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EXPEDIENTE
No edifício novo do "Correio da

Manhã", no largo da Carioca
n. 1», estão jii funccionando to-

das as suas secções, excepto as

o.firimis, quo cm breve estarão
também ali iiistálladas.

São os seguintes os nnnieros «Ios

.ossos apparelhos teleplionlcos:
_t.da_.ao. . . 5698--Central
Gerencia. . . 54-__- (j
Escriptorio. . B701-
Officliias. . . 37- Norto

Os funecionarios
e a Câmara

muitos perseguidores. Pobres fun-
ccionarios, á custa dos quaes foi que,
•desde o principio, quizeram 03 ora-
culos das nossas finanças concertar
o Thesouro, como se da sua -ruina

fossem aquelles os culpados. Averda-
de é que justamente os responsáveis

pela nossa desgraça e vergonha fi-
n.nceira são os políticos que apoia-
ram os governos malvcrsadores, de-
lcpidadores dos dinheiros públicos,
quando não foram elles próprios
03 primeiros a tirar o melhor
quinhão de proveito, para o pro-
prio bem estar, luxo e formação
dc pecúlio, das delapidações. E são
esses políticos que apertam a corda
ao pescoço do pobre funecionalismo!

'Bem pódc ser que o Sc_ad,o, num
movimento de consciência, de 'hones-

to remorso, reconhecendo _e culpado
d. mal -do paiz por que estão
innocentemente condemnados a sof-
fter os empregados públicos, aca-
lie com o substitutivo, e deixe
a-, coisas como estão, sem se
preoccttpar de economizar uns 2.000
centos, que . a quanto .monta tudo
quanto ise pôde conseguir com a pro-
jectadiv reorganização, á custa de
duras privações para uns brasileiros
e suas famílias, e de absoluta mise-
ria para muitos outros.
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Tópicas _ Noticias
O TEMPO

Madrugada lindíssima, cheia de céo azul.
Durante o dia, o sul brilhou orfíúUtosamcn-
Jç, des.ipp.-ircccndo eni delicioso crepusculo.'1 ciiípcratura máxima, 26",-; mínima, nj",3.

noXTEM
Camltlo

fO DlS A' VIST*
I-Sl.l- 123I64

$716 $726
$730 $7-5$660

SS62
2?IJUU

Praças
Solire Londres. .-' 1 v .," 1'aris, ..*»*," ll|,iiiiburgo. . _ ¦" lialia" Hespanha ...." Portugal (escudos).

. Hiienos Aires (peso
ouro)" Nova York ....

Bancário
C. Matriz

Café — 9S400 c 9*500 por arroba pclo
tyno 7.

I«ibras — 20$.t_o.
Letras do Tlicsouro — Aos rebates de

5 i|a e 6 por cento. '
na»»

4S005
4$"3

i_ 118 a 123I16
12 i|S e 12 51,12

HOJE
Paga-se na Prefeitura a folha das adjun-

tas de -a classe, de letras A a D.

A carne
Para a C3rne bovina .osta hoj- em

consumo nesta capital foram af.ixados petos
marchantes, no entreposto de S. Diogo, oi
preços ile $700 a $800, devendo ser co-
brado ao publica o máximo de i$ooo.

Carneiro, 2$; porco, i?_:ao e vitelln, $900.

Approvou, hontem, a Câmara dos

Deputados, cm terceira discussão, o

substitutivo da commissão de Finai*

ças á emenda io do orçamento da
Fazenda. A. emenda 10 é a auto
rização da bancada sttl-rio-grandense
ao executivo para reorganizar todas

as repartições e serviços públicos,
mas ad refcrcndmn do Congresso,
sem cuja approvação não entra em

execução a obra do governo. O sub-

slittttivu da comniissão é a -mesma

autorização, mas sem condições. A

lei que fizer o governo, em virtude
dessa autorização, é logo executada.
Su a emenda não escapou á censura
dc inconstitucionalidade, por impor-
tar sempre uma delegação dc attri-
bliição do legislativo, que em caso
algum lhe é licito fazer, que dizer do
substitutivo, prescindindo de todo da

intervenção do poder legislativo? A
Câmara, com a approvação do sub-
stitittivo, requinta no arbítrio e na

prepotência. Mas, como na tnonarcliia
dt grande Frederico havia juizes em
Berlim, na Republica do Brasil ba

justiça federal, e esta sem duvida
an parará os direitos feridos por se-
mclliaiuc lei, declarando-a nulla ou
inexistente, por violar a Constituição.
A reorganização autorizada pela com-
missão de Finanças o que produzirá
sãe a desordem e a anarchia nos ser-
viços públicos, além de acarretar des-

pesas ao Thesouro, com o pagamento
de ordenados reduzidos ou súpprimi-
dos, a fura indemnizações, a que a
União será 'fatalmente condemnada.
E' uma economia ás avessas a resul-
tattte dessa monstruosidade, que a
Cantara começou a votar hontem e
que muito provavelmente acabará
hoje.

iRccusón a maioria a votação no-
minai requerida. E' fácil descobrir
por que. Pela votação symbòlica,
aitonyma, escapa o deputado á re-
sponsabilidade. O seu nomeie funde
o. desapparecc no numero, sendo sem-
pre possível a allegação mentirosa de
não haver votado no sentido provo-
cador de contraricilade, que lhe in-
teresse desfazer. Nem sc explica de
outro modo a attitttde dos deputados
que fizeram aquella recusa. O resul-
tado da votação foi o de 8" a favorc
31 contra o artigo l° do substitutivo, o
único que foi votado. Só uma ban-
cada votou cerrada contra o stihstl-
tiiiivo, a bancada situacionista da
Bahia, que seguiu a orientação do sr.
iSeabra, revelada cm entrevista que
deu á imprensa. Acompanharam os
haitianos amigos do sr. Seabra dois
dos seus adversários, os «rs. Antônio
Calmou e Pires de Carvalho. Estes
não votaram só por politicagem, ou
para agradar ao governo num caso em
que é dc presumir o desagradassem
os contrários. A votação conti-
mia hoje, e não lia quem duvide do
resultado. 'Será o mesmo de hontem,
guardadas até as .mesmas propor-
ções. A maioria acompanha, sem se
dar ao trabalho dc examinar os as-
sttinptos c de consultar a própria
consciência, o sr. Antônio Carlos,
o /„„<•, porque este representa a
vontade do presidente da Republica.
As situações dominantes nos Estados
precisam do apoio do governo federal;
não lhe podem dispensar as graças e
favores. Agem por isso as suas re-
presentações como as maiorias no re-
gimen parlamentar, que acompanham
sempre o primeiro ministro, que é o
chefe do governo. Mas este é ttm
delegado da própria maioria, 'de ma-
ncira que afinal a maioria . que go-
vernn. Segue o primeiro ministro
cmijuanto este lhe merece confiança,
sc o não (lerruba. No nosso regimen
presidencial, a Câmara segue o pre-
sidente da Republica, vota como elle
quer c manda, mas sem que o presi-
dente dependa da Cantara, e que, ;io
contrario, convicto da sua irrespon-
sabilidadc, descansa tranquillo, na
certeza de ser governo até o fim do
prazo certo prefixado. Se isto não é
at tocr.tcia, não é fácil descobrir onde
cila se encontra.

. Não surprelienileit aos funeciona-
rios públicos, estamos disto certos, a
votação da Cantara. Nunca espera-
mos outra coisa, e isto mesmo disse-
•uos c repetimos aqui. Aos fnnccio-
Jiarios públicos faltavam razões iu-
venciveis para qtie se lhes ouvissem
11- justos clamores c protestos contra
a crueldade com que são tratados.
Não tinham como influir sobre os
lltpiit,id,os. Tém votos, é certo, mas
que de nada vaiem quando predomi-*'.* 11 frattJe eleitoral, quando depu-
tados e senadores, em grande maio-
ria, são reconhecidos e não eleitos, e
o reconhecimento está nas mãos do
governo. Rende mais um VOío, quan-
do se esta com este, Jo que mil com
<•¦¦ eleitores. Algumas bancadas fo-

11 attendidas na defesa dos inter-
es dos seus Estados contra alguns
iwstos aventados. Foi por isto

"ão vingaram as taxas que«'" propuzeram sobre o assacar, nem
prevaleceu o imposto sobre transpor-
*«. Nao tiveram os empregados pu-1 nha para nós. Julgam os representantes jí>co$ padrinhos poderosos, «, antes, I desta ordem de coisas, que depois de '

arrebentar o Thesouro e de desorga-
luxar a defesa nacional, sacrifica as
populações ruraes ás moléstias, que é
um crime um professor vir falar em
coisas da alçada privilegiada dos poli-
tiqueiros. O dr. Miguel Pereira é um
grande medico, um illustre scientista,
um homem representativo da nossa
cultura; mas que importa tudo isso se
não veiu elle a publico, trazendo como
credenciaes as actas falsas de algumas
mesas eleitoraes do sertão que o tive3-
sem nomeado deputado?

¦Não é preciso ter a visão educada
do medico experimentado, para em min
viagem pelo, interior de Minas verifi-
car que raros são os núcleos immunes
00 meio daquelle "grande hospital".
Mas dizendo isso com a sua autori-
dade profcssoral, o dr. Miguel Pereira
pôde fazer com que os nossos infelizes
compatriotas, victimas da malária, da
ankilostomiose e da moléstia de
Chagas, comecem a desconfiar que esta
adorável Republica, tão útil e tão ma-
ternal para o batalhão sagrado do3
seus oligarelias, tem sido madrastra, e
madrasta cruel, para as grandes mamas
trabalhadoras que, do fundo da mise-
ria em que vivem, vão ainda susten-
tando a vida folgada e alegre dos depu-
tados, dos senadores, dos presidentes
e da sua clientela.

E', portanto, como medida de pra-
dencia que os politiqueiros não querem
mais consentir que os médicos discutam
problemas de hygiene social.

O ministro -da
Inspectoria do
áceiea da duração
Anglo Mexican
Conroany"; qual
. solire que parte
a referida taxa.

Viação solicitou da
Portos, informações
do contrato da "The
Petroleum Products
a itaxa que fphgalu;
da importação incide

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

O sr. Mendes de Almeida apresentou,
outro dia, no Senado, uma emenda ao

projecto de reforma do processo eleito-
ral, dividindo os Estados e o Districto
Federal em tantos districtos eleitoraes

quantos forem os deputados, vde modo
que cada deputado seja eleito' por um
districto, com voto un.nom.nal.

Contra essa emenda, a commissão
mixra lavrou parecer; aquelle senador
pronunciou um discurso defendendo-a c
a questão ficara morta. Nem mesmo o
sr. Mendes de Almeida esperava que
o Senado acecitasse a idea combatida.
,S. cx. resumiu o discurso a que allu-
dimos a uma explicação dos seus intui-
tos emendando o projecto e subordinou-
se ás razões apresentadas pelo sr. Bue-
110 de Paiva, aliás favorável ao seu
pensamento, quando este lhe explicou
os justos motivos que inspiraram o pa-
recer da comniissão niixta.

Qual não foi a nossa surpresa, a sur-
presa do próprio autor da emenda,
vendo hontem o Senado npproval-a
por 23 votos contra íoi

Dcbalde, falando pela ordem para
encaminhar a votação, o sr. Epitacio
Pessoa mostrou a berrante inconstitii-
cionalidade que rtsalt.i da idéa vence-
dora. S. ex. pregou no deserto dnran-
te cinco minutos. Com a mais absoltt-
ta inconsciencia, o Senado approvou a
innovação do sr. Mendes de Almeida.

Pergunta-se agora aos senadores que
lhe deram os seus votos, como e de
que modo se pôde fazer a representa-
ção das minorias na Câmara dos
Deputados, a vingar- o absurdo, que a
proscreve. A iniciativa democrática il-
luminada com esse encarecido f trigo r
de lnntejoula, não sabemos como a in-
consciência desses votos a enqttadra
no preceito constitucional. Divididos
os districtos eleitoraes pclo numero dc
deputados, dando, assim, cada dislri-
cto um deputado, nem mais, nem me-¦nos, com voto uniiiominal, é obvio quesó a maioria tem representação, só cila
pódc obtcl-a.

Esse attentado não passará, certa-
mente. A Câmara não deixará. Mas
c pena que, por uma desastrada igno-
rancia dos princípios cqnstitucionacs,
que pretendem conservai; os senadores
da Republica retardem o advento dessa
reforma, cuja necessidade todo o paiz
reclama, n gritos instantes.

O sr. Eloy Chaves, secretario da
Justiça de S. Paulo, communicou ao
general Caetano de Faria que os sol-
dados do 52o batalhão de caçadores
foram recebidos, pelos seus irmãos
d'armas da policia paulista, com as
demonstrações do maior affccto e ca-
rinho,

O 52o alojou-se no quartel do 1°
batalhão daquella policia, enquanto
aguardava ordem de embarque para
Matto Grosso. Quer isso dizer que já
a policia de S. Paulo v£ com bons
olhos a força do Exercito.

O general Caetano de Faria tem boa
memória, e por isso mesmo não pôde
estar esquecido de que se deve esse
congraçamento, única e exclusivanicn-
te ao general Carlos de Campos, Foi
o seu tacto, a um tempo militar c di-
plomatico, que eliminou cm S. Paulo
as pcqcunns rivalidades existentes en-
tre a Policia c o Exercito, rivalidades
oriundas daquella triste empreitada do
Partido Conservador, felizmente des-
feita logo de começo, da inlervençãT
federal em S. Paulo.

Entretanto, c esse mesmo general
Carlos dc Campos, que devido a um
golpe da politicagem do senador Aze-
redo, é demittido do commando da o1
região, em que prestou serviços como
esse ao Exercito e ao paizl

Bem sabemos que o general Campos
é homem que, segundo todas as proba-
bilidades, não terá tão cedo commissão
alguma á altura da sua situação no
Exercito. A época é para os concha-
vos e as combinações, que harmonizam
o sr. Wcncesláo com a gente do Sc-
nado, chefiada pelo 1 sr, Azeredo.

A verdade, porém, é que o sr. Cam-
pos no seu activo conta pelo trienos
com a sua bem adquirida influencia.
cm S. Paulo, cujos homens de governo
sabem quanto lhe deve o Estado.

Já é um consolo para a sua velhice
de militar, que se não subordina ás
injuneções da politicagem.

Pclo ministro da Viação foi indefe-
rido o requerimento em que a Empresa
Estrada dc Ferro Therezopolis pedia,
por empréstimo, duas locomotivas e seis
carros abertos para lastro, da listrada
de Ferro -Central.

CAMISAS—O que ha de melhor e elegan-
te—Casa Manchester — Gonçalves Dlis 5.

Regressou hontem de Buenos -Vires
a bordo do "Barroso", a embaixada
que representou o Brasil na cerimoniada posse do sr. Hyppolito Irigovcn pre-sidente da Republica Argentina.

Hontem mesmo o almirante Frontin
e os seus companheiros dc embaixada
se apresentaram ás alias autoridades daArmada c ao presidente da Republica.

¦A attitude do illustre professor Mi-
gucl Pereira, denunciando corajosa-
mente á nação os perigos resultantes
das alarmantes condições sanitárias
das regiões do interior do paiz, não
tem agradado nos políticos profissio-
naes. Julgam os oligarelias da Repu-
blica que aos homens da seiencia, aos
representantes da cultura nacional,
aquelles que se apresentam com -as
credenciaes da niteliigencia e do estudo
não é licito tratar dos grandes pro-
blemas que affectam o futuro da pa-
tria e á sua própria • existência poli- |
tica.

O eminente professor da Faculdade |
de Medicina chamou a attenção dos i
seus collegas, dos seus discípulos c do {
publico para o facto ifc que, no inte-
rior dc Minas e de outros Estados da
União, ha milhões de brasileiros que,
devido á incompetência, á corrupção e

.á inércia qne caracterizam o actual rc-
ginién político, estão morrendo ou vi-
vendo em condições peores do que a
própria morte, victimas de moléstias
evitaveis c cuja expansão é uma vergo-

Até hontem não era conhecido nc-
nhtitu acto do ministro da Justiça cm
relação a esse official da Guarda Na*
cional, que tão extravagantemente cn-
trou a fazer -parte do noticiário.

O que é de esperar, entretanto, é
que sem mais demora o ministro da
Justiça lavre a sua exclusão daquella
milícia, a exemplo do que já tem feito
com alguns outros officiaes, que des-
lustram a farda que vestem, mesmo
somente aos domingos, dias santos c
feriados, para espairecer...

Não é esta a primeira vez, e suppo-
mos que não será a ultima, que temos
oceasião dc tratar desse problema, ai-
gitin tanto importante para o paiz, que
é a Guarda Nacional.

E' necessário, quanto antes, que ella
deixe de ser apenas uma fonte de ren-
da, e principie a adquirir o aspe-
cto c a expressão de força militar.
E o facto é que só se poderá
conseguir esse objectivo quando, sus-
pensa a venda de patentes a torto c
a direito, a Guarda Nacional passar
para a jurisdicção do Ministério da
Guerra, delia fazendo parte apenas os
cidadãos que já tenham prestado ser-
viços na fileira, na obtenção da sua
carteira dc reservista do Exercito.

Fora desse ponto de vista não ha
nenhuma outra solução possível, con-
vindo mais uma vez destacar que é a
lei de reorganização do Exercito que
o determina.

No momento actual, trata-se com
afinco dc fazer a experiência definiti-
va da nossa reorganização militar.
Nessas condições, não sc comprehcnde
que o sorteio e o voluntariado sejam
tentados, para o preparo dc soldados
aptos para as oceasiões dc guerra, em-
quanto a Guarda Nacional permanece
fórs dc todo esse movimento, dc certo
salutar para a nação.

'Emqtiai .0 a situação da Guarda não
se regulariza, vá o sr. Carlos Maximi-
liano pondo fora do seu corpo de of-
ficiacs todos os mãos elementos que o
desmoralizam.

niRLIOTIIl-í".. POPULAR — Aber-ta ao publico das n ás 21 horas, no
Lyrcu de Artes e Officios,

O Brazilianische Bank fiir Dcut-
sehland, recebeu liontcm da sua matriz
cm Hamburgo um telegramma decla-
rando que, depois da dotação de amplas
reservas, foi consignado o dividendo
de S "j" pelo anuo social findo cm 30
de junho de 1916, dividendo cgual ao
úo anno passado.

0. VOLUNTÁRIOS
A partida das tropas desta guarni-

ção para as manobras annuaes é feita
desta vez em condições especiacs e

que tornam os exercicio. militares
de 1916 o ponto de partida de uma
era nova na vida .rasileira. Pela

primeira vez irão para o campo de
manobras, nas fileiras do nosso
Exercito, voluntários especiacs rc-
crutados entre a mocidade da nossa
melhor sociedade. Se não tivéssemos
a todo o momento signaes animado-
res de que a geração nova traz em
s! a promessa de que o Brasil de
amanhã será melhor, incomparavel-
mente melhor, do que a pátria des-
unida, pobre e 'humilhada que os ho-
mens dc hoje crearam com os seus
erros e os seus crimes, bastaria o

gesto nobre e resoluto da fina flor
da nossa mocidade para nos trazer a
certeza consoladora d.e que a nacio-
nalidade não vae morrer no pântano
em que a lançou a politicagem actual.

Fortes, porque preferiram a atmos-

pbera pura e virilisante do campo dc

football ao ambiente viciado dos
cafés em que se formaram as gera-
ções anteriores, fortes, porque esco-
lhcram a vida ao ar livre, robitste-
cendo-se no remo e em outras fór-
mas salutares do sport, os moços dc
hoje possuem também o vigor dc ca-
racter, que é o complemento moral
da energia physica. E ao lado dessa
tempera, que impelle á acção comba-
tente e que inspira as audácia, da
iniciativa, os nossos moços revelam
também essa instinetiva perceção das
necessidades publicas, que contittte o
senso político. No meio da tremenda
crise internacional, cujos effeitos,
mais tarde ou mais cedo, sc farão
sentir sobre nós, a mocidade brasi-
leira mostrou um golpe de vista de

que não foram capazes os suppostos
estadistas installados no poder.

Emqtianto o governo e o Congres-
so, distraídos pela politicagem, dei-
xam de lado, como assumpto secun-
dario, o problema vital da defesa na-
cional, a mocidade, acudindo enthu-
siasticamente ao appellq do ministro
da Guerra, veiu alistar-se nas fileiras
do Exerctio c nos quadros da Mari-
nha. Assim, exprimiam esses moços

patriotas a sua anciedade pelas con-
(lições lamentáveis cm que, no meio
de um mundo marcial, se encontra o
Brasil indefeso. Ao passar cm revis-
ta as linhas de soldados garbosos,
que deixaram os confortos da vida
civil para irem adquirir no quartel
e nos campos de manobras a aprçn-
dizagem das armas, o presidente dá
Republica devo ter sentido remorsos,
lembrando-si) do contraste entr-é. o
gesto patriótico dos moços e a in-
cúria criminosa do governo, -^

Mas a mocidade, que muito pôde,
porque c a força transformadora
que do calios presente fará sair o
Brasil forte, bello e culto do futuro,
não pude tudo, porque nas mãos da
outra geração está ainda a machina
do Estado, com todas as engrena-
geris que orientam o destino da na-
ção. O movimento volúntarista é
auspicioso c enche dc orgulho todos
os que são ainda brasileiros, cm um
paiz que a corrupção vae desnacio-
nalizando. Desse gesto espontâneo
de- .solicitude pela integridade da pa-
tria, advêm um exemplo e uma inspi-
ração, cujo alcance não seria possi-
ve! cxaggcrar. Mas a acção da mo-
cidade tem um limite c cila isolada-
mente não pód.c resolver o problema
da defesa nacional.

A guerra moderna está organizada
d-: fôrma a que, sem o regimen da
nação em armas, sem o serviço obri-
gatorio para todos os homens vali-
dos, iim paiz não pôde enfrentar o
inimigo sem incorrer no risco da
derrota inevitável. Passou a época
dos pequenos exércitos profissionaes.
As campanhas são decididas pelas
grandes massas, que só podem ser
mobilizadas no momento critico, se
durante a paz a educação militar de
toda a população masculina assegu-
roti a existência de numerosas cias-
ses de reservistas, mantidas em esta-
do de çfficiencia militar pelos exer-
cicios das manobras annuaes. Essa
verdade scientifica foi comprehendi-
dn desde o principio do sccttlo XIX
pelos militares prussianos, que, sobre
1 base do serviço obrigatório, prepá-
raram a campanha de iSi3-i.*, liber-
tando a Allemanha do dominio na-
peleonico. A lição de 1870 convenceu
a França da vantagem dc seguir o
exemplo da sua inimiga, hoje
imitado por toda a Europa, in-
clusive a Inglaterra, que, ti nc-
cessidade imperiosa da salvação
nacional, sacrificou o seu voluntaris-
mo, prestigiado por mil annos de
existência. Nos Estados Unidos, os
acontecimentos que se passam no
\ cllio Mundo estão provocando uma
formidável corrente de opinião cm
favor do serviço obrigatório, como a
única formula capaz de pernvittir a
organização da defesa nacional em
•bases scientificas e seguras. A Ar-
gentina, que procura sempre aprovei-
tar as lições da experiência ettropéa,
h.i perto de um quarto dc século
ádoptou a conseripção, que também
foi naquella época introduzida no
Chile, disciplinado, forte c aguerrido.

Mas no Brasil ainda ha hesitações
e ainda se fazem objecções a essa
medida, sem a qual continuaremos a
correr o risco dc sermos balidos e
humilhados por quem nos quizer
atacar. E' certo que as condições es-
pEcialissimas do nosso paiz tornam o
problema da conseripção muito com-
plexo e exigem que se lhe dê uma
solução consentanea com a nossa si-
tuação peculiar. Mas Isso não con-
stitue um argumento contra c servi-
ço obrigatório. E' um trro sttppòr

Rcdacsão — Largo d» Carioca u. 13
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que por toda a parte o regimen da
nação em armas seja applicado sob
a mesma fôrma. Em cada caso, o le-
gisládor adaptou a conseripção ás
cit cumstancias do meio social e po-
litico, transigindo e fazendo as con-
cessões que se tornavam necessárias.
No Brasil, poder-se-á fazer a mesma
coisa, evitando os inconvenientes,
sem perder as vantagens da prepara-
ção militar da nação inteira.

Não nos deixemos, portanto, illu-
dir quanto ao alcance militar do bello
movimento volúntarista que honra a
nossa mocidade. Como 'facto moral,
e de incalculável valor; mas como
elemento para a organização da dc-
fesa nacional apenas serve para mos-
trar aos poderes públicos que é che-
gado ó momento opportuno de esta-
belecer um systema do serviço mili-
tar obrigatório que, attendendo ás
exigências especiaes do nosso paiz,
assegure a formação das -reservas
disciplinadas e instruídas para as
quaes a nação terá de appellar no
dia em que a manutenção da paz fõr
incompatível com os nossos interes-
ses e com a nossa honra.

OS ESPARTILHOS "NASCIMENTO"
são ideaes pelas linhas de rara elegância
que possuem. *—*—* OUVIDOR 167.

O" ministro da Agricultura regressou,
hontem, do sul de Minas, onde fora
visitar o estabelecimento de pomicul-
tur_' do sr. Jeronymo Guedes Fernan-
des, estabelecido ein Sylvestrc Ferraz.
-**¦" '¦",| ¦ ' " —•«_. <* <_3. —«f- r»rw ii 1 ,

NOTICIAS DA GUERRA

A marcha das operações na Dobrudja
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Os pussos-numaicos, sob a pressão das forças
inimigas, retiram-se para o norte

de Oonstanza

AhrutlrlO .3 -** 0s "U""10'' "ais ele.-__-UIlI-U_a gante5. I07 AçS!!H,bléa.
-- s «_ _ —

Seria difficil contestar a grande ym-
pathia que ha cerca dc tres mezès vem
despertando, entre o publico carioca, o
ideal* desses rapazes que formam a di-
recção do Theatro Pequeno.

A obra de deseneantamento do Phe-
nix que, era, positivamente, um theatro
atirado á poeira e ao olvido, é incon-
testavel, como incontestáveis ainda, o
esforgo e a tenacidade desses mesmos
directores que não pouparam sacrificios
«o louvável intuito dc formar a empre-
sa victoriosa que todo9 conhecem.

Infelizmente, uma obra de descrédito,
obra de sapa, começou a ser feita por
interessados para derrubar o honesto
edifício erguido á custa de tantas can-
seiras e perseveranças, justamente
quando os frutos desse desvelado es-
forço começavam a reporítar.

A ehipresa arrendatária do . henix,
assim, vae impedir a empresa do Thca-
tro Pequeno de continuar a sua série
de espeetaculos, pretendendo substituir
a companhia nacional dc comédias e
dramas que ali funeciona, por uma
companhia estrangeira dc transformis-
mo.

O caso, porém, ao que sabemos, terá
uma repercussão escandalosa, attenden-
do ao prejuízo que á novel empresa
vae causar a violência dos arrendatários,
e que c enorme.

Em linhas geraes, o acontecimento
pnatpette maior vulto que o que foi o
assumpto. palpitante das gazetas, não ha
.nuiit.,: quando do caso Alexandre Aze-
vc._.\— Trianon.

O ptlj.licò só pot1cr„ n.tquirir perfumaria-,
era CKcellentes- comlicõcs, na Perfumaria
Nunes — T-. S. Francisco 35.

A administração do Correio da Ma-
».'i_, assim como todos os seus agentes
e viajantes, icceita assignatnras para
a revista portugueza O Rosário, uma
das mais bem feitas pulAicaçõès catho-
iica? prlitadas em Portugal. AnnofiSooo.

BRANDÃO ALFAIATE
Av. Rio Branco, io».

.... _._— _.__--._-r-wjeí3_C»>.;'i,i •* _r_v_— —-•- •- -

O ministro da Fazenda, cm resposta
á consulta do delegado fiscal em Mat-
to Gros'0, mandou declarar-lhe que os
pensionistas c inaclivos- residentes no
estrangeiro, com licença, podem recc-
ber suas pensões nas repartições cm
que «-tiverem incluídos em folha, por
meio de procuração passada nos con-
sulados do Brasil.

A LANTERNA
Segtiniln-feirn, 30

São sem cRttacs no preco e tia belleza
V, nem eguaes na.ut.hladc s3o
_\s chaleiras electricas de mesa
'jue na Casa Moniz á venda estão.

Pingos & Respingos
O sr. Gonçalves Ma!., declarou hontem,

fa Câmara, ser favorável á amnistia aos
sargentos por ter sido já beneficiado por
tres aranistias.

Esqueceu-se de contar com a sua fuga
ao Matadouro da Imbiriheira, o que valeu
por todas 03 amnistias, combinadas com
outros'tantos habeas-corpus...

*
_ *

As áinciliares de ensino estão pleiteando,
]<rante os poderes municipaes, a cffcctivi-
dade nos cargos que exercem.

Ouvimos que o dr. Azevedo Sodré, in-
terpcllialo por algumas dcllas sobre o a.
sumpt", respondeu-lhes :

T>' justíssimo, senboritas, mas que
posso fazer ? Imaginem qne eu, que sou
prefeito, o sou interino I

«

Era c.irra á Rua, explicando a applic»-
ção patriótica que está dando aos io °|0
do seu subsidio, concilie o deputado Faii.
to Ferraz :

Estarei errado ? Mereço censura ?
Que i .porta a critica ?

Francamente, não percebemos. Knt3o,
escreve cirta, quer saber se está certo ou
errado, se merece censura, e .não liga S
crítica ^

Imapiiicm se ligasse I...

9 Ü*
Na peça La duquessa det Bal Tabarin,

aclualmcnic eni scena, ha uma estação t».
leplioilicl onde as tclephonistas, — obe-
il.ntc ao libreto, — levam a cantar c a
cansar, todo o acto, em vez de attender
aos chamados.

O met- amigo Fonseca, aproveitando-ss
¦da situação explicou, calmamente, a sua
senhor.., quando assistiam á peça:

Olha, filha, é sempre assim ; aqui é
a mesma coisa; por isso c que nunca
consigo avisar-te de que não vou jantar...
As tclephonistas vivem nes_ pândega t

Um jornalista, entrevistando o dr, Car-
Ios Chagas, ouviu do illustre scientista a
seguinte observação :

A' medida que os sertões são atra-
icssados pelas linhas férreas, a syphills
vae sendo levada para zonas delia indemnes
até então..* etc.

Dahi se concluo que o velho "logar com-
imim" soffre apenas a modificação de uma
letra :

A estrada de ferro é o grande'arauto
da cifÍ'isaç5o I

Cjrano & O.
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ctonmixinoraçâo do segundo annkersario âa batalha d\ Mame —

Monsenhor Lobbedey, bispo de Arras, colloca a bandeira franceza
no pedestal do monumento "des Qualrc-Roules", nas proximidades

<dc Barcy

A PALAVRA OFFICIAL

De todas as linhas de
frente

. Allemanha, Berlim, 24 — O quar-
tel general conimunica, em data de 23
de outubro :

"Frente oeste : príncipe _umprec.it.
 Continua o combate de artilheria ao

norte do Somme, com intensidade não
tlimiiiuida. Desde as primeiras horas
da tarde, até alta noite atacaram os in-
glczes entre Lesbocnfs, onde fazem
juneção com os francezes, ate Grand-
court empregando forças extraordina-
riamente elevadas. A nossa infanteria,
efficazmcnte apoiada .pela artilheria c
pelos aviadores, repelliu o adversário
causando-lhc perdas sangrentas. Só-
mente a noroeste de Sailly penetraram
os francezes, durante um ataque no-
cturno, num pequeno trecho dc trin-
cheira da nossa linha avançada, '

Ao sul do Somme, conseguimos, du-
rante a noite penetrar na parte sçp-
itentrinnal do bosque Ambrois, ao nor-
te de Chaulnes. A posição teve, porém,
de ser novamente abanlonada, por or-
dem do comniando superior, operando-
se a evacuação sem que o inimigo o
ji resentisse.

'Friucipe Guilherme. — Grande aeti-
vidade da artilheria entre os Argonnes
c a .planicic <lo Wocvrc.

Nas imntcdiações da costa, no Som-
me c -no Mosa, houve numerosos en-
contros aéreos. Os nossos aviadores c
canhões de defesa anti-aerca abateram
22 aeroplanos inimigos, onze dos quaes
atrás das nossas linhas. Nessa ocea-
sião foram abatidos pelo capitão Boc-
lhe os seus 37 . 38" e pelo tenente
Frankl o seu 14" apparclho.

Os aviadores adversários bom.ar.ea-
ram Metz e algumas aldeias lorçnas,
sem causar damnos dc ordem militar.
_*oram, porém, mortos, cinco habitan-
tes civis e adoeceram sete devido á
acção dos gazes ns-phyxiantcs contidos
nos projectis.

(Frente lestet príncipe Leopoldo. —
A oeste dc Luzk temporário canhoneio
Acabamos de limpar do inimigo a mar-
gcni oeste do Narajówka.

Archiduque Carlos — A situação ge-
rr.I é inalterada.

Transylvania: —. Aprisionamos no
Passo Prcdcalu 5G0 runiaicos.

Dobruája: — Apezar ila chuva tor-
rencial, que einipápoii o terreno comple-
tamente, prosegiuu, com presteza c sem
interrupção, a iperseguieão ao inimigo.
Tentativas isoladas, de nos oppor certa
resistência, foram annulladas pelas nos-
sas tropas. Estas transpuseram n fer-
ro-via Cernavoda-Constanca, a leste de
Murfatlar, avançando ainda muito além
dessa linha. Destacamentos allemães e
búlgaro, apoderaram-se de Constança,
principal .porto rumaico, exaclaniente
oito semanas após a declaração de
guerra. A nossa ala esquerda appro-
xinia-sc de Ccrnavodn.

