n, ...

uma estante para mu-
o, 10$; .«» ie fami-

"OHYGIENICAL"
Poderoso
insecticida
approvado

pela Direeto-
ria Geral de
Saude Pnbli-
ca do Rio e de
Suo Panlo

SOCIEDADE I1YGIEN1CAL
S. PAULO

Rna Uruguayana, 10; sobr

VENDE-SE 
uma boi mobilia. sala

de visitas, quasi nov»,. 100$; ura
toil.t. e-commoda, dc caneila, "5$!
ema mesa dc cabeceira. 15$: um suar-
ds-piuta de caneila, »o$; um çtager,
mármore escuro, espelho b.saute 755>
c mais n-.ovcls; na rua Mariz c Bar-
ros 354. <i7— °> M

A' CHOCADEÍRA "TRIOMPHE"
funccioiia com ¦ água quente ou

com lampejo. E' « uiiica racional.
Não põdc haver desastres; r. José
de Alencar 69, Citlu-i.by. (1475 «>) J

BICYCLETAS 
— 2, inglczas, no-

vas, 3 velocidades, homem esc-
nliora. vendem-se por preço módico,
á rua Geacral Roca n. 81 — Fabrica.

(1Ú41 S) J

BORDADOS 
— Ensina-se qualquer

boiUado á machina, a branco e
a matiz, aa rua Haddock Lobo n.
an. (1201 S) J

BICYCLETAS 
ou tricyclcs — Não

mandem concertar, pintar ou re-
montar, sem primeiro ver os preços
de casa Brasil, rua do Cattctc 105.
Tcleph. 1JJ4, Central, (-_ioS)R
•P.ICYCLETT.3S e motocyckttcs—
__# Comprara-se, trocam-se e concer-
tam-se pelos melhores preços; na
Oasi Harley, 4. rua do Cattctc n.
199. Tel." Contrai 8S3. .1151 S)B

gtiarda-lottça, 6
. ., _, c uma estati-

te de caneila; rua General Câmara 235
(sobrado! (.351 O) J
\TENDEM-SE 

uai
cadeias de .perob:

VENDA DIVERSAS

_rENDEM.SE panellis do pedra,
V mineira; grande sortimento; preços

reduzidos; á rua V. Ria .Branco 12.
(1334 0)R

VENDE-SE 
uma cliarutana, ou

tra-pasna-sc o contrato; na rua
dc S. Christovão n. 207; trata-se na
mesma, 0645 O) 1
"IT-ENDEM-SE

V ras, com crias;
Vasconcèllos c_8.

boas vaccas leitei-
ua rua Lins üo

OC.17 O) J

VIENDE-SE 
por 4$, cm qualquer

nliarui-cia ou drogaria, um iras-
co de ANTIGAL, do dr. Machado,
o melhor remédio da actuatidade pa-
ra curar a syphilis e o rk-umatisino.

N. J

.".TENDE-SE um armação de caneila
iVcom 8 metros .de comipt.-.çnto; na
rua Utieu.3 Aires n. 179, ,'°Ja.../.a _,., J

VENDE-SE 
a casa da rira Ávila

ri. A», com tres quartos, duas sa-
Jas, e cozinha, banheiro e todos os
Bcrtciicc- e «nais barracões .nos luu-
«los, com bastante terreno, junto, ou
6cporados; trata-se «a mesma. H»™"
dc_lAIcRria c JockeyCItib. QrCjN.J

PITENDE-SIO uma exccllente avenida,
\ na rua liarão kloVUom Retiro: cou

novo casai, ainda novas, j rcadjiulo
<S.-io? mensaes. F,' um bello emprego
de capital. Trata-so com A. Ribeiro,
ú rua do llospicio a. 95. sobraüo.

(1770 C\) }

VENDEM-SE 
ovos «Ks raças Ply-

mout'1 branco e carijó a 8. a du-
zia; reprodueto.cs Rhode lslatid, rly-
mouth branco c galliuhas cariiós; rua
Itapirú 273; chalct 3, 0?49 0)R

VENDE-SE 
uma carpinteira Uni-

verfal, com serra fita, dita circular,

VENDEM-SE 
mesas para botequim,

a 14$, cadeiras de 2$ para cima,
copas de mármore a 00$, balcões com
pedra mármore tt 6»$; n__2h_nas, cs-
pelhos, tapa vistas, tudo que- carece
um botequim, por qualquer preços na
rua Frei Caneca ns, 7. 9 o 11. _e-
lepho.ie 5092 Central, Casa fcncycln.
¦pcJica. (»3i O) M

BICYCLE1TES 
— Inglczas novas

c usadas, vendem-se a preços ba-
ratis-imos, para liomem, Ircnhora e
creanças; á rua do Cattctc n. 199;
tcleph. C. 883. O401S) R

COSTUREIRAS 
— Fua qualquer

vestido com toda perfeição, tra-
talha cm casa, pelos últimos figu-.
rinos; preço módico; vae.-sc experi-
iuentar os vestidos cm casa das cli-'
entes; tua dos Araujos n. 110—Fa-
brict. O7S7 S) R

CAGIIOR-UNHOS 
de raça _ Ven-

detn-s- casaes, filhotinhos Fox-
Tcrrler, raça pequena, pòdcm-sc ver
os iiaesj Ziihmra n, 45 — Maracanã.

(1381 S)J

MÉDICOS
.¦:¦ ¦¦¦-

ti PEDRO ARAÚJO -. Cóii-
âm ma Sete «tj^gg

para o diaEnosti-
co e tratamento
das doenças do es-
tomago, intestinos,
figado, pulmões,

coração, rins. ossos, 
'etc., pelo

DR. RliNATO DE SOUZA LO-
PES Preços módicos. Kua 0^0
José. 39, das 2 ás * (menos as
quartas-feiras).

211, de i ãs 4.

ios *
A 201

VENDE-SE 
um dormitório de pero-

ba, com i.risos dourados, com ns
seguintes ipeças: guarda-vestidos, tot-
leltc-conimoda, coma o mesa do cabe-
ccira, preço 220$; na rua Visconde
de Itaiina u. 157, praia Onze de Jii;
nho. (1470,0) b

CARTAS 
de fianças para casas,

maiti barato que noutras partes;
escriptorio mais antigo; rua dos Ou-
rivos 115, 1» andar. U8;6 S) J

COLCHAS 
— I.cnçócs, otoalliados,

gtiardanapos, cretones, morins, ai-
godões, toaltos para rosto e pan-
nos para mesa, encontram-se a pre-
ço3 muito baratos, na Fabrica Con.
fiança do Brasil s 87, rua da Cano-
ca, 87. <s)

Granulado Effetvescente
de Drotròpina. Lycetol. Néo-Sidonal e Llthina

O MEiKeS SISSOLVEHTC DO IkGlDB UB1C0
O MAIS ACTIVO DOS ANTISEPTICOS DAS VIAS URINARIAS

Cura: RHEUMATISMO. ARTHRITISmO, GOTTA.
AREIAS. CYSTITE8. PYEÜTES. OBESIDADE. ETC.

GRANADO A C.A
Rua l.° de Março, 14,16,18

RIO DE JANEIRO

Pelo
dr.
Luiz
de

Lima
Faculdade de Medi.
medico c operador

Consultas grátis
Bittencourt, «a
cina da Bahia,
cspee'ah'5ta em •''____,_.

moléstia» don Olhos,
ouvidos, garganta,

nariz o doenças ner-
vossa*

Todon os dias, das 3 '.S 6 haras
da ?a?de. Kua Ho«|riio:.8iJ«|^ %ii -üdar Centre Assembléa c »cte ue
Sotcmbro). Consultório .perfeitamente

IfiíflhâQO com todo o ma teria p nu
I c so pari os exames c os tratamento»

j constantes dessas especialidades.^^

PROFESSORA 
— Ineíez. Acceita

rtlimvnos nas férias; rca tioriç.l.
ves Crespo n, 41. O 784 Sj R

Perolina Esmalte -^
que adquire c coirserva a belleza d.i
pelle, approvado relo Instituto d.
Belleza de Pari., premiado ria 1'a-
posição dc Mflano.' Preço 3S000, Exi-
jani estes preparados, ã venda cm to-
das as pcrfvmiarias c .10 deposito des.
te e de outros' preparados, á rua .7
dc Setembro 186. <s»9 S) A

Moléstias das Senhoras
—Dr. Octavio de Andrade, eom pra-
tica dos hospitacs da Europa, eviti
a gravidez por indicação ..lentilica,
sem prejudicar 0 organismo. Iicrii.r.
rhagias, suspensão, etc. Heitdcií.ia o
cons,: rua Sete dc Setembro 11. 1S0,
sobrado, dás^.o ós ti c 'dc \ ás .(,
Teiephone 1591, Central. Consultai
Rratis. (1405 S) It

Casamentos

COMPRA-SE 
um ilynamo dc cor-

rente continua dc 25 volls, por
>5 amp,, c uin motor de. i i|2 Hu?.,

em pcaleito estado, garantido. Trata-
se na Avcutda Rio Branco .51 1»
andar. (1302 S) J

.TTENDE-SE na rua Álvaro, Enge-
V nho Novo, um urnipo de duas «a-

EB3 novas, livres do qualquer ontií,
tendo cada uma tres quartos, duas sa-
Ias, etc., frente dc cimente, branco,
entrada 00 lado, niarqmso do vidro,
i-infim, duas teteias. l.stio com m-
«luiliuos cscclleutcs c rendem 220?
.iiciisao». Preço 18 contos, 'lrata-sc
com A. Ribeiro, ú lira do Hosoicio
... oa, sobrado. . ____ ") J

VENDE-SE 
por 1:800$ o iprcdio d»

travessa Soares Tcreira n..34,
Piedade; trataso na rua Augusto Nu-
•tes 44, Todos os i)at.tos. ('770 2.) _

tup.a
tieca

ê -fura c motor; rua Frei Ca
7. i.-; , <1537 O) M

VENDE-SE 
20 semestres da "11-

lustração rortiiRticza" ou. sejam.
450 números; no beco dos Espu.lie.ros
.09, Piedade. {1150 O) J

Í_TENDEM-SE sete lotes de terreno,
V juntos ou separadas,, efta.-o Im-

Bcnhch-o Nciva, cinco minutos da ,cs-
tação; inforina-ss ua rua dos Ourives
ai. 54. (.789 __) g

VENDE-SE 
um prodio sito a rua

Francisco' Fragoso n. 11 (Encan-
tado); a chave está por favor ua mes-
tua rua 11. '.3 c trata-so com o sr.
Viaiinai1 na companhia de bondei Uj.
Irajá. (...9- e.) R

VENDE-SE 
um terno de Lcghorns

c 9 pintos dc dois mezes, 4?5i. >$}
travessa fcVyrcã Pinto p, S. .thr.sto-
vão. <___ *•)»

VENDE-SE 
um piano allemão, up

do, com copo do metal o cordas
cruzadas, por ajo?; narua -J.oso Bo-
liifaclo a. 98. casa M- 'lodo? os
Santos. ____________

,f TIENDE-SE lera 'insignificante
V quantia de 4:500$ um boin, pre-

<lia novo, com a quartos, 3 sala., co-
zit.ha, banliciro, o \V. C., com cn-
irada ao lado, luz electrica o água,
ouintal todo nutraío e frente de pia-
tiliaiula ii cimento branco; o tra.
vossa F-àncisco Ramos 11. 3, tran..
n-crsal á rua Phyloaicna Nunes, esta-
«tão do Olaria, E. 1'. Lcopolilintti
Trata-so uo ii.csi.io. U"4. •>) «

GRANDE FABRICA DE LUVAS
A MAIOR DA CAPITAI.

Premiada Da Exposição Nacional de 1908 eom o
GRANDE PRÊMIO

Fabricação: a mais perfeita, pelo systema JOVIM, de luvas
«lc jiellica, suede pelle do cão, etc, etc. Urandc variedade dc co-
res cm pcll.cas c suedos. ...• Depositários das afamadas luvas pelle dc cao, para guiar car.
ros, marca CONDE'. . ,. :'¦,;.

Ultimas novidades era luvas de seda e fio, cm leques, n ultima'creação 
para o verão próximo. GOBELIXOS,, grande novidade cm

leques cstylo, bolsas dc seda e couro , . mais lindas, meios de se-
da', fio c algodão, variedade infinita cm cores c preços sem com-
nctidorcSa

Tem sempre grande "stock" dc luvas dc pdlica e sttede para
os Srs. atacadistas, com descontos. _ _

TRAVESSA S. FRANCISCO DE PAULA n 38
Teiephone n. 2.459. Central — RIO DE JANEIRO.

/"^URI-O dc preparatórios lecciona
KJ um engenheiro por 20$, 11 rua D.
Romana 33 — E. Novo. <i5Q9»>J

0I.LAR1NH0S de .linho pclo3 aj-c
Santos Dumo.it, 3 tMir.-s$.So. So tia
Fabrica Confiança do Brasil; 87. rua
da Carioca, 87. (S)

COJB 
a Chocadclra "Triomphc"

¦não ha surprezas de bruscas va-
rações da temperatura; 03 ovos não
perigam íc ha excesso de, Inz; neta
se «sta se apagar; r. Jor.e dc Alcn-
car 11. Cp, Co.-triby. (1475 *>) i

pHAPÉOS _ Ensina-se cm 30 li-
çõe3, systema franecz, em casa e

domicílio, faz e reforma; preços
módicos; rua Frei Caneca n. 342.

O230 S) J

NOSSA MARCA
. MAIW*..

fà,.lSTR*_-Jl

Dr. Alvino Aguiar
Jíspecialista em moléstia.; de

cstouiaso, rins e pulinoc..
Tratamento das anemias, de-
«laupcramcnto nervoso, etc.
Moléstias de senhoras. Con-
sultorio: rua Rodrigo Silva,
5; tcleph. 2.271. C... Da. 2
ás 4 horas. Residência:; tra-
vessa do Torres 17. Teleph.
4.C65 Central.

EscwroKimsiboa sala.
andar.

Aluga-se mnia
r. Biicnos Aires n8, -ic

\3/

FORNECE-SE 
pensão para casa de

familia e o rapa.es do commcr-
cio. Pratos variadissimos: cinpadaf,
pasteis, etc, preços dc 30? para ei-
ma. Não se faz questão de distancia,
nem de horarioi(.'Senado 1 206, loja.

r,-T ' (1752 S)

piR..NCEZ —''SÍooo mensaes; 3
» veies por ..^caiaiia, de <lata o
data, por um ptdfessbil 

" iraucez, dc
Pari.; 96, rua Stte dc Setembro. 96.
1» andar. 

' 
l{ 

'•- Q474 S) S

GRAMOPIIONEI 
Victor n. 5

90 chai>as,. {vínde-sc Jior
com
:oo. i

CONSTRUCÇOES, 
pequenos repa

ros c pinturas de predios; pre-
ços módicos, com o construetor Ml*
chalski; Uruguayana n. 8. laepli;
5336, Cent. (4409 S) «

' 
para ver e tratai;, na rua Goruçs Ser-

. pa ... 1, açoiisué'.'— Estação da1 1 iç-
dade. : £..í (17S0 S) R

VENDEM-SE. 
«rua Haddock

1
...  ..... Lo-

•bo n. 417, canários de taça fran.
ccza, promptos para reproducçáo.
"írUNDEM-Sl. utensílios dc barbei-

T ro. 111 rua José dos Reis n. 41.
Bntenho dc Dentro. (iio.t O) J

VENDEM-SE 
cães de pura raça,

cõrcs, lindas, Colis, Foxtcrner,
franecz e. dinamarquez; rua Vis.ondç
Itauiaratv u. 108. O315 O) B

VENDEM-SE 
á rua Babylon-.o, tres

pequeno] predios; informações e
tratos com FiRiicirc.o £¦,*-., a rua
tio llospicio 198, das 12 as iS.

<19"5 ft) fc

VENDE-SE 
á rua Nove de

rciro, cm Copacabana, dois
forttivcis predios; inforniaçücs 1
toa á rua do llospicio 19S,. , .,. _

«.-190. N) 5

nTENUE-SE confortável çircdio, a
V -praia do Flamengo; -inforina-sc c

•trata-se «a rua do llospicio n. 198,
com Figueiredo & C, das 12 as. 18.

(1907 N) S

FERIDAS
darthros,

cmpi-
tens,

eezemas, sarda9,
naniios, coniichões, etc, des-
apparecem irapidamente tisan-
do Pomada Luziíana. Caixa
i?ooo. Deposito: Pharmacia
Tavares. Praça Tiradcutc3
n. ia (Largo do Rocio.

A 4030

TRASPASSES
TRASPASSA.SE 

um bom deposito
de avC3 o ovos; mais informa*

çõe_, a Avenida Salvador de Sj 11.
11 j. orniazciu. <i239 ") J

rilRASPASSA-SK uma quitanda, na
JL rua Clarymuiido dc Mello 219 —
Piedade; trata-se ua mesma,

{I4<53 P) J

CATÁLOGOS 
dc sellos do. Brasil,

com todo. os erros e variedades,
preço i$ooo; Hospicio 30; .1. Costa
t: Filhos. (373> S) S

CAMISAS 
e ecroulaa sob medida;

rua da Carioca n. 52. (5150 b) »

dis-
CURAS 

íluidieas magnéticas
lancia, grátis; cortas, r_>'çliolo-

gia Caixa postal' 1827. (5014») «

CAMISAS 
para homens, boas c foi-

gadas, a 2$5oo, 3$5oo, 4?. 5$oop,
c C$000. Só na Fabrica, Confiança do
Brasil. 87, rua da Carioca, 87. (o)

rpRASPASSA-SE um açougue com
A contrato até 19.1, por ter o dp-
no de se retirar. 'Professor Ange.o
Torlcroli; rua Marqucz do Pombal
11. ur. (1947 1') S

TRASPASSA-SE 
o' contrato do pre-

dio da rua do_.Ho_p.cio 11. .139,

C10RTINAS, 
tapetes,

) óleo, moveis e dc
pintura* o
escriptorio.

compra e também cneaixota para mu-" 
J. Martins; rua da Alfa.