Hydroplano» allemães destruíram 2
aeroplanos inimigos, que se achavam
solire o solo. Para esse fim tiveram
de aterrar immediatamentç atrás do
inimigo em retirada, manejando, porém,
de tal modo a sua nova ascensão, dc-
pois de haverem inutilizado os ap-parc-
lhos inimigos, que regressar.-un illcsos.

iMaccdonia: — Na curva do Cerna
viu-se o inimigo, devido aos ataques
das tropas allcmãs c búlgaras reduzido
á defensiva. Uni ataque nocturno ás
posições allemãs a leste do Vardar fra-
cassou."

GRAVATAS — Lindíssimas — Só na
Casa Manchester—Rua fionçalves Dias s-

A GUERRA NO AR

UM I)I-tTG-VEL ALLKMÃO XA
HOLLANDA

Amsterdam, 24 —(A. H.) (Via Nova
York) — O Handelsblad noticia que
um dirigivel allemão lançou domingo
uma bomba sobre a cidade de Gor'11-
chen, vinte c duas milhas a suist. de
Rottcrdam.

A imprensa hollandeza comtnentn in-
dignadissima esta noticia.

Uni tlcsm. ntitlo do almirantado
Inglez

Londres, 24 — (A. H.) — O Almi-
rantado britannico desmente a noticia,
procedente de Berlim, de que os hydro-
planos allemães tenham lançado uma
bomba sobre uni "dcstnvyer"' inglez ao
largo da Flandres, no dia 21 do cor-
rente.

No Mosa e no Sornine
Os francezes avançam a nor-

désto de Mor?al
Paris, 24 — (A, II.) — Comiiiiinica-

do official de lioirtehi, á noite:"A nordeste de Mortal obtivemos
sensíveis progressos por meio de uma.
operação isolada.

O numero dc prisioneiros que hon-
tem fizemos a nordeste de Sailly-Sail-
lisel attinge a oitenta.

Ao sul do Sonime esteve empenha-
do 11111 duello de artilhera, sobretudo
na região do bosque de Chaulnes, onde
o fogo foi mais vivo.

Nos outros pontos da linha de frente
houve relativa tranquillidade.

Os aeroplanos allemães lançaram
bombas em Nancy, não causando ne-
nhiuua victima. Houve apenas ligeiros
prejuízos inatcriacs."

Novas vantagens conquistadas
pelos frnncezos

Paris, 24 (A. H.) — Diz uma nota
officiosa acerca das operações:"A despeito das condições climatérU
cas desfavoráveis, as tropas francezas
conquistaram o conjunto das posições
da crista 128, expulsando os allemães
que se mantinham bastante embaraça-
dos nas vertentes selcntripnács da co-
lina, desde a perda de Sãilly-Sãillisel,
cm íS do corrente. Realizaram lambem
oi francezes notáveis progressos a norii.
este dc Morval, levando a effeito duas
interessantes operações dc que resultou
rectificarem a frente neste sector. A
frente franceza constituo agora uma
linha recta partindo do norte de Mor.
vai e terminando tao norte de Sailly.
Saillisel, o que permitte ás nossas tro-
pas dominar Transloy e auxiliar mais
eíficazmtiite a avançada inglez.. em di-
recção a esta povoaçao.

Precisamente no ponto dc junção das
forças aluadas, as formações francezas
do sector dc Morval cffcctuaram im-
portanles progressos nesta direeção, in-
stallando-se solidamcnte em algumas
centenas de metros alem da estrada de
Le Sars a Morval e repellindo brilhan.
temente todos os contra-ataques.

O comiminicado de liontcm assigna.
lava a brevidade da preparação de an>
tiilieria antes do ataque á crista 12S.
O "Exelsior" escreve a respeito: "Isto
significa que o tiro rápido nos perinit-
tiu despedaçar as obras inimigas, sem
dar tempo a que ellas fossem reparadas
por meios eventurães, E' com profunda
satisfação que constatámos os progres-
sos alcançados pela nossa artilheria pe-
sada e pela de calibre médio como in-
striimentos de destruição. O novo ma-
terial que acaba dc entrar cm acção,
tirou ao inimigo a única superioridade
que ainda lhe restava.."

Informações complcmentarcs sobre a
acção do dia _i ao norte de Chaulno,
mostram que o assalto francezfoi tão
vigoroso que a posição inimiga foi oc.
cupada antes que a artilheria allentã
tivesse tempo de iniciar o fogo de bar-
ragem.

O inimigo allude á perda do bosque
de Chaulnes como um facto sem impor,
tancia, que confessa espontaneamente.
Omitte, porém, que deixou em pode»
das nosass tropas 450 prisioneiros."

Varias notícias
Um •-¦ultimahin." dos

nacionalistas gregos á
Bulgária

Londres, 24 _ (A. A.) — Notícias
de Amsterdam imformam que o "Ber-
lingshetidende" disse que o governo
provisório, grego com sede cm Saloni-
ca enviou uin "ultiinatuin" á Bulgária,
exigindo-lhe a immediata evacuação dn
Maccdonia,

Os operários tiíctnllurgi.os portu»
Kuiv.es quo vão trnbiilhnv

em França
ilibou, -.4 — (A. A.) — lia um*

semana estava aniiuiiciada uma gran-
de reunião dos operários meialhirgico.
portuguezes, afim de Iratarom de im-
portantes questões nttinentés aos servi-
ços a prestar fora do -paiz,

Essa reunião realizou-se hontem, tem-
do havido durante a sessão perfeita or*
dem e harmonia dc vistas.

Entre as questões de maior montai
postas na ordom do dia c larga mento
discutidas, está a que se refere ás con-
dições do contrato de operários portu-
guezes para irem trabalhar na França,
nas suas fabricas de munições.

O debate foi longo, tendo sido sag-
geridos e discutidos os prós c contra.
da questão, até chegar a um accordo
geral para a resolução definitiva kh>
caso, de modo a ser por estes dias
mais próximos apresentada ao governo
uma mensagem contendo as resoluções-
tomadas e as condições sob que pu-dessem ser feitos os contratos dc ope-
rarios portuguezes para a França.
BEN .ALAS — Elegantes e resistentes —
Cisa Manchester — Gonçalves Dias 5.

A campanha da Rússia
OS ATAQUES-1M)S ÁLTiEMÃE.-

NA REGIÃO DE NAUA.JOVVK.V
Londres, 24 — (A. A.' — Os alie-

mães, apezar de terem desenvolvido,
nestes últimos dias, uma gr.nde activi-
dade, quer com a artilheria, quer quaii-
to a renovação dc tropas, ain Ia não-
conseguiram nenhuma vantagem na rc-
gião de Narajówka, embora, sciam re-
petidos e violentíssimos 03 ataques qee
levaram a effeito contra as posições
russas.

PUMHOS .: coilarinhos — Especialidade
— Casa Man che ster — Gonçalves Dias 5.

AS OPERAÇÕES
NOS BALKANS

Os allemães reoccnpam Pre-
deal e tomam Rachova

Nova York, 24. (.-). //.) — Radio-
gramma recebido de Berlim annuncia
que as tropas allemãs rcoecuparam Pre-
dcal, na Transylvania, e tomaram Ra-
chova, na Dobrudja.

Opinião do críticos militares
sobre ns operações

Londres, 24. (A. A.) — Os criticos
militares reconhecem que, dopois da
derrota dos russos-rumaicos em Tutra-
„an, na Dobrudja, sobie o Danúbio, cm
Hermanstadt, na Transylvania, o oc-
cupação da cidade e porto de Oonstanza,
sobre o Mar Negro, pilos teuto-bulga-
ros,_ implica numa evidente reducção da
acção militar das forças russo-rumaicas.

Essas forças, agora diminuídas de a.
gum modo de seus effectivós, continua
a opinião dos criticos militares, terão
de despender um esforço muito maior
e destendido por uma frente também
muito maior, para retomar aos inimigos
03 seus ganhos de agora, afim de poder
de novo dominar militarmente at fron.

feiras riimaieo-bnlgara e rumaico austro
húngara.

Novo chefo do estado -maior
rumaico

Londres, 24. (A. A.) — Um radi.v
Kramma dc Bukarcst diz que o general
Landoresco foi designado para o cargo
de chefe do estado-maior rumaico.

Os russos .'Uinnleos rc.i_nii.__ n»
Dobriiiljn sob a pressão do

inimigo
Pelrogrado, 24. (,.. H.) — Annuncia»

se òfficialmcntc que as tropas russo-
rumaicas se retiram para as alturas ao
norte dc Constanza c de Mcdjidie dc-
vido á pressão das forças inimigas.

JOs riimnicos fazem progressos c-n.
Trotus, Oitus e Slniiic

Londres, 24. (A. A.) — Está confi.
niado por um rad-iogranima official de
Bukarcst que os runiaicos fizeram ligei-
ros progressos cm Trotus, Oitus e Sla-
nie, fazendo alguns prisioneiros aos ini-
migos.

Os búlgaros rctil-am-sò deante dn
pressão runialnn

Londres, 24. (A. A.) — Sabe-se aqui
officialmente terem os bulgaros incen-
diado llrusluroasa, em virtude de não
se poderem manter nessa posição devi-
do a pressão das tropas rumaicas.

A luta 110 sector do Tekiugliio.
Londres, 24. (A. A.) — Os ataquei

suecessivos dos tcuto-bulgaros n oscetor
dc Tekinghiol, não lhes deram nenhuma
vantagem apreciável e têm tido ali
vantagem apreciável e têm sido ali
grandes e sangrentas perdas.

O que. informa uma nota- dc
estado-maior rumni.o

Bucarcsi, 24. — Commuuicado d»
estado-maior do exercito:"O combate de artilheria no valle d.
Buzcit diminuiu de intensidade, sobre-
tudo entre Bratocca e Predelus. O ini-
migo atacou tres vezes Predeal. cm
cujas immcdiaçõe3 continua encarniça-
do combate. Também fomos violenta-
mente atacados na região dc Dragosla-
vle, onde mantemos todas as posições.
No valle do Alt atacámos e rcpcllimòs
o inimigo na margem esquerda do rio,
No valle Jiul o inimigo conseguiu li-
geiros progressos, mas -no valle Uzul
e a oeste do valle foi comple*Aimciiie
batido.

As tropas rumaicas atacaram cm
toda ,1 frente do Oituz, onde fizera"1
prisioneiros dez officiaes e tresentos e
dois soldados e capturaram dez nict.M-
lhndoras,

Na Dobrudja o inimigo continuou a
aiaçar a nossa ala esquerda que re;t-
rou em direeção a Tzaramurat. Conti-
nuamos, porém, a resistir ao avanço do
inimigo o qual oecupou Constanza _ c
Midjidic, Na frente nordeste do va'!e
de Trotus o inimigo permanece inacíi-
vo. Ao longo da linha Buzcu-Dohrana-
Kimpolung, violentos ducllos de arti-
lheria.

Na região de Orsova o nosso fogo
repelliu enérgicos ataques do inimigo.
Na frente oeste nada de importante."

Revestiu-sc dc desusado sigillo a
conferência realizada hontem no Mi-
nisterio da Fazenda entre o sr. Pnndiá
CalogCTas, director das nossas finan-
ças. e os srs. Custodio de Magalhães,
director da carteira cambial do Ban-
co do Brasil, Carlos Peixoto FiVro. rc-
lator da Receita na Câmara dos Depu-
tados, Paula e Silva, inspector da Al-
fandega, e Luiz Valle de Almeida, se-
cretario particular do sr. Calogeras.

Afim de evitar as costumadas e im-
portunas visitas de políticos e não po-
liticos, o ministro da Fazenda resolveu
que a conferência tivesse Ingar, como
de facto teve, num escondido sotão
existente no antigo cdiíicio da Escola
de 'Beilas Artes,' onde hoje se acha
instalado o gabinete de s. ex.

Sobre o que se passou nessa confe
rencia nada se sabe. Só podemos in-
formar ter ella durado tres longas h.
ras.

•?_
O ministro da Fazenda reinettet; a*>

da Viação os requerimentos de diver-
sos funecionarios aposentados, pedindo
revisão de seus processos de aposenta-
doria. para o fim de lhes ser abonada
gratificação addicionai, e o processe
relativo á despesa com a compra feita
pela Fazenda Nacional a Agostinho
José Pacheco, de um terreno situado
na esplanada de Mangara, ba, visto
que o credito para tal despesa th vigo-
rou em :ç**4 « '9 .» '
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CORREIO DA MANHÃ — Ouarta-feira, 25 de Outubro de 1916

fl CAÍS • •I

POSTAL
O sr. Camillo Soares, director dos.

Correios, sentiu-se grandemente ma-
coado por causa das considerações
oue «fizemos sobre assumptos do de-

partamento a seu cargo. Mas deve-

mos notar que taes magoas resulta-
ram apenas do faeto de elle próprio
reconhecer a absoluta verdade com

que stygmatizámos o administrador

que, sobre assumptos absolutamente
análogos, e com o intervallo de um
anno, tinha -opiniões e dava despa-
cliòs diametralmente oppostos! E se

o sr. Camillo Soares não mandou
ánnullar o segundo despacho, que
brigava singularmente com o primei-
ro, íoi apenas para... não praticar
novo disparatei

| -Devemos dizer que, sempre que
ifazemos referencias á direcção dos
Correios, temos em vista apenas
isto: concorrer para que a adminis-
tração daquclle importante, serviço

publico attinja á perfeição de que
está muito longe, e deixe de ser o
cabos que é prementemente.

Agora mesmo corre com grande
insistência e assegura-se " que com
tod.os os visos de verdade, que uma
victima innoceiitc está soífrendo as
conseqüências 'do canos a que chegou
a repartição da posta brasileira.

'E' o caso que uma agente que esta

presa, na Policia 'Central, e o accttsa-
da dc uin desfalque, segundo se
affirma nas palestras dos corredores
(lo Correio, é pelo contrario credo-
ra da respectiva thesouraria, sendo o

pretenso desfalque apenas resultante
de um erro de lançamentos, pelos
quaes foram levadas ú rcsponsablli-
dad,e da referida agente verbas inde-
•vidas.

1E" indiscutível -que não temos ele-
mentos próprios para apurar a ver-
dade do que sc diz nos corredores
do-Correio acerca do assumpto cm

questão, mas também nos parece que
tacs noticias devem ter algum fim-
(lamento, dada a insistência com que
cilas circulam.

(Seja, porem, ou não seja verdade,
o que .se -diz, o que é muito positivo
«j que a situação moral e a.liberdade
tias pessoas que foram detidas conti-
miam á mercê do _ inquérito adminis-
trativo, que servirá de base ao pro-
cessò-crime, se cllc tiver de .seguir, a
sua marcha normal, c que esse in-
(íuerilo não é concluído com presteza,
apezar de sc tratar de casos dc honra
e dc liberdade individual, que delle
estão dependentes!

iNo entretanto, analyscmos mais
actos da actual direcção da nossa

posta, ou por cila -sanecionados.
Ua dias íoi dirigido ás diffcrentes

secçõcs um aviso ordenando que dia-
riamente os empresados apresentem
nos chefes de secção uma relação dos
trabalhos que tiverem executado,
sendo essas relações apresentadas no
dia inimeiliato, no gabinete da dire-
ctoria.

IE' uni processo inteiramente novo
cm repartições burocráticas, mesmo
de novidade ultra-cxguisita. Não se
compreiiende mesmo para que pos-
sam servir tacs relações, quando pa-
rece que -i aos chefes de secção que
deveria competir a organização das
(informações dos serviços prestados
pelos seus subordinados. Todavia,
será caso para inquirir do seguinte:

O DIA NO SENADO

O SR. EPITACIO DE-
FENDE CABALMEN-

TE O MARECHAL SIL-
VA PESSOA

A sessão de hontem .foi (presidida
nelo sr. Urbano dos Santos, secreta;
riatlo pelos srs. Pedro -Borges e José
•Metello. . . ,,. ,„„

Após a approvaçao da acta uos tra-
balhos de ame-hontem e a leitura oo ex-
pediente, usou da palavra o sr. Jipi-
taciò "Pessoa defendendo o marechal
Silva Pessoa, cx-conuiiattdante da Bri-

gada Policial, das graves ; aocusaçoçs

VIDA POLÍTICA
O governador eleito 4o Àmazo-

ms em S. fanlo
S. Paui.0, 24. — O dr. Alcântara Bacel-

lar, governador eleito do Amazonas, foi
recebido, na gare, pelo ajudante de ordens
dr> pnlaMente ido Estado e-pelos «cretarios
do Interior, Fazenda c Agricultura, sendo
conduzido, em carro dc palácio, até a .Ror
tissério, onde se acha hospedado, ¦ . ¦

Depois de ligeiro repouso, s. cx. visitou

õue lhe pesavam em vista do relatório demora-damente a Escola Profissional Mas-

da comraiss&o nomeada -pelo ministro jculina e o 'Grupo íscólar do Braz, trazendo
da Justiça para apurar denunciadas ir- 0ptimas impressões.
_n..i!,rld.-ir1p< dantiella corporação. U n •, '__,.._,:__!__;.
regulnridades daquella corporação O 

'dr. 'Alcântara Baccllar foi convidad/

PELOS ESTADOS BO NORTE

As impressões do dr. JoséBonifacio
sobre a Bahia

senador piauhycnsc discutiu um a -um „ra.'jantar j,mlnhâ, um cbmparihia do ;ptt.
os itens do libello daijommissao.contra V > .

o alludido official, que c scu irmão, , ...
fcl-o com o brilhante poder dc argu-
mentação c a clareza que sempre re-
vela, mostrando como foi cscrupulosa,
honesta e digna a administração do ac-
cusado. No scu discurso o orador pro-
vou á evidencia quanto foi mil para
a disciplina e elevação da Brigada e
para os cofres -publicos o conluiando
do marechal Silva Pessoa, ao contra-
rio das imputações caluinuiosas que
lhe fazem. ,

,Eui seguida, -usaram da---çalavra os
srs Rayniundo dc Miranda, -para dizer
que defenderia hoje o marechal Hermes
da Fonseca dc aecusações feitas a seu
governo c o sr. Miguel dc Carvalho,
fazendo a defesa do engenheiro i-ron-
tin da pecha de peculatario que lhe ati-!quctc de 130 talheres, offcrceido pelo par-
rplí o í" delegado auxiliar, num rela- ^^ situacionista ao dr. Camillo de Hollaii-
torio ultimamente publicado. Lja, o orador official, deputado Oetacilio

Antes de -passar á ordem do dia, .0 . 
(]i. AIbllqucrqnCi 0.fcrcccu o banquete, sa-

*.¦._ *> ft

0preenchimento da vaga dose
nador Glycerio

S. PAi-i.0, 24. (A A.) — Foi assignado
o decreto 'marcando 

para 24 <le novembro
.próximo a eleição dc Um senador federal,
para preencher a vaga existente pelo fallcci-
mento do general Francisco Clycerio.

»;.-*¦;*>

0 novo governo da Parahyba
rÁRÀirvÍiA, 24. — (A. A.) — Teve logar

aiile-bontcin, no palácio do governo, o ban-

O sr. José Bonifácio, deputado- fe-
deral por Minas e representante desse
Bstado no Congresso de Geo—aphia,
tiltimamiente reunido na capital báhia-
na, teve jã, 'dias atrás, a gentileza de
dizer-nos as suas impressões spbre, vá-
rios aspectos da vida da Bahia,., Ti-
vemos, hontem, -à tarde, ensejo-dé"-nos
avistar com o deputado mineiro ;e ao.i-
cit_oos-llic concluísse essas -iijtjres-

presidente submetteu á casa a renuncia
do senador João Luiz Alves, das qua- lientaudo as qualidades do homenageado c

dos srs Epitacio Pessoa c Venaueio Nciva,
Fmauym, 24. (A. A.) — Foram noniea-

dos: inspector do Thesouro, o sr. Joaquim
Pessoa; director da Instrucção rublica, o
dr. Eduardo Pinto, e ajudante dc ordens
da presidência, o major Gentiino Bezerra.

i|s * *

EM T9RJIQ_MMÈll
0 marecbal sogro pasi CrStorna

o caldo mais uma m

tro commissõcs que occupaya .
Depois de falar o sr. Antônio Aze-

redo, o Senado não acceitou a re-
nuncia.

Na ordem 'do dia, foram approva-
das . . . _

Um 2» discusao, a proposição da Ca-
mara dos Deputados n. 42, de 191°.

!tóf iCrio^T^^^al 0 pleito municipal em S. Paulo
dc 357:7i7$"96 -para oceorrer ao paga- s. pAtIL0> 3.,, (.\. a'.) — O Confio Ai"-
mento de despesas resultantes da acqiti- listaniI pubHcou o boletim official da com.
sição de material. **}S^#^S missão direetora do Partido Republicano Tau.
lhos c reparos no d.f.cio^a£aaildadç ^ nMmaamlo fls eandiil.ato.s--n ve.

só procedam ás ciei-d'c"M_ÍcTua" 
"da "Bahia "(comparecer 

fa- "sta, recommendando os

Abstenção eleitoral em Maceió

voravcl da commissão dc Finanças ao recommendando que
jiiÍMlitM/ípo do sr. Pires Ferreira, Ciçõcs no interior do Estado.
volo separado do sr. Mrico Coelho, «t * *
contrario ao mesmo substitutivo);

e em 3" discussão, a proposição da
mara dos Deputados n. 4.?. de 1016,
que abre, -pelo Ministério da Guerra, o^ Maceió, 24. (A. A.) — O órgão conscr.
credito especial de 1 :56o?. -para paga-' va(j()r aconsclhou a desistirem dc concorrer
mento de gratificações fflddiciotiacs de- M .it0 _ ,„ de novclnbro, nesta capital,
vidas a 'M^oellgnacio da Silva Tcl- 

^^VrídindoUhm que r.ó procedam ás
veira e Heitor rlueo dc Moraes, i ... , ,*,.,.,,•„
2- officiaes do Hospital Central do eleições «o ... enor do Estado.

Exercito (com Parecer favorável da\ O Imparcial e o Jornal de Alagoas ata-

commissão de Finanças) . cam tal Incohcrencia, -dizendo que a oppo.
c em 3» discussão, da proposição da siça0 procura oceultar assim o desastre quo

Câmara dos Deputados n. 56, de 1916, B0ffrcria nas urnas, confiando apenas nas
(jue abre, pelo Ministério da Fazenda, ii-iàr-íulçT]l.s que podcrá realizar no interior
o credito especial dc 24.:ao6$6os. cara Esladoi.pagamento do que c devido a -dd: *-M:
mira Frazão Barradas, Zúlmira Varella
•Uarradas e Chloiis Varella Barradas,
correspondente á difícrença de pensão
de montepio, relativa ao -periodo dc 31

. * * »

A situação em Matto <lrosso
Aquioauasa, C4- — Em Campo Grande,

de janeiro úc 1908 a 31 de dc dczcm-|os cangas 
"azeredistas 

coutiiiuani promo
bro de 1913, em virtude de sentença y(;mlo desorüc,„s.
judiciaria (coni parecer favorável aa 

j ^^ _0_t_alj distlnctns familias ouviam
coiiimiMão dc Finanças). d d or uma baiula de

,De accordo com o parecer da com-1 a «trç», que era u ai .

missão, excepto quanto á emenda do musica, quando o = tenente ''"mace« c0

sr. Mendes dc Almeida a que nos re- Figueiredo, azoredisla exaltado, por rnoti-

ferimos cm outro logar c que foi appro- vos sem importância, desacatou o sr. Ja-
vado contra elle, o Senado votou ses- eqUíS 4a tm, quando dánsavnin muitas pc-s-
senta e quatro artigos, com emendas c &m^ inclusive vários officiaes da Buarnição,

dando isso logar a grande pânico.. . .
O procedimento desse official visa tntn-

gar a força federal com os amigos do gene-
ral Caetano de Albuquerque, c-.ijo numero
sobrepuja o grupo azeredista, que busca
elementos enlre os nillilaro

O sr. José Bonifácio ncquiesceiií in-'
qticrindo:Ora, na palestra, anterior, já 4he
dei noticia do que vi cm relação no
ensino c á assistência, informando-ltie
ainda de qtie na Báliia o .movimento iit-
dustrial fabril, representado no, Eaipo-
rio "Luiz Tarqttmio", a mais ímpoftan-
te fabrica de tecidos de algodão, .£ J)9-
tavcl e está cm accontuaxla {irospèrida-
de, Sobre o que pretenderá você que
lhe fale eu agora? ''".'.'•

 Sobre política; sobre a politica, a
politicagem c a pohtiqtiice nalBaliiá...'

 Nada disso. Sobre isso é excusado
voce interrogiiMiie, porque i um assum-
pto de que não cogito, nem cogitei,
quando estive na Bahia. Ahi não.falo.

 V. cx. pódc, então, falar sobre o
oôinmercio, sobre a vida commercial

bahiana.
Muito bem. .E' um assumpto mui-

to mais serio c muitíssimo mais inlc-
ressamtc do cpie aquclle a que voce ál-
luditt. O conunercio bahiano .'—. saiba
você  c iirj.iortantissimo, nfiq só o
dc importação," como o de exportação,
servido por um porto dos mais frcqiien-
tados da Republica.

A este prc;iosito devo dizer que in-
dispensável se torna activav as obras
ahi encetadas; e que aliás já estavam
bem adeaiitadns.

¦A grande questão para o commercio
da Bahia, cuja solução refleetirá pro-
•priamente nos interesses da U i, c a
das obras do porto, cabendo ao gover-
no cxaminal-á atlentamcntc, iniptt.lsio-
nando os serviços e dando por está
fôrma um valioso incremento ;,á ,yida
econômica e cónuncrcial dessa 'região.

Com o- que, aliás, o governo" fc-
deral não terá prejuízos. ;." ,;

Evidentemente. Dahi decorrerão
apreciáveis vantagens .para a'receita
federal, sendo ainda ctimiprido o pro-
gramma dc melhoramento dos nossos
portos, .problema interessante a que os
nossos governos precisam dar a impor-
tancia (pie elle merece. ,- ¦;

As obras do porto da Bahia não de-
vem ficar paralyzadas, precisam ser
activadas e concluídas, examinados com
attenção os grandes interesses do com-
mercio cm face das taxas cobradas e
do modo dc arrccadal-as. . ,

O interprete do pensamento do com-
mercio da Bahia, o seu órgão princi-
pai, o mais antigo e autorizado, c a
Associação Commercial. ¦ : ;.

Data dc 1811 essa. notável Associa-
ção, cujos serviços, 110 longo espaço de
tempo em que existe, têm sido valiosos
e importantes. O seu fundador, foi o
conde dos Arcos, tendo sido o edifício
levantado cm virtude de subscripção
para a qual concorreram os commer-
ciaiiles, industriaes c cidadãos daquella

Toi uma bellã demonstração do progres-
ao da Bahia, assim como dos elemen-
tòs que possue para uma crescente
prosperidade. A exposição foi orgaiit-
zada pelo dr. Arliudo rragoso, que lht
imprimiu um cunho intclligente e pra-
tico, havendo correspondido á confian.
ça do eminente secretario da -Agricul-
ttvra, o dr.. Pereira Franco, iodas as
«alas do Lyceu dc Artes e Officios fp-
ram aproveitadas, dispostas cm cada
tuna os variados produetos do Estado.
Além dc quadros interessantes sobre i a
exportação, a superfície, a população
da Bahia, sobre a sua viação férrea e
fluvial, encontram-se todos os produetos
do solo bahiano.

Oeacáo, -o café, o assucar, o fumo;
cm folha c em corda, os couros, as
pellcs, o algodão, as paitiis, os ccrcacs,
o sal, a -borracha, a piassava, os cocos,
o munganez c outros produetos davam
idea da riqueza daquella zona relativa-
mente á agricultura c :i mineração. A
industria estava representada fidalga-
mente pelos tecidos, moveis bebidas,
doces, charutos, cigarros, objectos de
cerâmica, trabalhos escolares. Tudo
serviu para attestar a riqueza da Ba-
hia, e o vasto campo oue «Ha oflercce
á actividade humana cm qualquer dos
reinos da natureza.

O governo do Estado inaugurou so-
lcnnemente a exposição, proferindo . o
dr. Pedreira Franco um notável dis-
curso, ouvido por numerosa e distineta
assistência, que denois percorreu, cm
visita minuciosa, todas as secçõcs do
mostruario.

Vê-se que o progresso do Estado da-
Bahia pódc se fazer com accentuada
segurança; a producção vae crescendo
cni quantidade e cm valor; a export»-
ção augmeiita também de modo am-
mador c expressivo. A receita, orçada
cm 19 mil contos, produziu 22 mil, c
ao presente exercício a arrecadação se
vae fazendo com apreciável ditícrença
para mais.

E que diz v. ex. sobre os pro-
gressos materiacs da capital bahiana?

A capital .bahiana, nos seus 111c-
lhoramentos uiatcriaes de hoje, que
datam do governo Seabra-, -tem dc ser
admirada por quantos a visitem. A
grande avenida Sete de Setembro, que
se estende até a barra, em direcção
no Uio Vcrine-llio. toda as-haltada, com
esplendidos predios c admirável vista
oceânica, 'foi um serviço notável que,
concorrendo para o cmbcllezameiito da
velha cidade, lembra a ação .brilhante
de uni administrador.

Outros pontos da capital foram
cgiialmente transformados, quer na
pr.rtc baixa, onde se faz o movimento
commercial mais intenso, quer na par-
te alia, á rua Chile e praça da Accla-

O curte io tuncclo-
nalísmopblíco

A Câmara eomeça a approvar

EXPOSIÇÕES DE ARTE

Centro flríistico
Juventas

sub-cniendas, do projecto
eleitoral, tendo suspendido

forma
votação,

a requerimento do sr. Epitacio Pessoa,
por falta de numero.

1—ili ¦")¦ Cg) '1' B*—1" """ ¦¦-— ,

Os telephoues no
pai foi lido uni projecto
o prefeito a fajitr as alterações que

se um alto ftinccioiiano do" Correio I julgar necessárias .10 contrato entre o

tiver destacado para a sua residência Municipalidade a Companhia Tclcpho-
nos subúrbios, um empregado postal nica.
que esteja montando ronda á casa q projcclo inspira-se nas resoluções

O povo desla localidade enviou um tele-
No expediente do Consc.ho Munici-'! gran,ma a0 presidente da República, pro-

autorizando tostando contra as calumnias irrogadas ao 1

general Carlos Campos.
Esse despacho contem mais dc diizenlas as-

signaturas.

tomadas recentemente pelo Club dc
Engenharia sobre at larificação tcle-

do seu -superior, pura evitar que os
gatunos façam mão baixa nos -Inibi-
tantos do galünliciro, como será .feita - 1.,,..,-,,.
;, relação dos serviços prestados por phomea, após longos debates, travados

esse empregado, que recebe dinheiro ] entre os principaes especialistas na ma-

do Thesouro para ser guarda parti-. teria, debates que acompanhámos; tra-
enlar da propriedade dc um scu sil- 2cndo-os ao conhecimento do publico,
perior? ¦' principal interessado n:i modificação

Responda fluem souber, ti liypo- do pl.eço do scrv-ç0 n carg0 áãqiiclln
"Tc^J 

irr^ílaridades prose-! Companhia. Como ainda não foi esque

A LANTERNA
(JORNAL DA NOITE)

Sác na segunda-feira,
30 1)0 CORKENIE

¦-¦ii-.rn r —•*> -*-*r ' —

ÃS cmiss.es da oamm

guem, ahi vae outra:
,Um determinado praticante devia

algum dinheiro a um seu superior,
que sabe tirar boa remia dc um ca-
pitai empregado a juros. O referido
praticante tinha commettido algumas
faltas ao serviço, as quaes não esta-
vam justificadas c, portanto, sc não

cido, o Club de Engenharia acabou por
condemnar o systema dc tarifar o ser-
viço telcplionico adoptado nesta capl-
tal.

A coniiiiissão dc Justiça do Conselho
Municipal dc accordo com o voto do
Club dc Engenharia, assim iniciou o

se, elle'perderia os respe-1 parecer sobre o requerimento da Com-as justificas:
divos vencimentos. Procurou. evitar
esse prejuízo e .salvou a sua situação
pela seguinte fúrma: dirigiu-se ao
seu cliefe, que era também -o seu
credor, cxpbz-lhe o caso, dizendo:

— Ke eu n.io receber os 'dias que
faltei sem justificação não poderei
pagar-tllte o que devo...

'O remédio íoi pronipto, e o chefe
allestou logo que 

"o 
praticante lrtila-

no esteve ao serviço deste gabinete
nos dias 20, 2.í, 25 e 20. do. corrente."
No livro do ponto respectivo é fácil
verificar-se a exaelidão do que.fica
dito. O que é certo i que o praticatt-
le recebeu 05 vencimentos dos quatro
dias dc folga voluntária, não nos
cumprindo investigar se depois liqui-
dou ou não a divida que tinha con-
traído cnm o chefe.

•Não pareça que sej^.m dc somenos
importância todas cítas referencias,
li' preciso que se saiba que a des-
organização impera em absoluto na-
quclle departamento do Es'ado. Dí*.
de as menores coisas, até os assum-
ptos de maior relevância, t-.t-.lo é _'.ra
tado assim, ti Ia diablc, com perfeito
despreso dos legítimos interesses do |
nosso serviço postal!

Ainda em referencia aos des fal-
quês: A todas as «uecursaes e- agen-
cias do Correio .foi expedida uma
circular, ordenando que os
sejam rcmcttidos directamente á
thesouraria do Correio, duas vezes 1
por mez, 011 mensalmente, conforme 1

panhia Tclcphonica
"A commissão dc Justiça, tendo cm

seu poder o requerimento da "Urazi-

lianisclic Elcktricitats Gescllscliafl:".
concessionária do serviço telcplionico
do Districto Federal, por seu repre-
senlante C. A. Sylvcstré, c datado de
6 dc maio de 1915. só agora se des-
obriga do parecer que Hic foi coiuinet-
lido[ attendendo á indiscutível impor-
tancia do assumpto, que por isso mes-
mo implica um estudo mais apurado
e alterno desta commissão.

Apezar de se achar o requerimento
acompanhado de annexos com do-
cumeiitos diversos sobre a matéria,
esta commissão confessa que somente
veiu a sentir-se mais á vontade, para
discutir-lhe o conteúdo, depois da ein-
cidativa c elevada discussão debatida
a respeito 110 Club dc Engenharia, cm
sessões oceorridas nos mezes de abril,
maio, junho c julho do corrente niimo.
Esln coimiiissno «ão deseja deixar de
apresentar parecer sobre o assumpto
do cilado requerimento, a tempo dc ser
discutido pelo actual Conselho, para
que se lhe não aceuse de protelar e
pòr á margem soluções como a pre-

i sente, que tão dc perto dizem com o
desenvolvimento da cidade e com as
necessidades da população.

A commissão havendo, portanto, es-
tudado meticulosamente o pedido da
" Brazilíaiiische Elekiricil.its Gesell-
sclinft", no sentido dc modificar o scu

saldos contrato, e de posse das conclusões; 
appvovárjas pela douta corporação que

c 1 c o Club dc Engenharia, onde a dis-
ctiFsão versou, mais on menos sobre a
•proposta da Companhia, pensa poder

REUNIÃO DA DE COMSTITUrÇAO
E JUSTIÇA -

Sob a presidência do sr. Cunha
Machado, esteve hontem , reunida a
commissão de Constituição c Justiça ua
Câmara. . 

, 
, .

Tratando-se do projecto referente .1
amnistia dos sargentos, o sr. (.itmcr-
cindo Ribas nffirmou á commissão nuc
as informações colhidas junto ao Mi-
nislerio da Guerra não sao favoráveis
ú concessão de amnistia nos sargentos
implicados nu movimentos scdiciosos,
ha pouco tempo. íi-ses sargentos ti-
veram as suas responsabilidades apu-
radas em imiucrito policiaVnulit.i-r e
foram, nor isso. desligados do Exerci-
10 Maiiliúlia, cm virtude dessas. ínlor-
inações, o scu parecer contrario tio
proiecto. ,, . . ....

; O sr. Gonçalves Maia mstificoti o
1 scu voto favorável no projecto..
! O sr. Pedro Moacyr pediu vista do
1 parecer, do qual discordara. Us ;l:' 

mais membros da conimissao, pom
subscreveram o parecer do sr. Cume
cin-lo'"Ribas. ., ,, ,.

Em seguida, o sr. Mello I-ranço
apresentou parecer :'i indicação da rc-
prcsent.-ição amazonense
Istilticionalidadc d.
tado do Amazonas. , .

O parecer dn deputado mineiro, que
é longo, concluc por nffirmar que a
comniissão não é orírão consultivo,
nada, pois, devendo opinar n respeito,
;i nfui ser que qualquer deputado for-
mulo projecto de lei eobre o qual cila
seia cliamaílii a se manifestar."A 

comniissão rcune-se hoje, ás 2 ho-
ras da tarde.

época. ¦'; _
O actual presidente dn. Associação

Commercial . i o conimendndor . Costa
bino, dos mais dignos c conceituados
membros do alto conunercio darBahia.
O edifício, bem situado na parte baixa
da cidade, i solidamcnte inoiislruido,
dispõe dc espaçosas salas, grande sa-
lão nobre, secretaria, está bem de ac-
cordo com a impor tancia e a elevação
de intuitos da antiga Associação.

Duas vezes visitei a. Associação
Commercial. Numa dellas fui agradecer
a gentileza com que mc distinguira, re-
cebendo-mc quando tive a ventura de
desembarcar na capital bahiana.; então,
a directorin, em sessão especial, hon-
ròti-nie com as suas saudações, du que
foi interprete o talentoso dr. Homero
Pires, distineto advogado.

Agradeci .1 distineção, affirmando
que não desconhecia os scrviços.i da
Associação Commercial da BahiaJ .inie-
recedores do maior apreço, e que aos
interesses do conunercio, ali tão digna-
mente representado, dedicaria o meu
esforço sincero, convencido de assim
prestar um serviço á vida, c prospe-
ridade econômica do meu paiz, A Asso-
ciação Coinme-.eial da Bahia tem, mira
grande autoridade e , corresponde;..eoiii

ao apreço c ao prestigio de

sobre
situação

a cou-
do Es-

r_« «r» >f

Bebei-. . . totlos bebem, mus só
bebo bom quem bebo

CASCATIXIIA
-..¦¦iWfl *t*^m>++mmmw—— —¦- ¦¦ -

SCU

lia

Ir.itc dc agencias estabelecidas na cia),orar um parecer cquilativo e justo
capital ou no interior. Os saldos sc
r.io acompanhados dos respectivos
balancetes. Desta fôrma, se o intui-
to é evitar novos desfalques, suecede-
rá ó contrario, porque, ficando a re-

lendo em mira os interesses do povo,
sem todavia concorrer para o sacrifi-
cio da empresa concessionária."

O Conselho Municipal resolverá den-

tro dc poucos dias sobre o requerimén-

AVI PREFEITURA

Os íimccioirios miraicipaes vo-
luntarios de manobras

¦Em circular dirigida liontcm, por^.or-
dem do prefeito, e em vista da foliei-
tação do ministro da Guerra, foi per-
niittido aos fúnecionarios alistados como
voluntários poder seguir com os corpos
da giiarnição. afim. dc lomar parte nas
manobras do Exercito.

1 ms tt ._»?—¦
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vice-presidente; João Pereira de

valho, 1° secretario; Augusto ritilio;

partição de contabilidade desapossa-! j0 da Companhia, e, portanto, a rc-
da dos balancetes, cila não poderá ve-. forma nos preços do serviço lelepho-

I nico. E' dc esperar que, antes de tudo,
sejam atlcndidos os iníereses do pu-

riiicar a exactidão dos sahbs!
O que seria dc direito fazer não

é o une 'foi determinado, mas orde- . ,, ...
nar que os saldos fossem para a th,- I blico, cm que sc compreiiende também

sourarh, e os balancetes, juntamente - a melhoria do serviço.
com o recibo da thesouraria, para a  nu« t» r, tr»
contabilidade, que é a quem compete
fiscalizar tal gênero dc documentos.

O futuro dirá se é ou n"o Ciro
grande o que se fez.

Em conclusão: o governo não pódc
deixar dc verificar que o serviço do'
Correio não deve. continuar tal qual
está, c que é iridispctiiavel levar j
aquclla repartição a organizaçãs qtie
lá não existe.

AS MISSAS DE HOJE
Rczam-sc as seguintes. .t>nr alma. dc: .
Joaquim Gonçalves Rodrigues, ás 9

¦ toras, ua egreja do Espirito Sanlo;
1° conde de S. Salvador de Matto-'

sirrhos, conde de S. Cosmc do Valle,
ti rua do Hosp cio n. 314: I

Álvaro dc Castro Lima Nogueira, as ¦
r,'i|'s horas, na egreja dc S. Francisco
de Paula; ,

'Elvira Augusta da Cosia, as 9 110-
ras' na Cruz dos Militares;

-Maria Carmelita Fernandes Ilr.isil._a-

o i.a horas, na capella
nhora da Victoria, í>.

T 
A^Ia de Obiv*- *"<'« => " ': : '

na egreja dê
Rozenáo Pçrç

htSMa?ia^^r||arros, ás

horas, na exreia da Coace-.çao e Boa

Hjjrte.
I

Instrucção Publica
O director geral assignou hontem os

seguintes acios:
.Designando: Lulhero dc Carvalho

Teixeira, coadjuvante para a 1" mas-
citlina do 3o districto; Olegario. Passos,
coadjuvante, para a masculina nocturna
do 4" districto; Hebe de Souza Dantas,
substituto, para a 7" mixta do =° dis-
tricto; Fausto V.tz, auxiliar, para a ia
elementar masculina do 14" districto;
Beralda de Azevedo, substituta: para a
7' mixta do 14" districto; Maria Isabel
Abrends, substituta, para a 14" mixta
dn Io districto; c Xavier Ribeiro, au-
xili.-ir. para a 3* feminina do 5" distri-
cto. , .

Dispensando do locar dc substituta -k;
adjunta licenciada a sra. d. Maria José
Mendes Yelloso.

-_™^-.*>-?T»**<>f.-- -

A receita e a despesa da Prelei-
tura ei setembro

Pelo balancete da receita c despesa
da Prefeitura cm setembro findo, sc
verifica ler sido aquclla, na importan-
cia dc io.74S:.ioS?ojo, já incluído o
saldo dc ,531 :/59?3=9, que passou do
mez nnu-rior. .

A despesa foi de 6..162 :ci2?660. dei-
xamlo o saldo de 4-.>S»:l!>5$373i que
passou para o mez corrente.

B*> *3&-<**QC*

O DIA DO PRESIDENTE

dc Nossa
F.-.-.nc

Pd'"l
dc,

A LANTERNA
(JORXAIj D.V NOITE)

São nn segiúida-fclra,
«O DO CORRENTE

Nobre,
S Francisco de Paula;
c'ira dc Figueiredo, as 9

O ministro da Viação rçmettcu. ao
.procurador da Republica no Districto
Federal os documentos forneci-los .pela
Es: rada dc Ferro Central sobre o des-
falquo dado pelo ex-confcrenle Ma-
nocl da Rocha Lima, afim dc providen-
ciar 110 sentido d.- ser o referido ex-fun-
ccionario compellido judicialmente a in-
dcatnisar a Fazenda Xacional da refe-
rida importância.

O presidenie da Republica recebeu
hontem. no palácio do governo, os. srs.
Pr.ndiá Calogcras. Carlos Máximiliano,
Souza Dantas e Lauro 'Müiler. com os
quaes confcrcncioti relativamente a as-
sumptos administrativos; o almirante
Brasil -Silvado, que se npresentou. c
contra-almirante José Caries de Car-
ivallio, dr. Américo Lassance c João
Daudt Filho, que lhe foram coinnuini-
c.tr haver transferido a experiência que
iam realizar na Companhia Americana
dc Asphalto, com a ttinfa extraída da
strra da Bocaina, visto ter havido des-
arranjo no macliiuisnío para isso desti-
nado.

Dc regresso da Argentina, apresen-
taram-se ao chefe do Estado os nícin-
bros da embaixada que representou o
Brasil na posse do novo presidente
daquella 'Republica, sr. Hippoliio Iri-
goveu. , ,

S. cx.. atompari-hado do ministro da
Marinha, do coronel Tasso Fragoso,
c.ip'ião de fragata Thiers Fleiiiiiig e
capi-.ão Carlos Eiras, dc sua casa nu-
li;ar. visitou, na ilha da? Itnxadas, a
Escola dc Aviação da Armada.

Hoje. s. ex. presidirá ao despacho
eollectivo do ministério-

segurança,
que goza. .

E a segunda visita?
 Noutra vez, fui á Associação

Commercial assistir á installáção do
Centro Industrial do Algodão; Para
bem se aquilatar da importância deste
Centro, basta mencionar qtiacs os seus
fins,

Ü Centro dc Algodão e uma, corpo-
ração comnosla de associados de.va-
rias classes com os seguintes intuitos:

a) promover o desenvolvimento da la-
vo-.ira do algodão na llalua, por meio de
propaganda, da distribuição gratuita de se-
mentes c por outros meios a seu juízo
c alcance; . . ..**_.__*._•,

b) collaborar com o goi-erno do '.«Bailo
na equitativa distribuição dos íirenuos {
favores que forem creados por lei; em lie
iirí!i.-io .les agricultores' de algodão e dos
cstabelecinieiitos descaroçadores 11 vapor;

c) cuidar do desenvolvimento da indus-
tria d- tec.dos e advogar os sens interesses
perante 03 pod.ercs publicos, federal, esta-
dual 0:1 municipal; , ...

d) mr.itcr um serviço de informações
para os seus associados, sobre tudo quanto
for concernente á lavoura do algodão c a
industria dc tecidos; ,i„

e) conciliar 03 interesses da lavoura 'lo
alendüo com a industria de tecidos, ser.
viildo (lc intermediário entre uma ç olitra,
nos negócios de algodão cm rama, n.).I«nd.)
receber oleodáo do H-.stado .mreciamente
i!os agricultores c intermediários, mo ||l2
sendo .pcriiiUtido fazer compras desconta
P 

f)"'org-.-iizar mappas estatísticos anmiaes.
do 

" 
numero de fardos de algodão -c --

peso. tanto fora dn (listado, como de
(lucc.io deste, nesotiados na praça ila
bia, com csneciiicáção. com referencio ao
do listado, ibs procedências e incdias dos
preços." -. i -

São directores do Centro do Algodão
os srs. José Antônio da Silva Costa,
presidente; dr. Lino Mcircllcs ;da Srl
va,
Carv.... ¦¦•-, c-i
2" secretario: dr. Joaquim da-) sina
Peixoto, 1" thesourciro, e João Baptista
Machado, c° tliesoureiro. _

Foi solenne e brilhante a insta.laçao
dc Ccnlro .Compareceram o _dr. Anio-
nio Moniz, governador <S0 Estado; . os
seus «ecrclarios, o inlcndcntc niuntci-
pai. dr. Pacheco Mendes, c grande nu
mero dc industriaes, comnierciantcs, rc
nreschtaiítes dc todas as classes.

1E111 discurso bem orientado e seguro
ros seus conceitos, o sr. José Antônio
da Silva Cosia expoz os fins do Centro,
saudou o governador, c os Congressistas
ali presentes.

O dr. Lemos Bruto, cm eloqüente
discurso, estudou amplamente a questão
da cultura do algodão, saudou brilhante-
mente aos representantes do Congresso
de Geograpllia. Em seguida, falou o co-
rimei Troiano Pires, expondo os moti-
vos da fundação do Centro, c a sua
conveniência.

Xolci que a orientação do govrtp,
cm harmonia de vistas com os
dores do Centro, estão se exercendo no
sentido dc tuna franca e proveitosa pon
tica econômica. O dr. Antônio Moniz
c o seu progressista secretario dá Agri-
cultura, dr. Pedreira Franco, estap exe-
cutando um nrogramma dc cffeitos sa-
lutáres.

Em relação no cultivo do algodão, o
governo bahiano (Congresso e Podei
Executivo) expediu acios em que cede
gratuitamente, por espaço de cinco an-
nos, aos lavradores de algodão, nacio-
naes ou estrangeiros, lotes dc terras
devolutas c concede prêmios, além de
fazer larga distribuição de sementes,
isentando ainda ás empresas e compa-
íii-.lr.s do pagamento de vários impostos.

A lei n. 1.161 de 5 de agosto (ie
1915 consigna as melhores disposições
nessa orientação do governo da Bahia.

Com 05 auxílios votados e com a
execução do orogramnia do Centro In-
dustrial de Algodão, a cultura .desta
malvácea deve tomar uni grande incre-
mento, dc apreciável resultado para o
Estado que, segundo nessa reunião sc
disse c sc provou, está comprando de
outros Estados; para as necessidades de
sua industria cinco mil contos de ai-
godio. . « ¦

E visitou a exposição dc prod-.icto3
| báliianos? ' .

Durante os dias em que funccio-
r.ott o Congresso de Geograpllia, esteve
sempre franqueado ao publico o Mos-
trüario dos Produetos Bahianos, inati-
jurado'a 7 de setembro. .Visitei-o, sjia.

inação.
Diversos passeios agradáveis attraem

o visitante da capital bahiana. A Ama-
ralina, o Pharol da Barra, o Rio Ver-
nielho, Pirajá, Brotos são bairros apra-
ziveis, muito apreciáveis, .

Em Brotos deve ser assignalada a
bella chácara "-Boa Sorte", do sr. Pe-
dro Amorini que ahi tem o seu esta-
bclecimento de floricultura. As or-
cliidéas são útu encanto na aprazível
chácara, onde á variedade das rosas
excede a uma centena dc qualidades,
ao lado de oulras muitas flores que
estão prendoridò a attenção c activrda-
de do coronel Amorini'.

— Visitou o Instituto Histórico..
Também o visitei e posso dizer

que a llabia tom no seu Instituto Gco-
graphico e Histórico uma brilhante c
eminente Associação seientifica. Pres-
tigiòso e respeitado, o Instituto presta.,
não só á historia bahiana. mas ainda á
historia do Brasil, os mais úteis servi-
ços. E' guarda fiel das tradições da-
qiicllá terra e auxiliar devotado, do nos-
so instituto Histórico Brasileiro.

Fuiidaldo cm 1S94 e reconhecido dc
utilidade publica pela lei de 13 de
agosto dc 1S95, o Instituto Bahiano
tem hoje a seguinte dircctoria: presi-
dente, conselheiro Antônio Carneiro da
Rocha; i" vice-presidente, dr. Braz
íleranencgildo do Amaral; a" viec-pre-
sidente, dr. Isaias de Carvalho Santos;
3» vice-presidente, dezembargador 1-e-
iinto Justiniano Bastos; i° secretario,
dr. Bennardino José de Souza; 2" se-
erelario, dr. Joaquim dos Reis Maga-
lhães; orador, dr. Thcodoro Fcrnaii-
des Sáinpnlo; tliesoureiro, major Achil-
les Pedreira '.Machado; bibliothecario,
dr. Ajuricoba Amrigio de .Menezes.

O Instituto, ha 23 anos. publica, a
sua revista, onde insere trabalhos 111-
teressantes, discursos, conferências, to-
dos devidos a cidadãos illiistres da Ba-
hia. Atada agora, o 11. 82, que tenho á
vista, dentre vários trabalhos de valor,
traz .discursos c escriptos de Thcodoro
Sampaio, Braz do Amaral e Bernardino
dc Souza, tres grandes batalhadores, es-
piritos de inlcnso brilho, e a confe-
reneia .magnifica do dr. Araújo Pinho
sobre a carreira diplomática do inolvi-
davel barão dc Cotogipe. Esse estudo
sobre o glorioso estadista do império
dá a opportti.nid.-idc -de apreciar os ta-
lentos c .1 cioquencia do eminente con-
íerencista. .

O Instituto Geogrcphico e Histórico
está bem installado, em predio confor-
tavel e elegante, dispõe de excellente
bibliotheca c arcliivo, é centro intcllc-
ctual -de merecido prestigio que faz
honra á culla cidade, li' o que lhe
posso dizer, com viva satisfação,

a-» _> e m>

Ao chegarmos hontem ao Senado, in-
formaram-nos, nem mais, nem menos, o
seguinte: o projecto da amnisüa ainoa
ia ser modificado, -ficando"-sem «flerto
os pareceres das commissões de Fman.
ças, Justiça e Constituição, ante-liontem
lavrados soletíneménté « com ¦ os quaes
a calma voltara ao reino das sombras
augustas, á parte os mortos e feridos
da luta.., '" ' ,

Como se vê, era de mandar ao diabo
essa. assembléa de velhos, que mudava
dc opinião de vinte e quatro em -Vinte
c quatro lioras e que, depoisde firmar
attittrde irrevogável, mudava de attitu-
de tres vezes, no espaço de quatro ou
cinco dias. Porque o Senado que _aj»pro
vou o projecto da Câmara, em .votação
nominal, na 2" discussão, e que approva-
ra o requerimento de urgência -do sr,
João Luiz, para a 3" discussão c vota-
ção inunediata do projecto, por se jul-
gar suficientemente esclarecido, por
ser irrevogável O scu propósito, appro-
vou na ,." discussão um requerimento
de audiência de tres commissõcs, para
matar a amnistia, reviveu-a tres dias
depois, precipitando o parecer favorável
das commissões e, afinal, acabava dej-
manchando isto com pés.

Era verdade, infelizmente!
Depois da sessão ordinária, estive-

ram hontem novamente reunidas as
commissões de Finanças, Justiça e Con.
stituição, para altcndcr aos desejos dos
srs. Pires Ferreira e Iriiieu 

"Machado,

que desejavam uma nova formula, aquel
le com o fim de servir melhor ao genro
e o ultimo com o fim de escapar sem
escoriações, -do suecesso de sua victoria
de quinta-feira.

Assistiram á reunião, que foi secreta,
os srs. Urbano dos Santos, Dantas Bar-
reto, Pedro Moacyr, Maciel Júnior, Ka-
phael Cabcda c Pires Ferreira.

Que teria havido?
Soubemos que o sr. Pires I-errara

esgotou toda a sua eloqüência que o
sr. Epitacio ressoa poz os pontos lios
ii c que foi resolvida, em definitivo, se
não mudar, a aporovação hoje do substi-
tutivo formulado ante-honteiu,

O substitutivo é este:"Art. i". Ficam abolidas para os
officiaes tffectivos do Exercito e da
Armada, todas as restricções impostas
ás amnistias de 1S93 e 1898, salvo o
que respeita a vencimentos ou quaesque»
outras vantagens pecuniárias anteriores
á data desta lei.

Art. 2o. Os officiaes que foram_ pu-
nidos, em virtude desta lei passarão &
oecupar nos almanacks dos Ministérios
da Guerra e da Marinha a collocação
que lhes caberia se não tivessem sido
altingidos por aquellas restricções, mas
constituirão um quadro á parte, que
será nos almanacks designados pelas le-
tias Q. F. e dentro do qual serão pro-
movidos sem prejuízo do quadro ordl-
nario."

Graças ao Eterno, a sombra augusta
não appareceu a embaraçar as innocen-
tes marchas e contramarchas do Senado,

A LANTERNA
(JORNAL DA NOITK)

Sác ua segunda-feira,
30 DO CORRENTE

NO THESOURO

Autorização do pagamentos
O Thcsouro Nacional está autorizado

a effectuar os seguintes pagamentos:
de 26 :n;S?690, a Humberto S.abòia &

Comp., de medição provisória no cor-
rente anno;

20:6..8?S..S, e 77:299$64?, a Compa-
nhia S. Luiz a Caxias, cgiialmente de
medições provisórias em abril c junho
do corrente anno;

21:439$838, a diversos, de forneci-
mentos ao Ministério da Marinha, no
corrente anno;

24:3i9$248, a Ilinie & C de fome-
cimentos ao Ministério da Viação, no
corrente anno; e

de soo$ooo, a Companhia Fluminense,
do aluguel do predio oecupado pela In.
spectoria Federal de Viação, cm setem-
bro ultimo.

f_ » —I » ¦¦¦

So V. Ex*. fôr visitai- os ile-
pusitos do venda dc moveis

REDSTAR
terá oceasião de verificar como
são graciosos o práticos os
seus estylos, como C- perfeito
<> seu at-iibamento c como são
boas ns condições dc paga-
!<•. mento c preço. •!«
GONÇALVES DIAS 71

URUGUAYANA 82

—«»» .

"São Loureirço" % Cigarros po-
ulares dc fumo

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

De §. Paulo
Nos bastidores da politica

municipal
S. P.sn.o, 23 de outubro. — Antes dc

ser publicada a chapa dos futuros ve-
readores da capital, coiria um boato que
a toda a gen*te se figurava completa-
mente infundado: O sr. Joaquim Marra
não seria contemplado. Publicada a cha-
pa, assignala pela comniissão directo-
ra do partido republicano, com o no-
mc daquellc vereador, surge um boato
novo : seu nome seria " furado ", como
é de praxe dizer-se, na gyria eleitoral.
A mesma razão que nos levava a não
acreditar no primeiro lioat.o subsiste
para julgamento do segundo. Repu-
tamol-o inverosimil. Não obstante, para
quem desconhecer o nosso meio poli-
tico e as figuras que nellc se. movem
ou agitam, é indispensável esmiuçar os
boatos a respeito do sr. Joaquim Marra.

Parece que o referido vereador Iam.
bem não julgou desnecessário vir a pu-
lüco tralar laconicamcnte da sua atti-
lude,. embora sem allusão, dc cualquer
espécie, aos boatos correnles. Na pe-
quená declaração que fez, o sr. Joa-
quim Marra chamou a attcnçã.0 do elei-
torado para os seus últimos discursos
com o intuito de convencer o publico
de que não mudara, nem sc amoldara
a quaiquer exigência, pelo faeto de estar
em vésperas do pleito que lhe deve re-
novar o mandato.

-Confrontando os boatos divulgados
com a declaração peremptória do sr.
Joaquim Marra, o balanceador dos fa-
ctos políticos conjectura, muito funda-
damciité, que talvez perigasse a candi-
datura daquellc senhor, se elle não mu-
dasse de orientação. Seria possível que
a comniissão direetora cogitasse dc ris-
car da chapa o nome do sr. Joaquim
Marra? Um político, de autoridade r.o
partido, declarou-nos que àbsolutamen-
te ninguém pensara ou propuzera isso.
E sem que nada mais lhe perguntasse-
mos, accrcsccrttòu:

— O .partido republicano não impõe
linha de condueta aos vereadores que
eiürani na câmara cm chapa da agre-
miação. O sr. Joaquim Marra talvez
tenha sido imposto ou. pelo menos, 1:1-
feliz na escolha dos assumptos dos seus j
últimos discursos na Câmara Munici- [
pai. Não havia razão, porém, para in-
screver o scu nome numa "black list"
imaginaria...

Assim nos faleu o político. Podíamos
ler-lhe perguntado alguma coisa sobre
o segundo boato, is-.o é, o que. assoalha
que 

"o 
sr. Joaquim Marra teria o seu

nome cortado, 110 curso do pleito do
dia 30. Preferimos não pergunlar nada.
Era unia indiscreção que podia, melin-
drar... Quer-nos parecer, porém, que
também esse boato deve ser reputado
completamente destituído de funda-
mento.

Resta apenas assignalar o desassom-
bro com que o vereador Joaquim .Marra
veiu q publico declarar que. continua a
ser o homem das mesmas idéas c dos
mesmos princípios. Assim deve proce-
der quem desempenha, consciiiiciosa-
mente, mauda-to*. poEularei — Ç_

CONSEQÜÊNCIAS DA GUERRA

As listas dos passageiros que se
destinam á França

O sr. Carlos Máximiliano, ministro
do Interior, expediu honteni aos go-
verna-dores e presidentes dos Estados c
ao chefe de policia desta capital as sc-
guinles circularcs:"Transmitto-vos, para os fins conve-
nientes, cópia do aviso expedido pelo
governo da França, relativamente, ás
indicações que devem conter as listas
dos passageiros que partirem para o
mesmo paiz por via marítima.""Tra.nsmilto-vos, para os fins con-
vcnieníes, cópia da relação do governo
da Itália, regulamentando o transito a
italianos e estrangeiros pelas frontei-
ras do mesmo paiz."— 1 n 1 _.

A Câmara iniciou, hontem, a. votação
das emendas apresentidas ao orça-
monto da Fazenda. E votou homem
mesmo as nove primeiras emendas con-
stantes do avulso respectivo.

A emenda m. 10 era a formulada
pela bancada sul-rio-grandcnsc, auton-
zando o governo a reorganizar os ser-
viços da administração, adoptando me-
didas relalivaoit—íe á situação dos -iun-

ccionarios do Estado. A essa emenda,
como se siíbe, a commis_io de Finanças
daquella casa do Congresso apresentou
«trbsrinitivo, ampliando a «nitoriraçao
c, por outro lado, determinando provi-
dencias radicaes com o _>roposito çvi-
dente de d:minuir o numero dos allu-
didos fúnecionarios.

lAnnunciada a votação desse substi-
tutivo, visto ter elle preferencia regi-
mental «obre a emenda, o sr. JNasci-
mento requereu que a Câmara se pro-
miuiciassc, antigo por artigo, paragra-
pho por paragrapho «ia proposição oa
commissão de Finanças. Approvado o
requerimento do representante carioca,,
entrou cm votação o artigo 1° 00,
substitutivo. Esse artigo autoriza:

Art. i°. O Todcr lExecutivo reorganizar*
os serviços da administração federal, dis-
tribuidos -pelos actuacs ministérios, para o
que fica autorizado a expedir os regula-
mentos e instrucções necessárias.

O sr. Nascimento, voltando á tribu-
na manifestou-se contra essa provi-
dencia acoimando-a de anti-rcgmicn-
tal e inconstitucional, por isso que
collidia o seu conteúdo com o texto
claro da lei magna da Republica, 110
seu artigo 34, n. 2$. E desenvolveu
varias considerações em apoio nessa»
afíirmativas. referindo a hermenêutica
sem discordância acceita do citado
dispositivo constitucional.

O sr. Pedro Moacyr, discursando cm
seguida, assignalou que, preliminar-
mente, a medida era anti-regimental
por incidir na disposição, de que teve
a iniciativa o -sr. Homero Baptista e
dc que fora um dos autores o sr. Bar-
bosa Lima, dc que a ineua da tamar.i
não poderá acecitar nrojectos ou emen-
das que deleguem funeções -privativas
do Congresso ao poder executivo, ft
a em discussão era uma funeçao pn-
vativa, exclusiva, do legislativo —

crear e supprimir empregos, pelo ar-
tigo 34 n. 25, da Constituição. A. me-
dida era, pois, consequentemente, in-
constitucional, e ápprovada que fosse,
de nenhum effeito jurídico.

O sr. V. Piragibe, oecupando tani-
bem a tribuna, allcgou, entre outras
coisas, que o substitutivo em questão
rão era, nem podia ser da •commissão
dc Finanças da Câmara, por isso que
quatro dos seus membros votaram
abertamente contra as medidas alvitra-
das nclle, c outros tres membros, cujos
nomes o orador cgiialmente declinou
da Iribuna, se manifestaram contra di-
versas dessas medidas, Ora, numa
commissão de 11 membros, evidente-
mente quatro não poderiam fazer pre-
valeccr victoriosamente a sua opinião,
contra a da maioria de sete.

Respondendo a esses oradores,, o sr.
Barbosa Lima tratou, 'ligeiramente cm-
bora do ponlo de vista regimental do
substitutivo, nllcgando serem,_ .1 «eu
ver, improcedentes as allcgaçoes cpn-
-tra elle arguidas. Quanto aos argu-
mentos do sr. V. Piragibe, declarou o
orador que quatro membros da. com-
missão foram, de faeto, contrários ao
substitutivo; mas os tres restantes çi-
tados pelo representante carioca nao
sc manifestaram 110 bloco, como os
(inalro anteriores, contra as medidas
alvitradas 110 seio da comniissão c
consubstanciadas no substitutivo A

faeto
itu-
sr.

V Piragibe, sem que explicassem ra-
zões dc voto discorde do approvado.

A allcgação dc inconstitticionalidadc
da medida, por importar uma delegação
ao poder executivo, combateu-a o ora-
dor, lembrando ter o Supremo Iribu-
nal revalidado diversas dessas delega-
ções, -rcconhcccndo-lhes, portanto, a
constitucionalidade.

O sr Maurício de Lacerda, respon-
dendo ão sr. Barbosa Lima, lamentou
que as injuneções governamentacs o
houvessem arrastado á defesa que tez
da medida. Não discutia a questão dc
faeto,. mas fal-o-ia quanto á ' regimen-
tal c á constitucional. Quanto a pri-
meira, não tinha, a scu ver, appliçaçao
o brocardo jurídico invocado pelo depu-
tado carioca, porque o justo momento
para reclamar, ao caso, era o actual,
o da votação. Quanto á segunda,.adnu-
rava que sc fosse buscar em ctrcum-
loquios sophisticos a peneira com que
sc pretende tapar o sol...

O sr. Maurício concluiu o scu dis-
curso, requerendo votação nominal para
o art. i°.

Posto a votos, foi esse requerimento
dado como rejeitado..O deputado flu-
minense requereu verificação da vota-
ção, sendo a rejeição confirmada por
S6 votos contra 32- Submettido a
votos, seguidamente, foi o art. 1° do
substitutivo dado como approvado. U

Vicente Piragibe requereu verifica

Representa indiscutivelmente um lotv
vavel esforço a actual exposição do
Centro Artístico Juventas.

Depois do certamen annual da Esco-
Ia Nacional -de Bellas Artes, apurado
este anno para sdlcnnizar o centenário
do ensino official artístico -no Brasil,
parecia que a iniciativa dos jovens ar-
tistas, ainda com o mesmo propósito
oommemorador se resentiria do «on-
traste.

Assim não aconteceu.
A espaçosa sala do novo edifício d»

Lyccu de Artes e Officios encheu-se
dc uma collecção de trabalhos que nem
podem ser o expoente da operosidade
dos nossos pintores moçoB.

Levada a effeito a exposição pela
sexta vez, têm-se annualmeiite apertei-
coado nos processos de agradar, ca-
bendo esle anno os encomios á com-
missão organizadora, composta de d.
Fedora do Rego Monteiro, tvlignrl
Copplanch, Edgard Parreiras, Enrico
Alves, Antônio Pitanga, André Vento e
Annibal Mattos.