MMiE. 
F. I. — Je veus ilriér .dc

laisscr, au "Correio da Manha",
une le.trc indicant ou je devrai vous
demauder. — Dr. Álvaro. (1882 S) b

MODISTA,Niobcy,
de cliapéos — Mine.

faz toda qualidade de
cliapéos, ii" 5$":- C$; reforma a 3$.
Trabalho francez. Acceita aluiuna. a
s$ a lição, -i-vendendo com cada
alunina 4 horas por dia; na liuc-
nos Aires i;6, sob. (antiga Hospi-
cio). . (iS96S)S

MOVEIS 
_ Vcndcm-sc. para dós.

oceupar logar, cineo bons dor-
mitorios; na rua General Câmara ní
190. (.839 S) S

Tomo PEITO ti AL MA-
ItlNHÜ

ltua 7 do Setembro ISO

MME. 
NANCY — Espirita som-

nambula, cura radicalmente-qual-
quer inolcstia e tira atrazos de. vida
evita a gravidez e regula a-3 mens-
truações, tem poderosos talismans .pa-
ra sorte. Cons-Ua grátis, das 9 Í3

horas da tarde; rua MacCãdo Coc
ho 11. si, Casa dc Hervas, QSpS.S) S

ilHistração,
_Lrcprescntação e boas relações na

ociedade, para no cireul.if> dc suas
imisades, trabalharem para uma un.

liga instituição. Ordenado dc 50S a
100$. Carta a II. Gomes. Posta Res-
tante. iRio de Janeiro. 0754 B)

Q~ 
UARTO --• Precisa-se do um mo-

bilado, sem pensão, -paro .duas
senhoras, cm casa de família uístin-
cta; preço módico, de Cattete a no-
tafogo. Cartas para á rua 19 de .l'c-
vc.eiro n. 43. ____?________'

CEXII0RA9 o senhontas podeni
i_J ganhar Ooo$ por mez, aprendendo
a, prolissão dc manicurc e mas-agis-
ta, na nu 2 de Dezembro 11, 95, '"
andar, Cattele, das 2 ás fi da tarde,

05". S) J

SAL.. 
...... 

—. Aluga-se. rua Buenos Aires
118,

ALA .para escriptorio
luga-s

1» andar.

coiriiti-r.iàl' 
res t:.
(S)

SALA 
de frente, independente, abi-

pr.se a senhor de tratamento 01.
moços, que trirlulhciu fora; av. Mem
do Sá n. 3^0, Eob, (i7''Q j) J

DENTISTAS
ENTISTA a 2$ooo mensaes para

obturação a gra.mto, p.atuia,
curativos desde o primeiro .dia.- ira-
baihos dc chapa; coroas, pivot, etc,
por preços mínimos c trabalhos ga-
rantidos, na Auxiliadora Medica, na

'rua dos Andradas 11. 85. sobrado,
esquina da rua General Câmara.^ te-
lcphone, Norte 3157. O3S1 a) J

tr.ata-se
com bri-
vidade,
111 esmo

sem certidões, civil, 25$, e reli-
fíioso, ;o$, cm 24 hcas na forma
da lei, inventários e justifioaçüe.-,
etc., com Urimo Schcguc, á rua
Visconde do Rio Branco, 32, so.
brado. Todos os dias. tloi.iiuyc..
e feriado-. Attcndcni-se a chama-
dos a' qualquer hora. Tcleplmi:!
n, .4.542, Central. — N. 11. Oi
noivos que tratarem dc seus pa-
pcis nesta cas» não t.râo o iu-
conunodo <le ir á policia; não so
confuiida.il — 32. (S 1232

SYPHILIS
dc sua preparação.
Assemblc.1 n, 54, das .
ras. Serviço do Dr. PEDRO MAGA.
LHÃES. Teiephone 1009, C.

c suas consc-
queneiiiò. Cur.i
r.idical. iíijec.çõcs

completa mente'
INDOLORES.

Appl. CoO e pu,
lio-

Gomicb•»_ dartliros, eiupiit-:~~ 
gens, cezemas,
frieiras, sariths,
I.rotoejas, ele,
dc s a [.parecem

fácil c completamente com o
I.ERMICURA. (Não é pomada)..
Vcndc-se cm todas as drogarias,
do Rio e Nictheroy. Deposito ge--
ral: Pharmacia Acre, ma Acr»,
», _S.. Tel, Norte, 32C5. Preço
2$000.

ifOÇAS, precisa-se do
JXn

dança, J.
dega it. 124. (3C20S) S

trata-so a rua
das 10 ás 12.

General Cumnra 
'258,

(.423 1') S

VENDE-SE 
um boi inglez, muito

manso e valente oroprio .para ra-
ça. com ou sem carroça: para ver c
tratar. 15. Marechal Ram,;cl 11, 18 cs-
tação dc Cascadura, . (140.1 0)R

VENDE-SE 
grando ouant.Jadc dc

cabritos e boas cubras leiteiras, na
fazenda da Boa Esoeratica. Honorio
Gurgcl. 1-inha Auxiliar; trata-se . com
F.UKtaiio Lopes; preço para .liquidar:

< 1.170 <->)

VENDEM-SE 
niagriiflcos

terrenos,
tini, Tijucai i
»lc frente; á
n" au-Jar, das

lotes dc
rua Conde de Bom*
600$ c Soo$ o metro

rua da Alfândega 130.
2 úa 0. O264N) }

TTENDE.SE á rua Álvaro, Engenho
V Novo, dois predios juntos, paredes

«lobradas, bem bcalisados, pcrio de
lionJes c trens, dois quartos, duas sa-
Ias, cozinha, luz electrica e itaz, -mui.
«a ap.ua, preço dí cada 11111 (i:oo$; a
mio da Alfândega 130, 1" andar, das
-2 A. 6. -I2fi4 N)J

\TENDEM-SE 
cofres, afim dc tor-

nar conhecidos os Americanos, dc
J. V. S., durante o mez corrente,
grande abatimento; rua S. Pedro 1S0,
iirosimo ao largo do Copi.it.

(1130 S) J

GRAVIDEZ Evi-
ta-se
usan-

do as velas arttiscpticas. São
inotiensivas, commodas e dc cl-
feito seguro .Caixa com 25 ve-
Ias s?ooo." Pelo Correio mais 600
réis. Depositário: praça Tiradcn-

les si. G2, phá.íúacu- Tavares.
(1504)

TTENDE-SE itnnv aiiobilja do sala
V de jantar, dc couclla, com cinco

haratifsituo;' ua rua Pereira
a, 10S, Aldeia Campista.

C1901 O) s

TRAS-PASSA-SE 
um armazém 110

subúrbio, ponto de futuro, de-
pende de pouco capital, fazendo- bom
negoeio só a dinheiro, serve para
11.11 principiante, casa para família;
informações á rua João Ricardo, bo-
tequi-m. ¦ c bilhares, 1». fij, Kin ile
Janeiro, O385 U »

rnilASPASSA-SE uma tinturana cm
JL bora ponto, fazendo bom nego.
cio; ú tua Lavradio 9. (1O82 P) Al

rpRASPASSA-SE uma boa çarvoa-
JL ria, ou admittese um sócio, faz
bom nfgocio; tem commodos, para
(amiüai paga pouca aluguel! um
General Câmara 11. 048. 0537 D M

ACHADOS E PERDIDOS
HENRY 

& Armando s rua Luiz dc
Camões ns. 45

ram-se as cautelas
1-3.700, desta casa.

47 — Perde-
us. 153-347 c

(1084 <J) R

CARTOMANTE 
e faz qualquer tra-

balho para o bom, não usar <lc
cerimonias cm falar no «pie desejares
e trata do feridas ohronicas c outras
(toenças; ru.. Oliveira n. 3?, fundos
da capclla do Amparo — Cascadura.

(1146 S) B

CALDO 
dc caima — Vende-se

unia, moenda eom todos os per
tences;
Passos

para ver
.03.

tratar ria Avenida
(S45 S) S

CARTÕES 
DE VISITAS -Cen-

lo 2». Ourives n. 60 _ Pape-
laris. Oscar Ni Soarc* <-'4J3 S) S

(COMPRA-SE. 
qualquer quantidade

V de jóias velhas, cora o. sem pe-
dra3 do qualquer valor c cautelas do
Monto dc Soccorro; paga-se bem;
na rua Gonçalves Dias ti. 37., Joalhe.
ria Valeutmi. Tcleph. 994, Central.

(4137 S) B

CATÁLOGOS 
de sellos do. Brasil,

com todos os erros- c variedades,
preço .Sooo; llospicio jo — J-i,V°_
ta & Filhos. •: ________) S

GRAMOPIIONES 
c chapas— Ven-

dem-sc de $300 a 3$. -rocam-sc
de $500 a 2$; Compram-sc usadas.
Conccrtam-sc grainophor.es e vendem-
.a a 20$ e 25$. Compram-sc; a rua
Uruguayana 135.  (.821 -a. a

HYPOTHECAS 
— Fazem-se de

predios, no centro c nos eunur-
bios, com brevidade; na rua da pui-
tar.da n. 73. alfaiataria, com Frçjtcis,
de 1 ós 4 horas. (1622 a) K

TTyppTHECAS...._...._.... Emprcsta-sc
«té 10 contos, 60b bypotlieca de

predios c terrenos nos subúrbios*
Tra.ta.se com Araújo, rua de S. Pc-
dro ri. 207, das 5 ás « horas da tar-
dc, dias uteiá. (1260 S)J

HYPOTHECAS 
— Fazem-se, dc

predios na cidade e subúrbios,
até Santa Cruz. Mi Vieira, rua da
Quitanda 50, 1° ni-dar. (1148 a) J

TlTODiSTA — Confecção primõro-
JM. sa de vestidos c costumes, sys;
tema Parisiense, de 20$ a 30$! tra-
vessa Cruz Lima a, 26 .— Flamengo.

(380 S) J

MME. 
CICI, cartomantediz tudo

com clareza, que te deseja sa-
biT, realiza qualquer trabalho por
mais difficil que seja amigavelmente s
na .ua nova residência, á rua luva-
lidos 11. 30, eob. (57G0 S) J

SENHORA 
só, aluga uma boa sala

de frente mobilada, com mobília
nova, muito independente, 110 centro
Cartas para este jornal, a D. R.

ura
Miguel Braga, especialista cm ex-

tracção dc callos o unhas encravadas,
sem dór,' etc, r. Ouvidor .65, sob,
T. N. 1505. Aos domingos itttcii.
de chamados a domicilio, lclcph.
Norte 2659.

DENTISTA
K. Baldas Vou rianclccustcla

Esp. cm obttiraçõcs a ouro, pia-
tina, esmalte e extracçõea com.
»* tam.ute _cm dôr; colloca ueii-
tes com ou sem chapas, a preços
reduzido». Garante todo c qual-
quer trabalho e acceita paganiçn-
tos parccllados. Das 8 da manha,
ás o da noite. Aos domingos so
ati ás 3 horas. Rua Marechal Ho.
riauo Peixoto n. 41 (sobrado),
próximo á rua Uruguayana.

MOVEIS 
usados •— Compram-se,

mobiliários completos, avulsos,
pianos, objectos de arte, autiguide-
de*, etc.; rua Senador Dantas n. 45.
tc.-rco—... Ribeiro. (i_6,S):S

tlUHHI HS PULMÕES |
Cara rápida oom o

PIÜITOUAL MA 1NHO
ltua 7 do 80te.nl.ro, 180

TTVPOTHECAS .— . Empresta-se
qualquer quantia sob predios, a-'- com Michalski; rua Ura-

8, eob. 0793 S) R9 e
gtiay-na 11.

CONSULTAS 
espiritas — Mme.

Marie Lonise continua a atten-
der os seus clientes, na rua do Mat-
toso n. 3.1- ______ _.

¦peças,
Nuuc.

VENDE-S15ptox:
na estação , do Ramos,

próximo á estaçio, seÍ3 minutos;
rua -Major Rego ti. 34, o iprcdio cs-
tylo moderno, boa conilrucçao de tres
üimos, situado cm centro dc te.-rcao,
dois (irario., duas salas, cozinha, tati-
,iuc, etc; preço .1:4011$; á rua da
•Alfândega Ijo. Io andar, das 2 as
6 horas. 0=64 N) J

^TENDE-SE c infrciite á estação
T licrito Ribeiro uni sohdo predio,

rslvlo moderno, com dois quartos, duas
falas, cozinha o um bom terreno que
ine.lc vinte metros do frente por 30
<le extensão. Preço 4:500$: i rua da
Alfândega 130, i° andar, das 2 ás «>

., 11204 N) J

i.i-.-SE tuna pensuo familiar
% com nove quartos, todos ocrupados

por dislinctas famílias c cavalheiros,
ipcnsão antiga c sempre está cheia, do
hospedes, distante d.i centro.da cidade
cinco minutos, bonde quasi á porta dc
cem reis de passagem; a venda é (lo-
vido no proprietário tem que se retirar
«¦cm urgência para 11 Europa; Sehis-
iião dc Oliveira, carta neste escripto.
rio. (126-íN) .1

VENDE-SE 
tim 'piano quasi novo,

de meio armário, francez c garan-
tido; ua rua Francisco lielisario 11. 1.
antiga dos Arcos. .11893 O) S

I_.EKD1.U-SE 
uma cautela do Mon-

te de Soccorro do Kio de Jnnci-
ro, sob o 11. 30.37.1. <'38' U>.

T_i_.HDEU-SE a cautela do Monte
X de Soccorro 11. 20.(.56. Pede-se o
favor dc entregar a Erniiklin Barata,
ua Repartição dos '.'clegraplios.

Í1914 Q) S

IJER.DEU-SE 
a cautela n. U9..444.

. da casa de. pçnhccc3 do Cuima-
rãc9 „ Sanscverir.o,
mões 11, 1 A.

rua Íaúz de Ca.
(1904 (J) R

\TEND1Í-SE 
uin bom botequim, Ir-

vrc c desembaraçado; não paga
aluguelI faz féria de 2:5,00$ por m«u;
o motivo da venda se dirá na oceasião;
informá.E! General Câmara 175, á
qualquer hora. (.951 O) b

15 tun sclim, cora freio
cabeçada, manta e \iv\

 ile limeiras, tudo por 35$; rua
Portella .-86, Míidíir.-ira. (1510 «.))J

YKNDE.ST allemão

\TENDE-SE 
um ina.nüico

Pie;
piano

leycl. quasi novo. barato: na rua
Alfândega 261. 0SS6 O) S

NICTHEROY

COLLliTES 
dc senhora, -sob me-

dida ,i:$, completo, Mme. Mane
Lemos, rua da Assembléa n. 35, Io
andar, abaixo da Avenida Rio Bran-
co. (124 S)J

CARTOMANTEr.id
_ habilitada, conhe-

ida e muito procurada pelo acer-
to (Ie suas profecias; iinioa que faz
trabalhos garantidos paro realizar nc-
gocio3 commerciacs c reconciliações;
na rua dc S. Pedro 11. 331. (1097 S)M

HYPOTHECAS 
-- Fazem-se sem

coriimissã-, na rua Dr. Ktn.ri-
eo dos Santos 11.• 76, das .0 as ia
c das 17 ás 19 horas. (1204 S) R

Ilí.OVEIS — Deseja comprar, vc:i-
mm. der, trocar ou reformar 03 seus
moveis, on colchões, «úo deve fazer,
sem primeiro ver ,0 sortimento e os
preços <lu colchoaria do Povo. quc é
.103 subúrbios; a casa nwi3 com-plç-
ta neste gênero c garante competir
com aa inolhotlCs casas do centro.
Fabrica e deposito á rua 24 de-Maio
11. 503 — Sampaio. Tcleph. Villa n.
1785 — M, Costa e Sã. (10.7 S) R

MACHINA180$,
dc escrever "Jligiion",

systema preferido em to-
do qfintindo. Mais Informações. Cai-
xa postal 1388—Rio do Janeiro.

(1428 S) R

SO' 
ESTE M..Z —

chapéos de senhora :
tema americano. Mine.
Maurity n. 73—Mangue,
antiga Oomp.* do Gaz.

Reformas dc
1 2$ooo. 'Sys-

Kénéc; rua
Ao lado (ta
<iG93 S)M

flESr»
Dentistas -PAEDsResc.PDEED.?.
CUEIREDO, premiado com meda-'
lha dc oaro e Cruz de Honra, na
Exposição de Milano. — Rua Mn.
rcchal Floriano n. 209. Extrações dc
dentes sem dor, 5$ooo; dentaduras
de vulcanite, cada dente 5$ooo; qb-
t«rações de 5$ a io$ooo; limpeza de
dentes. 5$ooo; concertos de dentadu-
ras ouebradas, io$ooo. Preços bara-
to3 liara todos 03 demaÍ3 trabalhos;
material dc 1* qualidade ,garan1iilos
e pagamentos em presta_õcs. Con-
snltas Uas 7 da manhã Ó3 9 da noite.

nariz e- O II. HÉVES OS
membro da Aca-
demla de Medi

olna do Rio de Janei-
ro, medloo do diver-
aos hospitaes deata
oldade, oom longa
pratloa no pai* e nos
hospitaes do Berlim,
Vlenna, Parla e Lon-
dres, dá oonsulias
diariamente das 12
àa 4 da tarde, em sua
Ollnloa à AVENIDA
fílOBRAMOO 90.Ro-
mkmnola Barãodeloa*
rahy 17'Flamengo.

M ii.i

SALA 
iiiilepciidonto para descanso

de casal, aluga-se na av.AIcm dc
Sá, e:n casa de duas pessoas; preço
razoável. Cartas a Moura, neste jor-
nal. ('701 a) AI

SELLOS 
— Compram-sc, vcndcm-sc

o trocam-se, sellos para colle-¦es; Hospício 30, J. Costa & l'i-
lhos. (3730 S) S

üMPME. Clara Cnuilerc — Mameura,
Í.VJL pedicura, n. iragista diplomada;
riu S. Clementt n. 105. Tel. 1-79.
SuL Va* a domicilio. Só ás «nho-
ras. <2644 S). R

HYPOTHECAS 
na cidade c sub-

urbios, dc grande ou pequena
quantia, a juros módicos; ha capita-
lista. Informa por favor, o sr. Pi-

rua do Rosário 147, sob.-
(12-G S) J

menta,

TTYPOTHECAS .do predios c.