Tara ter o publico uma noticia se
gura da importância' do certamen basta
saber que a secção de pintura contem
duzentas e dezesete telas, figurando os
nomes dc Baptistai da Costa, Artbtir
Lucas; Bcrnardclli, Malagutti, Fiúza
Guimarães, Carlos Oswaldo, Belmlro de
Almeida, Arllittr Thimoteo, já consa-
grados 110 nosso meio, ao lado dos mui-
tos jovens, coniqunnto bem encaminha-
dos, como Fanzeres, Bicho, Cordeiro,
Parreiras, Bevilacqua, Enrico Alves,
Cavalleiro e tantos outros, cuja enu-
meração faria fastidiosa esta noticia.

Não cabe aqui apreciação critica da
obra exposta, \- -ipaJmctite quando
ella é cm grande parte conhecida já;
ainda assim deixaremos especial men-
ção referente aos trabalhos de Gastãa
Formenti nos quaes se rcfleclc o apro-
veitamento dc uin esforçado, cheio de
habilidades exploravcis, c de B. Pinto,
um marinista de temperamento, a
quem o estudo bem orientado lia de
completar como artista em breva
tempo...

Na secção de csculptiira figuram
ainda Bcrnardclli, Corrêa Lima o
Cunha Mello, a par dos novos Moreira
Júnior, Pitanga (com interessantes es-
bocetos), Antoriinò Matlos, Modestino
Kanlo e outros, Bem interessante tudo.

Ha ainda secções dc gravura, com
Moreira e Adalberto Mattos; carica-
tura com quinze trabalhos, e arle ap-
plicada, muito bem representada pelas
sras dd. Alenia Mello Castro, -Mine
Mello Lins, Ambrosina Lopes da Fon-
seca, Anahita Dall-Orto Figueira, Ara-
cy Nazarclh e Joanne Brandt.

Um estudo de agita forte do sr. Er-
nesto Franciscone, abre 110 Catalogo
um titulo especial para o apreciado
gênero.

Como se ve, um esforço dos dignos
moços, bem coroado dc legitimo exito.
— G.

_ I —> >fi "

consubstanciadas no suusiiiuinu
prova disso, aliás, sc achava 110 fac
desse substitutivo ter tido a assignat
ra dos tres membros ãlhidulos pelo |

A LANTERNA
(JORNAL DA NOITE)

Sáo 11a scgiinda-fcira,
80 DO CORRENTE

A LANTERNA
(JORNAL DA NOITE)

São un scgiindn-fclra,
30 DO CORRENTE
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O ministro do Interior anmilla
um concurso

Dando provimento ao recurso inter-
posto por d. Roberta Gonçalves Souza
Briio, da decisão da comniissão dxaini-
nádorá dos candidatos ao concurso
para provimento do cargo de professor
de solfejo do Instituto Nacional de
Musica1, classificando indevidamente
cm 1° logar o amador Octavio Bcvi-
lacqiia c cm 3" a recorrente, o sr. Car-
ios Máximiliano, minstro do Interior,
resolveu, por acto de hontem, ánnullar
o mesmo concurso, ordenando que se
proceda a outro, no prazo de quatro
mezes, fixada de uma só vez a hora
inicial das provas e nomeada differen-
te commissão.—¦ .fl Cft. * —

A LANTERNA
(JORNAL DA XOITEl

Sác na segunda-feira,
30 DO CORRENTE

Coisas do sr. Durão...
Escrevem-nos:".Meu Caro redactor. — Velho amigo

do Correio da Manhã, solicita a atten-
ção de v. ex. para o seguinte:

Xão haverá nesta maravilhosa terra
uma repartição de saude municipal? Se
•lia e se quer cumprir o sc-.i dever,
como c que consente que a Direcloria
de Obras esteia collocando uns boci-
ros na rua Conde de Bomfim, cm
frente ao n. 671?

Não'saberá a gente 00 serviço tao
escandalosamente- dirigido pelo dr. Du-
rão, á vista das constantes reclama-
ções, que o auguiento da descarga para
essa valia (que é particular), vae inuti-
dar ainda mais os terrenos por onde,
passa e que já vivem constantemente
alagados.'"

Tleber. . . todos bebem, mus só
bebe bem quem bebe

CASCATI.VHA
 m» » i~ii « Pi-

ção dc votação. Contados os votos, toi
a approvaçao confirmada por 87 votos
contra 31. ...

Foi annunciada, então, a votação do

paragrapho i°, que estabelece:
Paragrapho 1» — Nessa reorganização

conservará, fundirá ou suppriuiira repar-
titões e logares, podendo transferir servi-
ços de uns para outros miiiistcrios, dando-
lhes divisão e denominação convenientes,
de modo a reduzir a despesa actual na
iroporçào imposta pela depressão da. rc-
ccita publica, c no sentido de diminuir
se o numero de fúnecionarios, alem das
reducçães já feitas na presente lei < nas
que regeram os exercicios dc 1915 c 1910.

O sr. Nascimento, combatendo esse
paragrapho, procurou responder ás alie-
gaçôes do sr. Barbosa Lima, demons-
t rando que o regimento interno da Ca-
mara não dava aos deputados o direito
de reclamar contra emendas acaso
acecitas pela mesa com infringencia do
regimento, mas apenas dava aos autores
de emendas excluídas pela mesa o di-
rcito dc reclamar contra essa exclusão.
Não fora, pois, feliz o deputado carioca
em allegar que já se fora o momento
dc reclamar contra a acecilação da
emenda. • ,

O sr. Mattricio dc Lacerda requereu
a votação do paragrapho por partes —
a primeira, até "fúnecionarios e a
segunda composta da expressão —alem
das reducções, até o final.

Ü sr. Vicente Tiragibe, combatendo
o paragrapho, pediu para o mesmo vo-
tação nominal.

Voltou, então, á tribuna o sr. 13ar-
bosa Lima, dando, de novo, explicações
acerca do pensamento da commissão
techiiica da Câmara relativamente ao
substitutivo. , .

Dado, afinal, como rejeitado o reque-
rimento do sr. V. Piragibe, dc vota-
ção nominal, ¦ o representante carioca
solicitou verificação. Verificada, 17
deputados votaram a favor c Si contra.
Não havia numero. Feita a chamada,
apenas a cila responderam 91 depu-
tados. E ficou nessa altura a votação
na Câmara do substitutivo referente a
situação dos fúnecionarios publicos.

Nos 31 votos contrários a essas mc.
didas da commissão de Finanças da
Câmara sobre os servidores actuacs da
Republica, hontem manifestados, acham-
se 03 da bancada bahiana. Efíectiva-
mente todos os membros dessa ban-
cada hontem presentes á sessão, vota-
ram contra o substitutivo^ com cx-
cepção somente dos srs. Tedro. Lago,
João Mangabcira c Prisco Paraíso, que
se pronunciaram a favor da medida
snppressòra dc collocaçõcs dc funccio-
narios publicos.

Os voluntários especiaes
liontcm á tarde o coronel -Abílio Nor»

nha, coiniiiandaiitc do 3" regimento de in-
fanteria, passou cm revista o 7", S" c 9*
batalhões de voluntários, que cm seg-.iida
íairam cm passeata pela cidade.

Os jovens voluntários percorreram: ruf
D. Manoel, praça Quinze de Novcnil.ro,
mas Visconde dc Itaborahy, Marechal Ho.
tiano, avenida Rio 'Branco, e entrando pcli
«'ua dc Santa Luzia, regressaram nova-
nicnle ao quartel.

Era notável a disciplina e a boa onlen
com que marchavam os rapazes, que dei.
jaram uma profunda impressão dc agra.
do 110 publico da capital.

* * « . ;•
Hoje, -ás 8 lioras da noite, f o (los os v»

luntarios devem comparecer ao.. quartel dl
3o regimento, afim de responder á revista.

Serão rili- uquartclados, e amanhã parti-
rão para qs manobras.

A's 3 lioras, será dado o toque dc ai-
vorada c, devidamente equipados, seguira»
para Deodoro uma hora iiif.is tarde.

O regimento, sob as ordens do coronel
Àbilio Noronha formará, obedecendo á sc
gttintc ordem: o 7" batalhão postar-se-,
í -risa. D. Mainocl; o 8», 110 campo fron-
teiro ao Mercado Novo, e o 90, no palco
do antigo Arsenal. D3I1Í, tomarão em con-
jin'o, rumo á Estrada dc Ferro, forman.
co «in frente oo quartel general em co-
latnnas dc pelotões, cm linha de batalhão.

A LANTERNA
(JORNAL DA NOITE)

1SÚ0 ua segunda-feira,
30 DO CORRENTE
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rOSTÒ ZOOTEOUNICO DE
PINHEIRO-.

A LANTERNA
(JORNAL DA NOITE)

Sác 1111 segmida-feli-a,
80 DO CORRENTE
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Créditos concedidos
a varias

Delegacias Fiscaes

A renda recolhida no Thesouro
O ministro da Fazenda informou ao

Tribunal de Contas que a renda do
Posto Zoolechnico de Pinheiro, re :n-
Ihi.la no Thesouro. no corrente exerci-
«io, Í3! dç 12:330*1000. .

•A dircctoria tia Despesa do Thesouro
Xacional concedeu hontem os seguintes
créditos :

tle 6 :ooo$ooo i delegacia fiscal de
Pernambuco, para pagamento dc sub-
venção ao Syndicalo Agrícola c Pastoril
de Garànhus ;

... :S.u?322. e 1 :i;.-$ooo, á delegacia
fiscal no Rio Grande do Sul para pa-
gamcntO de pensões de meio soldo ;

2 :oooS. 1:40'.-S e 2:2oo$ á delegacia
de Santa Cailiarina. -para pagamento
dc r.iuda de custo a diversos officiaes
do Exercito e .pensão dc montepio: e

4:0755. á delegacia, fiscal da Bahia,
para' pagamento de despesas orçamen-
urias' do Mini3te_rio. d» Guerra.

A votação do orçamento da Fa-
zenda, na Gamara

Depois de concluir a votação do orça-
mento do Ministério da Agricultura, a
Câmara encetou, hontem, na ordem do
dia da sua sessão, a votação das emen-
das apresentadas ao orçamento da Fa-
zenda.

Sobre a emenda n. 1, reduzindo dt
6:ooo$ooo a consignação para represcu-
tação do ministro e supprimindo a con-
signação para a sua conducção, falaram
os srs. V. Piragibe e Barbosa Lima.

O sr. Piragibe, como fizera, aliás, em
relação a idênticas emendas apresenta-
das aos demais orçamentos dc despesas,
uaisifestou-se a favor dessa medida, e
o sr. Barbosa Lima, após declarar ter
sido volo vencido na comniissão de Fi-
nanças, escalpelou o motivo que levara
o seu companheiro de bancada a oc-
cupar a tribuna, pronunciando-sc con-
trario ao parecer de que fura o orador
apenas redactor. Posla a votos, foi a
emenda dada como rejeitada.

O sr. Maurício de Lacerda requereu
a verificação da votação, sendo a rc-
jeição confirmada.

Sobre a emenda n. 2, restabelecendo
a proposta do governo na parle refe-
rente á consignação material da rubri-
ca 7 do art. 43 — Tribunal de Contas—
falaram os srs. Pires de Carvalho, seu
autor, c Barbosa Lima, relator do pa-
recer contrario da commissão tcchiiica..
O sr. Pires -de Carvalho retirou, por fim,
da votação a sua emenda.

Acerca da emenda 11. 3, mandando
egualinentc restabelecer a proposta do
governo quanto ao pagamento de alu-
gueis de casas dc que tratava a rubrica
Alfândega de Porto Alegre, discursaram
os srs. Evaristo do Amaral e Barbosa
Lima, aquelle a favor da proposição e
o ultimo defendendo o parecer contra,
rio da comniissão. Posla a votos, foi
a emenda rejeitada.

Foi lambem rejeitada a emenda n. 4.
restabelecendo a verba de 4 :ooo?ooo
para o custeio de cavalgaduras para o
serviço da fronteira, na rubrica Alfan-
dega de Uruguayana Sobre essa emen..
da falaram ainda os srs. Evaristo da
Amaral, scu autor, idefendendo-a, c
Barbosa Lima, impugnando-a.

A emenda 11. ,. referente á consigna»
ção pessoal da rubrica Alfândega da
Bahia, foi, sem incidente, rejeitai'....

Com uma sub-emenda modiíicativa da
comniissão, foi ápprovada a emenda
n. 6, mandando destacar da verba nu.
mero 36a. a importância de 6:ooo$ooo,
para pagamento a- um almoxanfe c a
tres guardas, para zelarem pela conscr-
vação do Lazarcto dc lamandaro, cm
FT™S 

n. ;, jn.nd.Ívd.0 
stipprimi,

a verba 37, destinada ao pagamento de
domingos e feriados aos operários, 10Í
rejeitada, ficando prejudicada a emen.
da n. S, que determinara egual mc.
dida. 

. 
. ,

Foi lambem rejeitada a emenda sc-
guiiitc — 11. 9 — autorizando o gover-
110 a despender até 1.000 contos, ouro,
com o Lloyd Brasileiro.

Depois dessa emenda, a Câmara oe-
cupòu-sc da votação da de 11. 10, con-
cernente ao íunccionalismo publico da
Nação.

Dada a importância dessa medida par-
k-inentar c dados os incidentes que a
sua votação provocou, destacamos a no.
tica respectiva, para a iníetir noutro
local..

,_•*-.,.__,'
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A AVIAÇÃO DA ARMADA
n presidente da Republica

visita a Escola de Aviação
-•

Os officiaes que recebem o «brevet»
de pilotos aviadores

Intercssando-se pela aviação~e ydjse.
i loão de que essa nova arma de guerra
IMha o mais amplo desenvolvimento n»

«T de sua classe, o almirante Ales».
áilno dc Alencar convidou hontem ç,
«•sidente du Republica para uma yt.

i alta á Escola ll<: Aviação, com sede pro»
tlaoria "a ilha das Enxadas.,

Com essa visita, quiz o titular- da
oasta da Marinha, mostrar ao cheio Ua
Navio o gráo de aJeaiilainciito dos nos-
«Os aviadores navaes. .

O almirante Alexandrino, assistindo
is evoluções dos Iiydro-aviões, teve mes-
mo uma phrase de animação, e, alta,
mente significativa do interesse de
a. cx. para que seja uma realidade a
nossa defesa acrea. . ,"Rumo aos ares" — disse o titular
da pasta da Marinha, quando o inter-
pellavamos acerca da sua impressão,
relativamente ás excellentes provas que
ee tem effectuado com os hydroplanos.

E desse enthusiasmo tèm participado
um núcleo de officiaes, e corajosos,
como os que vêm de receber o titulo
de pilotos-aviadores.

A Escola de Aviação, dirigida pelo
capitão de corveta Protogenes Guima-
rães, com a solennidadé de bontem,
adoptou o lemma — "Pelo ar, pela pa-
ttia e para a Gloria."

Ao comniiindante Prologcnes se deve
tambem o grande desenvolvimento opc.
rudo em prol da nossa aviação naval *
aérea.

Foi para conhecer o quanto se vem
trabalhando no hangar da ilha das En.
xadas, que teve logar a visita presiden.
ciai de hontem.

O dr. Wencesláo Braz chegou at.
Arsenal dc Mariuha, ás 9 horas da
manhã.

Uma companhia de guerra do Ba]a-
lhão Naval, sob o commando do capitão,
tenente César d'Affonsecá, estava pos.
tada na avenida Alexandrino de Alen-
car, pura prestar as honras militares.

No Arsenal de Marinha, aguardavam
ú chegada do presidente da Republica,
ou srs. : nlmiriinte Gustavo Garnier.
chefe do líslado-Maior da Armada; ai-
mirante R. F. Kiappe Rubim, inspecto.
do Arsenal, e muitos officiacs da Ar-
muda.

A's 9 horas, a cometa tocava sentido
t em seguida transpunha o portão do
Arsenal, o automóvel do presidente da
República, acompanhado do ministro da
Marinha, clicfc e suli-chcfc da casa mi-
liinr, coronel Tusso Fragoso, capitão de
fragata Thiers Fleming, e ajudantes de
ordens, . ,

Depois dos cumprimentos da officia
lidiiílc, s. cx., no hiatc Tenente Rosa,
embarcou com destino á ilha das En
jí atlas.

Quando o hiatc passou em frente aos
navios de guerra, us guárnicões forma-
ram no comeu, cm continência, ao som
Ou marcha balida.

Quando o hiatc seguia para a ilha. o
tenente Anionio Augusto Schorcht ciffc-
oiuoii varias evoluções, .pilotando o hy-
droplano " C. 3 ",

Xa illiu ,0 presidente da Republica
f"i recebido pelo almirante Thedim
Costa, inspector de Marinha; cominan-
dante Protogenes Guimarães, director
ila Escola do Aviação, c capitão dc mar
1: guerra llorncio Coelho Lopes, dire-
dor das Escolas'Profissioiíncs; capiião
de fragata Aristidcs Mascarcnhas, dire-
ctor da Escola de Griimetes; comman-
diiirlc Miiller dos Reis, director do
Lloyd Brasileiro, officiacs dáquellas es-
colas e do Lloyd.

Uma companhia ilo rcservislas do
l.luyd, fardados de ganga conjuiitanicn-
te com a maruja du guerra, prestou
continências ao chefe da Nação.

Nessa oceasião, o dr. Wencesláo Braz
upprosiniou-Eii do coiilmandante Miiller
dos Reis, dizendo-lhe: Fciieito-o .pela
«ua grande obra."

Um aperto de mão effusivo rematou
'«sia plnase,

Depois, o presidente da Republica e
,«ia comitiva assistiram ao desfilar do
pessoal do l.loyd, sob o conluiando do
1" tenente Marcos Autraii Graça, c em
jiigüida incaniiiibarani-sc para o " ban-
gar", onde descansavam os hydropla-
nus " C. 1 " e "C. 2", que foram iniiiu-
ciosamente examinados.

Os dois apparelhos estavam ariisticá-
nicntc decorados, com flores naturaes e
promptos para íuucciottarcm.

O tenente Antônio Schorcht. que a
esse tenipo linha deixado o " C. 3",
jiassou para a"naccl!e" do " C. 1" e o
fez trabalhar na carreira, mostrando
como fiiuecioiiavaiii os motores desses
hydroplanos, c as respectivas Índices c
os seus lemes lioriznulai-s e venicaes. .

O presidente da Republica, muito in-
tertíssado, ia ouvindo as explicações do
ministro da Marinha sobre a constitui-
çãò da nova escola, posto dos apparc-
lhos, sua conservação, etc.

Km seguida, o almirante Alexandrino
de Alencar, após pronunciar ligeiras pa-
lavras, passou os diplomas ao dr. Wen-
ceslúo llraz, pedindo a s. ex. os entre-
gnsse aos jovens officiacs aviadores.

Foram assim entregues pelo chefe da

nação os títulos de pilotos aviadores na-
vaes aos .primeiros tenentes Antônio
Augusto Schorcht, Raul Ferreira Vian-
na Bandeira e 2° tenente machinist*
Vietor de Carvalho e Silva, cujas no-
meações foraon hontem assignadas.

Os tenentes Raul Bandeira e Vietor
Carvalho, depois de receberem os diplo-
mas, foram effcctuar um vôo no liydro
avião " C. 1", que, ao passar sobre a
ilha, deixou cair um lindo "bouquet"
de flores naturaes, ao descreverem uma
recta sobre os visitantes.

A seguir, s. ex. passou a visitar as
dependências das Escolas Profissio-
naes, indo primeiro ao almoxarifado,
á secção de artilheria, ás salas "Almi-

rante Gomes Ferraz" e "Tenente Al-
varo Porto", onde examinou vários
canhões e metralhadoras; sala "Tenen-

te Cláudio", onde funeciona a Escola
de Artilheria, dirigida pelo capitão-te-
nente Bittencourt Calazans; secção de
timoncria, sala " Commandante Santos
Porto", sala "Tenente Mario Alves",
onde funeciona a escola de foguistas;
sala "C-rumete Joviano", escola de
inachinistas auxiliares; secção de mi-
nas e mergulhadores, dirigida, pelo ca-
pitão-tenente Mario Segadas Vianna;
sala "Tenente l.almieyer", onde fim-
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Os tres officiaes que receberam
o "brevet" de pilotos aviadores.
Sentado, o mecânico americano
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ccioria a escola de minas, sendo delia
inst motores os capitães-tenentes^ A/.e-
vedo Penna, das praças, e Frazão Mi-
litnez, dos officiaes; escola de torpe-
dos, tendo ciinio instruetor o capitão-
tenente Tácito Carvalho.

No cáes da ilha, para onde cniliar-
caram o presidente da Republica e sua
comitiva, estavam preparados á distaii-
cia um alvo movei para torpedo e uma
mina submarina para ser disparada ele-
ctricaiucntc,

O presidente da Republica, lendo ao
lado o comniãndántc Milaaiez, fez pres-
são sobre um pequeno apparelho, " fe-
cliando a chafe de fogo", e assim pódc
causar a explosão da mina, num gran-
de estrondo, seguido de uma elevada
coluniiia d'água.

Os capil.ies-lencntes Tácito Carva-
llio e Garcia da Soledade lançaram a
seguir um torpedo a i.uoo metros de
distancia,

O torpedo, ao sair do tubo, descre-
veti a trajectoria calculada e mostrou
que, se estivesse carregado, explodiria
ao attingir uo alvo, que estava collo-
cado á distancia, acima aliudida,

'Esses torpedos attingirão a uma dis-
tancia, sc preciso for, de .t.000 me-
lros- ., r ¦

A's 11 lioras, apus terem sido feitos
os cumprimentos a todos os instrueto-
elores por s. ex. c de desfilarem os
a/unitios das Escolas dc Grumetcs c
1'roíissioniie, em continência ao presi-
dente da Republica, sob o comniando
do i° tenente João Francisco Velho
Sobrinho, tomaram todos o liiate Te-
nente Rosa, em viagem de regresso.

Ainda dessa vez, o tenente Schorcht,
pilotando o cavião C 3, acompanhou o
hiatc, evoluindo cm diversos sentidos

! voltando á ilha das Enxadas.
O dr. 'Wencesláo Braz leve as mais

lisonjei-as e oncomiaslicas palavras de
animação, tanto para os officiaes da
Escola de Aviação, como para os das
Escolas Proíissionacs.

No Arsenal de Marinha, foram-lhc,
de novo, prestadas as continências do
estylo.

A' MARGEM DA GUERRA

Um discurso de sir
Edward Grey
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Ensino commercial pratico
Tara ambos os sexos, cursos di-

iirnos c nòctunVos: n.chyiirapl.ia, da-
ctylographia, arithiuclica, escripturação
mercantil c liiíguàs vivas. — Escola Re-
iiiiiiglon '— Rua 7 ile Setembro, 67.

PECA MAR1XIIA

Officiaes da Armada andam
fora do uniforme

Em ordem do dia de hontem, o che-
fc do Estado Maior da Armada chamou
a attenção dos officiaes de marinha
para- o plano dos uniformes, na parte
relativa as gravatas.

Diz s. cx. nessa sua rceoninieti.la-
çãn, que os officiaes estão usando ai-
guiiiiis completamente fora de uniforme,
e bem assim mie os collarinhos usados
I>cl"s dilos officiaes não se acham dc
accordo com as normas estabelecidas
pelo dito plano.
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CANELLAS DE OSSO
Compra-se grande quantidade, of-

ferias .1 caixa do Correio n. 51. ¦¦ * «a & m
XO PERU'

Prisão ilo liypnoti/.atlof Oiiofrcff
i Lima. j.|. (A, A.) — As átrloriUadés
uc Patta prenderam o conhecido livpno-
ttzailor pnofreff, que é accusado dc ter,
com as sins experiências, feito eiilou-
quecer um -mocinho, nu uor de edade.—"  *m » m» o bw ü—

Si acluallilailc. pcniião 11 (WS, sé na CA.EACA GRANDE; av. Mem dc Sá. u—1"."¦«JKt-^B» O t— -,
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Rccopção festiva no Paraná
Curilybd, 24. {A. A.) — Prcparám-so

grandes recepções ao dr. Affonso Ca-
innrgo, cm tod.is as estações do Estado,
quando regressar a esta capital.

Tambem aqui, es;á sendo preparadaiini.i_ imponente recepção ao presidente•Io Estado, por oceasião do scu regresso.

O serviço militar nas escoias
superiores

O dr. BrasMio (Machado/ presidente
do Conselho Superior do Ensino, en-
viou r.os directores de todos os institu-
tos officiaes de ensino superior c ao
do Col!cg'o Pedro II, o telegramnia se-
giiinte:"Em cumprimento ao que deternu-
11011 o exm. sr. ministro da justiça c Ne-
Sócios Interiores, recoinineiido que pro-
vidciicicis para que os funecionarios c
aluninos desse instituto que se alista-
ram como voluntários, possam, sem
prejuízo de seus vencimentos .ou quaes-
quer outras vantagens, seguir com os
corpos da gnarnição afim de tomarem
parte nas próximas manobras. Saúda-
ções — Brasilio Machado."

MOVEIS A PRESTAÇÕES

S. JOSP-72
M. GOMES OE ANDRADE

CIMENTO Gibbs, j n.
- - 1 o z. —'Jelunlioiiu S.'{l. Central. — líua

Santa liii/iu 202—- l'.\ll.t) PASSOS & C. —
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A tl'iiiisfei'i'nciii do si-ii
r.uiiininiido

S. Paulo, 24 1,1. A.) - Realizou-senoitli-m, ;,s 13 horas, no quartel generalB cerimonia da passagem do commandoon o região, boi lula a o «Um do dia<i.' general Cainpos, iiltliiiameiitc dis-pciiMdo desse commando, assumindo otuesmo „ general Luiz Barbedo.
Asj.1stir.1n1 ao acto os ofíici.-.cs dotstr.do-Mator dos dois generaes. i> «...

I' ral Barbedo segue hoje cara M ittoSrcsso.

O "Salão" dos humoristas
Hnccrra-se lioje a inscripção da cx-

posição dos humoristas.
Para ,1 reunião que sc realizará boje,

á* 4 lioras, no 't.yceu de Artes e Oííi-
cios. a conunissão convida todos os
humoristas e expositores.

TOSSE ? Use
XAROPE DO BOSQUE

Dep.: Drog. Pacheco Andradas. 4i

A estatística da industria
pastoril em S. Paulo

S. Paulo. e-t. (A. A.) — A dircetoria
da industrial e Comnicrcio, da Secreta-
ria da Agricultura, vae levantar a esta-
tistica da industria pasto ri 1 <1o Estado.
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mente fabricados por GtCU?EM,I & C.«.
A" venda em rcu armarem. RUA I.AVRA-

I UIO 18 c 50. Importadores Ae generos
italiano*? Tclephone S75<í» Central.— > «¦ » m,
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l'i»a oonfoi'1'iiriii interessante
Terá lo.uar amanhã, ás S i|.' boras

ida noite, no salão da Academia de Me-
dicina, a conferência do dr. Lewis
Vendei] Hackett, do Instituto Roçltfeller' 
e da Universidade dc Harvard, que ds-' sertarã sobre "A organização do cnsuio

' da hygiene up_s Estados Unidos",-

Sir Edward Grey.

Londres, n (A. H.) — O primeiroministro, sr. Grey, falando na Associa-
ção de Imprensa listrangeira de Lon-
dres, disse que, durante o otttomno, fo-
ram pronunciados dois ou tres impor-
tantes discursos. Tivemos o do sr.
Briand, na Câmara Frauceza; o do sr.
Asquitb, ua Câmara dos Communs da
Inglaterra; a entrevista de Llord Geor*
ge, e finalmente um communicado offi-
ciai do ministério do interior da Rússia,

Todas estas declarações fizeram co-
nhecer ao mundo o sentimento dos ai-
liados na hora presente, e eu as subscre-
vo inteiramente.

Ksta tarde não falarei das condições
de paz, que só podem ser formuladas
conjuntamente pelos alliádos e não por
um delles exclusivamente. Falarei só-
mente do fim geral que os aluados s«
propõe a attingir.

Para fazel-o pedir-vos-ei que não per-
cães de vista os origens da guerra,
Não sc pode abordar a questão da pa?
sem ter sempre presente ao espirito a
causa real desta guerra,

Muitos perguntarão: — Para que re.
petir uma historia antiga que todo o
mundo conhece? Mas eu responderei:
Nunca é de mais irrsistir num ponto queaffecta as condições de paz.

A Allemanlia e os seus homens d«
Estado, quando falam de paz, dizem queo seu paiz deve ter garantias contra o
renovanientA das.aggressões de que foi
victima. Isto seria lógico sc a Allemã.
nha fosse realmente a victima da ag>
gícssão. Mas é precisamente por ter
sido cila que desencadeou a guerra na
Europa que cahe aos aluados assegurar
as necessárias garantias para a paz íu
tura.

Km julho de 1914 ninguém pensavacm atacar a Allemanlia.
Para justificar a sua these de que a

guerra lhe foi imposta, a Allemanha ai-
lega que a primeira potência que jnobi-
lizou os seiis exércitos foi a Rússia. A
Rússia não mobilizou as suas tropa3 s»
não depois tia Allemanlia se ter recusa»
do a acceitar a conferência proposta e
de ter dado ordem de mobilização o
ainda depois de ter sido transinitíHa
esta in formação por telegramnia paraPctrogrado.

E' uma repetição da historia de
1S70: preparativos de guerra, e não
somente preparativos de material, mas
tambem medidas preparatórias para en
Irada na guerra, levadas em Berlim a
uni gráo que excedia as de todos os
paizes; depois a manobra de provocar
qualquer outro paiz a tomar medidas
defensivas, e- finalmente pretender queestas medidas constituíam um ultimatum
que tornava a guerra inevitável.

O mesmo systema foi empregado pu-los allemães para a invasão da Bélgica.
A Allemanlia tinha construído redes de
vias ferreas estratégicas, o estado-maior
allemão tinha preparado o plano de ata-
car a França passando pela Belqica, e
agora a Allemanha allega que foi obri-
gada a atacar pela Bélgica porque as
outras nações cogitavam tambem dc-dar
um golpe na Allemanha atravéz da
Bélgica.

Desejava que ttm tribunal independeu.
te e imparcial examinasse a validade
das declarações allemães de que. a mo-
bilização da Rússia foi uma medida de
aggressão e não de defesa e que outra
potência, a não ser a Allemanlia, tinha
mereadejado com a neutralidade da Bet-
gica ou tinha pensado em atacar o inl.
migo pela Bélgica;

Quando quatro potências propõem
uma conferência e uma quinta a rccttra,
são as quatro que impõem a guerra on
a vil ma?

O tirper.vlor da Rússia propcz rr.trc
gar a solução da pendenca ao tribunal
de Haya. Quando um soberano faz esta
offerta e_ outro não a toma em consi-
deração, c o soberano nue propõe o Tri
b-.i.'a| de Ilaya para diii.n r a qucèião
qne in pJe a guerra ?

Xa própria véspera da declaração
de guerra a França tomou o compro-
inisso dc respeitar a neutralidade da
Bélgica se^ a Allemanha a respeitasse,
c fomos nós que lhe pedimos isso, Sc-
rão cri tu b a potência que podiu tal com-
iproinisso c a nação que o acceitou os
responsáveis ipela violação da neutra-
lidiidc dá Bélgica ou a .potência que se
recusou a ncceilal-o ?

¦O króiiiprinz, ainda um destes tilti-
mos dias, por intermédio de 11111 corre-
spondente americano, deplorava as per-das de vidas humanas cansadas .pela
guerra. Sim. 'Foi justamente por sa-
bermos quantos soííriiucntos c misérias
trás a guerra e quão terrível seria ella
para a Europa que nos esforçamos em
1914 por evitar que ella sc travasse. E
c porque sabemos hoje, por experien-
cia própria, quaes são os resultados da
guerra, que estamos inteiramente resol-
vidos a não acabar com ella sem
estarmos certos de que ás gerações fu-
turas não ficarão outra vez cxjpostas a
tão terríveis provas.

_ O plano da Alleiu.inha era bater a
Franca e a Rússia c isolar c desbonrar
a Inglaterra. Não esqueceremos jamais
a offerta que a 'Allemanha nos fez
para que não tomássemos parte na
guerra.

IA Allõmanlia péditt-nòs que ficasse-
n;os neutros, sob certas condições; qne
passássemos nina esponja sobre a vio-
l.-.ção eventual da neutralidade da Bel-
gica; que lhe permiltisseinos tomar o
que qttizcsso das colônias francezas.

Taes eram as niachinações da Alie-
manha, as quaes se destinavam não só-
mente a isolar-nos como tambem a des-
acreditar-nos. .]J agora pergunto eu aos
neutros, seja elle qual fòr: — Qual
seria o futuro da Inglaterra se o~gn-
verno lirilaunico tivesse acccilado
eg-uacs offertas ? -Felizmente a cilada
era tão monstruosa que não .podia lo-
grar exilo.

Vamos agora abordar a politica que
devia ser seguida.

Certo professor allemão chamado
Ostlcr expol-a a uni americano em 1914.
Ostlcr declarava-se .pacifista e annun-
ciava quaes eram os fins a que sc .pro-
punha a Allcnianlia. A Allemanha de-
via dtetar ;. p;iz ao testo ila Kurc-iia.
Todos os 'paizes deviam renunciar ao
principio da soberania absoluta. Eis
ahi co-.u que espirito linha começado a
guerra. K com que cspi.ritcV prosegue
ella hoje ? O primeiro ministro já o
disse: — ".Combateremos até que te-
nlianios estabeleoido a supremacia do
direito e do livre desenvolvimento so-
bre tini pé dc egualdade tal que cada
nação, seja grande ou pequena, dc con-
formidaJc com o scu gênio, possa co-
operar para fazer da humanidade civi-
lizada orna só familia."