(POMAS A machina ue nuaos-
\J quer tral>alho3 a preços muito
módicos'* vi Stcno-Dactylographa,
diplomada o com conhecimento dc
varias liuguas, garantindo perfeição,
presteza c diicrcção. Informações pe.
lo telcplione 'Sul 702. (.431 S) R

AILUGAM-SE..prédios 1110
... c:u Petropoiis, dois
obilados, na avenida Ypi-

nnga ns. 509 c 5=5. preço de oeca-
liião. o primeiro com seis quartos
grandes, 1:500. por .eis niezes, e o
segundo, miatro quartos, por ::8oo?,
por 11111 anno; as chaves por favor
110 59? e trata-se aqui com o propricta-
rio, á rua dc Santo Henrique 08,
próximo á praça Sacnz Peua.

(1105 T) J

DINHEIRO 
.

thecas dc
.- Dá-se sob hypo-
prédios, com todo'; a

brevidade; á rua Archius Cordeiro
11. 161, portas dc aço, com Prç.-tãs,
das 8 ás 11. OO23 S) R

A escolha do uma boi choeadei-
ra, dcpcnrlc o exito de,uma 111-

dustria de avicultura. A "Tnomplie ,
reúne todas as condições necessárias;
é garantida; rua José de Alencar 69.
Giitumby. __75 s» i

ler-
rciios.ji.ro» to t ia0!".na cfilãdc,

subúrbios c Nictheroy. Empréstimos
sobre inventários, o herdeiros. Dc3.
contos dc juro. (Ifl apólices, acções
e aluguei, dc .prédios, mesmo dc me-
norc. ou u-sofruto. Trocar.i-sc pre-
dios por apólices c acções, mesmo do
usoíruto ou inenoio3. Tratar com o
sr. Ferreira, rua do llospicio n. 38,
sobrado. U427 S) h

IMPOTÊNCIA 
-- .Citra-isc com

garrafas" de catudba, remédio
gctnl. Encontra-se.'
Oiri-.io 11. 99. ' run de Santo

(.1790 S) R

MME. 
THOMPSON — Rccon-i-

Ilações cm 8 dias, responsos, ca-
samentos diftkeis, paz 110 hr, etc.
EncaiTega-se de trabalhes para o iu-
terior. Remuneração . no fim.. Maxi-
ma reserva o seriedade. Consultas
grátis; rua Maurity 11. 73—Mangue,
Ao lado da mitiga Comp. do Ca.-.

< 133-1 S) M

JORNAL 
semanal (dcpoÍ3 diano),

¦ com otílcinaa propriaa, a sair
breve, acceita auxilio d*tf pessoas octi*
va e' competentes, que angmentem a
rua venda*avulsa e os seus «rim...-
cios, isto o, agentes, sócios, collabo-
raJorcs vendedores, etc. Tratar- com
o sr>. TorrC3 á rua Senhor dos Pas-
sos n. 08. (lõiS S) R

0E

Gonorrhea
cura-se era 3 dias com

Llua 7 tlc Setembro, t8ft

BYT e OROBÕ' fresco Pcmba e
Pimenta da Costa c ia bas Di-

vinas o dc Santo Ignacio c contos
dc leito, vcndc-se na casa de her-
vas c plantas medicinaes da rua Sc-
na-.lor Euzebio n, 210, praça 11 dc
Junho. (rSo 3) J

SALA 
15 OUARTO —- Alugam-sc

c.11 casa' do familia de .rat.iti.cu.
to, com frente para o mar; praia do
ttusscll, TV.eph, 3793, Central.

(1954 S)

educa-
Yicndo' cos.urar vestidoj por

í;_ariuús, deseja collocação cm c*.sa
de familia, como governante 011 dn-
ma <to «ompanliia. Resposia poma
rua 1). Julia 11. 111. ('5'. ai)

SENHORA 
séria c dc boa.

ção, sab

TRASPASSA-SE - 
.;.

com commodos para família,
um bom açottgtte,

fa-
zendo bom negocio, tem contrato; in-
forma-se i tiia Goynz n. 150, Iada-
via Natal Encantcdo. ti.23 1) )

mm u nu
Cura rápida com a

INJECÇÃO MARINHO
Kua 7 tio Setembro, 18«

mÉRNÒS para homem a prestações,
Jt cntrga-50 11a i"\ rua da Assem-

T_At.l-ir.fa — DR' J' MACHA.X_>enilblcã uoi prealUido com nu-
merosas medalhas de Ouro. Extracçõis
de dentes,1 sem dor, 4$5oo; dentada-
ras de vulcanite, cada dente, 4Ç500;
obturaç.cs de 5$ a 8$; limpeza dc
dentes a 4$; concertos em dentadura:
quebradas, 9$ooo. Trabalhos garanti
dos e pagamentos cm prestações. Das
7 ás s da tarde, na rua Uruguayanr-
ns. 1 o 3,, sobrado. (164240

PARTEIRAS

PARTEIRA»!Mine, M«ti]
Joscpha,
plomada . .

Faculdade dc Medicina dç Mudrld,
trata do todas as doenças das senho,
ra. e faz apparcccr o inconimouo, por
processo -cientifico e sem dor nera
o menor perigo para a saude, tri-
tialhoa garantidos o preços ao o.Icon
co dc todos, Avenida Games Freire
11, 77, teiephone 11. 3643, Central, con
stiltas grátis. Em frente ao tlieatro
Republica. 0731 S)

PARTOS e molesta..
dc mulher o
DR. H. J".

ANDRADA cura corrimentos. hemor.
rhagias e suspensões; dc . modo sim-
plc3. evita a gravidez 1103 casos Indl-
cados, fazendo apparcccr o incon.mo.

, - ,'n"i "1" "-.'„n' Vv,,'-.i do -sem provocar hcniorrhagia. lendo
bica 79. lclcph. 3.O., Cintra'.-- como onfcrulcir_ mn)Ci JOSUPIHNA.1_.11 ai .1 ,..ArrTNT,.n. parteira do .Hospital

Moléstias das senhorasf
pelle e syphilis iJfc ^
tencourt, porteiro, cura os tumorei
dos seios o do ventre, as molcstiai.
das vias urinarias e genitacs da m|tt
lher, a3 metrites, os corrimentos ute
ritios c vaginaes c regulariza a meus.
truação por processo seu. Applica a
O06 c 914, com ou sem injecção «
esta sem dôr. trata o diabete»,
bernia (quebradura) sem operação.
Consultório perfeitamente apparelha,
do; rua Rodrigo Silva n, c_, esquit
ua d.i rua da Assembléa, das 11 «.
3 da tarde. Teiephone 25111 residen.
ci.1 â rua Senador Euzebio 342. Con>
sultas grátis. ÍJ 1180)

Ser Bella Crime de Eel4
leia "Oriental",
unico tem ri-
vai, para man-(

ter "a epiderme «m perfeito «sta-
do de liyRione e belleza c pelaa
mas qualidads emolientes e re-
írifferantes e embranquece «3 as-
.tíina, a. cutis, dando-lhe a trans-.
pltrencia da juventude. Nüo õ
gorduroso, é o melhor rara mas*
sagens e faz adhcrir o pó Je ar<
roz, tornando-o completamente Im
visível, sSooo; pelo Correio, rcisl
3?3oo, Vende-se nas, perfumaria*
e pharmacias. Deposito: Pcrfu»
maria Lopes, Uruguayana, 44,
Uio. Mediante um sello de 100
réis, enviamos o catalogo de Com
sellios dc Bellesa. A 7891

—Cura'
rcsfriu-

dos,
constipaçõe9 com febre, brcnchitc3 O
.-í.iluwi. Preço i$ooo. Deposito: Phar-
macia Rodrigues, rua Marechal X;lo-
riauo n. 99. (3754 S) 15

CIMAURIA

TTM raiviz de cor, de 23 annos. sol-
U teiro, trabalhando, ¦profissional,
da boa conducla, deseja cncoiilrar
uma casa, para tomor conta; rua
Icronyino Lemos n. 20 — Andarahy
Grande — Luiz 1 saneio. ti.)

FERECE-SE um moço dc 19
aiincs, para coininçrcip.\J a

a csie oscnjttorio.
Í..A.iac3 A. 'C. C.

por
Çãrtasfavor, com as

H7üi S) J

dc

A NOTRE-DAME DE PARIS
GKAMIES SALDOS KM TODAS AS SECÇÕES A PREÇOS

BEM rRECEDEXTES

¦fTENHE-SE na estação do Inliaraja,
% O.inlu Auxiliar, um Hiíigtntkd pre*

«lia novo, situado i.'_i rua 'Maria Tei-
seira 30 e cm centro dc terreno; dois
l.òns (|tiaito3, duas sala1, coainha, etc.";
11 rua da Alfândega ... .30* Io nadar,
das .1 ás 6 negocio urgente, preço,
tíiãoòí. verdadeira pechincha.

(i-.vi N) J

TTE.ND1-..M-SE dois g
\ uin ir.c.lniario para

feito estado
do Senado

alllnhcitos .0
ovos. em per-

para tr_tar. ua travessa
11. (.849 O) J

TTENDE-SE á rua Assis Carneiro
V 11. 14O, estação da Piedade, 11:11

fRrandc c maRiiifico iprcdío de solida
construcção. tparedes dobradas, situado
cm centro dc ttcrrcnò, instalhujão ele-
ctrica. R.iz, muita água, bonde á poria,
perto dc trens, tres quartos, duas salas
«òpa cozinha, despensa) tatinüc, ter*
seao de nXoo; 130, rira da Alfa:.-
«lega'; 1» andai-, da:i 2 ás fi, pr.

TTENDE-SE uma vaeca, Icgitu.ia
V totiriiu parida ha dias.. «laudo

multo leite, na Fazenda do Engenho
Novo, cm Dc.idorot para vir o tratar
com' o sr. tj.uara.iaba, no mesmo loca!.

(iSjj O) .1

loisopç, negocio urgente tl.'!i.|M) J

Constipação
Tomo

PElTOl-AL MARINHO
Kua 1 tio Setembro, 180

DIVERSOS
ATUI, 

1.1 liR dó costura •-- Cede-se
um, cm pCQUen.i cícaia, bem

afrcg-.icr.ado e situado cm uma das
melhores ruas do centro da cidade,
é bom paro. principiantes, vendc-sc
também a mobilia da casa ee «juizcr*
Cartas no escriptorio dc-lc jornal,
para 03 iuielacs E. F. (I3J3 S) J

DIXHEIR-  
-

tontos íob hypothcea, nos sub-
urbios, a juro, dc 9 -por cento ao
anno, só com o_ próprio. Carta nesta
redacção, para C. E. (1824 S);R

IXHEIRO sob hypothccas, juros
u caução do apólices, mercado-

ria3, etc.; I„ Mouro, Rosari» 170.
(Sul S) R

D1

DINHEIROhypothccas,
Emprcsu-sc sol.

cauçõc3 de apólices
:1a divida publica, municipaes e pro-
riússoriã.; Rosário 172, sala 4.. das 3
á» . horas. __£_____ '

prest:
1 ás

prestação mensal,
de prédios, cm-"rua 

Camcrino n. 90. dc
4 horas. (noO S) J

DINHEIROsob al;i(_uc:5

ARRENDASSE 
um sitio com po-

mar. distante da cidade 45 1111-
nulos. Trata-se á praia de S. 1'hris;
tovão ii! 1C7. (!9..u-.b) S

DINHEIRO 
—

tos, a jiiroa
thect. de predios;
andar, 2 áí C.

Enipresta-so 3 con-
batixos, sob hypo-
130, Alfândega* i°

(1265 S) J

ÍOAQUIM 
Jusé da Gama Paes,

Joanna Baptista da Gama Paes c
Manoel losé i'ac.s Netto — Deseja-
se saber" iioli-i-.es das tres pessoas
acima, nátíirae. do Pernambuco; Joa-
ci-.iini José da Gama Paes, ha uns 5
annos morava cm Jacarepagcu. facra
grande favor c muito se agradece, a
iiiicm deltas caviar noticias, especial-
iiienlc de Joanna, üaplista da Gania
Pae», já bastante 

'idosa, ao seu ti-
lho José Antônio da Gama Paes, rua

Imperador 11. 52 — Recife — ler-
Cia-nbuco. ''-6l _v_j

LÂMINAS 
Gillette — Afiam-se

bem. Duzia i$soo; travessa de
S. Francisco de Paula ri.- 28.

LENÇÚES 
para. banho imnto gran-

des', .1 2$Soo.!_S5oo c 45uoo. ±0
11a Fabrica Confiança do lirasil; 87,
rua dá Carioca, 87. ___>

galliuhas dc

A GEXTES __ Precisa-se com grau
A. des relações, para tratar á rua

TTENDE-SE uma chie casa assohra-
V dada. com porão habitavel e todos

requisitos da hyglcnc: terreno com ar-
voroj frutíferas, jardim, duas entra-
<las, para pi: preço dc oceasião; na rua
Vaz de Toledo 11. 147. cinco minutos
ria estação 'do E. Novo; trata-se iia_
mesma, («)-o 1S) ^|

^^ÉS_.E-SI.1 ainda não

TTENDE-SE uma maquina photogra*
¦ Vplika, baratissimo. 9x 12;.Ouvidor
GS, sobrriõe. sala ... _j__ ___?

fazendo
negocio, livre e desemba*

raçada". O motivo ..se dará ao-preten-
dente: na rua dn Scnado'84. -vigi-O),

TTENDÍÍ-SE nata quitanda,
\ 

'regula

um pre.lio novo, que
foi habitado, com 2

lioãs salas c 2 bons quartos, cozinha,
banheiro e reservada dentro de casn.
v.ma boa varanda no lado, üHuninada
11 luz electrica, hora quintal todo mu-
ráííò, gradil c povão dc ferro cm rua
calçada a narollelipioçdos perto d,
•sta.ão de Todos 03 Santos: bondosa
liórta; t.-ata-sc na rua .lo?c. Uonifacio
Si. arniazciii, com,o propiictano.

TTliNDE.Si. barato -uni nre.lio nivo.
V perto da eslação do Riachuclo. a

ria D. Clara dc -lírios ... 4. tetuló
seis grandes quartos c mais tres para
vmãreaa los. tiuotro ..-.'.as dcsp.cm-i. co-
pa" c\inha banheiro com água quen-
«c e fria. grahdc tcrmno. tanque, etc.;
o pagamento poderá ser feito: uma par.
te em prestações; trata-se no mesmo.

(...) N) S

T7EX1)E>I-SE lolcs «lc tõiTO-
* nos liem localizados a ÍOOS
«!in prestações, iíicílem 1.5x50
logar alto,'saudável c «lc mui-
to futuro, osta.ão «lc S. Mn-
tlicus. Linha Auxilia!', passa-
gem ida e volta 300 róis, es-
«Bltitorlo cm 'rente á estação.

<9 861) N

dc peroba
para saía üc v.siias, cm 9 «as,

8o$;'.»a rua .iscando no ltauiia
7, praça Onze dc Júiiho.

(M/i

\TENDE-SE 
uma mobília -

para sa'.-a dc Visitas, con:
preço

O) S

Corrimentos
Curam-sc cm o dias com

InjeGçãoMarinho
Kua 7 do Sclombro, 180

do S
manhã

1'cdrò n. das R
{¦¦64=

da
S) J

AOS 
dentistas — Vendc-sc um ga-

l.incte dentário, novo; Irata-se
eom Ferreira. r.:a da Alfândega 13-'.

(1O10 S) R

oleoUTOS UENZ — O unicoAUT'
JC\. pa
E. Vincos
paio S: C

depositários J. -Mi
: rua do Hospício 11

(4H7 S)

Saiu-

A ULAS
í\. 3.%

OVOS 
de leg-iiimas

raça Orplngton brancas, preta.
earij-Js; as cncotumendas dèvcm
feitas com aiitcoedcitcia dc
para poderem re.-cbcr ovos

,lo mesmo dia; Uru
Duzia i_-;ooo.

Uia3,
frcsçofí

uavalia or, loja*
tir.o S) J

ENFERMEIRA 
com pratica, nos

hospitaes da Europa e de coa-
ducla afiançada. Offcrecc-sc para Ira-
ur de doentes, cm suas residências;
pódc -er procurada, na praia doVFIa-
inen.to 11, 14. (1380 c<) R

EMPRESTA-SE 
dinheiro sob hypo-

lhecas dc predios o juros e co:-.-
diçõc.t razoáveis, grandes c pequenas
quantias, heranças, juros ou ca-Vão

da

VENDE-SEV para sah de jantar, eo.u ;
mia mobilia -dc caneila

3 seguiu-
cç:.s : buffcf, écta.ére. nielà çlnS-

liei, guarda-comida <i seij cadeiras,
preço 3t-'$; na rua Yiscou.le de ltau-
na n. "..-, praça Onze de Junho.

(,1940o ) N

AS de francez. nara senhoras,
5,B3 c sóbbauosi tias 2 áí

li-iras; preços de propaganda 55
mensaes, dc data <i data; professor
írancez dc Paris; .fi, rua Sele de
Setembro, pC, 1" andar, ti.178 S) S

AGENTES 
nos Estados — Accci-

t.im-sc na fabrica dc carimlms
e gravuras, á ma Siehet 11, 18—Rio.
Peçam eoudiç.",c3 a José Xavier. Op-
tinta con.inissão. (449 S. J

boa liarmo-
mata os

bichos ü oj tiver; tudo 10S. Clia-
inados r.o Caio Guarany, teiephone
4191; Central. (491 S) R

s-ala

ou
do oooiices, inventários, contas
Prefeitura, alugueis dc prédios r.-.cs-
mo cm usoíruto ou dotal, compram.
s- predio-i terrenos, fazendas sítios;
rua da Assembléa 117. >° a"dar, sala
... com o sr. .Moraes. (ido p) .1

MEIA„ 
- -.-  -

S600. $700 c Sooo o par. _io ua
Fabrica. Confiança do Brasil; S7 rua
da Carioca, S7. \5)

M0VE1S
ados c mais objectos—

ii:nprani-se pon preços ra.oa-
ma do Rosário ... II5. _, ,(11346 S) J

ENGENHEIRO AKlga-so «ma
_Li boa .ala com um quarlo, ;.ara
tirar plantas; á rua Buenos Aires n.
118, i" andar. \°)

IMPOTÊNCIA
Esterilidade,

Ncnrás.hcnia,
Espcrmatorrlica.

Cura eerta, radical e rápida
Clinica cléctro-nfedica, espe-
ciai do

Dr. Caetano Joviite
das Faculdades de Medicina
dc Nápoles e Uio dc Janeiro.
Das 9 ás 11 c dar. 2 ás 3.
Largo da Carioca 11. 10

sobrado

O
_DR, 

ERNESTO GARCEZ avisa
ao.s seus amigos politicos c clien-

tM, que mudou o seu escriptorio para
o largo do S. Francisco dc Paula n.
44; tcleph. 374. Norte. (39?-' *> J

UMA ,respeito,-

OURO, 
prata,

nictac.i fino-.,
chri-toflc. c mais

..._.  cm obra, mesmo
tisado3, compra-sò' na joallicria Ando-
tinha., rua Uruguayana 1Ç4. _. „

(415. S) S

VERDADEIRO ottractivo • vir-
tttoso c iuíallivel para alugar ca-
e commodos, bem assim -para

casas commcrcidcs. inf, á rua Josu
Clemente 11. 8i_. (1402 Sj RNA 

INI-AN
„.. - T.. ao;
e Garnier. (308 S) R

O

O 
ESPIRITISMO
CIA; 1 voL_i'$ooo; venda nas

livrarias Alves

PRl.CISA.SE 
dc correias dc 8

.•o centímetros dc lars-üra; de
eoíiiprimcnto regular; rua ila Trai-
nha 11. 2, crinazcm. Arinuncie cm
particular. Ú505 S) J

senhora viuva, e dc muito
lecciona piano, tres ve*

zes por «mana, por preços razoa-
v.ts; tratar iü rua São Roberto. 11.
12, fotacio. ("i-li s> -'

1"tÍJ1A 
scnbora limito carinhosa, cm-

J prega-te para nma f.c.ca do unia
creinça sendo só ;>ara o .ha; orde-
nad.) 

'.s?o'>o, ou para. serviço., leves.
Dirija-:- á rua Estlicr Carreira 36,
Estrada Real,, entro Cascadura, e
Ouiilthío Uocayuva. (i77|S,J

CALI.INDO. parteira do . .,
Clinico de Barcelona; consultas dia.
rias, grátis aos pobres. Acceita clien-
les em pensão. Consultório c resi-
dencia: rua do Lavradio n. ut, so-
brado. (5824 S) J

Mme. Mnrghcrita Solennl Du-
liai.tcl, parteira, diplomada pela
Real Maternidade de Fifenze (Ita-
lia). Acceita chamados a qualquer
hora. Tel. 3129, Villa. Rua 9.
Miguel n. 80, esquina da rua S.
Raphael (Tijuca). 33S J

Gonorrhéas clironiess ei
recentes.!
Quer eis f ti
car r adical-

misto curado cm^ poucos dias?,
Procttrae informações com o sr.i
Feijó, que gratuitamente as offc-
rece, não conhecendo caso nc-
nhuni negativo; rua Theophilo
Ottoni, 167. (I. 4*

IT'.M 
scnltor proteje uma moça bran-

J ca que seja sympathica, de 25 a
30 amios, sem còmpramrssos, com
unia mensalidade, que so coiiip-na.,
precisa, que sej-i pessoa laoncsta. Car.
ta nesta redacção. com as inieiacs -~
A. O. V. 11950 S) !¦>

XJM.i\ ..cadeira "Triomphc", usa-
s cscòlaé francezas, custa

menos nova que-outra qualquer eu;
segunda mão o é garantida: r. José
dc Alencar ... 60, Catuinby. d475b)J

1JREC1SA-SE 
de unia sala dc ircn-

. te, cm casa de faiuilia,-para uma
senhora estrangeira'. Prefere-se na
avenida Salvador dc. Sâ ou Frei Ca-
neea. entre Riachuclo t Campo <io
Sa.it'Aii.10. Cartas a L. C.

(.040 S) J

PENSÃO 
dc casa de familia, íorne-

ce-se com asseio c variada, ra
rua Ncry Pinheiro n, 111 — Ksta-
cio. <i'42"0 S) S
... "T*t****- "¦ -¦'¦" •¦¦¦ -*

PRECISA-SE 
dc uni

gtim capital, para.
sócio eom nl-
unia c^^ <íe

pasto, r.o centro da ckLidc; informa*
ie á rua S. Pedro 11. 267, padaria,

(1831 S) R

\TENDE-SEi:a perft.
S. Januário 11

v.:.i autòmovcli carg
crfoj na rua i

2S0. ( i;Cv O)

TTENDEM.SE ires galliuhas, .um
V «.-.lio c pintos, Plymontli, c-.tijo.

Travessa Ayres Pinto 9, S. Chri.tj-
vão. Bon-lc jMcgria. U800 0) R

A 
FIXADOR de piano,

nia, pequenos reparos,

ADVOGADO 
— Alugà-ee uma

. á rua Buenos Aires 11. 11S, j»
andar. i__  (S)

gramophonc que
h.-.je, fica transferida para

o dia 9 de dezembro. (1834 S) RA 
RIFA de
corria

Av - A3 pessoas q.:e trou-
ovei para a Chocadclra
podem vir rcc.olU.cr_; os

VISO •
xerem"Tricminc1* .

piiitoi noa d.as to c 1
de Alencar 69, Çatüwby,

ENNSINO — Poritiçucz, _frar.ee..
arilhmctica c escnp^aração mer

cantil. Cortas ao professor J
des, ma da Estrella, 49„. ou
fauucga 2:3, sobrado
a residências dos

Mon.
.Ia Al-

Também vae
clumnos, por 4oS;

.elas n-.atcria-s
adeantado,

a.mu, oajír.mc;:to
(1798 S) R

Ev

rua .Toso
.(H75 S)J

J1VITAR a gr.-.vidcz — Sem medi-
camcnlòs. riem oacroçêes, -ciam

Pliorol da Felicidade', que se
vende a 1$ o exemplar, 110 engra-
vate do Café Criterium, :i fiveiiiua
Passos, esquina ca praça 

'lira.i'.':i-

T?M cnsa do familia lielga
-a^alngam-sc dois quartos com
ou sem moreis, juntos 011
separados; Kua D. Carlos I
n. 6«, Cnttete. (B 1351) G

m

PIANOS 
— Aíinám-se por 6.$ c

conce.tàrii-.e por preços h.-iraii.i-
simos: recebo clianr.do:'., á Ria, dp
Hospício 11. -i-ii. loja, papelaria Tei-
xcirn; próximo á rua dos Andradas.»

íi,-8d S) R

— ]-'orr.ecc-se
IJENSAO. dem c acccctam*se
rua da Alfândega -3,

dc. i-' or.
pensionistas; á
:* andar.

(1903 S) s

PENSÃO 
MONTEIRO ~ IV a

melhor no gênero e lan-.bíia for-
r.c.e a domicilio; Rosário 105, 1".

(319 S) R

ACUINAS do costura Singcr —
A prcsta.Cj mensaes de io$ e a

dinheiro ! tratar cem o agente c ve;;.
dedor da Companhia Singcr, Paulino,
raa do llospicio 11. 22.1, tel. 374G,
Norte; também, se dão ii^ões de ho-_
(__do3, -.'•¦'" (:4fo S) S

MODISTA 
— Fazem-se lindos mo-

delos cm filo e taietús, desde
100$; linho, dc 50^; votlc, .;=>; cha-
péos últimos figurinos, Matson Mu*

Mme. Pereira, rua 7 de Se-

1JENSA0 
— Foriicccse bem íciu,

de casa de família, na rna do
Cattctc n. _£-, sobrado. (1451 S) J

PENSÃO 
— Boa e variada. Rc-

fei.;0c3 avulsas .$200; mensal,
6o$r>-o; avenida Passos 11, n8. For-
nece-sc a domicilio. <:52jS)J

¦^TM cx-negocl.-.nle desta praça, dati-
U do n3 melhores informações dc

su.i ronducia o fiador, ofícrece-sc
paia fazer cobranças dc alugueis de
casal, contaa uo Thesouro c Fretei,
tura. Círta, nesta redacçáo. a C. A.

(2231 S) A

PARTEIRA - P»_S
—Com loiifta pratica, trata dc moles-
tia3 dc senhoras e suspensão, por uin
proeésr.0 rápido c garantido. Acceita
parttirierites cm sua residência, á rua
Camcrino u. 103. Tel. 4428, Norte.

( J 5734)

Partos, Mo-
lestins da".'

Tral.-imc-ilo
dos abortos c
su«3 consc-

quencias. dos
corruueutos,

das eólicas utoro-ovarianas e daa regras
irregulares o prolonttr.das. Asscinhléa,
54. das 13 ás 18. Serviço do dr. Pedro
àlagatliSes. T-!cp. 1009, Ccnt. (R5490

SENHORAS

Creme de Amêndoas *•=¦•
O legitimo está registrado sob o ríi
10.011, e traz impresso o nome da
fabricante pharniaccutico Santos SU-
va, cie.

Indispensável na toilctle d:t3 dsunai
clcgriiiles. Embellesa o rosto, tirau.
do-íhe às rugas o as manchai. 1'úlo
_$ooo. Vende-se 110 deposito. Droga-
ria Pacheco; á rua dos Andradas 45.

(S 37S)

Professores e professoras

UMA 
moça dispondo do

l.oras, o.íer.:e-se a
frSncc. e .portuguez cm casas iíc
n.iüas. Preços módico.; A"
Branco 11. and.

algumas
leceio-.i.ir

fa-
Av. Rio
(.:(.! S) S

TTENDEM-SE cliocadeiras do sy_-
V tema usado naa eãcolas iin.c-.o-

nãos do avicultura; 111 França; pude.
se ver fiinccioiiar; rua José Ue Alcn-
car Cg, Catumby. (1475 -S) J

VTERA.NEAU: 
110 Sitio Bella \ista.S

nensã) mensal 120S; pecam cartões
xplicocivrs, .'.3 escriptorio (U.t-t folha,

(.10! S) 1

ÚLTIMOS INNUNGI9S
.t LUGAM-SE ¦¦» sobrados da tua

.rf-Cameriuo 107. rua Senador P.:n-
jku cos. .e avenida l\is?03 104: trata-
se S, P;dro 55, Iv.ia. (1945 E) R

ALUGAM-SE 
"3 prc.li-s recente-

niento coiislru'ido's da rua Plrali-
ny 57 o £9 ((.onda Boinfim); chaves
.nos mesmo, c tratar a r-.a Campo
Alcrr.i 43. ilocS K) R

25:000$ ^f£
baixos, sí
Ho_,;cío

etn fracç.c;,
_i-prest;rrn*s** a juros

boa c fioKda garantia;
o Lyrio, (1911 S) S

pco:
giict,
lembro 193. (1831 S) R

MODISTA 
— Vestidos dc todas as

qualidade; e feitio . blusas, raias
c costumes. Fazem-se com brevida-de
e perfeição a pr.,;as baratiísimos; á
rüa da Alfândega u. tifi, ?« !u-.-.lir,
sala .U frente. (iS?o . ) _.

TITATERIAL de construcçüo —Yen-
lTJL de-sc, travessa S. Salvador 3...
(Iladdoclt Lobo). (.Í.CS) J

PHOTOGRAPHIA 
— Ofíerece-sc

pessoa habilitada cm retoque do
negatiros pliòtograpliicoa, para aqui,
ou para o interior. Cartas nesté cí-
criptorío, a S. E. (1694 S)M

T> ESTOS pára ,cac"

v_,ctcriuriiuiiu..or ., qL.cm adl0U
um cachorriaho Japoncz, branco, cora
p.rclliãs c corpo tuanciiado dc ama.
r.Ho, entre á rua Direita e Tua do
Carmo. Gratifica-se com 2oò$ooo, a
.'ticni o entregar d nia do Ouvidor
11. «3. Í1S71 Q) J

17SCKIPTURAIJA0
SU ine.r.io iiicthodo

mercantil pelodo proícssór
Pavores da Costa, o professor Mario

Pires, da Escola M-.-nicipal dc Ãpcr*
feiçoamentb, lecciona á rna Dr. _\laia
Lacerda 11. G5, Estacio dc Sá. Aulas
diurnas e hõcturnas. Preços módicos.

13S7 S) B

ihiiiiiis n ifpm-I-. oi-
f ESTIfO E 81STSTEMA HER-
yncil __.«O». RENATOf«9U DE SOUZA LO-
PES, doeente na Fa»
cuidado. Exames pe-loa ralos X, do esto»
mago, Intestinos, oo-
ração, pulmões, eto»
Oura da aathma. —
Ana S. José 30, do 2
às4, (menos ás quartas-feiras). Grátis aos po-hresàs 12 horas. wr.

INGLEZ Iiratico', Mr.
ter garan-te ensinarem _tc:s mezes, ioÇ tncns.es. Largode S: Francisco 36 c rua dn Carioca52, 1" nadar. Vae a domicilio, por

preços módicos. (R-3'09)

TNÍÍJ;K- l,KANCEZ E PORTl"J. (.LI;./., pelos professores: Rodgero Jtcr.v.; preço módico; r-.M <ln Al.í.indci;a 199, .obrado. (253 S) J

MME. JOSEPHINA

IJROFESSORA 
liig-lcza Jccci.iia s0_. idioma cm casa e a domicilio; íre.a Affonso Penna 1G5, casa XXII.

(1237 S) R

1>R0FESS0R 
de inglez _ Lecclò.na cm sua residência ou na doaluinno; rua Jlariz c llarros .1, 346,«-"¦a 5. ___;  (1599 E) R

"D1.0F1.SSOR.Y 
estrangeira—

¦1 Kiisiua Francez, Inglez c
Allemão. Preços módicos c
vae em easa dos nlumuos; na
rim 13 de Maio 3T, sobrado.

(>T 1119) S

11. 133.

Continua a
morar na

rua da Al.-
ia 11 dega

<j 105.

Suspensões Curam-se con.
„, , o 1.LIX1R
DAS DAMAS, do dr. Rodrigues
dos Santos. Deposito: São redrai
n. 127. "

Sarnas Dartliros e bro-
toejas — Curam-
se rapidamente,
cora a BORAW-

XA, á venda nas pliarmacias a
drogarias. Rua de S. Pedro, 127.,

Hemorrfiagias curam-se con>
o KLlXiM.
DAS DIA-

MAS, do dr. Rodrigues dos Saiu
tos. Deposito, S. Pedro n. 127.1

GRAVIDEZ
cebead.

9 -

.05, coir.pra::'.-
mandando bascal-cs, Mt rc-

O?* escreve-, rua S, C.ilns
• Eilaclo de Sá, flooo S) S

w lííA-SE prira fora «ma familia
c vende cm bom estado de r.ovo,

ia guarda-vcstidòs .j guarda-loirça,. Ur. Carn'... Nett. :i. 183,
li :rCi)

O uso coiv
starite do He-
«íatogenol de

Alfredo do Carvalho, cai um callx
;u reíciçOcs, em cuja composição cn:
traai a quina, bola, coca, lacto-pho;.
phata de cal, pepsina panercatina
diaitass c Rlycerina i n melhor' f;a-
rantia á vila da feto e da mulher
grávida, p<-ij o Ilc.iatogc.iol, além
do poderoso tônico ó digestivo, ven-
de-se cm todas as pharmaci
gariaa do Üio o dos Ksíadi
«to: 10, Rita Primeiro do Março.

UMA 
familia qne tem tun pe.tienocollegio, acceita creanças internas

o externas dc quaLfecr edade; po-deudo dar informações do carinhocom que 6ão tratadas; rua Itapiru'
n. O2.  (S.-9 S) R

PROFESSORA 
dc portuguez, fr.-.n-

ccz c iiislrucção primaria, dis-
pondo de 3 horas em 3 dias di se-
mana, ofíerecc se para ca;a de fanii-
Ha. Carto a Maria Alves. 110 correio
dc Obras do Porto. (1822 S) R

pROF
ROFESSORA — Norraálistá cm

imo, lecciona o proj.r__in.iha
priavirio. Vae a dcmieiiio. .Recailos' '- ". 0Í7fS'S)-r

Casamentos 23$ 110 cl-
Vil 5 20Í
reiigioso .
com o 11

,.,_ stia cer-tulocs e cm 2.» horas, todos «3 dias.para provar quanto esta casa i séria;so pagam depois dos papeis prom-ptos: trata-se á rua Barbara da AN
yarenga n. 24, cm /rente i z» Pre-'Ç™. aroxiiiio ao Thesouro, com C«-¦pitao Silva. (R ,;__

Electricidade 7. ín!la!ra5v.e». , e concertos doforça c luz. Attende qualquer cha-modo, It. Teixeira. Tcleph. On-trai 5553. — P. Amctieo, 8o—Caf-tct«- (248 S) M

11 rua do Mattoso

PROF.ESSORA 
de piano e eant^

lecciona 2 vezes por semana,
.. . fora. tendo 1 hora (le

. _)(¦;'_. lüçlo; rua de S-ntAuna 11. 1134.
(18.5 S) K

Duchas massagens, etc. In-
stituío riiysiol.ic.a-
pice do dr. Gustavo
Armbrust. Docente da.
Doenças do cslomaga'
ncurasthcttia, arthti-

tismo, obesidade, diabe1..-. cíc. De
7 ;'.s 11 da manhã. Rua Senador
D.n-.as, 4& (S 1135

Faculdade.
t intestino,

.^ám«a_atói£S^^ ^•.¦^____ií_a^a<--'-- *«-«¦ 'L..L_t'("'.i-i-'--"*---J****— «*¦--¦¦**• 
y,Y__._/____u _____ <_^_V, y/MÍ"
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'CORREIO DA MANHA —. Sexta?feir|tJO do Novembro de 1916

DERBY-CLUB
f rograinma da 21' corrida a realizar-se

domingo, 12 de Novembro de 1916
GRANDE PRÊMIO PROGRESSO

OE
PARI 0 USO DOMÉSTICO

2$000

I* parco - SEIS DE MARCO —
1.500 metros — Animaes nacio-
nacs — (Handicap)
1 ;ooo$, 200$ « _o$ooo

Prêmios:

j — 1 Dictadura .... Ça kilos
a — 2 Dynamite . . , 53 "

) 3 Espoleta .... so "
( 4 Herodcs so ..
) s Le-Voili .... 45
( 6 Diamante .... 47

53 kilos.
51 "

4? "

53 "

53 "

53 .

a' parco - SUPPLEMUNTAR -
i.fiorj metros — Animaes dc qual
quer paiz — (Handicap — Pre-
mios: i :oo$, 300$ c ,io?ooo.
— 1 Y-vonnette . .
— 2 Bueno»«Aire3
) . Sicilia . . .
( 4 Boulanger . ,
) 5 Alida ....
( 6 Beatriz . . .