'Nesta luta, continuou o sr. Grey,
púzénios todos os nossos recursos, toda
a nossa riqueza material, todo o nosso
trabalho; e agora, que tivemos tempo
de equipar e exercitar os nossos gran-
des exércitos, ofierecensos-llic também
o melhor sangue da nação. Derrama-
mos o nosso sangue conjuntamente com
os alliádos, estimulados que somios pela
energia que empregam na defesa dos
seus respectivos paizes. Derramamo!-o,
porque sabemos a nossa causa é a dei-
les e que, futuramente, ou ficaremos
de pé ou cairemos juntos sem nos sc-
.pararmos uns dos outros; porque eiiten-
demos que a unidade é essencialmente
necessária não somente para alcançar a
victorla como tambem para assegurar a
nossa existência e a nossa prosperidade
no fuluro.

A Allemanha trabalha por separar-
nos uns -.los outros .para aüimrir o seu
fim, Nenhuma semana se passa, cn-
tretanto, cm que se não confirme a
nossa resolução de ir até ao fim com
os alliádos. Terminada a guerra confio
em qne a lembrança «.Ia coragem que em
coiimuuu empregamos nesta luta .e .que

GRANDE VENDA
A' PAÜLICE A

Para inicio das obras de sua completa remodelação encerrará as
suas portas a 28 do corrente.

Chama por isso a attenção dás Exmas. Famílias para as
ENORMES VANTAGENS

que presentemente sc obtém em todos os artigos do seu
GKANDE STOCK

GRANDES ABATIMENTOS
E2A1 TUCIDOS DK NOVIDADE)

Roupas brancas e Artigos para creanoa
SO' 4 DIAS!!

A.' FebUlleéEi»
Lar jo de S. Francisco de Paula, 2

nos faz experimentar serenamente tão
duras provas em caminho da victoria,
constituirá um laço dc perpetua alli-
anca e sympathia entre os nossos povos
e bem assim entre os nossos governos".

Concluindo, sr. Grey leu os seguintes
treohos de um artigo que entregara a
um correspondente que sobre o assum-
pto o interrogara:"(A melhor obra dos neutros na hora
actual é empregarem todos os seus es-
forços no sentido de evitar que Se re-
produza outra guerra egual a esta. Se
as nações estivessem unidas e de ac-
cordo em julho de 19114, ee ellas tives-
sem agido resolutamente e com pres-
teza, «xigindo que o conlfücto fosse
submettido a uma conferência interna-
cional ou ao Tribunal de 'Haya e que
o tratado de neutralidade da Bélgica
fosse observado, ter-sc-ia certamente
evitado a guerra.

(Não se pôde esperar que os bellige-
rantes possam agora perder tenipo a
pensar no que virá a acontecer quando
soar a -hora da victoria. Os neutros,
porém, não estão neste caso. At eu con-
stato que não sóineiito o presidenta
Wilson, como lanilbcm o sr. Hughesi
candidato á presidência dos 'Estados

Unidos, patrocinam uma liga que tem
por fim não intervir entre os bclli-
gerantes nesta guerra, mas «stabcleçer
depois delia uma associação internacio-
nal deslinada a assegurar a manuten-
ção da paz no futuro.

¦Devemos todo3 olhar com sympathia
c esperança para a obra desta liga nos
paizes neutros. Mas não devemos es-
quecer que, se depois da guerra, podem
as nações -fazer alguma coisa de efifi-
caz, unindo-se entre si para o fim com-
muni de manter a paz, precisam, entre-
tanto, de estar preparadas para se nao
nietterem em empresas superiores ai
suas .forças e para sc conservarem vi-
gilantes, afim de que estas forças este-
jain aptas a agir 110 momento critico.

Quando chegar essa hora temos a
fazer uma pergunta aos neutros: —
Agireis vós approximando-se o mo-
menlo de agir?

O objecto desta liga í impor que os
tratados sejam observados e que se
recorram a todos os meios antes de
qualquer paiz entrar em guerra.'Em i'9i4 não existia semelhante
liga. Mas supponhamos que o eslado
de coisas dc 1914 se reproduz e que
esta liga existe. Tudo depende de sa-
ber so o sentimento nacional que a
sustenta está sufficien leniente penetra-
do das lições da guerra actual para
obrigar cada nação a coniprehender
que o seu interesse vital está cm man-
ter a paz em logar de empregar a
força, lí' preciso ainda mais do que
isto. %' preciso que depois da guerra
se estabeleça um accordo sobre os pro-
cessos, segundo os quaes as guerras se
devem fazer."

O sr. Kdward Grey neste ponto con-
denina os processos allemães de gueria,
os quaes consistem em semear minas
ao acaso, em usar gazes asphyxiaiites,
em destruir navios mercantes com equi-
pagens e passageiros e em commcttcr
toda a sorte de atlentados nos territo-
rios invadidos.

Os neutros têm todo o interesse em
qeualguma coisa se faça para o futuro;
em que sejam estabelecidas regras de
guerra e estas mencionadas pelos va-
rios paizes; em sunima, que se esti-
pule insophtstiiavelincnte que qualquer
nação que as infringir seja considerada
pelo mundo inteiro como o inimigo

jiominum do gênero humano. Já ha mui-'los annos antes dai guerra que vivemos
no meio da sombra cada vez mais cs-
pessa do militarismo prussiano. Acho,
por isso, que não deve haver senão
uma paz: a que' permitia á Europa
viver livre desta sombra, cm pleno ar
c sob a luz da liberdade.

Kis abi pelo que nós combatemos."

Uma velhinha, é rou-
bada em dois contos

por um seu afilhado
A' rua iíe 6. Carlos n. 195, resi-

de Leopoldina Maria da Conceição,
preta de 50 annos de edade. Essa se-
nhora, apezar de sua edade assim ávan-
cada, trabalha para ganhar sua vida,
fabricando doces, e desta forma con-
seguiu arranjar uma reserva de dois
contos de ríis, em dinheiro, além de
haver comprado uma casa.

ila alguns dias atrás, Leopoldina foi
procurada por um seu afilhado chama-
do Ambrosio Joaquim, que lhe pediu
hospedagem, Leopoldina accedeu; nem
tinha motivos para suspeitar de seu
afilhado e julgal-o um ladrão.

Aconteceu, porém, que hontem, ao
regressar a casa, depois de ter vendido
o seu taboleiro de doces, quiz juntar
o prdducto ás economias quo tinha
guardadas. Estava-lhe, porém, reserva-
da uma-surpresa. Leopoldina não en-
controti nem um real do seu dinheiri-
nho. guardado. Com o dinheiro, des-
apparcceti tambem seu afilhada Am-
brosio, que não foj encontrado.

Leopoldina, então, como tivesse a
certeza de que não encontraria por si
só o fugitivo e mais o seu dinheiro des-
apparecido, foi á delegacia do e," distri-
oto c apresentou queixa do facto >dc
que fora victima e contando 'a sua
historia, recebeu como resposta uma
promessa de providencias.

A Lanterna
Já começaram a ser feitas, á rua do

Ouvidor 162, as installações da reda-
cção do novo jornal da noite

A LANTERNA
dirigido pelo ex-re;lactor do Correio da
Manhã, br. Costa Rego, * que deverá
apparcccr nos primeiros dias do pro-ximo mez de novembro

A LANTERNA
será mn jornal absolutamente .moderno,
com commentarios rápidos dos faotos
do dia e uni serviço de reportagem mi-
nucioso, á maneira das mais acredita-
das folhas parisienses.

O programma da

A LANTERNA
será orientar e informar sem paixão,
para o que não estará ligada a nenhum
partido politico. Terá uma desenvolvi-
da secção dc relegrainmas, com as noti-
cias mais empolgam es da guerra eu-
ropea.

A LANTERNA
publicará um lindo folhetim romance,
que se destina ao mais franco suecesso
entre os amadores desse genero litera-
rio. Terá secções de 9ports, tttrf, foot-
bali e remo e uma palpitante secção dc
theatros, com a apreciação dc todas as
peças novas.

Emfim, esperem alguns dias e verão
o gránds tiiumpho jornalístico da

A Lanterna
-¦ 1 ~m»mJXeHtÈm*fía. »»¦¦¦— n 1

so ri.vuur
Dasintelligcncia onrrc' dois altos

funecionarios
Tüieresina, 24. (A. A.) — Amigos

commun9 procuram approximar o secre-
tario do governo e o director da In-
strucção Publica, desavindos por objecto
de serviço publico, havendo tentativa de
retirada de todos os officios redigidos
em linguagem áspera e de explicações
mutuas. Parece que essa questão terá
uma solução amigável.

Em Quintino Boc&yuva
ASSENTA-SEA PRIMEI-

RA PEDRA DE UM
PAVILHÃO

.^."¦¦¦¦•¦¦¦""^"¦¦¦"•¦"T""*"*!1?*"!
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O sr. José Gomes, segurando a
«rna

(Realizou-se no dia 33 do corrente
o assentamento da pedra fundamental
do pavilhão que está sendo construído
oa praça Quintino Bocayuva, por ini-
ciativa de uma commissão de negocian-
tes « proprietários daquella localidade,
com o concurso de todos os morado-
res. O acto revestiu-se de imponência,
a elle comparecendo elevado numero
de pessoas gradas, sendo abrilhantado
pela ibanda de musica da Escola Quinze
de Novembro, gentilmente cedida - pelo
seu director. A's 2 horas da tarde,
presentes a commissão, elevadíssimo
numero de cavalheiros, senhoras e se-
nhoritas, foi pelo sr, José Gomes, çapt-
talista. e vice-presidente da commissão
referida, collocada a urna hermética-
mente fechada, na qual se achavam a
acta! allusiva ao acto, os jornaes do
dia, specintens das moedas em circula-
ção, etc.

O sr. José Gomes, depois de um bre-
ve discurso, collocou a urna na pedra
fundamental adaptada pura esse fim.
Em seguida usou da palavra o sr.
Francisco Antônio Corrêa, procurador
da commissão, que saudou as pessoas
presentes, agradecendo o valioso con-
curso que têm prestado. Foi dada en-
tão a palavra ao acadêmico Povoas de
Siqueira, que pronunciou vibrante ora-
ção, enaltecendo os esforços da com-
missão e a cooperação de todas as pes-
soas que a lêm auxiliado. Terminada
esta cerimonia seguiram todos para a
confeitaria dos srs. Figueiredo & Del-
pliim onilc, nos espaçosos salões em
que oiitr'nra fiinccionou a Iíscola Mix-
ta Elementar do 14o districto, foi ser-
vido o "buffct", que constou de farta
mesa dc doces, vinhos, cerveja e iico-
res. Nos vastos salões do sobrado, as
senhoras e seiiliorilas organizaram
uma "niatinée", dansando até ás 5 bo-
ras, terminando a festa com poesias
recitadas pela inteligente senhorita
Aracy Álvaro Pinheiro e o estudioso
moiiino Raul Soares Junior.

O pavilhão, que está sendo construi-
do por contrato firmado com os con-
strtictorcs Camilld Martins Dias e Car-
doso & Fumo. deverá ser inaugurado e
entregue á Prefeitura no começo do
mez dc dezembro próximo vindouro.

A conunissão esforçou-se por agra-
dar a todos e cumulou de gentilezas
todas as pessoas presentes á bella
festa.

Aonde se poderá comer um polvo fresco
& hespaiihola? sú na CABAÇA GRANDE.

(M .1267)

KORMICIOA PASClIOAIi — O
maior amigo da lavoura; encontra-se
em todas as casas de primeira ordem,
dota canital é de todos os Estados.

JÍO TRIBUNAL db contas

Registro do contratos dencguilo
O Tribunal de Contas, reunido hon

tem em sessão, sob a presidência do dr,
Didimo da Veiga, resolveu negar regis
tro aos contratos prorogando o prazo
para a terminação da construcçao da
Estrada de Ferro Santa Catharina e o
para construcçao de dois tanques para
combustíveis no porto de Santos.

Os vestuários pnra meninos, da TORRE EIFPEÍi, des-
afiam toda a comiictcncia nola cxccllcnto qualidade de sens
tecidos, elegância 6 perfeito acabamento.

ESTRADAS INTRANSITÁVEIS

Os moradores do Bangú
reclamam

E' o mais deplorável possivel o es-
lado cm que sc encontra a Estrada do
Retirou ;Xo dia 16 do corrente, o prefeito ali
fez uma visita, com os membros do
Congresso das Ks-.railas de Rodagem;
mas os excursionistas só foram até a
estação, onde apenas começa a referida
estrada, c para bem impressional-03 fo-
ram feiios alguns ligeiros reparos 110
lastimável caminho. O resto da estrada
— que vae até Santa Cruz — está in-
transitavel e perigoso.

Estamos informados de que houve
tuna verba votada para os necessários¦reparos ; mas o dinheiro não leve a
applicação a que era destinado.- Concorrida como é a estrada do Re-
tiro, dia e noite, seria justo que .a Pre-
feitura mandasse concertal-a, fiscali.
zando as obras, para não cair nalgum
logro...

Aqui fica, pois, O pedido dirieido n
Prefeitura pulos moradores do Bangu'.

A TORRE EIFFEL
97-0UVID0R-Ü9

Preços de alguns ;>,'ti-
gos dá secção «!e alfaia ta-
ria:
Ternos de casaca

com íorro de se-
da 1S0#

Ternos de smoking
com forro de se-
da. ...:.. 1<>0$

Ternos de fraque . i;JO$
Ternos dejaquetão

preto, azul ou «Se
côr 110$

Ternos do ca senti-
ra a começar de G?,$

Â 
única easa que vende moveis soli-
dos e elegantes de toda .1 qualidade,em condições vantajosas é a da fir-

nia LEANDRO MARTINS & O., á
rua do Ouvidor 03 e 95 e nos antigos
armazéns, rua dos Ourives 39 a 43.

Um almoço á reportagem da
Prefeitura

O dr. Costa I.eite, secretario-do dr.
Azevedo Sodré. offerecc amanhã aus
reporters que trabalham na Prefeitura,
um almoço, no Sladt Munehcn.

m • to • a—

GENEBRA TVPO HOILANDEZ
dn Vsina S. Gonenlo é a melhor
Deposito: rnn da Assembléa, 21

LINHAS DE TIRO
'O patriótico cnthtisiastito da mo-

cidade brasileira íó pódc ser co:n,«a-
rado ao vibrante suecesso dos ek-
gantes ternos dc casemira inglczn,
sob medida, por 80S000, áa GUÀ\i\-
BiVR-V. R. Carioca. 34.

UMA POUCA VERGONHA

As lições de equitação minis-
tradas por um capitão

da Guarda
¦_ Fomos procurados hontem pelo capi-

tão Magalhães, que nos pede "declarar
ser pessoa conceituada, exercendo em-
prego dc confiança cm varias casa9
commerciaes; quanto ao facto das li.
ções de equitação, é verdade, mas nunca
se apresentou fardado a esses exerci-
cios, e sim como simples particular.
Não ha nisso desdóuro para elle: é sol-
feiro e procede como quer, mas sem dar
escândalos.

Alugou os c.ivallos a que sc refere alocal, mas pagou e não havia outra coii-
dicão."

Taes são, cm resumo, as declarações
que nos fez o sr. Magalhães.-—-¦•¦¦¦*¦¦ I» Ig» lj !>?¦ -i —

Desastre de aviação
O CORPO DE PETTIROSSI CHEGOU AASSUMPÇAO

Asstimpião. 24. (//. A.) — Chegou ocorpo do infeliz aviador paraguayò Syl-
vio Pcttirossi, viclimado num desastre
quando fazia evoluções com o scu ap-
parelbo. próximo a La Plata, na citação
de Puivia Lara.

Ao desembarque do corpo, quo foi'transportado para esla capital, por or-dem do governo, assistiu nina mullidão
ininiensa, como alé lioje, não tinha sidovista.

O cadáver de ctliróssi foi conduzido
para a Escola Militar, omie ficará emcâmara ardente, soli a guarda dos alu-mnos daquella escola, até o dia'do en-terro.

Grande numero tle coroas foram de-
posiüidas sobre o seu feretro.
—"-•*"• 1 — a -I- f-.tr- - i. ¦¦

Um pedido da Centra! ao cliefe

-^_————.
A's quintas-feiras, Succulcnta Feijoada

ás 9 da manhã, só na CABAÇA CRANDE,

COISAS DA PREFEITURA

A renda das agencias
municipaes

•Na secretaria do gabinele do pre-
feito foram registradas 1.490 guias das
diversas quantias recolhidas « Directo-
ria Geral pela dc Fazenda 'Municipal,
pelos agentes da Pscfeitura, no total
de 331302^323, sendo: de leilões,
2oS$'400; de soecorros prestados pela
Assistência, 230%; da matricula de cães,
9.14$; de enterramentos, S:570$500; de
impostos, ii:5o6$42S, e de multas,
11:883$ooo.

DR. ALBERTO DO REGO LOPES —
Do Hospital da Misericórdia. Vias uri-
liaria", operações em geral.
DR. APRIGIO DO REGO LOPES —

Do Hospital ila Misericórdia, Moléstias ila
garganta, narij e ouvidos.

DR. OCTAVIO DO REGO LOPES —
Oculista, prof. da Faculdade de Medicina.
Consultório; rua Sete de Setembro n. 09.

(A 81ÕJ)
'¦ t «IP

CASA ALVIM
Agencia de_ Loterias

Pagamento inimediato
líua da Asseinlilúa 95

Teleph., 5683. C.

O orçamento municipal e o
commercio a varejo

A Associação Proleetora do ÇpifitnW*-
cio a Varejo, com sede á ma da Ca-
rioca 11. 69, realizará amanhã unia as-
scni-blca geral extraordinária, afim do
Se discutir as reclamações que deverão
ser apresentadas relativamente ao or-
camenio municipal env discussão no
Conselho Municipal. A reunião será ás
2 'horas da tarde.

Só NA CASA POHTUGÜESE .TOM'
Rua Assembléa, 40 — é que sc en-

contra nianleiea fresca mineira supe-
rior: kilo. 3$8on.

HOTEL GUANABARA
RUA DA LAPA. i«3

Excellentes r.ecommodaçõcs pjr.-i f-iir.i
lias. Kxplciiilida vista para o mar'.; Com.
plcíamcpfe. reformado c com moliiliario mo
demo. Còsinlia de i» ordem. Situado no
melhor ponto da capital. 

O retrato do barão do Rio Bran-
co para o Conselho

Peio decreto ile hontem datado o pre-
feito abriu o crcdi'o dc 2:000?. -•ifini
dc ser adquirido pela inesa do Cr.n=e-
lho um retrato a óleo do barão do Rio
Uranco. que. tendo por .-is.-ignatura "C.
do Rio Branco", se acha exposto em
uma das salas do edificio do Conselho

A tH. NINO
6 1 COMO MlDHL

de policia

KKASir.-CIIILE

O sr. Triirrnziiral Zniuirtit vno
no sou \1n\1.

Santiago, 24, (A. A.) — O governo
concedeu uma licença :\o dv. Alírcdo
Irarrazaval Zanartu, ministro do Chile
no Rio de Janeiro, que, segundo consta,
virá. a esta capital. '

O tir. Arrojado Lisboa, director da
Central Aa .Brasil, solicitou do chefe
de ipoiiria providencias no sentido de
ser reprimida nina malta de dcsoccirpa-
dos que. nos donrugos em que ba cor-
ridas 110 .lockey-Cliib. sob o pre:c>:iode assistirem á disputa dos parcosinvadem a estação de Triagem, esta-
Ibelecendo ali jogos oue perturbam a
ordem p !>oa marcha (io serviço.

ARTIGOS PARA FINADOS I-"A BONINA" Ei
T. O. 1977-H. 7 ile Si-temliro-tl" I

Municipal. juh**> tmt <* mm

EM EXPOSIÇÃO
Xa Cas.-i r.e Mobilicr.á rua Chüe, 31,

ba de beilo em inoveis. Preços
Condições facilimas dc paga-

O que
únicos.

I men: o.

111 m

o i'iíksiih::,tí-: ihigovex
Vlsiltti ao porto militar*

Buenos Aires. 24. IA. A.) — O dr.
Hiunolito Irigoyen, presidente da. Re-

j publica, .pretende visitar, por estes dias,
o Porto Mjiiiai-

Tornos sob medida pelos ;il-
:inios figurinos dc casemira
ile côr. azul 011 pre'o. Teci-
cido' Inclezes Old-Englarid.
2.- — URUGUAYANA — 22

—— - - ..i uin ni n> ~**m*— • —-. *

A COMPANHIA DO PÒMTO

licsponsnbilliüatla iiolo extravio
«le uma nota tle despacho

O sr. Pandiá Calogeras, tendo em
mãos o tiroccsso enviado pelo inspcctOl
da Alfândega desta capita], relativo As
investigações procedidas no sentido de
ser apurada .1 responsabilidade dos fun-
ccior.nrios que intervieram na nota do
despacho n. 13.506. e de accordo com
o parecer do respectivo inspcclor. re-
sponsaliilizou a Compagnic du Port do
Kio de Janeiro, pelo referido extravio.

1916 — PROJECTÒ N. 72

Modifica, de accordo com as condições
que estabelece, o contrato celebrado
enlre a Prefeitura e Siemens dr liais-
ke Aktien Gesellschaft e Thcodor
Wille c> C, em 17 de janeiro de
iSoo, e transferido cm 6 de junho do
mesmo anno, á Sociedade "Brasília-
Hiselte Elektrictais Gesellschaft", pa-
ra exploração do serviço telephonico
do Districto Federal, e ii outras pro-
videncias.

A Commissão de Justiça, tendo em
seu poder o requerimento da "Brasília-
nische Elektrictats Gesellschaft" con-
cessionária do serviço telephonico 110
Districto federal, por seu representante
0. A. Sylvester, e datado de 6 de maio
de 1015, só agora se desobriga do pa-
recer que lhe foi conuneitide, atten-
dendo á indiscutível importância do as.
sunipto, que por isso mesmo implicava
um estudo mais apurado c atlcnto des-
ta Conunissão.

Apezar de se achar o requerimento
acompanhado de annexos com dociunen-
tos diversos sobre a miateria, esta Com-
missão confessa que somente veio a
sentir-se mais á vontade, ipara discutir-
lhe o conteúdo, depois da elucidativa e
elevada discussão debatida a respeito
110 Club de 

'Engenharia, em sessões
oceorridas nos mezes de abril, maio,
junho e julho do corrente anuo.

-lista cammissão não deseja deixar de
apresentar parecer sobre o assumpto do
citado requerimento, a- tempo de ser
discutido pelo actual Conselho, para
que se lhe não aceuse de .protelar e
pôr á margem soluções como a ipresen-
te, que tão de .perto dizem com o desen-
volvimento ida cidade e com as neces-
sidades da 'população.

A conunissão, havendo, portanto, es-
tudado meticulosamente o ipedido da" Brasilianische Elektrieitats Cesellscha-
ft", no sentido de modificar o seu con-
trato, e de posse das conclusões appro.
vadas pela douta corporação que ; é
o Club de 'Engenharia, onde a dis-
cussão versou, mais ou menos, sobre a
proposta da .Companhia, pensa ipoder
elaborar um parecer equitativo e justo,
tendo em mira os interesses do povo,
sem todavia concorrer para o sacrifício
da empresa concessionária.

Assim é que a .Commissão de Justiça
não çoneorlda com a proposta da Com-

Íianhia, 
afim de ser eliminada a claüsif

a da "reversão", e isto por motivos
vários, sem contar a praxe antiga
observada em todas as concessões mu-
uicipaes, preferindo a mesma coiiimis-
são, no intuito de não afastar o capi-
tal, por falta de garantia para a respe-
ctiva amortização, que o praso para o
direito exclusivo de exploração do ser-
viço telephonico seja elevado, como
também propõe o Conselho Director do
Club de Engenharia, nas citadas cou-
clusões.-Outro ponto em que a conunissão di-
verge da proposta da Companhia é o
que sc refere ao praso da encampação
por parte da Prefeitura, porquanto,
se bem que seja itldisoutivel de que
seria contraproducente municipalizar uni
serviço como este, novo e ainda longe
de apresentar grandes lucros c ainda
mais pontue, segundo o reputado eco-
nomistn patrício, dr. Viveiros de Cas-
lio, "o Estado não possue nenhum dos
requisitos necessários para ser bem
suecedido em qualquer empresa, a mola
do interesse individual, o estimulo c o
íreio_ da concorrência", julga a com
missão que aquelle praso poderá ser
reduzido, sem que tal roducçâo do tem-
po para encampação possa acarretar da-
mnos ou sacrifícios.

Como a encampação í uma hypothese,
não vê tambem a commissão cm que
possa se prejudicial o augmento para
cinco annos do tempo destinado ao cal-
etilo médio do resgate, no caso de ser
encampado tal serviço pela Prefeitura

INa parte relativa aos preços, a mais
delicada talvez, a conunissão, tomando
em consideração os estudos do illustre
engenheiro dr. Sampaio Corroa, cuja
formula foi adoptada nas conclusões do
Conselho Director ido Club de Enge
nharia, aproveita o piano de tmifação
apresentado por aquclle conceituado
professor, eliminando as tarifas por
zonas e acceitando um preço fixo sem
limite de chamadas para as residências
'Particulares e a tarifa proporcional
para as casas de negocio, cscriplo
nos, etc.

iNão ha negar as vantagens da ado-
pção_ da proposta do dr. Sampaio
Corrêa, para uns e para outros, por-
quanto a rèdc geral, de accordo com o
novo plano e para os cffeitos desses
preços, estender-se-á até Cascadura,
quando, 110 momento, depois do Enge-
nho Novo e além dos tunneis de Co-
•pacabana, os .preços deste serviço estão
ao livre arbítrio da empresa contra-
tante. _No intuito de .mais favorecer as exi-
gencias do publico, a commissão propõe
qtte para as residências particulares
seja lambem facultada a tarifação diffe
rencial proporcional, com uma reducção
de 20 % na parte fixa, com o direito
a Soo chamadas annuaes.

A conunissão pensa tambem que em
relação -á quota animal com que, a Com-
panhia deve entrar para os cofres mu-
uicipaes, o melhor será a determinação
de uma certa quantia, contribuição real
c segura que, além de outras vantagens,
concorrerá .para o recebimento mais fa-
cil da importância estipulada, evitando
duvidas c reclamações de qualquer cs-
pecié.

fiendo o .Districto Federal notável
pela sua extensão de território; pormais dilatada que venha a ser, pela ai-
teração proposta, a rode geral dc tcle-
phone, muitos dos seus núcleos de po-•pulaçãp, em pleno ¦desenvolvimento,
continuarão sem o importantíssimo bc
noficio da comitiunicação falada á dis-
tancia.

Nestas condições, a conunissão lein-
bra a conveniência dc ser aproveitado
o ensejo para se proporcionar a exe-
cução de redes locaes em alguns dos
nossos mais afastados e adiantados
centros ruraes, redes locaes que se po-derão coiniminiear com a rede geral,
o que^ será, indubitavelmente, uni grande
beneficio, com especialidade para os
moradores dáquellas zonas.

Outros pontos alvitrados 011 accèitos
pela Commissão de Justiça dispensam
maiores commentarios ,pela clareza dos
seus fins e necessidade da sua adopção.

A Conunissão de Justiça espera con-
correr desse metío para o desenvolvi-
iinçnto de um serviço utilissinio ao pu-Mico' em geral e até esta data de uso
privilegiado e limiladissimo, á vista da
cxliorbilancia c desproporção das des-•pesas impostas pelas respectivas instai-
lações.

'Assim semlo, salvo melhor juizo da
Commissão de Obras c Viação, a Com.
missão de .Insiiça siibmettc á aprecia-
ção do Conselho o seguinte projectò de
lei :

O Conselho Municipal resolvo :
Art. i°. Fica molificado, pela fôrma

estabelecida na presente lei, o contrate,
para ;i exploração do serviço telcplioni-
eo do Districto Keilcral, celebrado cm
17 de janeiro de 1.X00, entre a Prcfei-
tura o a Siemens &• Malnke Aktien Cc-

i sellscbaft e Tbeodor Wille & C, deI açciirdo co.ni o decreto legislativo nm-
í ntciipal 11. 622, ile 9 de novembro de
í 1S9S, e transferido, por termo de f, de
! junho de 1S00,. á 'Brasilianische Ele-1 letrtçitats Ccsellscliaft, actual conces-

sionana do mesmo serviço.
Art. 2o. Na conformidade do dis-

posto uo artigo precedente, o referido
contrato de 17 dc janeiro de 1S09 será
assim modificado:

I. Fica suppriniida a cláusula 2".
II. iA cláusula 3' fica substituida pelaseguinte :"A contratante é obrigada a estabe-

lerer novas estações centraes desde quena pratica fOr verificada a itiáufíicicri-
leia das existentes, installando-as em

local conveniente, escolhido de accordo
I com a Prefeitura. Síenhuma estação
j nova ru já existente po'.1erá, .porém, ser
I suppriniida sem consentimento da Pre-
, feitura, que julgará da desnecessidade

do scu funccionaniento. A contratante
será egualmente obrigada a atigmentar

I o numero de tcltphones publicos, instai
1 lando-os nas estações novas c nas já' existentes, e cm outros logares conve-
; nier.lcs dentro dos limites da Rede Gc-; ral de qne trata a presente lei.".
| III. A cláusula £• fica substituída
. pela seguinte :
j 

"A contratante terá o direito de es-
, tubcleccr tantas estações centraes quan-Ias forem necessárias á regularidade do
I serviço lelejdionico, devenqo parg esse

: poderá exiJ
stações cen-j
previsto n#j

fim ouvir a 'Prefeitura, que 
gir a creação de novas estaçõ
traes, verificando o caso prevcláusula 3*.

l'V. A cláusula io* fica substituiu.»
pela seguinte :"A contratante é obrigada a installar
as estações telephonicas, de modo per-nianente, afim de não haver nccèssida-
de de mudanças, das quaes se resultem
interrupções de serviço. Afim de
acompanhar o desenvolvimento do ser-
viço nos districtos afastados do centro
da cidade, terá a contratante o direito
dc estabelecer estações centraes provi*,sorias, que servirão até que pleno des-
envolvimento indicar o local preferível
para a installação da estação definitiva.
As condições teohnicas dessas estaçõe*.
provisórias, serão taes mie a mudança
para as estações definitivas não causa-,
rá interrupção alguma no serviço.". 1

V. Ficam suJppriuüilas as cláusulas
12» e 13".

VI. A cláusula 14* fica subsütuivlj
pela seguinte :"'Fica prorogado até 31 dc dezembro
de 1870 o direito exclusivo conceiriãvi
a ' 'Brasilianische iKlektricitatá Uesel'
lschaft ipara a exploração do serviço
telephonico no ©istricto federal. ¦

findo esse praso, e nos casos dc ca'-;
ducidaide da presente concessão 011 res-
cisão do respectivo contrato, todos oaapparelhos e mais material do serviço
telcphomco a cargo da contratante
assim como todos os bens imóveis ouimmoveis ao mesmo serviço concerne»,
tes, reverterão em perfeito estaiio de,
consrvação, livres e desembaraçados de
quaesquer ônus, á Prefeitura Municipal
do Districto Federal, mediante a iude-i
ninização de 50 0|° do valor dos èdifi-í
cios, terrenos e estações, e de 33 °|t:
do valor dos apparelhos, rede tniiisinisx
sora e mais accessorios do system.i cm-*,
pregado na installação telephonica, sen.,
do a avaliação feita por árbitros em nu-]
mero egual nomeados por «ada uma ÚM
partes contratantes. I

¦Em caso de divergência, os referido»'
árbitros escolherão desempatado.- quaresolverá a questão controvertida cm.',
ultima instância." "

VII. Na cláusula 15" a expressão "o[
de commutador multiplex" fica substl-l
tuida pela setruiute: "o 

que íòr appro*.
vado pela Prefeitura", supprindo-se as
palavras "tudo de conformidade com o»
desenhos apresentados e a memória'
desçriptiva que acompanhou a proposta'e fica archivada, na Dircetoria do,
Obras", ''

VIII. A cláusula 16* fica subsi tuida
pela seguinte: I"Em virtude do disposto na cláusula
16", do contrato de 17 de janeiro de
lS99,, assiste á Prefeitura Municipal da
Dislricto Federal o direito de, em qual-
quer tempo, depois de 31 de dezembro'
de nj.to, mediante autorização do Con^
sclbo .Municipal, tomar a si a explora-;
ção direcla do serviço telephonico a quase refere a presente lei. Nesla liypothe-i
se a contratante terá direito a iiili pa-*
gamento em moeda corente determinada,
pela renda liquida do ultimo trieiniioã
capital correspondente, aügmcntailb dovalor dos trabalhos feitos nos cinco ul«j
limos annos, representará o preço dai
resjiale." ~

IX — Fica suppriniida a cláusula iS".-'
— A cláusula 20" fica subsiituidal

pela seguinte:"A partir da data da assignatnra da"
contrato definitivo que fõr celebrado'
em virtude da presente lei e durante o.
prazo da respectiva concessão, .1 con-
tratante contribuirá aiiiiualmente partios cofres municipaes com a quantia dei
ciiicoeiila _ coutos de réis (50 iouhJuoo),
em dinheiro, moeda nacional corrente.'
paga adeantada c integralmente até o.
dia 10 de cada janeiro, imporiáiiilo a;
falta de pagamento da referida contrl-j
buiçao, nesse prazo, a multa de cinco
contos dc réis (5:000?), que será des.
contada da respectiva caução, sem porisso cessar a mencionada obrigação; iu-
correndo duas vezes seguidas na mes-
ma falta, considerar-se-á rescindido' o
cnutiaio, sem que assista á nicsin.i con-
traiante direito de qualquer rei-laiua-
ção. Km compensação, fica a contiatán-
tc isenta de todos os impostos ou con-
triliuições municipaes sobre o serviço.
telephonico a seu cargo, não cumpre-
hendendo, porém, essa isenção o paga-incuto dos impostos de transmissão de
propriedade e de expediente, foros c
lauileniios c licenças para obras fora'
das vias publicas, assim como não se,
estenderá a mesma isenção a serviços,
bens, negócios ou objectos estranhos ao
serviço telephonico c á natureza do re-
spectivo contrato,

Paragrapho único. Fica, porém, eu-
tendido que a primeira transferencia
que a contratante fizer do seu contrato
a terceiro será effcctuada independente-
mente dc pagamento de jóia ou qual-
quer outra contribuição ou imposio nm-
uicipal,"

XI — Fica accrescenlado â mesma
cláusula 20* o seguinte:"Paragrapho único. No caso dc scf.
o contrato definitivo a que se refere.'
a presente cláusula, assignado durante
o corrente atino de 1016, a conlrilurçãp'
relativa a este anno será eorrcipoiideiiV
te a< tantas vezes i|i2 de cincoctiU!
contos de réis (50:000$) quantos fo-
rem 05 mezes ou fracção de mez quelaltarem para a terminação do niesitio'
anno, devendo o pagamenio des-.-i con-
tribiiição ser feito no acto tia :i--i.ina-
tura do referido contrato, adeaiilniiò e
integralmente, cm dinheiro (moda na-
cional corrente), sob pena de serem,
em caso contrario, consideradas insiib-
sistcnics as modificações consiaiitcs
desta mesma lei."

XII. — A cláusula ai" é ã respeeli-
va nota ficam substituídas pela se-
guinte:"Os^ preços para cada apparelho te-
lephonico installádo serão os seguintes;

TABELLA

_ Para as casas commerciaes, escripto.
rios, agencias, etc. — Além das 1.000
chamadas coniprehcndidas na. liarte
fixa, os preços das chamadas excedeu-
tes serão os seguintes:
De 1.001 a 1.500.. 100 réis cada -jniíj

" 1.501 a 2.000.. po " " "
" 2.001 a 2.500., 80 " " »
" 2.501 ai 3.000.. 70 " " ''
" 3.001 a 3.50o.. fio " " "
" 3.501 além  _ 50 " " "
Para as residências parlic^arc*

além de 120$ (cento e vinte mil réis)
da taxa fixa, dando direito a Soo cha-
mailas, cobrar-se-á o excesso dc cha-
mudas, na mesma ordem differeuciiií t
proporcional das casas de commercio,
no caso do assignante não preferir a
fixa de 200$ sem limite de chamaUt.

(1) Rèdc geral:",)'¦_ para cada appsrclho installádo :m
prciüo oecupado exclusivamente come
casa de residência, a assignatura ;.n-
nunl será de 200$, sem limite de nu-
mero de chamadas;

b) para cada apparelho inslaiiailc
onde haja escriptorios, agencias, nego-
cios de qualquer natureza, ou onilè. se
exerça, qualquer industria, profissão,
arte ou officío, cm quaesquer reparti-
ções publicas, federaes ou municipaes,
a taxa annual será de 130$, com ilirei-
to a mil chamadas dentro desse pri.zo.
As communicações telephonicas l.eh.v
madas) que excederem esse limite da
mil chamadas, serão cobradas de iircor.
do com ii tabeliã acima, cabendo a rc-
sponsabiiidade desse jiaganienlo ,-.\;iu-
sivamente ao assignante do appare.hq
pelo qua! fúr feita a chamada.

2) Redes locaes:
Nas redes locaes nos distrieio» uSi

urbanos a que se refere esta lei .go-.
rarão os seguintes preços: " 

"
c) para cada apparelho install.i.io eni

predio oecupado exclusivamente como
residência, a assig.ii.uca annual nerá
de 150?, seai limite do numera de Jiav
mailas;

d) para cada app:..-e:ho installádo"
onde haja escripton"?, ag--r.c'a!, nego-i
cios de qualquer natureza, ou on i • sa
excmça qualquer industria, pro:':--ão<
arle ou officio 011 em quacsçtuer :."-.ir-.
iições_ publicas federaes ou municii.i --s,
a assignatura- annual £ir:i dc iS..S. -em,
limite do numero de chamadas; 1

c) «s assignaturas a que sc refcreaij!
as aline.is c) e d), só se refere-" r,o,
serviço interno da respectiva ré ! 'o-!
cal. sendo que cada chamada A. uma)
rede loca! a outra ou á rede ger.-:'. -cr.\
cobrado á razão de 400 Heis.

3) Redes geral e locaes:
f) As taxas fixas constanies 1! ssãK

cia são estabelecidas toma:;
base o cambio de 15, diobcirot l>..r mil

.». *- »J£..i

. ../?*23&^ A..:v:;
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iréis,'. variarão segundo as oscillaçuei
do cambio;

i g) por um segundo apparclho que o
assignante tiver no mesmo edifício e
derivado da sua linha principal, pagara
mais 35$ annuaes ao cambio dc 15 di-' nheiros por mil Téis, variando essa taxa
conforme a« oscillaçües do cambio;

lt) as taxas fixas acima discriminadas
¦crio pagas adcarttamente até 15 dias
depois da data da entrega da tonta, sob
pena de ser cortada a ligação e retirado
o apparclho, que é de propriedade cxelu-
siva da contratante;

í) a importância das chamadas cm cx-
cesso será paga mensalmente até 15 dias
depois da data da entrega du -conto sob
pena de ser coitada a ligação c retirado
o apparclho; . , .,

/) -as taxas fixas estabelecidas nesta
cláusula, terão applicação somente ás li-
«has construídas dentro dos limites da
rede geral e ròdcs locaes.

Fora desses limites, o preço da assi-
final ura dependerá da extensão das li-
ribas e da difficuldade da execução, c
será cobrada mediante accordo prévio
entre a contraltautc c o respectivo assi-
..ante;; .

/,•) desde, porem, que qualquer instai-
lação pedida dentro dos limites da rede
geral c redes locaes, onde -ainda, não
haja iiistallações teléplionicas, exija o
as.scnlnnici.tto dc mais dc 5 postes, po-
dera a contratante cobrar, adeantada-
ineiile. do respectivo 'assignante, antes
do inicio das respectivas obras, tuna
compensação addicional correspondente
a 50 "|" do custo do serviço relativo á
linha, além do ponto oecupado por 5
postes;

I) por "chamada", para 'Iodos os
rfícitos da pfesciille lei do contrato que,
cm virtude delia, fór celebrado, se cn-
tenderá a ligação de tclcphone do assi-
giiant. que a tiver pedido, com o tele-
pjjohe, cujo numero fór pedido:

Só essa "chamada" é que será consi-
ileradn utilizada para o compulo do li-
niile estabelecido nessa cláusula c para
alagamento das que a esse limite exec-
derem.

111) os telcplioncs installatlos em. rc-
pail.ições mimicipacs, seja qual fór o
numero dos mesmos apparellios, ficam
isenios dc contribuições para chamadas
de excesso, pagando apenas a taxa fixa
da assignalura, rcduzkia dc 20 "|" para
cada telephone, sem limite algum de nu-
mero de chamadas.

XIII — a cláusula 22" fica substitui-
da pcl.T seguinte:" Além da taxa fixa da nssignatnra c
da importância das chamadas nuc cx-
cederem dos limites estabelecidos na
cláusula ariterior, a contratante não exi-
gira, sob pretexto algum, outra qualquer
remuneração não prevista neste contra-
.to ".

XIV — A cláusula 23' fica substituída
pela seguinte;'• A contratante terá o direito de co-
brar a importância da taxa fixa da
assignatura de telephone, adeantada-
mente, por mez, trimestre, semestre 011
anno, conforme accordo com o respe-
divo assignante.

Nenhum apparclho tclcplionico será,
entretanto, installado sem o pagamento
prévio da primeira Contribuição com-
'binada dn respectiva taxa de assigna-
tina, 011 das importâncias a que se rc-
ferem as letras g), j) e .) da cláusula

ji 1n. Será applicado para cada mez,
I riniestrc, semestre 011 anno o cambio
do primeiro dia útil do mez, trimestre,
..mestre ou armo, cuja assignalura
tiver de ser cobrada.

§ .-". Durante a vigência da conces-
são dc que trata a presente lei, não
poderão ser, em caso algum, augincn-
tados os preços nesta mesma lei esta-
beleeidos."

XV — A cláusula 24* fica substi-
tuida pela seguinte:" Ficam áppiovhdos pela presente lei
os limites demarcados na planta iiprc-
sentada ao -Conselho Municipal pelo
11. d, devendo, porém, no acto dn assi-
gnalura do contrato definitivo que fõr
celebrado cm virtude dessa, mesma lei,
ser archivada, na Direetoria Geral de
(Hiras e Viação da Prefeitura, . uma
cópia da referida demarcação projecta-
da sobre plrjnta cadastral.

§ 1". A contratante estabelecerá, para
servir aos districtos suburbanos de
Santa Cruz c Campo Grande, respeeli-
vãmente, duas redes locaes destinadas
a ligações internas de cada respectiva
rede, devendo, porem, estas redes lo-
vacs ser ligadas á rede geral, afim de
perinittirem ligação com os assiguan-
tes de qualquer outra rede.

t; j". .Vos demais districtos subltrba-
nos terá a contratante o direito de j
estabelecer redes locaes á proporção j
que o desenvolvimento do Districto
Federal assim o necessitar." !

XVI — Fica siipprimida

XV1-I — Fica suppriinid a a

cláusula

cláusula

W1II — Na cláusula 26" a expres-
são ''-conforme as -condições conslaiiles
da ultima parte da aliiicn i/l da clãíi-
sul.i _'i"" — fiea substituída pela sc-
guiníe: "mediante preço previamente
ajlistado de conformidade com a ex-
tensão c difíiculda.los da execução".

XIX ~ Na cláusula 34" suppriinam-
sc os caso.. t° e _•'.

Ari. 3" Nenhum assignante poderá
intervir 110 ai.parelho e accessorios le-
lepliniiiecis pertencentes á contratante,
nem consentir que pessoas estranhas á
miesma o façam. Outrosiui não poderá
empregai" no mesmo apparclho e respe-
diva linha qualquer instrumento, ne-
eessorio, .lünvaçf.o ou liuha de exten-
são, serão os iustallaldos pela contra-
laittc, ficando o dito aiuparelho c ac
cessorios da contratante sob a guarda e
responsabilidade do assignante, que por
elles re;-;)úii'.lerá. Feia infracção desta

O ORÇAMENTO DA
AGRICULTURA

A CAMARÃVOTA-O.EM
ULTIMO TURNO

_ía ordem do dia, liontcm. da sua
sessão, a Câmara proseguiit na vota-
ção das emendas apresentadas aos or-
fcamenlos. Essa 'votação íicara_ inter-
rompida na sessão dc segunda-feira ul-
tinia, na emenda n. i-A ao orçamento
da Agricultura, mandando reduzir a
verba para representação do ministro.
Posta, hontem, a votos, ifoi «lia rejei-
tada. Foram cgualincnte rejeitadas as
emendas dc ns. 2 a 8 inclusive,_dcter-
minando, em resumo: a reducção de
7 :ooo$ do material da verba n. 5, -re-
lativa á consignação de salários de
guardas e fiscaes do art. 38 do pro-
jecto: destacar-se do material da ver-
Im fi" a quantia de 66 :ooo$ para a
inslallação de um campo de demonstra-
ção do município mineiro do Serro;]
destacar-se da mesma verba -acima
150:000$, .para auxilio ás empresas que
sc proponham a construir estradas de
automóveis ligando vários municípios
mineiros; estabelecendo mie tres dos
instruetores agrícolas a que se refere

¦a verba 6" sejam destinados a servir
no Estado de Goyaz; mandando crear
nesse mesmo Catado tres postos dc
monta; suppriinindn a dotação dc...
47 :ooo$ para os laboratórios para . a
fiscalização da manteiga ¦ e, .or fim,
subvencionando os collegios religiosos
das cidades goyauas de Aragtiaya e
Porto Nacional.

-om ligeira modificação. íoi, dç ac-
'cordo com o parecer da comniissão,
approvada. a emenda n. 9, prcsçrc-
vendo:

Motlifiiitic.se a tabeliã dos aprendizados
agrícolas na parte "Material" do modo sc-
guiiitc:

 .:ooo$ooo
II. ,•.'..-• t * • •' 8:oooÇooo
III. .......... 8:ooo$ooo
IV ,,,....<•. , M:oOO$OC.O
V. . . , 6:ooo$ooo
VI  isso-ioSooo
VII  5:ono$ooo

 üioouSuoo
XI. ,.,... . ... . -:uoo?ôoo

As emendas ns. 10 e h, mandando
a primeira- destacar da verba destinada
ao Ensino Agronômico _ quantia dc
36 :ooo$ooo para auxiliar á Kscola Mi-
neira de Agronomia . de Bello Hori-
zonte, e a segunda mandando destacar'
da iiicsma verba 6:ooo$ooo para sub-
vencioiiar o serviço do campo pratico
de agricultura do Asylo D. Joaquim,
01a cidade dc Conceição do Serro, fo-
ram rejeitadas; A emenda n. 12, rela-
tiva á Escola Sericicola dc Parbaccna,
foi retirada pclo seu autor, sr. José Bo-
nifacio.

As emendas dc ns. n a 16, inclusive,
foram rejeitadas. Determinavam cilas
a creação de uma fazenda modelo na
cidade mineira de Passos; oue se des-
laçasse da rubrica n. 17 do art. 38_ a
quantia de in:ooo?ooo para subvencio-
uar o aprendizado agrícola de Minas;
que sc modificasse, com alteração sub-
stancial, a redacçâo da verba n. 21 do
mesmo artigo acima alludido, c que,
por iim, se subvencionasse a Liga
Creadora. do Rio Freto com 20:000$.

A emenda n. 17 foi approvada. Diz
cila:

Ao art. 38 — .iipprimn-se da respectiva
consignação a veria tlc.ttnada ao Posto¦.óòtechnico de Uibciiím .reto, fundado cm
propriedade agrícola .para isso doada pela
Municliialldáde de Ribeirão iPrcto, transfç-
rimlo-Stj a esta o rcfcri.lo Posto Zooteclitu-
co e ficando a União exonerada de qüacs.
quer encargos .l.co .rentes Uo custeio e
admlnistráç.-ò dcHc.

A emenda 11. íS, subvencionando cnm
íbioboífooq o Instituto Commercial do
Kio de Janeiro, foi rejeitada.

A de 11. 19 íoi approvada-, alterando
a redacçâo do art. 31.) do projecto, com
modificação do sentido. A de n. 20,
autorizando o governo a emprestar, por
intermédio do Banco do Brasil, até
3.000:ooo$oób aos proprietários de mi-
nas de carvão, foi rejeitada. Foram,
cm seguida, approvadas as emendas da
comniissão. São as seguintes:

— X. 1 — Art. ]•;' o presidente da Repu-
blica autorizado:

nl a ycíider as lanchas c todo o ma-
Ic-rial adquirido para o serviço de defesa
ih iiorraclta c outras repartições ou servi-
ços cxtiiictos ou reduzidos, recolhendo ao
ThesotT. N'..etn nal o proclucto das vondas,
que seríio feitas cm leilão, guardadas as
fdiiKiliJader, legacs .

i-, ,. j»tü!i.óver a aiitutl'..çao uo contrato
celebrado com Carlos G. Wigg e Trajano
. . Viri.ilo de Medeiros ou. para o fim
de assegurar a livre concorrência na in-
dustria siderúrgica, a estender n todas as
empresas que se organizarem; ipara 05 -fins
d:i lei 11. _..o_, de u de janeiro de 1011,

I òs prêmios, f.ivores c vantagens constan-
tes do decreto n. S.j-o, de 22 de feve-
reiro de 1011 e do art. -1 da lei ai. -.5 .
de ,ii dc dezembro de 1910;

! c) a eniancipar o? núcleos colomaes <inc
j jninar conveniente; vendendo cm hasta pu-
| büea os edifícios o outros bens que a Uma.
1 possuir 110.. mesmos nueleo_, podendo con-
t servar conto reservas florcs-aes as mattas
' disponíveis que -para esse fim sc presta-

gratuitamente, mudas, sementes, oduhoS,
correctivos, iusectictdas, c, .por empréstimo,
machinas, iii-Oumentos e ferrameatas agri-
celas c animaes de trabalho.

Art. 'l.ca o rovcwo autorizado a fazer
á Sociedade Nacional de Agricultura ces-
são, -b -titulo .gratuito, <dns terrenos de que
esta sociedade está dc posse desde 20 de
dezembro dc 1899, por aviso ai. 19, do Mi;
nisterio da Industrie, 'Viação e Obras Pu-
blicas, situados no 23" districto, íreguezia
dc lrnj., no Districto Federal, sob as
cláusulas de inalicnabilidade, c de não po-
der « mesma sociedade destinal-as a ou-
tros fins que não sejam os da iiianuten-
ção ali do Horto-"ruticola da Penha, dos
campos de ..cmonstrtiçüo de cuUuras e
criação, e do Aprendizado Agrícola \\rcn--
ccslüo 'Bello, reverícvido taes tcrrenoB, com
as bemfeltorias que ahi sc encontrarem e
independentemente <iç íiunlqucr indemniza-
ção, ao Patrimônio Nacional, desde que se
verifique o caso de indevida npplicaçjp
_fílles, ou o caso da dissolução ou extineçãn
da dita sociedade.

Art. Fiea o governo autorizado a trans-
ferir ao Kstado de Minas Geraes a l''a*
zcmla Modelo de Criação, de Ubcraha, fun-
dada em propriedade ogricola, doada :pdo
UCstaclo dc Minas para esse destino, fi-
cr,"ido a União exonerada de quaisquer cn-
cargos decorrentes do seu custeio e admi-
nistração, e suppriiniiido u. cargos do pes-
soa! cm serviço na mesma fazenda.

N. 2 —• A* verba .ü1-, consignação VT,
cm vez das palavras "reprodnctores, na
fôrma do decreto n. n.5;p, de 12 de maio
de 1915", -diea-se: " rcprodiicrores "bovinos,
cavai lares e suínos".

—\. 3 _ A' verba is", consignação VI:
— Depois das palavras "janeiro de rç15 ,
accrcsccntc-sc: "não podendo este auxilio
estender-se a mais de seis banheiros cm
cada mtrnicipio".

_. 4 — A' verba is", Serviço de Tn-
duslria Pastoril, siippriitKi-sc ns quotas cor.
rcspoiidcntes an 'Posto ZooteclinlcO de Ri-
beirão Preto, de 69:000$ de "Utatcrial" e
27:000$ de "ipc-soal".

>—N*. 3—A' verh. co", "Addidos : Kedu-
z.-se a i.2oo:ooo$ooo,

N. 6— A' verba 10" — 'liventuacs —
Uodija-se nos termos da proposta do go-
verno, supprimindo desta as palavras "bem
assim as despesas com as lanchas c serra-
ria das fazendas do Rio iüraneo ç com
a guarda e conservação dos bens ali cxis-
tentes (pessoal e material). ,

—<N. 7 — Na verba 17" — 'luismo
Agronômico — ..'àçam-sc os seguintes rc-
duecões:
Material: „ , ,Ouotas destinadas .'1 'tseobi Superior uc

Agricultura e McdicVia Veterinária:
'Moveis, ele., re.luza-se a. . . . S:ooo$ooo
iDiarias, etc, reduza.e a. , . . 7:ooo$uoo
Salários, etc., reduza-se a. . . ¦ ;:ooo$ooo
Aquisição de plantas, etc., rc-

du.a-se 1:0005000
Despesas imprevistas, etc, rc-
duza-se 4:000(000

•Nu mesma verba supprima-se
27:OOpíOOO

__ a consigna.
cão de li3:ãbo$òbo — 1'ara supprir a de-
ficiencía, etc. „. , ,_

-_N. 8 — Xa verba «¦ — Serviço Ceo-
lojico e Miiierologieo, accresceiite.se esta
eon.ignatão para o Material — Iara sou-
dageus de carvão de pedra e petróleo nos
l.st_dos do Paraná; Santa Catharina e Rio
Grande do Sul. inclusive [ara serviços a
contratarem-se com geólogos para estes tia-
ballios, _-_s:ooo$ooo.

'¦_ -
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Ernesto Souza
Com Iodo,
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phosphitos de Cal-

cio e Sódio
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Asthma, Tubef-
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Rachitismo
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A emancipação
scrA c.tiucta

e;-.'i feita .por
administração

derreto
do uu-

coiíüição, icrá a contrálatilc o direito
ile tlcsliiírtr c retirar o seu a-ptuarclho,
iieerssnrios c linha dc extensão, 011 <lc I
sii-i.cndcr o respectivo serviço telcpho-
nico. ficando o assignante responsável 1
ipcrantc a contratante pelos projuiíos c
despesas causados ,por tal infracção.

Ari. .)" Continuam em inteiro vigor
cláusulas do contrato dc 17 dc

Òs lotos desoecupados c os que forem
sendo abandonados pelos colonos serão vçn-
didús salí paganiciilo integral â vista, t vi-
distinclameiitc a nacionaes c estrangeiros,
i.ieili.inte i-reços e condições dc venda esta-
hclecidos no. regulameulos vigentes, os tt-
lidos de propriedade sendo Passados pelos

i fi-iiccifviiarioj: nuc para iss oforem designa
j dos pclo ministro.' Oi núcleos cmwicipados onde_houver e_o-
! lontis com debito para com a Fazenda N*a-
j cional, c aquelles onde forem conservadas
I reservas f...resines, ou quaeíquer bens da
I União, ficarão a eariia de zeladores cobra.
i dores', .ue accnciarí.o a cobrançn rla_ dt-

vídas dos "Ci.Iciio? c serão "CSCoUnclos dc
preferencia entre o pessoal aJdidu ou de

I o-iini-. m.inisterips
deAos colonos dos núcleos a emancipar,

! accordo com os diíposíç.es prcccdcitcs,
i oue c.livcrcm r.m as suas prestaçõeá cm

dia, será co-tceilMa uma reducção sobre as
prestações restantes, desde que sejam pa-

I R.iS dc uma só vez, nas . cmiintcs nropor-
.•"•{.s e prazo*, a contar dn data do decreto

I de emancipação: 30"!, sc forem liquidadas
dentro dc Ires mcze_; co"[", sc forem li-

... . cuidadas dentro de seis mezes; 13 "I, se
neiro <lc ,Sno, não .modificaria. 011 sup- iu'-'-n !i1,,i.'tal,ns >knlr° !le J,,z"* '""""
'iriiuiilaii ipela 'presente lei ás quaes sc- j
rão consolidadas cm um só contrato dc '
finitivo, com as alterações constantes
desta mesma lei c os lermos atlditivos
ao icfci-klo contrato celebrados ante-
riorniente a esta lei.

-Arl_. 5" O contrato definitivo a rjitc
se refere o artigo precedente será assi-
KÍiatlochlrc aiPrefcitura ea contraiante
dentro <lo pra?o máximo iniprorogavel
d .'.o dias, coutados da data da iprpiuul-

ila presente lei (salvo 'Icinoia
ráiilia á vontade <la contratante), sob

pena dc serem, cm caso contrario, con-
sideradas nullas e insubsistciilcs -para
todos os effeito.. as^ alterações constan-
tes desta mesma lei.

'Art. ó". Revogam-se as disposições
cin^ contrario.

Sala das Coniniissões, 14 ile outubro
<!e íuiú — Azurem Furtado., presiden-le relator. — Oliveira Alcântara. —
Fonseca Telles.

i.-\ coniiuissão de Viação, Obras c Hy-
«iene efúi de accordo com o parecerda comniissão de Justiça.Sala das comniissões, chi co de ou-
tnbro dc 191(1 — Mendes Tavares,
sidente. — Arthur Menezes.

pre-

' l"X1À0 TOSTAL"
Oatla vez mais interessente c varia-

de, acaba dc nos visitar o ultimo nu-
meio desse apreciado periódico, diri-
s do p.io sr. Leopoldo dc Mattos, da
_>,ireclori.i' Geral dos Correios. O ntt-
mero da União Postal, que temos á vis-
ta, contem bc_ns trabalhos literários,
úteis 'informa.Cies o optnnas gravuras,— * ¦!<¦¦

NOTICIAS DE MINAS
Beuo HoiitzoNíE — O secretario do

Interior designou 0.1 seguintes fiscaes,
que assistirão aos exames nos estabe-
lccinieiitos normaes equiparados :

Lycêu Municipal dc -Muzambinlio, o
sr. 'Estevão de Oliveira; Cymnasio de
Minas, de Juiz de Fora, o bacharel Ni-
zio Baiptista Ido Oliveira, promotor de
justiça nu comarca; Escola Normal
Santa Cruz, o sr. Lindolplio Granes,
inspector regional do ensino; Escola
Normal Rio Novo, o bacharel Hcnri-
que de Paula Andrade, inspector esco-
lar municipal; Escola Normal "'Delfim
r.icalho", o sr. Raymundo Tavares in-
spector regional do ensino.

—, Segundo conimiuiucição 'recebida
¦pela secretaria do Interior, o sr. Nun-
ziatn S_lcU.no, conceituado cavalheiro
residente cm Mar do .Hespanha, aca-
lia dc fazer á caixa escolar daquella
cidade, de que í digno presidente, va-
lioso donativo 'de üoòÇoÕo*.

Esta caixa, que tem fornecido uni-
formes, papel, .penhas, tinta etc, a mais
de 100 aluíniios do grupo escolar, .pos-
siiia ainda cm cofre, cm 30 dc sotetu-
bro ultimo,- i:o_7Ç82_-,

— O sr. Jayme Vianna, rcsidenlc á
rua Januaria, 244-, foi victima dc 11111
roubo de jóias 110 valor de 400S000.

Levada queixa á autoridade policial
da a» circuinscripção, esta mandou pro-
ceder a diversas investigações, desco-
brindo afinal os autores do furto, que
são o conhecido larapio Antônio Bene-
dieto c o indivíduo José Elias da Silva.

..Vinhos foram presos e recolhidos ao
xadrez da 2* delegacia dc policia, jun-
lamente com uma empregada da casa
cm que sc deu o roubo e cm quem rc-
cácm sttnpcitás de cuniçilicidadc.

Aquclla autoridade policial conse-
giliu arv. rehcnder algumas das jóias

roubadas, os quaes já haviam sido ven-
(lidas pelos larápios.

Juiz nti -ora — O sr. João Xavier
de' Mattos c sua esposa, d. Alcides
dc Horta de Mattos, acabam de .passar j
pelo doloroso transe, de perder o seu
idolatrado filho Walter.

O enterro da inditosa creança, que
contava apenas um anuo dc edade, se
realizou 110 -cemitério 'Municipal. O
Moiiapanhamcuto esteve muito coiicor-
rido.

Sobre o pequeno esqui fc taxam idopo-
siiadas lindas coroas c .muitos raini-
lhctes de flores naturaes.

 As equipes do Sporl Club ide Juiz
dc Fora c do Villa Isabel d'*. C, do
líio. não se baterão mais 110 dia 29 do
corrente, como eslava iitintinciado, cm
vista de ter a deste ultimo club de se
empenhar cm um "match" official com
a do Hangu' _", C 110 mesmo dia.

llim substituição deste club. porém,
sabemos que virá a esta cidade 110 dia
20 o 1" "team". do Fluminense 1*. C.

i.\ direetoria do -Fluminense F. Ç.
offercccu gcntiliiiente, uma taça para
ser disputada, por oceasião do sensa-
cional "match" que se vae travar en-
tre o "tciini" carioca e o Sport Clubp. c. '.-;'..

— Terminou o serviço de aferição
de pesos c medidas, em todo o pciimc-
tro urbano, que vinha sendo feito pelo

.. atuito I lançador municipal.
estuda, de ferro da União e nó l.loyd 'Apezar dc havei- cerca dc 10 annos

Brasileiro para os animaes de raça desli- I qUC não sc fazia tal serviço, aquelle
reproducçãn c para o material 1 fijuccioiiario encontrou, relativamente,

adubos c sementes que.

Xo. ir.iclco? c:n..nci;irnlos, as te. r..
(r.icriila. que ainda estiverem por medir c
demarcar, scl-o-ão por conta t dos novo3
íidipiirintes, devendo c5:-c fervido ser fisca-
li/a.to pclo inspector do 'Povoamento.

Art. A renda arrecadada pelos po?tos
x. o'eclvu. .is, fazendas de criação, aprendi-
zados e c-jcolas oRrico^i?-. lalioratorios dc
analyses da -tirectoria da Industria Pas-
toril, campos dc deiuoi'.-tr.ição c de espe-
riencia, estações oc>'aes de cxperimcitlaeãv,
mickos coloniací. centros agrícolas; gostos
e povoacúcs iiuligcnas, Jardim iltolaiuco c
Horto florestal ser.i recolhida ao Tlicsou-
rp NAcional c poderá ser opplica^ia ao
c.i?teio dos próprios esta. clecuucutoS, ate
a importância correspondente aJSo0]" das
respectivas dotaçGc. orçamentaria-, 

'median-

le prévia autorização do iiiiiiistro e presta-
ções dc cívita.. na fórtua da lei.

ParaRraplio único. O 'i>roducto da vendp
dos animaes rcprc.Iuctores dos postos r.ootc*
cliqicos c fazendas dc ^criação, bem assim
a remia dos e.t..lic.eclmcntos <lc sericul-
lura r làcticiiiios poderão ser cniprcgiido.
intci;raliiiciite na cumpra dc animaes re.
prodiictores e dc casulos c matéria priina
para os mesmos estabelecimentos, obs.rva-
ti;., as disposições tlcstc artigo.

Art. Será concedido transporte

ag

P. IRAXA '-SAN TA CA TH A RIX. I

A se. sao commemora»
tiva de hoje na So-

ciedade de Geog'raphia
•A ISocicdadc de Gcographia do Rio

de Janeiro rettne-se hoje, ás 4 horas.
em sessão, aifini de comniemorar 6
Recordo celebrado .pelos governos de
.anta Catharina c .Paraná sobre a
questão dc limites.

Serão nessa oceasião conferidos os di-' ploiuas de sócios honorários aos dois
governadores e entregues os diplomai
aos sócios effectivós c honorários que
comparecerem.

¦ »»!_¦

A conferência de hoje no Insti-
luto dos Advogados

No Instituto dos Advogados terá lo-
ir.r hoje, ás K i|a horas da noite, a
segunda conferência da série crç-.mi-
7.-,'.la pêlo dr. Pinto da Rocha, solire
"Origens c evoluções do_ J-.i.-y c seus
característicos essenrinc. .

iNesta segunda disscrlação «. s. de-
moiistranl as "Origens inodernns
|..y e a transformação que ne"
Mu a legislação republicana 1
Bios Unidos da America do Nort

cola, p
virtude de pedido dos interessados, -for

requisitado por este ministério.^
Art. O governo túo rcítituirá em d]-

iibeiro o preco das passagens dos iinmi-
ciontes espontâneos; credital-os.á, depois de
localizados, pclo valor das mesmas, como
fidcanlamento ^lo preço da acquisição do
loto dc terra* que cada um occnpar. 1X0
caso do valor ,1o lote, casa e 'bemféitórias
nelle c\isíeiitc5 ser iti feríor ao custo -total
das passagens p.-._..s pelos iiiitnigrantcs, o
excedente .ser-lhe-a r,-itregi:c cm, sementes;
ferramentas ou machinisiuos agrícolas.

Art. iPicà elevada a 50"! a percenta-
SCtn estabelecida no art. 84 do regula-
mento npprovadj >pc'o decreto n. o.o.t, <lc
a de novembro de 10:1, p.ira a concessão
de lotes a trabalhadores nacionaes.

Att. As citações geraes de experimenta-
ç .0, 05 campos de Uemo:istr:,ção. os aprc.i-
dizados agrícola.., os postos zcotcelmicos, ;is
fazendas (Modelo tle Criação e demais cs-
tabclecimcntos quo disponham de terras ipa-
ra cultura;, aléiii das indispensáveis aos
estudos, experiências e dcmonsíraçcs resu-
lâincntarc?. poderão cultivar e expV.rnr cs-
sas terras par meio dc ajustes dc parce*
ria. cujas condições ficarão." cm cada caso.
dependendo de approvação do ministro, pa-
ra que se tornem cffcctivas. lis.es niiií5-
les. cj-.ic serão ícius nor prazos nunca maio-
les dc ires atinòs, ficarão sm effeito sem-

1 pre que o 'ajusiantc se tornar inconveniente
I á boa ordem do estabelecimento on nban-

dcuar sv.as cuHttrns, nor mais de tres me-
zes, sêm**ca;!5a justificada, a cr-;crio do
eoverno. A ar.nr.llaçãf) dos

! Strâ dc actos do ministro
rclto a indemnização nlRiima. a não ser o úo
valor dos frutos pendentes 0!J ^•1-í t'"lí1-

i taçõfis ,u_, p-io seu estado c dcícnvòl-
j víniento, possam, a juizo da administra-
I ção, offerecer vantagens ao estabcleclineii-

ituÍ?mnizaÇ_o será arbi-¦aiores da 7.3:1.. cm q:c
ecimentíi, srndo um es*
ecKvto -lirecíor e outro
a 'ri. O- dois, de c.-.ni-

j fiiucciòiiario
apenas pequenas irregularidades _uc fo-
raiu Ioko removidas.