_° pareô — ITAMARATY — 1.700
metros — Animaes de qualquer
paiz — (Handicap) — Prêmios:
1:200$, 240$ c 3tí$ooo.

1 Trunfo . . .
2 Lord Canning
3 Sucre . . .
4 Alegre . . .¦

_ — 5 Goytacaz . .
,1 •— O Insígnia. , .

4" pareô - VELOCIDADE
,1.50o metios — Animaes dc
qualquer paiz — (Handicap) —
Prêmios: 1 »oo$, 200$ e so$ooo.

51 kilos
52 "
53 "
50 "

53 "

St "

Hi.lorico .
Pirque . .

8)3 Jagunço .
Pistachio .
Zellc . .
Torito . .
Boulevard

Francia .

45 küos
Si "
50 "
Si "
49 "
51 "
45. "-
50 "

ê

5° pareô — GRANDE PRÊMIO
PROGRESSO — 2.400 metros.
— Animaes nacionaes — (Ta-
bella III) — Prêmios: 5:°.°?.
1:00o e i5o$ooo,

Enérgica .... 53 kilos
Delphim. . . •• 50" Aboul . . . -.-. . 50 "

) • Gragoatâ . . * . 55 "
a ) 

" Hurrah .... .10 "
1 " Flaneur .... 57
) 4 Guatambii . . > 55
) s Mysterioso ... 55 "

j 
" - Houli ... 55 "

3)6 Samaritaiio... 57
) 7 Triumpho ... 55
) 8 Escobeta. ... *t "
1 9 Estilhaço. ... '< "

4 ) .10 Hygea 48
) 11 Helvetia .... 48 "

6" .parco — 17 DE SETEMBRO-
1.700 metros — Animaes dc
aualnucr paiz — (Handicap) —
Píemios: 1:500$, 300$ e 45$°°»

Helios 52 kilos
Goytacaz ...... 5o „

,. Stromboli 51
Atlas 52" Monte Christo ... 52 ,,

Mogy Guassú .... 53
7» pareô - DR. FRONTIN -

1.750 metros — Animaes de
ruaimicr paiz — (HaudicanJ —
Prêmios: 2:000$, 400$ e 6o$ooo.

Areenliiio 50 kiloi
" r-l .h Snano . . . . 50 „Pontet Canet .... S2 n

Fidalgo 52 „4. Pcnaco 53 ,
8» pa-eo — DOIS DE AGOSTO-

1.609 metros — Animaes «le
(luaíqHsr paiz — (Handicap)—
Prêmios: 1:200$. 240$ c 36S000.

1 — 1 Idyl, 53 kjlos
» — 2 Majestic 1 „

) 3 Buenos Aires . . 53 n
3 ) 4 Rcvizor .... 53 „

) 5 Velhinha .... 5- „
4(6 Alegre .... 53

de borracha para
extrair urinas, dc

PREÇOS BARATISSIMOS
TUBO üe" borracha fora irii-

.atlor, metro de 1. a, . •
CANULAS de bsreaclia raolle

para onanças e adultos, pa*
ra adaptar 00 irrigador para
lavagens e clystercs, ' do
-$2007 * • >

1CANUJ.AS vacinaes dc i$500

SONDAS..'
diatar
i$50'o,'-i

TIRA-I-BITE d« borracha o
vidro, dc 2), a. . -. . . .

VBNTOSAS de borracha c vi-
dro, dc 1Í800, a,'

BICOS-de' borracha para gar.
rafas e niaroadeiras, do soo

CINTOS E*. fíindáV'dc' borra"
cha para hérnias umliilicacs
e inéuinacs, do 5$ a. . .

CINTOS «lasücoi para so
.nhora, tle 1.$, a.

ATADURAS <le borracha e
algodão,- para conter as ra*
rizes, de 2$soo, 

ESPONJAS de borracha parabanho o toilettc, dc a$5oo a
CllUPETAS de todas ns qua-

lidados ipara entreter crean.
çns, dí $500, 

SERINGAS para -ouvidos

OS MELHORES CIG

FUMO JBBHl FRAHCEZâ
•••¦¦- -¦¦; ;.;.;if,.T-n

O i° parco será realizado ás 12 e 45 minutos. ', - '

Manoel Valladao
V1848 J) 2- Secroturio.

Hotel e Restaurants MOBÍLIA
Vende se o da rua da Lapa 23; Vende-se tinia mobília a 11111 par-

trata-se com o proprietário, á rua licular, ou troca-se por uma bicy-
.Marechal Fioriano Peixoto etS. clcta; napraça Sele n.

a_aria: l:o1 drade. Deposito de pao.
33. A/a-

1 .'.o .1

Loterias Os Capital Firal
Coiw.aníiia de Loterias .aoioaaes do Brasil

E_..racr.9spnbllca3 sai) a fiscallzaçãtj do governe
lederal ás 2 1.2 e aos sabbados

ás 3 boras, á

Rua Visconde de Itaboraíiy N. 45
ihioo-es 3Í2 — 43* -HOJE.

8 5 : O O O § O O O
Por $.800 mn inteiros

Araianhã Amanhã
tt's 3 horas da tarde-3!0—22

3 0:000^000^^ Vor H$ÜÜU, cm «locimos

Sabbado, 25 d® c$e"i»en%e
\'s 3 horas da tarde-tlOO — 3«

IOOiOOO

uxtHi, i .{islulas,
etc, de i$, a. .

(lystere.

m0-
inji-_„à_S_l
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CASA GERAL D ES
Rua Buenos Aires 118

Em frente ú fvnçú, Gonçalves
Dins

Doenças da pelle e ve-
nereas--Physiothe-

rapia
Dr. J. J. Vieira Kilbo, funda-

•Íor e direclor do Instituto Dcrmo-
herapico do Porlo (Portugal) —

Tratamento das doenças da pelle
e svphiliticas.A. plicacão dos agen
tes physico-natnraes (electricida-
le, raio X, radiuni, calor, etc.i
•io tratamento tias molusiias curo-
¦ticas e nervosas, cons.: rua da
Mfitndcga n. 95, das 2 ás 4 ho-
as.

Xarope Peitoral le Doses-
sartz e Aicatrão da

Roupas brancas para
senhoras e homens.
Roupas tio cama, mosa,
camisas Bertholet a

 outras.

Í33-ÃVÈNIDA RIO BRANCO--133 _,.&_0'._„í£_-.9m
(B-SE-OEHSTTrtA.X.) Unho, cretone, atoa»

TV.__._n os articios desta oasa são vantajosamente ™•H™¦ __ ____»^_.____._.«,
conSaL nao somente pela sna supe, ioridadeoomo Punhos O colarinho8,

èSp°e9QS,que deseíiam toda ooncoirenoia. eto., etc.

PREÇO 1$0Ü0
venda em toda a pi

VENDE-SE
Um botequim de primeira or-

dem, no centro da cidade; infor-
nia-sc á rua da Quitanda 81, com
o sr. Almeida, casa de calcado.

1177 J

pharmPí^
Vcndc-se uma bln ".ortida.é

afregttezada e -içraiw
O motivo' dir-sé,-_ '(al-coinprador
Tratar com o sr.)
na drogaria Rodri$
n.. 59»

cliente local

VIOLENTO
INCEHDiO

Era S. Paulo
Oonbc mais um» gloria nos

i_ maito conhecidos c ufaraa-
- dos cofres NASCIMENTO no

incêndio verificado na casa
dos srs. Otto S.hlodtniann e
C, onde tudo foi destruído,
menos o cofre NASCIMENTO,
que em (seu bojo conservou
Intactos todos os documentos
o valores superiores «;....
200:000$000.

O deposito desses af ninados
cofres é A rua Quintino Bo-
cnyuvu, 11. 41. Telephone
208B —- 8. Paulo.

Filial: rua Uruguayana, u.
143 — Itio do Janeiro

o Fonseca,
M.;G.'Dias

J 
'H5l>

Pira açougues, corvejarias, botequins, 'armazéns,
l»it(irias fruetas, re-idencitts etc, etc.
Faliricanta: x*. 2=ju.f fier. Rua Tasco da Gama 166

I-»j>r

FORMULA DE HTÍITO
Approvado pela Inspecturia de

Hygiene c premiado com medalha
le ouro na Exposição Xacional di
1008. Esle maravilhoso peitoral•ura radicalmente bronchites, ca-
arrhos chronicou, -coqueluche, a?-
lima, tosse, tísica pulmonar, dôre?
Je peito, pneumonias, tosse nem
sas, constipaçücsi roti(|iiidap,» suffo
:acões, doenças de garganta, Ia
-yn.ee, dèfliixò asthmatico, etc.
Vidro, iSáno. — Depósitos: Dro
«rias Pacheco, rua dos Andradas
1, 45; C.rvalho, á rua Primeiro
le Março, 10 c .lt; á rua Sete d1
setembro, Si e 9«). e á rua da As
icmblca n. 34. Fabrica: Pharma-
•ia Santos Silva, rua Dr. Aristi-
les Lobo n. 229, telephone 1.400
Villa^.

HYMNO Á BANDEIRA
COMPOSIÇÃO DO MAESTRO

FRANCISCO BRAGA
!\STIU'MI...TA:CÃO DO AU-

TOR PARA 'UNHAS
MILITARES

Preço rs. . . 6$000
Á" venda nn casa Güarnnyi

ruu dos Ourives 11. "6. O mais
i.niiiòrtnnto estabeleci mento de
óptica e cnlelnrla. Fabrica de
instrumentos de musica.

(J .1865)

feís a prestigias
Por que v. ex, não visita a

Casa Hion, na rua do. Callete, 7,
fine entrega 05 moveis na 1" en-
trada de 20 "I" c os seus preços•ão baraliç-imos. Cattete, 7, tele-
nhone .1700 Central. (S 2041

Professora lie plano
I-eccion_ a preços:módicos, duas

lições por semana eni sua casa
ir.S. em casa do áiuiuno 3,.$ooo.
Informações á Casa-Carlos Wehrs.
ü rua da Carioca 4..'Tcl 4315. G;

' ' ' 1.172

DENTADURAS
COMPRASE

quilquer trabalho velho da
boca

OURO E PLATINA
B. Assembléa, 16, loja de

louça. (J 5.15}

CAPAS PARA
MOBÍLIAS

9 peças 60$ e 7 $000
63, RUA DA CARIOCA, 63

Telophono 5971, Central

Mr. ROMANELLI
Professor cstrange.ro, lia 7 an-

nos inora na praça da Republica
ri; S4, esquina Senhor dos Passos,
attende a sua numerosa clientela
das g ás 11 da manliã e da 1 lio
ra ás 6 da tarde, dias feriados ate
3 lioras, tratando com a mesma
attenção como sempre. Praça da
Republica 84, sobrado, esquina
Senhor dos Passos. 325 J

ffl_É"N___
Jéitr/nnwQuÇrií

H--L. _ÂÍ Um d, í7-,.«i..«-*i
DtatMUòm :

Cmts Pmtfir» » C.UO PE JANEIIIO

ACTOS FÚNEBRES

FREGUEZIA DE IRAJA
¦Estação de Inharajá, linha au-

xiliar.
Vendo-se tnnai lioaê situação,

casa com 6 quartos, cozinha e va-
randa ao lado, com 11 metros de
extensão, água nascente boa, vis-
ta esplendida c muito saudável,
canilio para animaes, arvoredos
Wc diversas qualidades, com 133
metros dc frente, 300 dc cxtcii-
são, pouco mais ou injenos, c 100
uos fundos. Preço iS:ooo$ooo.
Nesse logar vendem-sc lotes de
500^000 ipara cima, distante da «s-
tação 10 minutos. Tratar com o
sr. Luiz Machado. (R 1608

Real e Benemérita Caixa
de SocGorros D. Pedro V.

tCvmiueinornndu 

a data
do fallecimento do ex-
celso mouarcliii. o Senhor
1). Pedro V, esta Insti-
tui«;ão faz celebrar 110

dia 11 do corrente. íis O M
horas, uma missa no altar-
mdr dn egreja da Candelária,
a que assistirão 100 orphãos,
vestidos c calçados por esto
instituição, em memória do
saudoso soberano.

A Directoria tem a honra
de convidar os srs. sócios e
suas .'.viiiiiB. famílias, bem us-
sim ns dignas administrações
das Ordens Terceiras, Asso-
ciações o Imprensa desta Ca-
pitai pnra assistirem a essa
piedosa demonstração de re-
speito pelo seu inclyto Pa-
trono.

Nota — Os orpliãòs contem-
piados deverão comparecer
na s_de social, ás 8 Iuiras da
UltlÜIlH.¦

f

Só este mez
*iolõesalO$

Bandolins a 20$
A Guitarra de Prata
37 lt a Carioci». 87

Rio de Janeiro

VjarraiSCta UO feSrtáO ~ m) Umoèiro (Interior <ie Pernnmbu-
co), dé real effeito na cura cia sypliilis e feridas tle <_iial.\içr natureza;

:i vc-.i-.la nas pli.irniacias e drosárias:. Pacheco, rua dos Andradas, 47 c
Orainulo, 1" de Marco, 14 ein S. Paulo, Barroso, Sooros & Ç.*, rua
Direito ti. ii. . .- <M 438)

CHAMINÉ DE FERRO

Grande e extraordinária Loteria 4o Natal
Sdbbado 33 do Dezembro ás 3 horas tia tarde

JSOVO PL-VÍSo :t47-t*

l.OOOsOOO^OOO
Por 56§000 em octoResimos st 70j> rs,

Esto Impnrtariie plano, a.úm uo prêmio miiior, distribuo mais

1 «le 1 .0:000-», 1 <le -: :OO0**, a <ie l •;•>. 0$,
J tle G:t»00$, 10 cie 3:0;iü-i, l^í cio 1:000

e SO «le 48£>sOOO
Os pedidos de bilhetes do interior devem ser att.mpii-

nlmilos tle mais 700 rs. para o porte do Correio e «JJ.jsW«w
nos agòntos geraes NAZAKETH & C, KUA DO OUVIDO 5
V SM, OAÍXA N; 817. Tcleg. LUSV1.L, e na casa V. C.UI-
i»"ll{..I-S, UUA DO UOSAUÍO 71, esquina do beco das Can-
cji.iiiis — Caixa do Correio n. 1.373.

Praia do Flamengo 84
PENSÃO FAMILIAR V1ENNA

Alti_aiii-se bons quartos com to-
do conforto, a famílias c cava-
Iltciro3. Telcpli. 3804, Central.

3!)«l

Aves de raça
I.iq»ida-se um lote de gallinhas

Plymoiitli, brancas e de marrecc:-
de Pckin por preços baratissimos
Rna Visconde Silva 11. 98, bola
f ogo. "

LOMBRIGAS
humano, o

deve serPara exneVir as ioiiíbritra. outros vermes dr, corpo
saboroso XAROPE VERMIPUOO UE PWthbl REMA
preferido-, poniiie , ,

I" -1 E' muilo agradavc-1 ao palndar, tanto assim que c prec.u
guardar o frasco sempre bem atatl telado, para que as creanças mio u

tomem, sttnpondo qne é alguma cal da de doce. .
-o At_m de não irritar 05 in tesimos como acontece com muitos

outros vcriiiiftigos, ó dado tini dó ses muito diminutas.
3. — Não priva as creanças de sens brinquedos, nem cl

«lidas, nem de sua saude
suas co-

,'l> _ Tem propriedade laxaii va,. e por is.o não «-¦ necessário,
.pus

slninpühns.

i o seu uso tomar nenhum pur gativo.
Aniillcado tanto para creanças como para atliillor. — Vioro^j.
Retriétle-sé pelo Correio 1 vid ro por 4$ooo; 6 vidros, por 185.50.0,

c 12 vidrns por ,i5?uoo. Não se acceita sellos nem

VEHBI-SE HA li':©arwsfà
RUA URUGUAYANA, 66

KIESTHIll & FILHO Avenida Passos 106

XAROPli! ADST!H\aifl\TH dn
! QC1NJA. flÁS.CVRtljI.A c

SIMARUBA

Porimila dc II. de Brito; da
Pharmacia Hnspnll, approva.
da pela Inspectoria de Hy-
gienc.
Iíco-í-taclo -rclos mais abalisadds

medicos contra as íiffticçGcs do uu
io _iistr'tf4nlc-tiiial, princi. aliiu-.'e
¦outra as» dlnrrhras rebeldes acómpa
aliiul.-ií ile coücas dyscntcriar, e_ nií
«enterités» diarrhcns da dentiçâo c
:liis convalesrcn.as das febres 'sra-
ves _ das inoiestias pulitionarcs, con-
-rgnindo sempre ranravllhosãs curas.
Uurlo ile usar : víja-sc no vidro.

PU1ÍC0, ..Sooo. rietios.ib — Dro-
(jnria Pacheco, rua dos Antlráüaa 4ij-
'abrica, |iliarmacia Stntus Silva, á

ran Ur. Arislidés Lobo .-!)• Tel-
•.400, villa. Hio ilo Janeiro.

Tubsrcuíoss, Nifasfiiia
Pessoa curada desses . inale?

.-om a fortmila de um sábio, nr
Suissa, especifica na Tiiberculos.
• !e qualquer trráo: com febre, tos
se. dor no peito o i.as costas, palli
lez maareza. escarros, fitslio. e n;
lieiiraslhcnia, causando: dj-snepsi.
pálpitações. pavor, crises nervosa'

'•.mias. fraqueza geral, envia a
receita, damlo-Se endereço e sr
réis cm sellos para. a r-siosla, r.T
coronel Sylvcstru Casanòva, caix;
nostal íi. i.reS, Rio dc Janeiro

(J s.y

Vende-se de 20 metros com 40cent. <le diâmetro, ferro grosso,•iropria nara fabricas. Infoimn-se
á rua Frei Caneca 11. 7, telepho-j i 1." Telephone: 5.09
11= 5092. (M 15..9.