Dentro dc breves dias este trabalho
sc estenderá .íimbcm nos districtos.

Na Sociedade Nacional
de Agricultura \

AS HOMENAGENS PRE-
STADAS AOS SRS.

CAMARGO E SCHMIDT
A sessão ordinária da Sociedade Na-'

cional de Agricultura, realizada iion-
tem, á tarde, foi cm homenagem aos
governadores dos Estados do Paraná t
de Santa Catharina, que compareceram
acompanhados pelo a° tenente Euclydcs
do Valle c capitão Codofrcdo Oliveira,
seus ajudantes de ordens, procurando
assim a benemérita instituição dar uma
prova publica do seu applauso ao accor-
do que sc acaba de firmar para dirimir
a velha questão do Contestado.

A's 4 horas assiun.ii; a presidência o
dr. Miguel Calmon, vice-presidente da
Sociedade, tendo á sua direita o coro-
ncl Felippe Schinidt c á esquerda o
dr. Affonso Camargo, achando-se os
demais logàrcs á mesa oecupados por
todos os demais membro, da direetoria.
A assistência era numerosa e distineta.

O dr. Miguel Calmon, ao abrir os
trabalhos, declarou que a Sociedade rc-
solveu consagrar a sessão em honic-
nagcih aos dois brasileiros illustres
coronel Schinidt e dr. Camargo, que
acabam dc demonstrar íuiperioridaiíe
dc vistas c grande .patriotismo pclo
accordo que acabam de firmar. Talvez
uos fastos da Republica não haja f*to
dc maior relevância e a Republica que
já Sc orgulhava pelas suas victorias
nas questões de limites, orgulha-se
agora com o accordo, deriniindo um
mal que vinha corroendo as fibras da
União. Todos os patriotas que vêm
observando as alegrias c os males da
pátria viviam cheios de apprehensões
pelos acontecimentos que -se vinham
realizando 110 Contestado. O c.emplo
dos dois Estados, que viviam eni lulas
constantes, í digno dos mais enthusias-
ticos applausos. Salienta a acção do
presidente da "Republica, 

que encontrou
no coronel Schinidt c no dr. Camargo
dois auxiliares a quem se deve o bom
exito desta questão. Como não hoinc-
nagear estes dois brasileiros, no seio
da Sociedade que representa as classes
conservadoras do paiz? O exemplo que
acabam de dar í uma lição de harnio-
nia, de paz o. de concórdia, para que
o nosso paiz se apresente amanhã
integro c Uno com toda a sua altivez
c energia pugnando pelos seus direitos
Apresenta as suas homenagens c ¦ as
da Sociedade c dos seus 5.000 sócios,
residentes em todos os pontos do Bra-
sil e que do Norte ao Acre applatidcm
'este gesto sublime, este accordo admi-
ravel.

Esta saudação despertou geraes ap-
plausos.

Seguiu _e na tribuna o dr. Alfredo
. Andrade, que fez uma interessante
niférencia sobre o coco "llabassú",
-ttionstrando 03 seus estudos espe-
acs, o valor e a utiliade desse pro-

neto que existe cm grande quantidade
esde o Norte ao Matto Grosso. O
mferente apresentou photographias c
üversos exemplares do "Babassú", que
oram examinados _ com curiosidade c
nteresse pelos assistentes,

A presidência agradeceu a valiosa
.ommunicação, uma das mais impor-
antes dc quantas têm sido apresenta-
las e annuiiciou para breve uma outra
muito importante sobre a laranja de
umbigo da Bahia. _

Falou depois o dr. João Muniz Bar-
reto de Aragão sobre o — Estudo geral
dc medicina veterinária das moléstias
dos animaes c da sua prophylaxia.

Em seguida o dr. Miguel Calmon
fez entrega ao coronel Schinidt, do di-
ploma de sócio remido .enenicrito, ¦ no
Estado de Santa Catharina. E conü-
niiando, referiu-se _o valor desse dis-
¦ado, n'áo só quanto á sua industria
pastoril, á sua agricultura, como ao va
lor das suas colônias, Estado onde se
encontra o geriucn de melhor organiza-
ção commercial. Congratula-sc com a
presença dos dois governadores á ses
são e pela prova de apreço que assim
dispensaram á sociedade c termina fa-
zendo votos pela prosperidade de Santa
Catharina.

O deputado Lchon Regis mandou
servir aos assistentes íliampaguc italia-
110, 'doce, secco c espumante, t.L.-icadoii
em Santa Catharina.

Ü dr. Miguel Calmon para demón-
strar a união existente, saudii o Paraná
com vinho dc Santa Catharina. apro,
sentando novas congratulações, desejan.
do que íticarc com desnssonibro o seu
futuro, agora que desapparèccu o Cou-
testado, esse ponlo negro do horizonte,
desejando que essa região possa des.
envolver os recursos com que a nattt-
reza dotou o nosso paiz. Agradece _
inscripção do Paraná como socin, desc-
jando que ao lado dc Sanla CátliarinJ
continue a prosperar e a desenvolver-se.

O dr. Affonso Camargo agradece a
alegria que hoje observa na sociedade,
nessa tenda de trabalho, cm que veiu
beber ensinamentos para as riquezas da
sua terra natal; Diz que o dr. Calmou
por vezes se referiu ao convênio, lou-
vando essa união, está certo que cssi.
empecilho desapoarecerá para quo os
dois Estados se consagrem ao trabalho.
O Paraná é um campo experimental,
onde existem todos os climas c todos
os proditctos, logar para todas as ener
gias e iniciativas. E estende cm consi
derações sobre o grande listado, dei
xando.e levar por uni grande enlhú
siasmo e termina dizendo que se o Pa-
raná não tem a cachoeira de Paulo
Affonso, tem as" "quedas dc Igttassú'.
Em nome do seu listado, saúda o Bra
sil c aperta a mão do seu amigo, go.
vernador dc Santa Catharina.

listas palavras foram cobertas por
cutlntfiaslicos applausos.

Falou depois o coronel Schinidt, que
agradeceu a homenagem dispensada ao
sèu listado, que guardará cnm grande
desvanecimento. Fala também do seu
Estado, elevando as suas zonas, qui
tudo produzem, principalmente frutas c
ccrcacs, pecuária, gado vacetuu c cavai-
lar, preferível para as remontas mili-
tares. E' um listado talhado para acom.
panhar os seus irmãos sem ficar cm
situação inferior c para concorrer para
a felicidade da pátria,

A sua população está dominada d.
maior alegria por ter o seu governado!
encontrado com o Paraná um accordo
honroso deriniindo uma questão que
tantos males produziu. Iisse accordo
foi o melhor trabalho que podia dispen-
sar á Santa Catharina. Volta satisfeito
para o seu F.slado por saber que a So
ciedade para lá mandará os seus cnsl
.lamentos para o aperfeiçoamento da
suas industrias. E diz hiinioristicainen
le: — "_,' certo que Santa Catharina
não tem ..andes cachoeiras, mas tem-
nas o listado vizinho, (em-nas o Brasil
c a satisfação é a mesma, as pequenas
cachoeiras que possuo, servem para nio.
vimentar as suas industrias. Paraná e
Santa Catharina são dois listados qns
modem concorrer para que o Brasil seja
olhado com syiupathia c admiração.

Apresenta ao dr. Miguel Calmou oj
seus agradecimentos por ter proporcio-
nado a" bella festa realizada, que é um
estimulo para continuar na senda do
progresso em favor do seu listado.

Iim seguida foram encerrados os tra-
ballios com applausos do auditório.

-__¦_¦ ffiX»_!_»'

Sociaes
«ATAS INTIMAS

Passa hoje o -anniversario de d. Lulza
Sarmento, esposa do sr, 1'rancisco -Sar-

mento.
A distineta senhora, que muito «e dis.

tiiiRue pelas suas virtudes e qualidades,
dera uma recepção ás r<-.e.«s de suas re-
la.Oes,

A CAMINHO DE MATTO GROSSO

O 52' de caçadores cliégou a
S. Paulo e partia pira

Fazem anno_ hoje :
O sr. Cornelio Evaristò -\lvcs, musico

1I0 •2o batalhão dc artilheria ;
a sra. d. I.eonor Pacheco de O li-

veira, esposa do capitão Fortnnsno Angus-
tu de Oliveira, -guarda-livros desta praça ;

o tenente José Mondou... e Silva,
empregado no commercio;

a senhorita Virginia, filha do st*
Itasilio -rimo de Azeredo, negociante des.
ta praça ..,,.,

o sr. -Carlos Antônio Monteiro, fun-
ccionario publico ,

o joven líduarJo ila ativa Ma_.l.auo,
"Machadiiibò", o mais moço dos .m-

pregados do restaurante di "Casa lleim" ;
o sr. _orynt.ro da Fonseca, jiòsso

co!lcv.i de imprensa v ilircclor da J-.scoU
.ofissiniiat -Souza .Aguiar :

o menino Mauricio Machado Cardoso,
'fülio do sr. Manoel Machado Cardoso, ue-
Kociaiite desta praça ;

d. Maria Romano Orlando, residente
„n 1.liiiyra, Minas ;

o sr. Narcizo Muniz, pliannaceutieo
c gerente d:i __artriaci_ Popular, cstàbelc'
cida á rua General Pedra n. 6;

o tetienle Alfredo Coelho da -Silva,
estudante de medicina", ,

Fez annos hoiilem a mnniiia Hayddçe,
filbinha do sr. Manoel Çionçalves dos
Sântòsi * . o

Na -Olyelinica (".cral do Ilio dc Janeiro,
o professor dr. Oscar de Souza ; realiza
hoje. ás S |- horas da noite, _ mais um»
conferência <la série que vem íazendo so-
hrc clinica the.apentica.

Versará «ssa conferência solire as rea-
_çües "pleuraes e pleuro-corticas.

© íf 15
0AS...rEXTOS

_.fféc.tt.vse hoje o casamento da senho-
titã Heloísa, filha do deputado Domingos
Mascarenlias, com o dr. Antônio Cantera,
reiilizando-se o acto civil ás 3 horas, na
residência dos pães da noiva c o religioso
na matriz dc Copacabana, ás 4 horas da
tarde.

Serão padrinhos por parte da noiva, no
civil, o dr. Àttila Thicrry de Alvarenga e
esposa e, 110 religioso, o senador Rivaduvl»
Corrêa e «sposa; -por parte do noivo, o

proFessor Austrcgesilo e esposa, no civil,
c coronel João Moscarcnhas, no religioso.

. * *
rTi-i»t. v, FF.KT.-S"Realizo 

ti-se saUbado, 21, a festa Inaúgu-
ral do Brasil Club, á rua Felippe Cama-
rão ij.i. ,

A direciona da novel sociedade esta
assim constituída: prc-hlctite, capitão Ve-
lix de Sá '-Uinuificira; vice-presidente, _ ana*
jor Antônio; Francisco de -Aragão Sobrinho;
a° secretario, l.ydio Rttmann Sonre_; j°
secretario, Carlos Vieira; thesoureiro, Vi-
ctor Guedes Pinto; orador, Abelardo I.a-
íangelra; proctrrador. Antônio C. Pitíhcb
ro; conselho fiscal: <lr. José 'Aupislo Oue-
des Pinto. I.ucilio ílrey Marques de Souza,
Manoel, Ferreira de í_iups Júnior

l.cpois -da^ cerimunia- inaugural dcu.se
início ao baile na maior satisfação c ale-
«ria, que durou até alta madrugada,

Das distinetas senhoras c senhoritas pre-
sentes notámos as seguintes: Carlola I.a-
r.ligeira, Iracema A. Soares, Cândida Al-
huqticrqtic. Julieta de Aragão, Alzira tio
*\raR.ío, Déoünda "Alhuqucríiuc, Aida lia-
mos, Abigai! Ramos, Maria Conceição 0.
Pinheiro, Adelaide Andrailí, Zilda Alliu-
(merque, Ktigenin C. Sampaio, lAniyr Som-
bra Albuquerque, Viccntina 1:. Iremos,
olaria -de Albuquerque. Kdilh de Albuquer-
que, Fraueisea V. Lemos, Julieta dc Ara-
gão Braga, c os srs. general Affonso (*.rey,
¦Marques de Souza, i» tenente 'Henrique
IMüllsfr »lo Cíaipos, tciicnt- Trajano de
Aragão, tenente Alkindar Pires Fcrrclraj
dr. Clcmcnlino dc Aragão, major José
Jialduino de Albuqucraiie, Vietor Tlid-do-
ro de Castro. Arlindn I.indolf. Octavio Itc-
gal, Raul Cancella. Francisco dc Souza \'a-
lente, Manoel tDixson Alves da Silva e
o litro.,

.i * .

Na matriz da Candelária., será rci-ada
hoje, ás 10 horas, uma missa cm snífra-
lírio da alma da venèranda sra. Maria i!a
Gloria ^^;K'!lado I.isbua, mãe .16 dr. Ar*
rniado Lisboa, -director -da Central do
JJraãili

Chegou hontem, pela manhã, a Sao
Paulo, o ..a0 <le caçadores, que foi recc-
bido pclo'general líarbedo e autoridades
paulistas, sendo hospedado no quartel do
i° batalhão da Força Policial.

Depois de ligeiro descanso, o 52 «"¦
guiu para Ipanema, onde aquartelarã,
partindo depois nela E. F. Paulista,
com destino a Matto Grosso. .

Tendo o general Barbedo requisitado
duas metralhadoras .ara a _* «omp»-
«ihia, já foram as mesmas rcmcrtiâas
para Ipanema.

O general líarbedo dirigiu o seguinte
telegramma ao ministro da -Guerra:

"Batalhão chegou liem, ás 6 horas,
em ponto, da manhã. Foi alojado por
seis horas no quartel da policia, onde-
encontrou rancho c camas. Embarcarei
eom elle ás 13 horas com destino a lpa.
néina, onde dormirei, proseguindo via-
gem dia seguinte. .

U governo de S. Paulo facilitou tudo,
fazendo batalhão descançar e almoçar
aqui. Recebi carta. Obrigado. Rogo .*>
v. cx. resposta uTgente metralhadora,
dirigida Ipanema. Saudações."

Uo dr. Eloy Chaves, secretario da
Justiça e Segurança -.iiblica-dc S. Pau-
lo, recebeu o ministro da Guerra, o sc
guinic tclcgranuua:"Tive boje o grande prazer c honra
dc visitar o 5-'" ljatalháo, que de pas.
sagetn para Matto Grosso, í'cou aloja-
do no quartel do 1" batalhão da Força
Publica do Estado. Os soldados paulis.
tas receberam com o maior affccto seu»
irmãos de armas.

Tive a melhor impressão do $2 , 'des-
de sua brilhante officialidade alé os
seus garbosos soldados. Acceitc v. ex
minhas felicitações c respeitosos cum-
primentos." . .

Em resposta enviou o ministro na
Guerra, o seguinte tclegraiunia ao dr.
liloy Chaves:"Li com muita satisfação telegramma

v. ex. teve a gentileza de enviar.
dando Suas impressões sobre a vi-
que fez ao 32" batalhão de caçado-

res, fidalg.imeiite alojado c alimentado
pelo i" *_.•:• tallião da Força Publica do
grande c fulnroso Estado dc S. Paulo.
De coração agradeço muito penliorado,
na pessoa de v. ex., as attenções dis-
pensados áquella unidade do Exercito,
pelos seus camaradas do i" batalhão pau.
Psta." 
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A GUERRA
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Serviço de esquadrões em
ordem dispersa

Os i" e i.í" re«..n-ir,.-is de cavallaria,
qne desde ante-liontcm estão acampados,
desenvolveram hontem vários themas Uc
cani|ianlia.

O primeiro regimento, f.:e tomou a
denominação de partido vermelho, está
em bivaque em Olaria, nas proximida-
des da Villa Militar.

O partido a7.ul. que é representando
pelo i.i° regimento, oecupa uma üniia
entre às estradas do Visaria Cera! e
Bra. -lc I .nha. passando nas proximida-
dcç: do porto de lrajá.

Os themas desenvolvido? foram o_
seguintes:

Situação particular — -Vs G,li-!5 !«•
o partido vermelho, une é constituído _
de um destacamento das tres anuas, rc- "
cebe ordens de reconhecer o sector
comprchenclido, de um lado. enrre as' ". Bernardo, Carr.pato,

Boqueirão c de outro !
ádãs dc Ferro Central,' '!

ramal dc Santa Cruz, Estrada do Bangi*i, ll

procurando rcpellir o adversário da zo-1 ^
r.a invadida.

Situação particular — A's 7 horas, o
partido azul, que . composto de um '•'
destacamento das tres armas, recebeu , 

l"cs-
ordens de estender o seu rrcon1iecir.cn-: --
to para Oeste até lrajá fpovõa-.lol
dahi para Nordeste pela Estrada do
r.ario Geral .-'.é seu entroncamento
a Estrada <le Ferro do Kor'.c e pj
Sueste pela Estrada da Bica até
entroncamento cem a Estrala Vi
Carvalho,

A ses.ã liontcm foi i-gci;
e isso porque figurava ua or-

dem Jo dia, além de outros projectos,
o que abre créditos supplenientares á
Prefeitura, na iniporlancia dc . . •, •
:..|:,6:7.Mfo_.i, para oceorrer a vanos
pagamento**. Apezar,, da discussão aca
lorada entre 05 srs. II. Pimenicl e
Osório de Almeida. o_ primeiro ataíaiv
do-o e o segundo úcfcndendò-o, foi o
projecto approvado por grande maioria.
Os demais projectos que a constituíam,
f:ram lambem approvados, excepção
apenas do que concede ao
civil Jòs
Sa que <

_. JflOTISOPOUTAX.V r»K
S. ATHI/KTICOS'Rcuiic-se hoje. cm sessão ordinária,

o conselho director da I.,i_a Melropo-
ütana de S. Athleticos._•» >•* . _
ri.i)i;ii.\r.\ò iÍka_u.khía ue

sports
Amanhã, ás S horas da noile. reúne-

sc, em sessão ordinária, o conselho di-
rector desta Federação.

Nessa reunião será apresentada a
renuncia do dr. Álvaro Zamith ao car-
go de presidente. Não ha quem deixe
de lamentar essa decisão do distineto
e dedicado sport snir.n.

As renuncias de Oliveira Castro e
Álvaro Zaa-.iih, quasi que a seguir, dei-
xani uma grande lacuna na alta admi-
nistração da Federação.

MAIS VIU IÍEXl NCIA XA LIGA
_il.Tl.O_'0-.lTAXA

Mais unia renuncia na Metropoli-
lana!

Agora é o acatado sportsman sr. Ar-
lindo Bastos que segue os passos do
sr. Joaquim Guimarães.

Klei.o, na ultima ?css;.o dn cotisoiho,
para a commissão acima, solicitou o sr.
Bastos ahte-liontem sua renuncia, ten-
do enviado á Liga o seguinte officio:"Sr. presidente c demais membros
do conselho da Liga Metropolitana de
Sports Athleticos.

Accusando o rcccbi-mcnlo do officio
eni que q ;sr._,i° secretario me comam-
nica ler sido eleito para a commissão
de football da 3° divisão, venho, mui
respeitosamente, agradecer-vos tamanha
distineção, pedindo, enti-lanto, licença
para declarar-vos que. no -presente 1110-
niénto, não me é possível acceitar o
cargo para o qual me elegestes.

Sc não bastassem os meus affr.zcrc
para tomar esta deliberação, o
ler o representante do Sport Club Bra-
sil, sr. Oldemnr Mtirtinho, votação em
branco, na cVeíção do que sc tratai me
impediria de acceitar tal cargo, por ser
eu um dos directores dn Sport Club
Brasil, e, nestas condições, solidário
com a altitude assumida nesse conse-
lho pelo sr. Oldemar Murtinho. pres-
timoso e digno presidente do referido
ei 11b.

Aproveito a opporiuniilade pr.raapresenlai-vos os meus protestos de
estima c elevado respeito.

Rio de Janeiro, 23 de outubro de
1916. — (assiguádo) Arlindo Bastos."

KST.OOS S0I5HK O PR0.1IOCTO
1SELATIV0 A' MARINHA

MERCANTIS
Esteve liontcm reunida, pela segunda

vez neste anno, a comniissão do Agrt-
cultura, Industria, Commcrcia, c Artes,
da qual fazem parle os srs. Abdon Ba-
ptista, Eloy de Souza e Abdias Neves.

A reiniião foi solicitada pclo sr.
Eloy de Souza, que desejava, antes de
dar o seu parecer sobre a proposição
da Câmara, relativa á marinha mer-
cante nacional , expor aos seus collc-
gas as idéas que tem a respeito c que
contrairiam, quasi em absoluto, o pro-
jecto. Tratando-se de um assumpto de
grande importância, s. ex, achou de
'bom alvilre conversar com os outris
membros da commissão, a respeito.
Assim o sr. Eloy de Souza chamou á
attenção dos seus collegas para a ela-
morosa differença que ha entre a via-
ção marítima c a de estradas de ferro,
l.uiqitanlo esta funeciona cm plena li-
herdade, sem o menor empecilho fis-
cal, aquclla encontra todos os óbices,
a cada passo. Os trens inieresladtiac.
chegam c saem, sem os rigores da Al-
fandega, nem a fiscalização da Saude
Publica, nem a visita da policia. De
porto a porlo nacional, os nossos na-
vios deparam toda espécie de difficiil-
dades. O relator da referida proposi-
ção pensava em abolir esses enibara-
ços injustificáveis. Oulrosiin s. cx. opi-
nava pelo estabelecimento dc medidas
positivas c eíficazes contra a alta dos
fretes. A producção nacional está as-
phyxiada pela exploração das empresas
c, entretanto, ao passo que a economia
do paiz soffria 05 golpes mais terri-
veis, de momento a momento, essas
empresas desfrutam os maiores lucros.
O projecto não cuidava de remover
os males apontados. Subvencionando,
como subvenciona, essas empresas o
poder publico tem o direito c tem o
dever de cohibir os abusos, Porque
não se trata, com energia, da unifica-
ção de fretes?

O sr. .Abdon Baptista não concordou
com _ primeira parte das considerações
do sr. Eloy de Souza. -Mas s. cx. c o
sr. Abdias Neves convieraiu num pedi-
do de informações ás empresas de na-
vegação, sobre o qitantum dos freies
actuacs. 'Deliberou-se esperar essas in-
formações para o assciitiinenlo das
bases do parecer, que acceitará a pro-
posição da Câmara, com o addendo de
providencias salutares.

_»«»«_-
Morreu o Sá!...

O final repouso de um
homem que era

perseguido - por todas
as mulheres...

Velhinho, mysaii.hropo. feio na sua
velhice descuidada, tinha, entanto, o
Antônio José dc Sá a cnlencbre.
cer o socego de seus 70 e tantos
annos aqueüa mania de que Iodas as
mulheres, moças ou velhas, se atira-
vam a elle, fascinadas talvez por unia
lieli " '

O que diz um communicado
francez

Paris, 24 — Communicado official:"A artilheria esteve muito activa no
Somme, solbrctudo nas regiões de Bia-
clies c Ablaincourt. A iníanteria nun-
teve-se iniciava.

lINo resto da frente, nada liüuve
dtKtio de menção.

lExercito do Oriente — Na região do
Struma, não se registrou nenhum acon-
tecinteiito importante. A cheia do rio
impediu qualquer movimento de tropas.
Na região <lo -laír. Doiran, porém, a
artilheria -esteve de parte a parte cm
grande actividade.

Os inglezes capturaram uma tnn-
clu-ira na região do lago jde Kukovo e
aprisionaram vinte allemães.

Na curva do Cerna. a artilheria sér-'
via «infiltrou novos contra-ataques teu-
10-iilgaros. Os sérvios atacaram tam-
bem por seu turno, conmrstando oito-
centos metros de trincheiras c causou-
do ao inimigo sangrentas perdas. O
numero de prisioneiros feitos nesse
ponto é de 50.

Na ala esquerda, o solo .ficou com-
plctantctit. alagado eu» conseqtrenca
do máo tempo, o que prejudicou uns-
tante as operações;

A-vkiçao •— No Somme, um aeropla-
no francez nictral-hou as trincheiras
no bosque tle 'Saint-Picrrc-Vaast. Na
frente dc Vcrdun, apezar do espesso
nevoeiro que fazia, os nossos aviado-
res estiveram muito acrivos. travando
vinte eonvbates com as -esquadrilhas ini-
migas, Tres aviões .inimigos foram
abatidos; tini ao norte de eVzánncs,
outro próximo de Ornes c o terceiro,
que ficou com uma aza quebrada, ao
norte de .Eoniagnc.

.Em seguida a um encontro tle rs-
quadrillias nas iinmediações de Verdttn,
um piloto francez desceu até á altitude
de cem metros e da.i atacou a tiros
do metralhadoras um ihangar c um au-
tomovel inimigo.

Na Loretia, os aviadores francezes
avariaram e -obrigaram a descer dois
apparelhos allemães: na Alsacia, pro-
xiino dc Ccmcy, a.ateram um avialik.

Os aviões de bombardeio lançaram
Ires bombas de -grosso calibre na «sta-
ção de Spincottrt e approximadamente
vinte nos acautonaiuen'.. dc Azan-
ncs.» *
Canhoneio intenso entre in-

glezes e allemães
Londres, 24 — (A. H.) — O ultimo

communicado do gencralissuiio sir
Douglas Haig annuncia <|iie no correr
da noite ipassada houve canhoneio in-
tenso c iiitcrmittcnte de ah.bos os
lados. O inimigo tentou retomar o
terreno que perdera no sa-buado entre
os reduetos dc Scwa.en c De Sars,
que tantos sacrifícios custou aos in-
glezes, mas foi repcllido pelas tropas
ibritannicas, que fizeram mais dc mil
[irisionciros.

Os inglezes não tiveram mais de du-
zentas baixas."

tu
VESTIDOS MODELOS?...
LaMaison Nouvelle
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O rei Constantino e as notas
dos alliados

Londres, 24 (A. A.) «— Os jornaes
daqiii publicam informações de Saio-
nica dizendo que o rei Constantino con-
tinúa no seu antigo systema de con-
temporizar com as notas que lhe são
presentes pelos alliados, procurando
esquivar-se, o que positivamente não
tem agradado os representantes diplo-
nialicos da "Entente". -

.
Avanço dos teuto-bulgaros

em Dobrudja
Novo York, 24 (A. A..1 — Radrio-

grammas de Berlim dizem que os tento-
búlgaros continuam a avançar na re-
gião dc Doiibrudja, ameaçando Kim-
poluiig, que os iiisso-rtimaicos estão
se defendendo dcsespcradamcnlc.

Essas noticias não tiveram ainda con-
firtuação official, sabendo-se mesmo
por telcgrammas dc Londres que os
riisso-ruiuaicos acabam de
novos e importantes reforços c com
elles estão tratando de assumir a contra-
offcnsiva.

O banquete de hontem go Club
Militar

No Club Militar realizou-se hontem o
.grande' tanquele offcrecido -pelas rc-
iprese-ntações «atliarinense e .taranaeü-
se no Congresso aos drs. Felippe
Schniidt e Affonso Ue -Camargo, respe-
etivamente governador c presidente dos
Estados dc Santa Catharina c Paraná.

.Desde a sua vistosa escadaria até o
salão, o Club sc achava caprichosanien-
te ornairaenlado de guirlandas c flore.
naturaes. lí o aspecto que offereeia lá
dentro o sunipluoso edifício era ver-
âadeirameitle deslumbrante, com seus
salões floridos e illuniiiiados, yiyamen-
te, .pelos lustres riouissimos, multiipli-
cados nos espelhos -finíssimos que lhe
guarnecem os salões,

A's 8.4» sentaram-se á mesa artis.ii.-a-
mente ornamentada c que linha a fór-
ma de um duplo V., as seguintes pes-
soas :¦Dr. Urbano dos Santos, viee^presi-
dente, da Republica, tendo á sua di-
reitíi o coronel .Felippe Schinidt e á
esquerda o dr, Affonso de Camargo e a
seguir os srs. íninistros Eattro .fuller,
Carlos '"Maxiniiliano. 'Alexandrino de
Alencar, Souza Dantas e senador ÍA11-
tonio 'Azeredo, -Hélio l,obo, senador
Abdon Uaptista. Generoso Marques,
Herciliõ I.uz, dr. Antônio Carlos, pre-
sidente da A. Commercial, prcSuIc-rfSp
do Club de Engenharia, '¦ Cdte. Tllicrs
lEltmiing, coronel Tasso Vragoso; pi-esi-
dente do Conselho Muiiicipal; dr. IPe-
lix .Pacheco, dr. Plhiio .Marques, pre-
sidente do Centro 'Paranaense, dr. Iic-
hon Régis, Correio da Manhã; dr. Ku-
gênio 'Müllcr. dr. João IVrnetla, "il"-!!-
l'on"; "Jornal ido ConimeKrio", .lo<;_lioiteux, l.uiz Biirlliolon.cii, VirKilk»
Várzea; lle.tlioldo llawer, senador Biie-
no dc Paiva, d:-. Aürclino Leal, presi-dente do Club ..aval, dr. Saneho 'Pi-
meiitel, ipi-csMcntc da <l.iga do Com-
mercio, "A Careta"'; doputado estadual
de Santa 'Civlliarina, senador Bernanlo
.Monteiro, dr. Ulj-sscs Costa, .presidente
do Club 'Militar; " Imparcial"; presi-
dente du Sociedade Nacional de Agri-
cultura, dr. l.odofredri Oliveira, dr.
Didimó da Veiga. dr. José Collaço, sc-
cretario do governador de Santa Catlia-
rina; presidente do Centro Catliarinen-
se, ipresidcnte do Instituto dos Advo-
gados, ajudante dc «ndens do governa-
dor dc 'Santa Catharina, coronel Codo-
fredo, ",A Noile"; ajudante de ordens
do presidente do Paraná; Arthur Costa,
Pereira dc Oliveira, "Jornal do Ura-
sil"; "lA Noticia"; doputado estadual
de Santa Catharina, " A Rua " ;

Ao chumpague levantou-se o depu-
lado Celso Jlaymii que, cm resumo,
disse o seguinte:"Delegado pelas bancadas do Paraná
e Sanla Cat-liarina de saudar os presi-
dentes daquelles dois Estados pela nova
vida dc fraternidade que se inaugura-
va entre ambos por esse accordo re
cente, fazia-o com a mais viva ale-
gria.'"Depois de um longo periodo dc du-
vidas, de incertezas e de desconfia 11-
ças, é a primeira vez que sc reuncni
dois Estados munia larga e fecunda
concepção dc paz e dc trabalho" Pus-
sa ..i Tcnicino.nr todos os ponios (lá
velha questão de 'imites, remontando
ás «nas origens, referindo-se á -lula iu-
gloria de que foi theatro o Contesta-
do, dc que traçou o quadro desolador
de irmãos a sc guerrearem srib o mes-
mo céo c na mesma terra. 'Enaltece .1
altitude dos governadores Schniidt e
Camargo, que 

"collocando acima dos
direitos c interesses dos 'setis( respeeli-
vos Estados a honra da 1'cderação.
abafaram todos os impulsos dos seus
sentimentos prssoacs c, ciei ando-se
acima da atiuospher-a que envolvia a
terra matai, enfrentaram resolutamente
o problema 110 meio do apoio unanime
de todos os contemporâneos".

•E o orador termina levantando a sua
taça em honra dos dois brasileiros que
lão patrioiicaincnte dirigem os dois lis-
,tados.

Sob tuna salva de palmas,acntou.cn
deputado catliarinensc. Scguiu-se-llie
com a palavra o dr. Affonso de. Ca-
niargo. presidente do Paraná, que lhe
cabia a honra de agradecer au -depu-
lado Cefso üavina, delegado das ban-
cadas dos dois 'Estados.

¦Iim. phrases felizes, s. cx. sc con-
gratttlòü pclo termino da velha delia-
tida contenda que tantas vidas já custa;
ra ao Paraná c a Santa Catharina. lí
o dr. Affonso dc Camargo, depois de
ainda agradecer as homenagens, bebeu
ipela Pátria Brasileira, pela Pátria
Unida, Muitas palmas, sinceras c vi-

cebeu o dr, Affonso de Ca-receber _raiUe
ma rgo

Por

Os teuto-bulgaros alcança-
ramMedjidich

Londres, 24 (A. A.I — O ultimo
communicado russo publicado nesta ca-
pilai diz que os teuto-bulgaros que,
L-ommaudados pelo general Mackcnsen;
operam na região da Dobrudja, já
a lt ingiram Medjidich.

Excursão ás linhas de fogo
no Tivoli

Roma, 24 (A. II.) — Os membros
da missão econômica franceza acham-se
cm excursão pelas linhas de fogo, no
Tivoli.

i >
FALLECIMENTO

Victima dc
veiu a fallccer
ás 12 horas e
dc Bombeiros
Souza.

•Seu ciUcrrameiito
hoje, á tarde.

-pertinaz enfermidade,
¦na madrugada de hoje,
,.5, o 'diferes do Corpo
lAntonio Figueiredo dc

deverá realizar-se

para

engenhei].
Silverio Barbosa eu á empre-
mesmo organizar, o direito ds

construecão, exploração, uso c gozo,
de uni canal, tii-.e foi adiada a requer:-
ii-.cnto do sr. Eduardo Xavier.