CAHTEIBAS ESCOLARES
quadi-niVendom-se ouasi novaji.

neqros, cadeiras moveis de
preço. Rua Erci Ciinéca ns

todo
9.

central.
(M S...1

CABtflUNlA,
Alfredo
pavaseau

__ __^cvcusr«*^Sr*l~TA "\! -.K>r»n.V
JtíIvurrMln^ije «'tfCi»M(t**"¦"" w m cs** «o w u n.f m. t * mi»

__»<_^3_es_aGu*I,o* •ah* ffiií^M ¦

tp^v/^Wk )y/ir ?ai)_.. \
(l "^yl^Py^WWjff lll—__/"^_V^r 'jr

Coronel Paulino Joa-
quim Barroso

MISSA DE Si.TIMO DIA
Eticlides Barroso, Kduardo

Studart c suas famílias con-
vidatn as pessoas dc suas
relações para á missa «pie,
no altar-mór da egreja de

S. Francisco dc Paula, mandam
rezar, ás 9 i|j horas, hoje, sexta-
feira, io do corrente, por ttltna de
sett muito "erido pae, sogro cavò, PAULINO JOAQUIM LSAR-
ROSO, fal!cc.<Jo 110 Ceará, no dia
.¦t_.do_correiite. i.1_ã_J

i* TENENTE DO EXERCITO
João Lopes da Silva

Sara Mala Lopes da Sil'
va c filha* agradecem aos
parentes e amigos que àssiú"
paiiharani os restos itnrtaas
do seu inesquecível "«tpeso. e
pae JOÃO LOPES DA SIL-

SA, e de novo o.; convidam para
assistir á missa de celimo dia, que
por sua a.ua será •celi .rada, ás
9 í\í 'horas, amanhã; sabbado, 11

I «Io corrente, na egreja da l.auipa-
1 dosa, á rna do Saçranieti;., 1'enho-
, radas, desde já agradecem a todos
í que comparecerem a este acto tle
religião.' '.< iSjçj

Jeronymo José da Sil^a
Guimarães

Carolina Tavares Guini.v
rães, seus filhos, aóra < .
mais parentes agradecem,
penliorados, a todas as pe.;-
soas que sc dignaram acou:-

panlial-os no doloroso transe por-
que passaram com o fallecitiifi-' o
de seu cxtrer.iecido esposo, pi..-,
sogro e parente JERONYMO JO-
SE' DA SILVA GUIMARÃES, c
pede-lhes o caridoso obséquio <le
assistir á missa, «pie terá logar,
amanhã, sabbado, 11 do corrente,
ás^g i|2 horas, na egreja dc Santa
Rita; pelo «pie se confessam agra-
decidos. R 1827

MII

f

Í

MMK. V1EITAS ain-
da mora na rua Maré-
chal Fioriano Peixoto
n. 117, sob. ü 3i4)

Vcnílem-sc, para creanças, senho-
ras c homens, com roda livre e 2
freios, do mais moderno estylo in
glez, grande sortimento de patins,
íootball, capas para bicycletas, dc
!2$5oo para cima c câmaras de ar
a 6S500; ua

Rua Sete de Setembro 182

ORAL! Cura daít.iros, cmpigcns,.
«iczemas e sartia." Rua^.São
Pedro, 12; -••"

13, SENAUOR EÜZEEIO, 13
_Onde vende 'iiuovnis a pr.sta-•ões e cm boa? í.óndiçõcs por -pre-
ns baratos; entrega na i" prestaão sem fiador, Telephone 4113 ! formaçõesVorle.

P»18.
¦ iVelíítt-se i?lBfü49».íi)?»an.%_íí'
glez, .4. ..H'.E..-..Gar_.Me-se- -perfeitcito
íunecionamento. O^f.si'.novo. ;I"

_,, formações na Confeitaria ¦ S. Car-
(S 1231'los — Est. de Bangu'. • (K 1593

ESCOLA NORMAL
Concurso de »c3._3a.S.ssão

Já estão funec-ohando as aulas cspèciács rio Curso'" Annexo tio
Instituto 1'olyglotico, para queraquizer ser atlmiltidò na JlCscòla Nor-
mal no prox-ino concurso. —Quem não sc matricular Ibero, jiãn pn-

1, dera sc queixar se for infeliz 110 concurso. — AVENIDA UIO
URANCO, iu6 c 108. __.

REFBESEf.HÇÕES TRÃSPASSA-SE
nara /'cjótus (Rio llraii.ie do Su!).. um salão cora seis bilhares, liem
Um conhecido còinmer.iaTite. Of-J montado,, fazendo, bom negocio;
crias a Adolfo Scliivá.; IVlotas. para mais iiífo'nil,iç5-S' com o sr.

(Kio Cirande do Su!) Rua Goncal- .Mona, 110 largo de S. bra i) cise o
ves Chaves 55. (J 1C54) 11. iS. R 1435

Em Xicthei rária Jlarcelllos JI 10.

Curo, prata e platina
Compra-se em qu:

na casa que melhor
me a sua qualidad
gnavatia 154.

,.quer estado,
paga, eon for-

, Rita Uru-
J 1476

UMAS eSLLETIE
Legitimas lâminas

caixinhas dc nickcl,
rua. dá Carioca 11.

Gillette, cm
dúzia .1S50".
28, Irmãos

ÉiixlrdasPamas 111 e ro-
o varia-
p.o, do
dr. Uo-

drigives dõs Santos, é ,im agente >«» ^ 
™^;^¦¦v"-_Stír«Bg^*^i^ •

ranle inensiruaçao,
ier'nos etc, c:c.

du-
:athar-

CvVSA MOIÜT/ADA KM
110TAP0G0

Aluga-se uma esplendida casa
completamente mobilada, para fa
milia de tratamento, cora sei-
quartos, duas salas, banheiro coii
água quente e fria, copa, grand
quinta! c demais dependências.
Para ver e tratar á rua D. Ma
riamia 11. iy", a qualquer hora.

(M 15.1-

_ò
po;

Èlixir das Damas ^.^
tambem sobre os intestinos, regularizando su
tn: Uua de S. 1'edro ,11

_ corrige o estado
das senlibras, actuan:
is (uneções — Dc-

127.

ficção entre amigos
«lc unia corrente tle ouro com .32
igrammas, que se extláia hoje, fica
.transferida para 30 'lc novembr.?.

VENDE-SE
Um predio 1

no Leme, com
salas c p'

: dois pavimentos.
seis quarlos. duas

nde quintal. Trata-sc á

T>P.EURICO DELEM
or Ilv. tia Fí-culrlarte rle Mctliciiu. —
«urguuta, nm iE. ouvides e !>• ' cn

j Cura (jaraiitiila e rápida por
Isiislllí processo kovo

RUA DA ASSEMBLÉA N. G3 sobrado
Oas iw úh O «ia tarde

Negocio de oceasião
Traspassa-se uma pens'.«'o fami

liar, situada em ponto magnífico
com 15 quartos bem tuobilailp.,
estando todos alu_ados a familia-
e cavalheiros disiinctos. A cas..
é rodeada dc jancllas, .com bella
vista para o mar. A dez nn-
nulos do cento e com bondes :'i
porta. Preço; nove contos, inclui
sive roupas o prataria. O motivo
da venda é o proprietário prccl-
sar retrar-sc para a Europa.
Cartas a A. C. caixa r. desia
redacção. J ii.56

As pessoas de cor
C-onsecncm tornar os seus cabtlloa

Ü?as. p?r mais oiidulados citi encrespa-
dos que sejam, com o l(j3o«lor nue c
infallivel. A' venda cm tbdas .-.3 per-
Fumáriíts do ia ordem e nn "A- C«ar-
rafa Gríiide". á ru.. UniRuayanã 66.
t> Avenida' Psssss ioC.

n-UF.Tül-XI.O & FILHO
Vidro ,^?dop ócio Correio .$000.
Não sc acceita sellos nem es

tampilhns. Km Nielheroy, droga
ria Barcellos. M__í___'

I • Casa jíksse-vecaLo Alves
1 RITA .IUÍíIO CÉSAR K. 58 —.«-—; KIO Dlj! •jJAJÍI.IKO.

1 

Fabrica uniformes para o Exercito, Marinha. Policia, Guarda
Nacional, cliautfeitrs e Unhas de Tiro, Sociedade., de .Musica c-H
Ranrlciras. Tandieni vende a matéria prima para a confecção dos Qmesmos. — Telephone 1 Ml; Central. '; ' -.-'.;',. Q

>__3_SXZXJ_XXX_S223X5XSKa_SÍ2^^

lOÜFONOEBOAS-FESTAS
(Valido até 20 de Dezembro

de 1916)
Destacando-se este coupon e

enviando-o á PERSEVERAN.
ÇA INTERNACIONAL. 171
Avenida Rio Branco, Rio de
Janeiro, aconipanliaíu de qui-
nhentos reis em _ sclltó do Cor-
rcio uu tfáiáirtpilhas " federaes,
coai seu. nome : eíicndereço ibem
¦lcgivehiicnte í.espriptoíti recebe- ¦
reis, pela volta **.do correio,
nma inscripção cm- seu nome,
que o fará participar ás van-
tagens do Cirti]>o Cooperativo
Predial "Exc-hior" dã 3» sé-
rie, srm mais nenhuma con*'triliuicõo a pagar.

Pomada de R. L. de Brito
(ANTI-I-IIÍRPETICA)

Approváda e premiada eom meda
lha de ouro

Infallivel nas empigens, dar-
thros, espinhas, frieiras, sarnas.
lepra, coiniclifíes, ccaemas, pannos.feridas c todas as moléstias da
pelle, Lata i$5oo, Deposito: Dro.
fiaria Pacheco, rua dos Andradas
n. 43, c Sete de Setembro 81.

1199 J

vfÇPTTWjv 1 1 yfT____l7flx.
ÚfSy&fwSb t_________M'
vfi__i____s™^ \ vwM*r.iiy3

m
Rua TJrugiiayana n. i |S — Calça-

do para liomens, sénlioras c crean*
çíis. Esta catSii *j o que melhor serve
c mais ibarato vende, por i.sso coi.*
vem -visitar este estahc)ccimento.

CÂMARA

Oasa na Avsnlda Atlântica
Alu.qa-se, por prazo 'determina.

!o, boa casa mobilada para fami-
ia de tratamento. Informações
ia rua N'. S. dc Copacabana nu-
narb l.o;;, das 14 ás i'i horas.

• Copacabana -Vsndo-ss
Ci .1 nova, 2 ralas. .1 quartos,

dependências, luz icleclrica, etc,
grande terreno; negocio directo —
á rua Constante Ramos 111.' 

(R 162S)

lira
1 iníuííicicncia renal;- tis cj-síite?; pycíirc-,
da Lesiga, inflátnmáçâo tio prosíata. Dis*
dc ácido urico c uratos.

exiga, nos, gres
A ÜR0F0EM1NA cura a in-ufileici

ne.hrites, urellirites, catarrlio da lésiga,
iotvc cs ;;rc;is e os cálculos de ncido \

üas boas plmeias -Bíi a V de Março 17-O.posiío

Cofres e Riàfradoras

Moondo sempre

MORPHEA!
-. Curas assumbros„s pelo .liovo.c
unico cspec.íico a Spirochctüia-
Poderoso depurativo das moléstias
da pelle e do sanfriic, sypliilis rc-
bcldes, darthros, eezeinas, manchas
c temores da pelle, feridas e ulce-
rações, houbas, rhciimatisinos e
cancros. Deposito: Granado & Fi-
lhos, rua da Uriigunyana 11. 91.
Rio de Janeiro. Vidro, 5?. Pelo
Correio, 8$ooo. 11 602

íJosé Ribeiro Junqueira
José Junqueira Botelho,

lAdauto Junqueira liotelho
c Ornico Junqueira Bote-
llio. convidam as pessoas de

. amizade _a sua familia para
assistir á missa de 7" dia que
mandam celebrar hoje, sexta-feira,
10 do corrente, ás 9 i|a horas, na
egreja do S. Francisco de Paula,
pelo repouso eterno do scu s.-udo-
so avò, JOSF." RIBEIRO JLW-
QUEIRA, failecido cm Leopoldl.
na, Minas. Antecipam seus agra-
decimentos. (lt 1624
ai

Carolina de Oliveira
Noble .

Luiz .Maria de Mattos,f seus filhos, genro e núras,
Odorico e iamilia mandam
celebrar hoje, sexta-feira,
10 do corrente, uma missa

dc setimo dia por alma da saudosa
cunhada, tia e mão dc criação, CA-
ROWNA DE OLIVEIRA MO-
BLE.ás 9 i|j horas, na egreja d.
S. Francisco dc Paula, para a
qual convidam os seus parentes t>
amigos, confessando-sc tlesde. ja••"- '""idos.- íR 1627

OOKOAS E PAJ-MÀS 1)11
FLORES NATUBAES

Prepara-se qualquer tticommenda
Casa Arte Floral

Antônio Joaquim da
Motta Junior

(SARGENTO-AJUDANTR Dó ,
BATALHÃO NAVAL)

Os inferiores do Batalhão
Naval ¦convidam os collegas,
parente., e amigos 110 sau-
doso sargonto-ajudame AN-
TONIO JOAQUIM DA

MOTTA JUNIOR, a assistir fi
missa de setimo dia, que por sua
alma mandam celebrar, amanhã,
sabbado, 11 do corrente, ás 9 lio-
ras, no altar-mór da egreja da
Candelária, pelo que desde já an-
tecipani os seus agradecimentos,
Jièin como ás pessoas «|ue compare-
cerani ao seu cnterianicnto.

Batalhão Naval, em 9 de itovcni-
liro de Í9i(í, R 1810

Coronel João de Bar-
cellos

laura Abrcíi Lima d«
Barcellos e filhos, barorieza
de Barcellos, dr. Affonso
Peixoto dc Abreu Lima e
senliora mandam rezar, sc-

gunda-feira, 13 do corrente, ás 9
lioras, na capella de S. Domingos,
cm Nictheroy, uma missa em stif-
fragio da alma do seu idolatrado
marido, pae, filho e genro, o CO-
RONEL JOÃO DE BARCELLO!.,
c convidam os seus parentes e ami-
gos para assislil-a. 'Desde já se
confessam gratos, Ri 794

Caixa Auxiliar da Çlas-
se Telegraphica da

E. F. C. B.
Jista sociedade mandará

celebrar unia missa hoje,

í

Rua da Assembléa n.i,
trai 1B3?

Teleph. Cen-

Dr. Barão de Santa
Cruz

Praia, brilhantes, cautelas do
Monte dc Soecorro, compram-se c
pagam se 'bem, na praça Tiradcn-
les. ... Casa Garcia.

Ise. üpp!
i; Asscmlilí-a, Si), subrmlo.

(S 8.|n

"A Deposito: Ilüa Ilodrigo bil-
PT \'t\

mnuS
Aluga-se o .grande armazem da

rua Evarislo da Veiga n. 2(>.
nredio novo: para ver c tratar na
¦ua 13 de Maio n. 9. (M !3-t.;

Vcn.lem-sc, convprãiu-scj íro-
m-sc prensas, machínas- de es-

carpinteira ' universal. —
(M 13-10

crever
Frei 'Çaliceu

CRISTA
• 

<_¦ 11«1«. -*.

Gons.

IVSAES EXTREMOSAS^S
iliinhos das moléstias da pel e que
o .Al.OXKTE Dl. R1F0F.R. Rua

4Í2crdès preservar
risàos oucridos fi-

affligehi, banbac-o- co.u
Pedro. i.ir. ¦ ¦

í^^.,^\^^.'<»k"*K'»IK»*í**K'*»*JK«lJ>!
b"maiestic tu
Ks Cl-itrutis finíssimos féí.íos S
fs;.'! mít'1 com suporiores tnbii-g
i' cós do .lava, iluvnnú o Ila- ?t
_5'luí»
% D.,.
? va n. 42-1
.^i«j.i^^)a!^aja5*a;5iB_^rftgCT
Doenças Ci'ií'n í?nrantiíi«

(|3- «. rnnitüi <lo
garganta osbeiva.

IiariZ (retidu do nariz)
OHVidOS processo iutcírti-

llOGa monlQ novo.
Ort. EURlCO Dli LEMOS

professor livre di.-=sa especialidade
na Faculdade de Medicina do Rio
de Ja-ièiro. Consultório, rui dá
(Vssembléa, 63 sobr..dõ, da

GLYCOLINA
FORMULA DE L. lt. DE

liRITTO
Approváda e premiada com meda-

Uni de ouro nas exposições
dc hygiene

Excellente .preparado da antiga
Pharmacia Ra^pail, . empregado
com suecesso nas empingens, co-
iraòhfíes, fW_ifás, tlat^liros, aoné,
panno-j, nspereza c irritação tia
.utis, rttgàs, suores fétidos c to-
das as moléstias epidérmicas.

Deposito: Drogaria Pacheco, á
nia dos Andradas, .15; á rua 1°
de Marco in e 31, c á rua Sele
de Setembro, Si e 00. Eabrica:
Pharmacia Santos Silva-, á rua
Dr. Aristidcs Lobo 229, telepho-
nc. i.|oo. Villa.

i Sua viuva, filhos, noras c
-sobrinhos convidam -seus
amigos e .parenlcr, para a
sistir á missa que pelo 7°
dia do seu passamento

mandam rezar hoje, sexta-feira,
10 do corrente, ás 10 horas, n;
matriz da Candelária, pelo .' quedesde jii se confessam extrema-
mente agradecidos^ (1201 J
iiMia--MiaMnpanB

Margarida Rosa
Barbosa

(Maria llaptisla Paes Lc-
me, seus filhos Arlliur, Ja-
cintiio, Luiz e Francisco
Paes Leme . e fnmi.ias,
agradecem niuito a todos os

que compareceram ao eiitcrramén
to dc sua mãe, avó, bisavó c tri-
avó. D. MARGARIDA ROSA
BARBOSA, c de novo convidam
para assistir á missa quo, por sua
alma, fazem celebrar no Sautua
rio do inimaculado Coração de
Maria, á, rua Cardoso, no Mcyer,
ás 9 horas, hoje, sexta-feira, 10
do corrente, setimo dia dc seus
passamento, e se confessam pra-
tos. (____._"

i sexta-feira, 10 do corrente,
ias 9 . liora., na egreja' San-
ftóariò. do .mtnaculado Co-

¦ração de Maria, • á. rua Cardoso,
Todos os Santos, cm intenção do
repouso eterno de d. MAYARIDA
ROSA BARBOSA: avó do coro-
nel sr. Francisco Paes Leme, para
cujo acto de religião e caridade
convida a exma. familia, todos os
seus sócios e pessoas conhecidas e
amigas. (M 172.1

Rosa Arttoinette de
Souza Cardoso

(FALLECIDA EM NOVA FRU
BURGO)

Seus filhos, genros, 110-
ras e nelos convidam 01
parentes e pessoas dc sua
amizade para assistir â
missa de setimo dia que,

pelo «terno repouso da querida
finada, mandam rezair amanhã-,
sabbado, 11 do corrente, ás 9 lio-
ras, na matriz de S. José, á' rua
da Misericórdia, confcssaiido-se
eternamente gratos. 1868 .1

í

15
c suas conipíicaçõc
prneessos «CRUros
JOÃO ABREU. Dai
t.5 6? 1S horas; 6.;
dro, C.|,

Cura radical por
rápidos. Dr.

8
rua tle S.

X CISA Ql II VENDE
UA11ATO K'

MAIS

Zoraida Freire Ribeiro
(i° AXNIVEltSARlO)

Antônio Vivi Ribeiro c
filhos convidam os part-nles
_ amigos para assistir a
missa que mandam rezar
hoje, sexta-feira, io do cor
ás 8 ib horas, na egreja

<le S. Francisco dc Paula, para o
descanso eterno dc sua saudosa
esposa e mãe, ZORAIDA l-Rüf:
RE RIBEIRO. Desde já se con-
fessatn agradecidos. (M I54h

|
rei:'.

BSNZOIN
Para o embeilezatü.nto do

rosto e das nifios, refresca a
pelle irritada pela navalha.

Vidro 4$ooo. . Pelo Correio,
5$ooo. Perfumaria OR-
LANDO RANGEL.

"A COMPETIDORAS

dá tardo. 146^ J

Caíilfriò de tao
Vendem-se bonitos, felpudos,
¦ancos, raça Tcnerifíe; na rua
icira Souto n. 118, Ipanema.

J i.|uO

RWÜÍA
Vende-se tuna

rnm commodos
Trata-se na rua-
com Virgílio.

bem montada.
parit fáiiiiliá.
íAsscínbiéa 34,

(.1 163S)

TBISPÂSSA-SE
O contrato de uma boa casa,

em ttma das ruas mais concorri-
das desta capital e o mcüiur rio'!-
Io da mesma, rua perto da E. F.
Central, 'está própria para -i'.i«l-
qm r negocib, cn.o não queira•continuar com o que está. uAluguel
tnuito barato. Canas nt._ta reda-
íçSo, pifu aer informado, a Car
TJliho. 4fi6 J

GâSA OE 08D00
ter tle so retirar

por doente, vende
sete annos tle unia

ordem, r.o centro da
cidade bundos á porta á toda a
hora de 100 réis e nas melhores
condições para o comprador, tar-
ta para ser procurado, com as
iniciaes A. T. G., neste jornal.

13:8 J

Por scu dont
para a Europa,
d contrato de
dc primeira

Doenças dos Olhos
DR. RODRIGUES CÁO'

Com longo estagio da Foiidatiòr
Rótuehld de Paris. Assembléa. =f
das 2 ás 4. Teleph. C. -

M 109.

MOELUeiTO
Mediante razoável compensação;

odquirc-sc, 011 arrenda-se. uni car-
lorio nesta capita!, offercccildo o
pretendente toda garantia, Traia-
se diretamente com ' a própria
pessoa, sob reserva. Rua Augusto
Severo 72. Ç 1..0-1 J>

Curo a 1S85Q a irapa
PtiATIJfA a SSOOO

praia, b-:"-.antcs e dentes de den-
trwltiras vrlhas a 500 r;-.. cada um,
Av. Central n. 105. Casa de Cam-
bio. th ''õ-

\"k\;7xA0"q{'í:í! 5I0DIT.A1.
SI-A CASA SEM OAS*

TAli ni-XIIIIHlOV
E' o qne pôde conseguir fácil-

mente, por alu. nel mensal ç modi-
co. todos o; moveis; rua do Ria-
chuelo n. 7, Casa Progresso.

l.Ol.I-EV.UÜ. S. CHRISTOVÃO 3NV 10
Aluga-se este predio com todas as dependências, comple-

taménte reformado, em logar de grande movimento, para bo-
tfquim bar ou restaurant. Trata-se na Cia. Cervejaria Bra-
lima. rua Visconde de Sapucahy 11 2C0.

PHARMACIA
Vende-se uma '..oa pliarma

no Estado do Rio. InfprnKiÇt
Monteiro Guimarães & L., t. 1 c
dro. 1^7. (uoS .1

PRAIA OE ipÃjiY
A MAIS DEM SlinTADA CASA
v a casa ,>-5. .Mligani-rse bor>

j quartos com pciisão. Teleplidnt

CTf**Ka_g»3««teiBg^JBBp-aatfaa-*^

,UTERINAé-Su™:;
í n orlij quo cura FLOBl...

IUVaNÇAS n o Gori-lm.iito
das scniio.-a.s.

Vende-so nas principaesr.liantiii.iMS e na l)ro_urin
\riiujo Freitas í: C,.

c_rt_ass_aso>3_3s

1.UA SENADOR euzebio. ?..
Camas tio ocrbba para casal. -£$.

,^o's .'.5?. ÀòS .0$ 70$ Su c 90$.
toileUes, 00S. tooS 110S a 1.10S; me-
'•ns ce cabeceira, ao$ r,-;3 a i.-^: rusn
ila-vcstiiiús 4-3. 30S iooS a 130S;
onarda-l-iicas 30$ ^íS.^4;? c 1355!
meias niolúlias 00$. tocS 1 ío$. 1 „óS
íi 2,.o$; LUirdaicomidíís, -"S .10^. 45§
ntí CoS; Rt.nrt!a-caS3Cas; iíjò> 175$
;tU' 200S-: t>reco£ ú dinheiro.

Ricos dormitórios, estylo allemão, c
i Capitei, vcivdem.se a dinheiro c ti
prestações. tl^toS)

ORNO PARA LIXOcn
Vende-se

muito grossa
Frei Caneca

uma .simule . cltapa
. Intorma-se á rua
11. 7. (M i;.,8

FUMAS BE SAI mmt Abreu
.liíiU.ii Sofc>t*iial3.'<

Sezõcís^ül ai citas
If.èbr.cs paiústres

Int<-rmittcn.es
!N>_vrnl?.ia9

ülnitii cniilatlo com ns imitnções o falsllicrtçiícs
Onijüos depositários, Brauan .3 Giü & C.»R. do Hospieio 9

Wmmmm
--«:¦¦¦!* , ¦-' 

^ ¦¦ 
:' 'r«>\

%^mêá^!Éã^âM^S
PüliAMl_NTE VKGETAÍ.

Cura rtifli-talmcnto
Tosses reboltius, bronchites,

c.itárriios das criáiions
/.ireiitet, t.nrlns üin 

'& r:,
Hua 7 de Setembro, >ui — Imj

PHJUFtMÃCU
O-ftcrecG-se -pessoa habilitada,

com lnnua pratica, podendo dirigir
uma pharmacia a_ui ou no inte-
rinr. Dá-se as referencias que fo-
rem exigidas. Cartas neste escri-
ptorio, a M. A. (M 15.13

VENDEI-SE
Os esplendidos predios dn tra-

vessa Hainliina 11-. 10. i_, i.j, :6,
18. 20. ,.0, 32, 34, jõ. 3S, 4.1 c 40
1 ['"abrictl da. Chitas) preços liara-
lissituos. mn ua rua Petropolis
(Santa Tlierezri) c um na rua
D. Clara (Copaicaliana) c os' ter-
renos da rua Gustavo Sampaio
(Leme) e 11111 enorme terr.no ho
Cajtt com tro.- frentes"; trata-se
com o corretor Moní. i na rua da
Candelária 11. 20,

Carmen da Rocha
Santos

retiro Pinto dos Santos,
_mrlia da Rocha Santos c

...iliania Alves «la- Rocha,
sinceramente reconhecidos a
todos tine .acompanharam

os restos mortaes de sua idolatra-
da «filha e sobrinha, t_/VK:Vlii«,
iieiu assim aos une por varias
fôrmas lhes iiiaiuicslarani o scu
peitar neste doloroso transe. Ae
novo os convidam para assistir a
missa de 7" dia que; pelo seu eter-
110 repouso, será rezada hoje, sex-
ta-feira 10 do corrente, as 9 ho-
ras. na matriz do S.S. ..acranien

.coiifcssaitdp-sc

NEURASTHENIA
Eu soffri liorrivelmente deste

mal durante muitos annos, toman-
do tudo quanto me indicavam, sem
ter tun pequeno allivio. Hoje.
acho-me perfeitamente boa, graças
a tuíl remédio que tinia easualida-
de me fe. conhecer. Km agradeci-
nicnlo indicarei aos que soffrem
das conseqüências desie mal, co-
1110 sejam: anenun, moléstias ner-
vosas, pálpitações do coração, ete.;
como podem recuperar a saude.
Escrever a D, Ame.ia C, á cai-
xa do Correio n. 333, Rio dc Ja-
neiro,

HÓTÊL~MIRÀMÃR
E BABYLONIA

T.eir.c, a ..o passos dns lianhos dc mat
RUA GUSTAVO SAMPAIO, 64,

Telcpnpne 972, Sul
Nesta praia ideal agitam*se as mai*

límpidas c puras águas do Distfictci
Federá! 1 As de Sai:ta Luzia 011 l'*la*
meiiRO são coiidemnavcis para t-àlilioi
uo menor exame, pelo ..011 minttnii
movimento próximo das galerias do
esgotos do hospital da Misericórdia a
í*n_ rio vias Caboclas. (Doimmtnto'of-;
ficíal dc uma autoridade ao prefeitodo Distrieio).

agradecem.
d isso

II mm
w m•ií

Alui para familia dc trata-
mento a esplendida casa n. .;!'.i da
rua Voluntários da Pátria. Pod.
ser- vista todos os dias das m às
12 c das 1.. ás 1S horas. Con-
íracto por 6 mezes. (R 643

moveis a prestagoes
Querem vv. .;::. comprar mo-

veis eni melhore., ccüidiçõi-s.c por
prc.os baratissimos pois visitem a
Casa Pica, na rua Senador Euze-
bio ns, 117 e 119. ieleplionc 5209
Norie, (S 2042

Driü.ar.íina concreta, com petro-
!co, deliciosametirc perfiiniada com
p.r.::traiiic e escolhida essência, dá
brilho e firma a cor do éabello, au
contrario das demais brjlliantinas
que tornam os cabello.- russos. \ i-
dro, 3$ooo-, Pelo Correio, 4$ooo.
!\'âo se acceita scllos nom estan.
pilhas. Na "A' Garrafa ürándé",
rua Uruguayana, 66 e Avenida
Passos, 10C. l.m Kicthcrpy. Dro-
garia Barcellos. M io;S

"í*emic-se dois
cinco toneladas; 11:
Christovão n. uo.

LUtomovois
praia de

Pílulas Purgativas e
Anii-hiliosas de Brito

Approvadas ie iprcmiadas com
medalha de ouro.' Curam: prisão
de ventre, dores dc cabeça, yomi-tos, doenças do figado. rins c
rbeuniatismo. Kão produzem ca-
licii?. Prç<o. if;oo.

p.ts^oSvios: Drogaria Pacheco.
rua dos Andradas, 45; á rua Sete
tle Setembro ns. St c on. Pabri-
ca: Pliarniacia S.ln^os Silva, rua
Tir. Arislidés Lobo n. 220, Te-
íeplione n. i.j^o, Villa,

**a

Carmen da Rocha
Santos

m Tedro dos Santos & l.o-
«Jr* pes, cm signal de pczar

5 pelo fallecimento da extre-
Ji mosa filha de seu digno so-

cio, sr. Pedro Pinto dos
Santos, convidam os
e pessoas de amizade
para .-isr-istir á missa de 7' «••_•.
que .mandam rezar hoje. sexta-!.!-
ra. 10 do corrente, ás o hora', na
matriz do S.S. Sacramento, pel-
que:-v antecipadamente

_5^55{^8r_-33!SSi"
D. Aurora Pinta

O; filhos, noras, r,e!os e '
«pais parentes de D. AURO-
RA SINTZ, agradecem a to-
das as pessoas que cotnpare-
coram a sen ciiterranicnto, c

de iiovo as convidam para assistir
á missa que eni sen suffragio será
celebrada amanhã, ás 9 horas, na
egreja de S. Prr.r.ci.;co de "Paula.

Antônio Isidoro Rodri-
gues de Gastrò

Scso3trÍ3 Camargo dc
Castro, Renato Camargo de
Castro, Alhcrlina de Castro
Barbosa . mais parentes,
convidam 05 seus pareti.ese .pessoas de amizade para a;s:s!ii

á missa de setimo dia qne, por
alma de seu pae e irmão, mandam
celebrar amanhã, sabbado, 11 do
corrente, ás S horas, na egreja do
Sagrado Coração, de Maria, á rua
Cardoso^ Mcyer, S toiõ

Lustre para enpmmados
O "Brilho Mágico" coititnunicti

uni extraordinário lustre a canil»
sa, punhos, collarinhos c a qual-
quer peça de roupa. Endurece, o
prolonga a duração dos tecidos.

Vidro ifooo. Pelo Correio, :..
Xão se acceita scllos ncm.eslam-
pilhas. Na "A' Garrafa Grande'.

•itriteosl ,1!a Uruguayana. 66 e Avenida
famí;.a! Passos, 106. Km Xicthcroy, dro-' 

garias Barcellos. .^l io_o

9, Largo da Carioca, -g
(G^àndc ít.*mazcni Junto ao portão

da Ordem) +Moveis a prestações, ca^as para
mobilia, 9 p'.-çí-.s, 6o$ooo; òleado
de n,úo c 0,70, ,1 3$..no e 4$oob o
metro; dilo para mesas dc 3 a
5 taboas, óo$coo i no?ono; capa*
chos de 1111 e 1111,10 a 8Í000 «
üSuco.

Souza Baptista & C<•- -

AÇOUGUE
Traspassa-se v.m bem montado,

com bom contrato e moradia para
farnilia; motivo o dono não podei*estar á testa do negocio.

Informa-se na rua Marqucz ds
Abrantes 11, 226, com o sr.' Abilio.

(1123 J

Ouaríos mobilado
cm casa dc fainiiia dft
para um cas.l srm fi-

Altiga-se
tratamento,
lhos, ou a cavalheiro de tratamento^
cotn ou sem pensão. Telephone.
Rua Francisco Muratòri n, 16.

(M l.o**.
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tt ^ UOKREIÔ DA MANH&~Sexfa-felKMlO fle Novembro <lc iMft:

barbeiro i

ABBzar Ha ciIsb.
Apezar Uiwn,

ífBOO - Esprcrae9P»letot9dcmouS8"elÍDC, para barbeiro ou escriptorio
;« — —- 1 hoa calca dc brim escuro. .** ~ WÈÊÊÊÊÊÊÊÉÊSÈÈm

OR —

93
9* a lo» - SctaSS de brins purdo*; branco e listrado?

BS 1BOSSOS fljg!

16Sa20$
169
188
20$
SOS
258
458558 *

1=Hbmí de b im de liího, para rapa,..
1 ópS1 Sstume dc brim branco; ca[ça com bainha virada.
1 superior paletot ao alpaca sedo. vaie 308 !
i bom terno dc casemira amencana de fantasia.

mesmo terno para creança. ... d ,.
bello terno dc casemira do enr, preta ou azui, icciuu ul ta

1 soberbo terno dccheviot preto, do puríssima Ia.

TERNOS de paletot, fraok, smookln9» sobrecasaoa e casaca,
SOB MEDIDA, por preposlnerívels^^

INTER!'-
A ALFAIATARIA GUANABARA envia

tòsravuras, ohsin md.i o modo faclljmo
degqu..lqiièr po9So. tinir suns medidas
sflni o mVihor reeelo de empui».

Pedimos auc não coninndam uma caaa
mlMel1" ordem, como a nossa, eom
outrôs sT-m «stock > c »Mgte

AUÜANA1ÍAHA e a m .Is ?g»$$[gg?
ditada casa quo vende imra tor» e wjj
mo toiln a responsabilidade nas -uu»
confecções. w«w«iri

Pedidos a Carvalho & Feneir.i.
Rua da Oariooa, 34 - Rio do Jane]ro_

ST*-* 19 ^H*^^*<£ &1RI C* Amm ^** ' ^^ » ffiBB ^^ ^8jF Ov ãt ^) g. M

Vende-se .«ma mobilia para liar-
leiro, sendo um lavatorio de mar-
more, uma bancada com gavetas,
tres espelhos, um esterilizador e
cadeiras, tudo cm perfeito estado;
para ver c tratar á tua das Laran-
jeiras n. 404. l&9

PREDIOS
Aluga-se o esplendido <i moder-

no predio da praia do Russell
n 4S e os da Avenida Sete de
Abril ns. 603 c 611, cm J»ctro-
polis; trata-se na rua da Undc-
laria 11. 20. com o sr. Moniz.

(J 1Ú66)

PHARMACIA
Vcndc-sc uma nos subúrbios por

6 :ooo$ooo, ¦ com sortimento e com
moradia para familia, fazendo bom
negocio. Informações, Granado
& filho, vua Uruguayana 01.

Í110SJ)
14'" J

Ouro a 1$B50 a gramma
Platina, prata, 30 a 60 réis a

Kramma, brilhantes, cautelas do
Monte de Soceorro e de casas de
penhores, «omprpim-se á tua do
Hospicio n. 2'6. hoje Buenos
Aires, única casa que melhor pa-
Ka. S'.:io.io

QUEM PRECISA ?
Vertrlcm-se 20.mesas de tronco.

60 cadeiras com capas o mal»
titensilios da 

'.ieiteria Ypiranga, a
travessa de S; Irancisco de Pau-
Ia 34; tratar com Victor Corre»,
rua Barão dej São C°n«alo n. :o.

}¦im VIRGEM
Trceisa-se de duas para tirar

lenha e madeira dc lei, nos sc-
guintes rios ltstrella, Guapy.Mc-
rity. Villa Nova, Suruliy, e Magc.
com porto dc marj proposta a il.
Bittencourt, á rua Theodoro dn

¦¦:¦¦¦ --¦zmmmmmnitim*m™niTmm™

S «ji I Silva n. 34. Rio- ° 'O-'3 '

CHÁCARA DE FLORES
fr^è $í ^undos^mí
xo bem cultivada. Na estação .ie
Honorio Gurgel (linha Auxiliar .
RuaAracy (Villa Santa .Thereza).
Trata-se com o sr. Almeida, a rua
d"Alfândega 22. sobrado. 1380 J

Moveis a prestações!!
Só na Pgbrica Veiga, rua Sena-

dor Euzebio ri, 222, avenida, do
Mangue. Teleph 5234 N. Pçdir
prospectos explicativos a rua Sete
de Setembro 211, .loja ou na va-
brica, Senador Euzebio 222.

1502 J

ATTENP
Ao Chie Parisiense, ternos sob

medida a -prestações, variado sor-
timento dc casimiras estrangeiras
e nacionaes; entrega-sc o terno
ria primeira prestação. 'Rua Sanla
Anua'66. T. 1756 Nòrtci Adplpho
Kans & C.

S ODEON Companhia
NNNNMMMM» ???»?»??????????»??????????nnBmatographica * Y

Brasileira
 , 

" _„„,__„ _ «s !irti«tn<« <le «rrande nomeada e belleza

or-.i inins iiinji-ca;..."^' - 

j\. IVlocidade
<io Gor

Um romance quo émn mimo - Trabalho ^^j^*1" 
de

grande delicadeza, da artística fabrica GAUHOXT

Interprete principal: Mlle. FABIBNNE FABUÉGES, a elegante
. e rormosa artista parisiense

Demais interpretes: Os srs. Ohampigny, Freval cMansondos
theatros parisienses

mtrmmmmm^mmwmmrmmmimmimmmmmm^^^ ^^ 
'^^^^-O

Coifato PATffl Amplo
Arejado

—Traüri-R^^^^S
-wn„ 11 Afsn.iLENACELIAT; <«mimosacstrolla

tio piwvo !•.•• toiíriiéo ao Brasil .
TTTTiTOCARMIxNATl ò »rtista italiano de gesto. Tordadci-
T17LLIO CAJ^^jte elegante e do grande^mnioada

V^MM 3Ç X* ^2^LmtTJSr

DUAS ARTISTAS QUERIDAS DO PUBLICO

MisS PEARL WHITE
MHe.i&PIEMO$WKA

o-unico cinema quo consegno
inlroduzir na Avenida os filma

dc a\onturus apresenta á sua escolhida platéa
desde hontem «_.„«.....«

AS AVENTURAS DE ELAINE
interpretado pela heroina dos famosos Mysterios
du Nova York. A audaciosa mulher quo so apre-
senta agora mais arrojada nos seus trabalhos dc
aventuras causou a MIL.fIAF«3!* dc pes-
soas quo assistiram ao primeiro episniio o ma-

ximo de interesse, o excesso do sensação.^
Continuação do !• episc-

dio — 4 partes
¦

CBWFIS..ÜSL
EMPRESA PASCHOAL

SKGRETO, 
' -...

Companhia Nncioniil. tma*ai\
om 1 de julho de 1911 -.Uu»»
cai» soenica do actor Eduardo
Vieira-Miiestro da orchostra,
JosôNunes

HOJE 10 de novembro HOJE
Na 1' a 2' sessau — A'ã 7 o

8 31*
Reprise da peça dc costumes

gaúchos,1 original do
Raul Pederneiras

c Luiz Peixoto, musica
Paulino Sacramento

HOJE

COMPLEMENTÕDO PROGRAMMA .__,-.
GAUIVIONT-ACTUALIDADES%mW ÀW'* ^mW * ^ m ^""^ " _...,, ¦ . n^oml-i-.-iiie do trop.-is niiEtraliniias no Havre. — A graml.n cor^^ .,  !-..«. A \nnA (clmnciU) — UCaCllll.a...lie Ul. uu '=..,_ ,„„-„.,„„.< ,n .inr,tns ntíereciilo

,;;,;,-,, ,»-,„c.o, com os .egiiintc, ..uailru,: A MODA (circos) - Ue^SSJ™ ....,
Servia—As

etc,

A srüiwlo cohtcrciicia
,,,.,„.. ,,....., ™ .-apntos ofiereciüos pela
bamlas dc musica ias Carabiiiciros italianos

t- America, 10 -»•"=,• "" \ü -m pjríb —Novas tropas rwssis <ihq ucs^.."...-».. 1

'¦EliliKIWIW
I

üiniani»

iSSf ; 
¦'

IFSWÜíIIIjWI'»!»»»»™»™»»1™1""""""'"" ¦*'"l'*'il- _ _m "bCIIMEJN-LA IR>S |
EnfrSfcT^JimioT-f- Rua toJà_óo^jfc|

BtOJE • Repetição de nui suecosso Q HUJb|
^3m matinée e «olréo |

üm programma brilhante com 4J!ms fle succjsso g
Os Subuiersiveis Braaieiros i

üm fllm quo:todos, devem ver; -Trabalho nacional|
¦:¦ "¦ completo','hitido. I
A SOGRA DE B1LI1E RITCHE |

üma estupenda comediu em 3 P^tes do Ufa- |liiado artista |
¦ & wiuiãêr do» soaa.la.OB =
I GpandídSSo aventuras niysteriosas, em 4 partes, I

«ÜO DéStí 11U10S em q.io somente apparoçem|
pts o^mi\.-s dos arustiis ¦ ¦___ m

i SegttTrdTfeT.a. ipr^^^^^f gKg |11.AG0. «V partes. S^^f^^^^ís^^jjí|
IHIIIIII

u NOBRE JJ

Aventuras de Elaine
•tr ">a:-t5&^v^'

C1NEJPALM
IiE CINEMA DU GRANP MONDE

ÍLE 
CINEMA PES ÇELÉaRITÉg

Um crandioso piogramma: Dois dramas ninp lganUS ,
Duas grandes actrizos om competência>mr9actos hoje: 9 ACT0S

m ~~&' 
FILM DA SERIK aTItlUMintALi.

i O MELHOR E MAIOR PROGRAMMA DA SEMANA

Quanto pode o coração de
uma mulher!

Brillíánto exito da compa-
nhia na sua tournée ao

Uio Grande do
Sul

3VT» 3' sessão

li
A's 10 Si*
tímiiiIIU

Edição da grande fa-
brica Kclair —4 actos.
A alma feminina tocan»
do os raias da sobre-
humana gr-ndeza! —
Um íUm que appolla

1 pura todos os :imig09
dn Bom !-Um entrecho
qua só nio fura chorar
quem nio tiver cora-

11 mm.
num lypo do ontevno»
cedoni grandeza que

prometto an maornani-
mo coi acio das benho-
ras Cariocas as^mais
poderooas vibrações do
piedade o alegria mmi •¦«¦¦¦¦^""~"^^"¦^

Os espcctaculos começam
pclo cxliibição do films cino-
matographicos.

Ainanhü:
420 e A' RÉDEA

SOLTA

„\uu. em. * pui "-¦!>• „„„„,"._ .r.iccta o os seus iiiijun «
bella comçuia «m 3 par os.- ¦Gige.w:_o >Q 

^.^ u m
:u-,rda. ;Ufoveiiionici! L SS^^^-a-y—bBbMsSMI

Rua 7 fle Setembro, 237sobrãdo
Grande desafio^ \\ y

,0 mais rica c confortável salão de,.Ijilhafcsfdcstfi capital.- ^ K§
.livididò em cinco "mátcli^dc, bilhar (le 2 horíÉpor dia:,que 1cw;o"gar 

no dia 17c das ! às 3 horas" da tarde, dia 20 das 7 as,o horas
da noitei dia 23Í das : ás 3 boras da tarde; dia 26, das 12 as 2 ho-
ns ila tarde dia 20, das 7 ás 19 da noite. ."S 

O campeão bri.s-le.ro Luiz. Madurei» dará meio jojoa otjalquer
amador desta cidade, exceptuando. ao sr. Manoel Ilarbosa ao qual
dará um terço dc jogo, o este dará aos restantes o jogo relatno.

O oro"rictari-J deste estabelecimento dará dê prêmio ao. vencedor
a.rmantia de ioo$ooo, além das importâncias que attingir a inscripção
dos amadores nara o presente desafio. .-¦'¦"•-.';'-.'¦"<

Ssçripçao pura cada amador será de 2o?ooo, c sc encerrara
110 dia 15 do corrente, n

A narlida será jogada no bilhar n. 1. .... .. -,.
j,i_ d, _ o resultado de cada série, ficara fixado no salão ate

o dia'ío.'dia '>oste-!^- '- '•imo "match".

Rio, 9-11-1910.

A dosolda a pulso pela çppda ^M»-O Incêndio de lum pavlUifto -üm auto-
inovei atlrando-se contra ;a' ea«*a om
ehammas. As mata ¦otúte* 0.n*eIslPIp1SiiEas
pela mais ENCANTAPOkA EL.A1NB.

'NO 
MESMO PROGRAMMA

A comedia sentimental

Em ensaio 5—Dá cti o pó.
S 1044

A% ÜW£MW«»s» bv«««-««»w«-

cm iiue desompenlia o papef do dupla protaconista a
tompra groeU 0 Utoquírlda Mlle.jXapierKoswK-a^

•nr Somente na matinée —Domingo!

LOUCURAS DA MOCIDADE
oúAS PROEZAS DE UM URSO

Alerta~.miO«inho8do>athé!Bi|et|zadai 
^

!??????????????????????????

DO

CAS1N0 THEATRO PHENlX|
Últimos «"Peotooalos

HOJE-Sexta-feira, 10-HOJE
A'8 U-A'8 » 3|t^ I

ü

Estro programma:

HEIEHA lUIU

FÁTIMA
MIRIS

I
H
Q
I,

Programma atrahonto! Ver
dadoi?^ novidades 10 maior
acontecimento theatral aa
^...Qlirtnrln ¦

i'ro\imanienta - Lstrea aa
companMa Adellna-Aura
Abranchos » iJiJ

ouo parto amanha
iira Montevidúo, a

jordo do vapor m-
gleü «Demorara».

opm1 5 actos - Edição - Um fllm que nfto poudo ser vist° po

SEGUNDA-FEIRA

O Cinema A» Eli«
to — O Cln''nii»

Chio o líloBSinto_ CINEMA AVENÍDA_ _ _
_5*=^  — «_-"-.i: :z.»..An -Wni«n «..«idiPíi SEGUNDA FEIRA

Orcho«tra no Snlfie
«o Ksjicra—Flores,

l.u/.ii.s 11 Ooni" rto

Escravo de Lucifer
Vibrante drama da vidarcal-da ^^^^^oSStLíS:

^SSpW*-^^^* ° PrÍmCÍr0 nUm0P°-d'
Semanirlo Animado Internamonal o

JORNAL DLUXO
... _ l».Vami miinrlinl.

WH##HMH$(lMlíIMHH«Mt»MtMM^

com as mais rcccnt.es c importantess nov idades c rçportngoMjnundial.

13 do corrente - 13 úo corre te
o tnais sensacional, -n mais.RUrprov
hendonie, o mais .Hcslumbrant^, o
miis ntiiiilionto- lloraanro' Policial
desempenham) rola mais arrojada,
auiluciosa o corajosa ' mulher a.110
>c<:onhoce no mundo cinenuitogra-
phieo no illin do l'S seiies :

Ã ÍÃulher
audaciosa

.\ 13 do correnfo. a 13 do Novi- tro
ii .Mira niaistraljaltiosa, inaU cut. i a

| n s-irRs cjuc so apresentou ufo. i a
il.itn. . -

^—B——^mÊm^'a^mT^

nV/U Ei Zk£$M}M-ü iiENRIQUBAVVES -rr
rrinicira o única reprcscnlaçao da trjgçga lgP»^d 'Ptnteada .

f«p [LE»'SAM*mW^-mr |_ - tir,M_tflItr. ALVES:. 1

portugúez

"ciHoui: i'KÁX(;oi.s

E- POSTA EM SCENA COM U ™«A ROUPA •, '„....cJitocnci.-i aiito-biographiça pelo actor
HENRIQUE ALVbS ."Como vim parar _aoJheati*!?l

I3E3 %^s±.*r*~r: ^___—HEr,álQUE-ALV1

I

1

'CÕMPÉ^RÊST ^!a-aks"
MIorcmc..

HE1MR1QUE ALVES
MARGARIDA VELI.OSO.

•O cíÜpStYSip por CAR1.0SJ.EAL

ti.

Siirapuioso, sçcnorios -.^feSo 
^^ 

»«• Guiniarqcs, áVruaydo^.Jo^n.^^

M r.cl do « .l.ueiarV..i.£^ '^ 
CAPOTE «gg^,,,, , , , , , , p ; ,f t » ! IIlUliB
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Kslróa dascnlíonta|\rafcnuil
«EXTÃ-FiaKA, io tiB '.MOVEM

B«0 DK '»'SinPd11 neiro; nPco

Sí oriSial do cicriptor israelita A
SflIOK'.

J)as Leiben
vou a Fran

(A VIDA DA MULHER)
' - rrolacuaisaiiii sria. <\. s»se'

4 !1. SilbcrUcrd.
O espcctaculo coincçara

^-fééé,,, ... ...,„h nn _ 1'NlVKlt-
ÍAft^W0ÀTIOS>M»?.I«^
Máximos M«r« — Avenida KM --i""
ta'] - Tçlcplion*, .629 ^.-'l;:Elas;* wkucu" w ^'?

.'ro*priíiò des "frór.-s Fr-inçois". —'
Grande ConipaBriio c!|H25trt-,. Ry-'•Me. rt do-v.irictí-s. - sons Ia'dircclioii iK- xr. .1 e.-iit Fr.-.nç.iii. —
i^....^. ponr tourc rAmcrique./pn
Siiil — Uua ii.ii Laranjeiras, jun-
to r.o Hotel iMclro;a!is
Circo dc primcirii on!rm cdiii panno

Impermeável, illiniiinailo prolusiiineiite
;i luz clectrica com niolar .propçio.

H0J15 — Estréa — Cr'an<üps63:.C3:
pèctaculos — lJsUaordinr.TÍ33V!iio'vlda-
les -¦ Um conjunto ile ;.: artistas eu-

rr.pc-.is e nacionaes de primeira ordem.
.¦\si;i troupe tem trabalhado nas prin*
c:i:3ca cc-.it.ies da Europa e todo n sul
da ' America c itltiinanieiito iiltinçaildo
o» maio::.-, '.sliccèssoi nol theatros
Republica c -S. Pedro do LVlcantara,
da Capita! l'c.!.'ral. . ,O lciuiiia da comranliia >: — l.J.;;
XO, ORDEM lv MORAWDA.nE';,
sendo os espectacnlos yuranicnte fariu-
liarei.

Aos domincos e dias Cenado3 —
GRANDIOSAS MATIXIVES IN-
FANT1S. ái 2 i\2 da tarde, com
¦-.'oius.i distribuição de boniboas ás

cfcançíiSi
Xão se suspendo o espectaculo cm

caso 'de cliuva por ser o paiino novo
c impermeável; ficando aíi exmas; tfa-
ti-.tlrna cm coutulcto alirigo. — Eiin-
cci'.cs diárias. To-ios ão Circo liran-
çois. (S ip.|S)
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O chimpansé illustre, afilhado de

um glorioso poeta brasileiro ^
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I CINCO ACTOS |i|

I Theatro Repubítcíi

HOdft cim«nto ar i^tlco "rBèi

DA RECLAME

,43 em

Ündissima musica - suecosso dos 
".oouplcts. 

do iflltASI-
LKIHO no 2- acto I

nortUBtiM-pcIo actor Gavi ENRICO;V<\LLb. l1)L!lLUl
BuaItü MISE-UN-SCKM-: DE CAHAMi A- - c,.

A scniir: A novissuna operou 0»Db.Qülv,.t.A^iT
MHíb-AMÀNIlA: O HEI DA ^RECLAME - Domingo

grar'ai iimiTief Iev0naa das 10 as 6 Horas no -Jornal

Ido Brasil», etiei-uiá n» theatro.

HO 1E^JEXTA-FEIRAJI0_=^ÒJBÍ
A'a f 3| 3 SI3SS.ÕEãí A'a O 3i4

A notável peça om 3 actos <«e 1IENI Y BU1E0X,

O maior exito
da Coineclie

Française em
1913

Simonc - CREMILDA D'OLIVEIRA
Nôtábllíssimo trabalho do dist ineto actor Alexandre Azevedo,

Moveis dl MARCENARIA BRASILEIRA.
MISE-EH-SCENE do actor Alexandre de Aacvcdo.

SE3UNDA-FEIRA. tj
EVA, de João do Rio.

JPaIacojrhcatro_
Orando coraoanliia Italiana

do operetas VITALE
(Cyclo Theatral Brasileiro^

CINEMA AMERICANO
> .«• ,-...__: .. i:....n 5MSn Imn nnntilnrlnrps —— Opp.hnci.pii i1p. !• .iiOmaiordoRio-gnasi ao ar livro - Não fotti ventiíõKre

E m presu Palmeira — COPACA BAN A

SMOHE
CINEMASTAR
CINEMA STAR
CINEMASTAR
CINEMASTAR^
CINEMASTAR

Festa artística dc Alcaandre de Azevedo

Amanhã, ás 7 3!,4 e 9 3!,4 SIMONE

Aiaa.aiiâla,ã. '^9
hilhotos dêsdo ja a venda

das 10 da iiianhl à3 6 da
tarde na Avenida Rio Uran-
co 11. 133, Casa Ivpcs l^ur-
níndos à C. — Telepliono
c. r,"3.
SEGÜNDA-1'EUVA

G1UKDB FESTIVAL

Orchostra de !• ordeni
Limpresu vnimmnt — wrfluiiuimn

HOJE- Grandioso acontecimento cinemãtographico-HOJ£
MAGBMTOSO PUOGltAMMA NOVO

constituído por duas maravilhas citicinatographieas, merecendo especial menção
crandioso trabalho, que constituo a aurora da cinemíitògrapliia brasileira,

concepção do poeta Oscar Lopes

PERDID
cm 6 surprehcndeiitca actos

Am 
- wovvfrTjif Finíssima comedia cm O maravilhosos aetos, tendi

I .U \* I I B*\ \_t como principal interprete o práhde artista AL-T-Tm.* * * '-'^ BHUTO POLO, o artista querido do Ginema.
a XA.gm.mm. m.21 m. Sabbado, DÜ Chie, dedicado ás Exmas. familias dc Copacabana

UE*CT6XXÇ&w um programma sem confronto, Bortini e Botty Nanscn--
sensaeionaes lilms PriucozaEstrangeira c Rosnrreição rto nina Mulher.
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