__B_3*<_*»<J&*-<_>_-S»

ESMOLAS
aji:>ic.- ilí-pcn- ! K__rat1as de S

não dará di-1 Cancella Preta,
lado pelas E

Do sr. Anselmo G. I.. P.
quantia de i5$ooo para ser

1 pelos i*.05?os pobres.
 Dc d. Josèphina Coro. -cov.im

rando o seliino dia da morte de
pae. recebemos a quantia de 20

ser distribuída pelos nossos

ecei.er.ios
distri'.:-

'mo- ;
seu

:ooo, I
po-

ri.vMi.Vi.xsr. roo:n..u._ ci.iíu
-.-:í.í_...v.-S-. dc p.trora avante, ás

quintas-feiras, as excellente. sessões de
patinação que csic fidalgo club propor-ejona aos seus sócios e respectivas ín-
litilic-s.

O l.V..TT.rCTOi; lIIIiTTAIÍ 1)0
Fi.r.Mixi-ixsr. rooriiAr.ii

CliVii
O general contmaiidanle di 5" região

miiiíar noiiieoii o 1' tenente Aleobia-
des Dracon B-irreto, militar distinetis-
siniõ. para instruçtor dos sócios do I'lu-
:i;i.;ease V. C.

:j: :ji í.t
. À.IEIUCA roOTBALTj ClA*!l

Para o n.esn.o fíiu, cie pessoa qi.e ¦
bscreve E. D„ recebemos ífooo. jDc caridoso anonyiiio recebemos 1
i-.ttia de 5$oco. -para ser distribui- j

da, cm esportttlas dc ifi
bres: Amancia, A-.-.na d-.
gela Pccoraro, Eivira de Carvalho'thereza dc Jes'Ji I cu;:.r

se su

com a q
pe.os po-

.mara". An-A,-:

no "gro-.mtl"
'reno entre"teainâ".

O capitão
rhedio, o c:u
jogadores.

Aquelles qu
:-.ãa possam

haverá.
Salles.

'horas da tarde.
da rua Campos Sa:

s primeiros c segundos 1
I

fza- que clle -imaginava ter cm cx-
I cesso.

IDcvid. a isso. com medo de queI um dia cliesassem a ra-ptal-o pela vio-
I leiieia, o Sá vivia mettido em ca-ii,

. j nos baixos do predio n. 393 da ruaiacto.de iMnnic_ Alegre, de sua propriedade c
1 dali não havia quem o arrancas
, coisa alguma desta- vida.

Vivendo do que lhe rendiam os allos
i do incsnio predio, alugados a uma fa-
\ inilia, o Sá repudiava o mundo, prin-
I c'inalmchlc as mu.hercs, c linha por
| única coimpanheira uma arara, uma plii-
i losophica maracaiiã. que formava com

o vclhote um invejável par, scin ciu-
nieiras nem disputa....

Hontem, uma vizinha do Sá. d. Ma-
ria Bçmvindn, a unica creatura com
quem clle trocava i.léns sobre a, sua
vida nvysteriosa, viu que alé tarde não
havia outro s:gnal de vida na ca^a do
vclhote jalém dos guinclios irritantes
da arara. E, como o Sá andava muito
doente, d. Maria Bcmvinda siispeilpu
de qualquer novidade desagradável, e
çoniniúnicou á policia do i.i" districto.

I Esta foi lá e encontrou o Sá estirado
j a um canto d.i caso, iníeídçadd, mor-
! -°- • • . .,A poücia recolbcu o catlav^r ao Xe-'¦ 

erre crio c arrecadou, entre outros bens
! do Sá. a sua camarada fiel, a estupidis-

sima arara, que lá e3Lá na vk-!_~'acia a
berrar, desde liontcm. pelo Sá...

I A üiabitação d3 suicida fe-i lacrada,
j rçsalvando assim a poÜc:a a p
> dade do mysanjliropp, , a quem ti
[ncrsceitiam cm vida as irriqaietas íü
! d.- Eva.¦Sá i-ra solteiro, portugúez c era 1
j p!nteiro de oííi.io.

por

O novo ministro da Republica
Uruguaya

lA bordo do paquete Aiagitaya, che-
gou liontcm a csia capital o dr. Ma-
noel .'eriiardcz, novo ministro do Uru-
guáy junto ao nosso governo.

O sr. .Manoel Bcfnardez, que alé lia
pouco desempenho uaqui as funeções
Oc cônsul geral de seu paiz, é uma das
individualidades mais syn.palhicas ao
Brasil, pelo modo porque já nos jnl-
gou em um livro dc -real valor, que
ha de 'ficar na literatura dos dois
paizes.

Jornalista, escriptor e Iiomem de so-
ciedade, o sr. Manoel llcrnardez é uma
dessas organizações privileg:adas que
se destacam sempre, o «.uc não seduzem
tão somente pelos valores iutellecttiacs,
mas taiiibciu pelas qualidades moraes
que as cxornain.

O desembarque de s. ex. realizou-iú)
no Arsenal de -Marinha, onde sc achava
postada uma guarda de honra c onde
o aguardava 'um crescido numero de
pessoas da nossa sociedade.

C. ex. foi ali recebido pclo dr. iA'bc-
lardo Roças, introdticlor diplomático, c
muitos diplomatas aqui acreditados.

O sr. Lauro -Müllcr, ministro das"Relações Exteriores, .fez-se representar
no desembarque, tendo mandado fosse
iposlo á disposição do nosso illustre
hospede um automóvel do Esládo.

Damos, daqui, ns boas-vindas ao
novo plenipotenciario da Republica
Oriental do Uruguay, nação tradicio-
nalmente amiga do Brasil.

_. _ _l _ — 

O duque de Sarmonetta
em estado grave

Roma, 24. (A. II.) — Experimentou
hoje dc .manhã, algumas melhoras o du-,
que de Scrmonetln, senador do reino e
ex-ministro das Relações Exteriores. '
cujo estado continua, entretanto, a ser
de gravidade._«?_»._¦_.

ultimo falou o dr. Felippe
Schmi-.lt. governador do Eslado de
Sanla Catharina, que pronunciou un?
eloqüente discurso, do qual damos a
seguir o seguinte resumo:

Começou o governador dc Santa Ca-
tharina dizendo que dc todas as ma-
infestações que se vêm realizando ncs-
Ia capital, cm torno do grande aconte-
cimento que ainda motivava a brilhai'-
1e festa que ali os reunia, constituíam,
nesta hora de esperanças, a affirmaçãò
dê que não se apagou na alma brasi-
loira a sccnlclha da fé, da coragem e
da confiança nos destinos da Pátria.
Continuando, disse s. cx. "que nerteii-
cia a uma classe que é o vinculo
exçellencia, da unidade nacional;
pois, com o mais intenso júbilo pátrio-
tico que se encontrava collaborando
num feito de concórdia entre dois E-
tados da Federação, após annos de
lutas estéreis que vieram do passado
e entraram pelo presente, arrastando-
nos para o desconhecido".

Passa a referir-se á acção do presi-dcnlc <ia Republica, a cuja iniciativa
se deve o accordo que se acabou tle
firmar."Jamais fui in Tenso a uma solução
conciliatória no litígio territorial entre
o meu Estado e o do Paraná — diz
s. ex. líra preciso, porém, que a idéa
dc um accordo amadurecesse 110 mo-
mento devido. E assim suecedeu."

'Refere-se á tranquillidaile que reina
cm/atubos os Estados, e diz que a his-¦toria assignalará o acto do áccòrdo
como o da victoria do .bom sen'o. da
predominância do espirito de coucor-
dia.

lí s. ex. termina:"Ji; meus senhores, ante a visão de
uma pátria reconstruída, sem lulas cs-
tereis do partidarismo de ambições e
tle ódios: integralizada em lodo o set-
patrimônio territorial e no amor do;
seus filhos; engrandecida pelo traba-
lho e pela expansão econômica que o
futuro lhe reserva; forte na paz para
garantir-se da ííucrra, é sob a ale-
gria incomparavcl dessa visão, que ergo
a minha taça cm honra ao sr. dr. Wt-n-
cesláo Braz, integro e preclaro presi-
dente da Republica."

Uma grande salva de palmas se fez
ouvir c estava terminado o banquete
0111 homenagem ao governador e pre-sidente dos Estados de Sanla Calha-
rina c do Paraná.

O sr. 'Felippe; Selunidl, governador
de Santa Catharina. recebeu hontem o
seguinte telegramma:"S. Paulo. 24. — Por indicação do
sr. senador Oscar de Almeida, o Se-
nado resolveu consignar na ácla da ses-
são dc hoje um voto congratulalorin
pela assinatura do tratado pondo ler-
moá celebre questão do Contesta-lo e
enviar sinceras felicitações a v. ex. poresse relevante acontecimento. S.-iuda-
ções — Jorge Tibiriçá, presidente;Mendonça Uchôa, 1° secretario."

nr_-_»l____e_jft_=^'«_:^_____!__w______n__*i nmuim ¦¦

ULTIMA HORA
Olga Kopal Makher Serze-

dello

Um marinheiro do vapor
hollandez "Amor"

insubordina-se e é preso
A .bordo do paquete hollandez Amor,

chegado a esta capital, um dos seus
l.tripül.ntc. mostrou-se insubordinadõ c

oprie-1 desrespeitou a officialidade, -resistindo

t .T)r. José da Gama M-tlehcr Ser-
zcdello c filhas. Ricardo Kopal e
senhora, Anna Kopal, Américo
Rossi. senhora e filha, dr. Hcn-
que Cosia c scilh.ora e mais pa-

rentes participam aos seus amigos e pa-
rentes o fallccimcnto de sua muito que-
rida esposa, mãe. irmã, cunhada e a,
cujo feretro sairá hoje, 23 do corrente,
da rua Maia Lacerda 40 (t s.acio dé

o cerni-

sito'

solicita,
inarecuu

por

¦por
:nto

no=?.-o :;i!or-
d-.- todos 0;

>s império;-.'
deverão cx-

LIGA DOS I*Tt01.tn.T._TU0S

Annnncia-

sc por escriflto.

-.c pnrn nmniilifi uma
vciuiião

Rctmcm-se amar.bS, ís _ da tarde, na
fiie provisória da sociedade, á rua do
Ouvidor ti. "!. a director!.. e o conse-
lho da T.iga dos Proprietário». 

a prisão. I¦Afim de evitar qttalcjuer facto mais
desagradável aim*%, o commnndahte do :
navio, com a intenção lambem dç rc-!
ceber alçruiuas instrucções a respeito,
coir.municou ao ronsui o oceorrido e
líicühi pro.iilenci.i.. urgentes contra o
utarujo insubordinadõ. |

O cônsul commünicou o facto á Po-I
licia Marítima e pediu a prisão do tri-
puinnte revoltado,

O sub-inspectòr Cordini, de serviço
11a Marítima, compareceu a bcr-lo, le-

ef-eiio a prisão do niarir.liciro;
que trazido !_ra tçvra^

Joaquim de Magalhães
Leite

Rila Emilia Teixeira Leite, Má-
ria Rosa Teixeira c. I.eonor lei.
radeira, convidam os seus r.m -
gos para acompanhar ..os resto .
mortaes de seu sempre lembrado

esposo; cunhado e padrinho, JOÃO! IM
DE MAGALHÃES LEITE, sai-ido o
feretro ás 17 lioras da rua ;1). Anna
Nery 11. -i_, para o cemitério de v-ao
Francisco Xavier, pelo que se
«•-.m cttr.—m»-»>tJ' -*i-í ;/_'¦

come*-
*..i8,

>_
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NATAL M TTI
¦ ¦ a

uni [io li
UM MUNDO DE OURO

LIBRAS 4 IO UBRAS
Distribuídas pela casa VEADO aos fumantes dos seus eioar.
ms por meio da Loteria Federal de 23 de Dezembro de 1816.-

41 PRÊMIOS constando cada prêmio d*.
v.raa bolsa de prata contendo

10i___!_-_-_-L10
EM OURO

Que serio entregues a quem apresentar bilhetes fornecidos pela ciM.
VEADO com números eguaes aos primeiros 41 prêmios maiores da Lo-
Ur.ia Federai do NATAL ds 1818,

CONDIÇÕES
A quem apresentar na casa Veado a Rua da AsMinlil&t, 94-93 o coupin»

iqui junto acompanhado de 10 valea das nosias carteirinhas dc cigarros,
recebera em troca am bilhete nutneredo cn)o numero correspondendo
aus primeiros 41 prêmios maiores da Loteria Pcdcr.il de 23 de Dezembro de
1916 terá direito a uma bolsa de prata contendo dez libras em ouro.

A troca dos bilhetes para o concurso terminará em IS dc Dezembro oa-
1910. Serão attendidas as remessas pelo correio quando acompanhados ús
um sello d: 100 reis para o porte.

Os prêmios estão en exposição nas vitrines VEADO*
Corte este coupon,
junte-lhe 10 vales
dos cigarros

-. CINE TAtAIS..— ftrlitííi-. «a
jiierra (iá- natural)-,

IDEA-I, — A jot-cil íiti inoiitaiiliai
(drama)! Injustificáveis ciúmes (dra-
ma); Pullni Journal (do natural); O
fiii/.eirif/io (comedia). , „

ÍRIS -- "Do sangue na miclra"
(drama); "O ladrão hhprovisador (co-
media); "O presente Irocndu" (come-
dia): "Preso innnccnte" (comediu).

UDl.UN — Os carreteis dc fio, de
ouro (comedia); Culpa alheia (dra-
ma); -aiuucu* Actualidaàcs (uo uniu-
ral).

PATIHÍ' — "Raios Je luz (dra-
ma); " Fiicrjficio dc uma esposa'*
(dranis-.

* * *
RECLAMOS

Theatros

TEiDO
o troque por um bilhete num_rado da ca&n

para se habilitar ao GRANDE CONCURSO cia

UM MUNDO DE OURO
353 Ü-C

vm k futa mm m\ nu\
IO Li

lU-^amir-n.i iwj-_——__—a__—*—_—_—-—_—---—__ _

Ifiíll 1
OS CHAPÉOS NOS CINE-

MAS
Oue nos perdoem as nossas¦¦*gciitt-

lisiimus leitoras por ousnrnioa lioic
cnvolvcl-as nestas nossas ligeiras no-
tas de despretenciósos coiuiiicntarios c
desataviadas impressões.

1; que r.áo vejam dias, neste tópico
dc hoje, irreverência dc nessa parte
pnra com esse adorno dc tanta prc-
düccçrio sim, nem um acto dc des-
urbanidade para com s.s. c::s., que são
o encanto c a poesia da humanidade.

Mas, justiceiras c cqttltatiyas, como
suo, s.s. css. não pódeni deiriar do
concordar coniiiosco c lião de convir
ijuc não é lógico e racional que sc
prohilta o chapéo, na platéa de um
theatro, c sc o admitia na platéa de
um cinema.

A funegão visualmente obstruetora
cresse elegante adorno feminino tanto
prejudica c tanto iucommoda um,
como outro daquellcs centros dc di-
versão.

Tor que essa anomalia? Por que
esse contraste ? Por que essa dualida-
dc dc critério em casos perfeitamente
éguàes?

O uso do chapéo nos theatros 6 ta-
«ativamente vedado, por lei municipal.
Devo sei-o, pelo mesmo motivo c por
idênticas íazões, no cinematographo.

Nem ha nisso desattençaò, por mi-
nima que seja, á graciosa parte 

' da
liunianidjilc que sc convencionou cha.
mar "saro frágil", e que, uo cmtanto,
iaiitas provas di dc força c de vigor,
dominando c subjugando a outra' par-
te, que sc tem por forte c vigorosa.

Dcinaii, com o requinte dc graça
que lho é peculiar, com aquella quin-
lessencia dc bom gosto que lhe é in-
nata, com aquelle refinado cPqucttistno
que lhe é curactcriaiico, a mulher,
quando quer, o principalmente a mu-
llier brasileira, sabe ser chie, elegante,
donairosa, arrebatadora, mesmo sem
chapeò, e, por vezes alé, ainda mais
6cm chapéo,

Se ha tonto enfeite gracioso c cn-
cantador c penteados Jistinctos c ar-
tisticos .lOiii que cila sabe exoruar-so
de modo a se fazer um verdadeiro mo-
dclo dc bclleza, tornando-se rainha do
peregrina formosura, auresladq por eu-
cantos mil, que a fazem tritunphar,
que a sagram heroina invcucivol na
nrle de agradar c dc vencer, d
minar o de imperar!,.,

sil :> St

PRIMEIRAS

bastante. Henrique Alves, faz ura
"Caminhei™, Ultimo amor", papel vi-
briuitè, defendido com muita galhar-
dia. Jiodina dc Souza, nos seus pa-
lieis, foi admirável; João Silva e Luiz
Bravo, contemplados lambem com mui-
tos c importantes papeis, tiveram li-
nha irreprelictisivel; José Moraes, Ela-
eido Peneira, houverain.se com cor-
rucção; Margarida Vclloso, Mary
Mlcr, Tina Coelho, Celeste de
Oliveira; Amélia Pcrry e Ame-
lia Pasticbi desempenharam com

muito brilho os seus impeis, conseguiu-
do agradar iinmcnsiimcule á platéa,
valoudo-llies isto os iimiuncros ãpplau-
sos que receberam da assistência, avttl-
tada alia:.

De outros papeis tomaram conta
Utcívina Sollaty, Simili Medeiros, Au-
gusló Costa, Álvaro Pereira que mui-
to contribuirá» para o exito completo,
que O Amor logrou alcançar.

A marcação que, do facto, é appa-
ratosa, foi trabalho do cnsaiadoi Jay-
me .Silva.

A musica, que impressionou a pia-
léa pela srin bellcza, teve execução in-
tclligente da oreliestra regida pilo
maestro Dcrtiardo Pereira.

O AmC-i c, cm resumo, uma far.ta-

A hilariante comedia iiigcza de Pi;
ticro — "Mentira de mulher" coute
mia em pleno suceesso mo Recreio.

¦A peça tem graça a valer, e cheia
dc situações cômicas ciigraçadissimns;
tendo-a Kduardo Victormo traduzido
com muito carinho.

Dahi, o agrado (pie \*ac obtendo.
A companhia Alexandre Azevedo,

além disso, pol-a cm scena com toda
correcção.

Hoje, nas duas sessões da noite —
"Mentira dc mulher",

-
Vae conseguindo os apphusos de

um publico numeroso, no 1'hcnlx, a
•Jicçã de Castão Tojeiro — "Os ai-
liados", que ante-hontcm ali foi dada
cm primeira repi'Cseiitaç3o.

O exito obtido na estréa repetiu-se
hontem, com a. mesma intensidade de
applausos. ¦

Para hoje cstàn antiurtcindás maia
duas rei»rc-chtalões do original brasi-
lê.irò.

Mais .ii.. soberbo espectaculo offere-
cen liontcm ao pubrico carioca a com-
panhia do liden Theatro, de Ivisboa."O amor", a nova rcvistatfãiitnsitt
cuja estréa tivemos hontem, por entre
geraes o _ calorosos opnlausõs do pu-
Mico, será repetido hoje, c tão cedo
não sairá do cartaz, a julgar peto vi-
iromloso suceesso r.ue conseguiu cm
sua "pixini-re''.

*
O S. José está, desde íioiitein, com

cartaz novo.
N'o tlicatriiiho da praça--Tiradénfesl

foi liontcm levada; cm primeiras re-
presshtaçücs, a tn.iijiuíii-a burleta cie
Annibal Mattos, com ni tísica ^ie Arciü-
medes tle Oliveira -- '*Q Carim-
bamba'*.

O publico que encheu o H. .íust: hão
?c fartou dc applaudír os prinrip.ics
artistas, fazendo "hjsar" os trechos
(pie mais lhe caíram no agrado.

Parece que ri nova peça fará carrei*
ra, uo S. José. *

O Republica, onilo liontcm fez sua
festa artística a extraordinária trans-
formista falinia Miris, esteve complc-
tainciile cheio, sem um unico logar
vasío.

A fájnosa artista recebeu do publi-co carioca as mai- entliusiasticas c
calorosas ov.içoes.

l'or não poder c-ticar boje a com-
panhia Cãraiuba-Scognàmiglio; ' devidoa demora, n.i Alfândega, da retirada
da enorme bagagem da "troupe" Pa-
tinia .Miris dará, no Republica, esta
noite, o seu ultimo espectaculo.•j\'o prògrantina de boje, será repre-
sentada o arranjo da querida opereta
jUcislia!', dando um neto interessante,

no qual, por meio dc sccharios tle ga-¦¦" iransparcntes, -mostrará como ope-ra as suas IransíormaçõílU
Hiivcrá ainda um acto de v.ii-icda-des, sendo excciillidá, pela oreliestra,

a. grande symplibnia da opereta "Aí
Sçlondrinas", sob a rrgendn da e.\i-mia violinista Kmilia 1'ia.ssincsi, irmãde 1'atiiiin.

bandas-de musica. O dr. Azevedo So-I NA T.TNITA DÒ CENTRO' -. j:'i foi con-1- —<

AkTEDftÇBES KO SEU
uie, novuriiiiiHir ila Cidade. j:'i foi coil-'
vbhtdo, pniinctttndo cumparecer. Os,'
camarotes reservaÜM ao presidente da
Uc publica, prcíeitu, governador dei
Santa Gatlrarina e presidente do -Pa-
raaiá serão ornamentados cam flores
naliiraes. I

Os bilhetes para a "preniu-re de,
sexta-feira, estão sendo já niuito pru-1
curados, e as colônias do- Paraná e .le
Santa Catharina 'Ho Kio têm tomado
particular interesse pelo patriótico ícs-
tiv.il.

Para ser representada pela com-
ranhia do liden Tlieatro, .ic l.i<l;oa,
Carlos I.eal, Avelino de Souza e Car*
los íBittericourt estão escrevendo utu.a
revista Itisobrasileira inlitu'aila —
"Avante 1"': A musica será do maestro Ilcrnardo
Ferreira.

A companliia Alexandre .Aierèj
do, ora installada no líecrcio, coracíou
a ensaiar a peça cm tres actos — "Si*
•acne", de Ileury lirieux.

<»? J-ntre os artislas da companhia
do S. José serão hoje -clistrtUuidos os
papeis da Imrleta eni tres actos — "«No
páo furado", de CastSo Tojeiro.

+> -O actor llcnriquc Alves, da
companhia do liden Theatro, de l.is-
boa, realizará seu festival brevemente,
no Carlos Comes, com a revista —
''l)c capote e lenço". _.

4)> A- conhecida netriz Pepa Delga-
do manda rezar amanliã, ás io horas,
ua egreja de S. Francisco de Paula,
missa dc sétimo dia, por alma de seu
pae. sr. l.ourenço Delgado.

^ O enipresario José Loureiro rer
cebeu hontem tc.cgraniiua, comiiitini-
cando que o varor que -:r«iidiiz a com-
panhia '-AJelina Abrauchcs, dc Porto
Alegre pnra o Uio ürandi', encalhou
em tnn baixio.

?¦ Telcgramnra da Agencia Arncri-
cana ;

Ctirilybà, 24. — A companhia lyr;-
ca Rolnli & llilloro é esperada'; aiji.it,
até ia <lc novembro proxiinu, afim de
estrear no tl-.eairo Guayra, «o dia 15.
com um esiwctaculo de gala', A mes-
ma com: anhia trás um elenco supe-
rior a cincoenta artista?. Ai assigua-
turas i-aVa as suas recitas lém lido
grande procura.

<? ü pltatogrnpho Paulino llotclho
fez liontcm uni interessante film, apa-
iiltattdo a saída, dc bordo do 'Ara-
gliaya", dos artistas da eoriipaniiia Ca-
rainha e' grupos dos principaes ele-
«tentos.

ít * *
MUSICA

do-

"O AMOR".
GOMES

NO CARLOS

A' f,int:.sia-rçv!sta que foi aprcsaii-
tada liontcm, tio Carlos Cor-es, de-
ram os seiu autores, srs. Arnaldo
r.clte c Carvalho Barbosa, eseriptores
conhecidos, do lliratro portuguez, a
dciiominaçiío de O Amor. Jusliíican-
do o litiiio, aproveiíarain o amor cm
todas as manifestações, — cn; todas
não dizemos bem, porque seria mister
-c. coordenação de uma pesa infindável,
cuja representação durasse dias c
noites, - mas, apenas, cm algumas
delia;.. Ho, por crreruplo, n'0 'Amar,

o atiíór -dos amores, o dos homohsj
o _'rauco, o bitrguçz, o do dinheiro,
vj! r.iíi.i, o casado, o fidalga, o viu-
..v e até o amor á pelle", este ultimo,' o -mais : cal, o que sc sente mesmo,
principalmente quando perto dc nós
l.t um niorine varopáo, genuína mar-
vá porlupueza.

lJcmonstrada A sacicdaile a razão
• s.r do titulo escoüriilo com rara
ftíIicidatVíj entraram os autores do 0
Anòr ;, incluir na sua peca delicadas
fantasias, qus liontcm agradaram mui-

¦ to, qv.tr no conjunto, quer cm catia
5-.CM de per si. A nova peça da
campanlúa do Ivicn-X^-itio. de Lis-
boa, iípc-feiçoada na gênero ndopta-
do, é uma da3 poucas que nós tem
sido apresentada;,* com principio, meio
c fim, niuii coro.:;. f....-r| _. hem ima-
K*;:i_do. Iniciada no quadro ".Hynüio
;; vida", t.i.i se desdobra sem prc.ci-
Iihaçõeí, natiiralnientc, co:-.. todas as
justificativas» até atlingir á a.iothto-
2-r ''Viva dj amor':, trabalho scenogra-
paice de grande \v.Im. Mintas das

- lindas scenas são trabalhos do joven
sçenògraphò portuguez Reyuaklo Ma-
tias, r.rtift.1 de indiscutive! mérito,
A musica da nova revista foi cscripla

¦pc,-!os maestros Carlos Caldcron c Ma-
zioul I!igutiret_o.

Do dõ-ci-ípcnho só podctiips dizer
bem, pela corrccla interprctaçãci dada
ile!.-? artistas da estimada companliia,
Apuar dc ter a sra. Beitiie Duron
rtcuáado, á ultima hora, os papeis quo
í'»< estavam afleetes, a sua falta f"i
súppriniM.t. ía_ciiíio a maior parte
<i.5 «tis papeis:a actiiz KÜ-.i Santos.
Jrs.--.-i artista, ficou dest'árte sobre-
\\>:vc.yi. lendo do arcar com a res-
ponsab .'..'.•• ü; cinco papei-, acs

•ira quem r..\ véspera de ir a

sia-revisti que, corno as demais, liei-
xará marcada a sua passagem pela
sccira do Carlos Coreis.

*
CAR1MBAMBA, MO SÃO
JOSK.

Tivemos hontem no popular theatro
S. José, peça nova. A julgar pelos
muitos applausos com que íoi recebida

nova pesa burlesca em ,1 actos, erigi-
nal dc Annibal Mattos, musicada pelo
maestro Arcliímcdcs de Oliveira, pode-
sc, licitamente, presumir que — O Ca-
rimbamba venha a obter suceesso abso-
luto.

A primeira referencia cabe ao apre-
ciado actor cômico Alfredo Silva, que
encarnou dc maneira divertidissima o
papel dc EspcridiãOt um escrivão da
roça. Deste papel o estimado artista
tira ura csplandido partido. João <lc
Deus, no "mestre escola"; Carlos Tor-
re;, no "juiz dc pr.z"; l.iuo Eibciro, no
"coronel", "chefe -político"; Elvira
Mendes, uri "-Maria Antoula"; Ceei-
lia Porto, na Sra. Ursula; J. Pigttci--
redo, no "dr. Jiiliulio", ajudaram mui-
to o exilo conquistado pcfO Carim-
bamba, dando, cada qual, o melhor des-
empenho aos papeis dc quo foram iu-
cumbidos.

Tara qttc o leitor po3Sa ajuirar Sobre
a qualidade da nova peça burlesca, da-
mos a seguir o seu entrecho. I;il-o :

"João Silvei io, fazendeiro tico c
juiz dc ioaz, quer casar súa filha _Mari-

Cinemas
JO "iihip" ccrpfiroi de divwsõctsOdeon, c.itá olciuiçmlo mais um rui-

doso snecesso com o film finamente
artístico, "Os carreteis de fios deouro", primoroso trabalho da Cuu-
uinut, comedia dc delicado lavor, dcscena s passionaes ns mais icrnas, ten-
do como interprete- a bella artista
trdle. Falbibnne Fabrércs. C6ni.;l!eta
o prograuima outro film não uienos
senacioual — "_uhj|:, allií^"', cujo
principal pcroiiagcm é encanradu porFrancisca Bertinl, a occlaniada artista,
por quem o nosso publico tanta ad-
mira.ão loni, c o ultimo numero do"Craiumon' Actualidades". com «ma
resenha iVisi pri:'.4ii\^c.-i idccorrcnclnstitundracs. *

Dais íilnis de grande metrasem,
ambos traibalbados com maestria, ca-
tia qual deiles com montagem mais
stimpluosa constituem o prograuima
que hoje exliibe o luxuoso 1'alhé. JCs-
sas du:ts grandiusas obras, são: "Kí*
fc; 103 dc luz'*, adorável romance de
amor, cm 3 encantadores actos, n
cores liaturacs, da Pathécolòrj sendo
(•ui próífaifrpnista « .festejada- artista
russia fíaijicrliowstei i "'Saerflfidio de
uma esrposá"» brilhante trabalho da
.'ox-Film Corporation, -uma obra pri-
ma,, em 5 scintillantcs «clús, de um
enredo commovedor e thema attraeu-
<ia.iaiU'aíVaaaajiia.'it\te etói horo*|t>p|,qpd
UíiftilUO.

miita com o seu escrivão — o -Upiri.
tbãy. que lambem exerço a medicina C
é o cannibainba *d'a localidade. Man-
quita Dorim, aiáa e é correspondida
pelo ndvocado dr- Julinho. Um facto
de importância apparece — a eleição
para a presidoneta da Câmara. _ Os
partidário- acitãm-se. O chefe político,
o mcstre-CHCüla c João Süverio, apre-
sentam a candidatura do carhnbamba,
c d dr. Julinho levanta o novo em sou
favor. U coronel recebendo o pedi-
do da mao de sua filha nelo dr. ju-
Unho, resolve sú casal-a com o presi-
dento eleito. Ursula, quárentona e
irmã de João Silverio aue ama ha
vinte annos o; carímbamba faz _ um
pae.o com Mariquita oura conseguir os
seus iut-iup.*. U carhnbamba pede tamio de ftlariqutttha cm um officio
e.\tiavajian-e — uma prosa rimada —
:• esta aceita com a condição do eâ-
rimbambn, como prova dc amor, dc-
cl.trar-.se a Ursula o cp.ic elle faz, Je-
pois do dr, Julinho aliciar o oííicío.
(Vin'ííi('íim.í(i e Ursula tomam uma boa
limonada,... purcaüva c vêm-sc atra-
iialhados entre Cupido e a dor do bar-
rica. João SÜvcrio, com esta scena.
r.tira a candidatura do ctrimbamba,
sendo afina! eleito o dr. Julinho, A
multidão, composta -dc romeiros da
festa do Divino dá vivas ao dr. Ju-
linho e hostiliza o coronel. Vae rea-
lüar-so o casamento do dr. Julinho
cínn Mariquita; Durante a *"— 

j'|se episódios oara a r..ie-_utacan de jhòvas caricaturas ^dé typos nopulares.
Citrimbamba, rcceíoso <)a cadeia : por I
exercei- a ineiliciiia casa-se com Ufsu

KxUilic-se liojc. uoeiéRante salão
do Ciiicfalaij, ;t Avenida ltio Rran-
co, ti seu "acionai peliouln portuguèza^
editada pelo Ministério da tíiicrra de
Portugal, c executada no laboratório
da Empreza Internacional Ciuemato-
graphica J-da. dc Disboa.

E' a única fita que reproduz n
bríMiaute parada da divisão, realizada
em Moutalvo, com a assi-stencla do
ehefa do Kstadüj iiiii^styno. eolrno
d'4>loimatica. oíticíaci d'o Exercito
írancez, inçlc/. e ihcspanhol, enviados
e.vprdíí.iineiite ;.c!o-? ticus governos...
paru assisfirem n cs-r.i pai adi,

*
O confortável cinema Avenida con*

1'inuará hoje a apresentar na sua tela
as sorprehcndcnleti _ aventurabl dc
Màriii Sois e Ollie Kiikby, nus 70 e
8" episódios dos "'Piratas sociaes",
sub o titulo — "A Gcnitls de um
niflrioiá." c "Paços n nic-itia moeda",
cheios dc peripécias as mais sonsa-
eionács, numa. rscctia inconcebível dc
scenas as maÍ3 cstouteadoras. A se-
gulr, isierá exhibida o linda c rncau-
tadora comediu — "Ambrosia", em
que tem um magistral trabalho a gra»
Ciosa e fina artista que é_EIla Kail,
do niagniíico elenco da Univessal.

*
Um novo c grandioso programina

organizou para boje o popular cinc-
ma Ideal. Nclle figura a cxcelsa ía-
briea Fox-Film Gor-poration, cojn a
exbibivão do intcroP_ante e deüeado
drama campestre — "A joven das
montanhas"; reca inédita, em s parr
tes, <pic offetecem ao espectador uma
hora dc sonhos c devaneios. Além
desse fim; que por si «ó constituiria
o mais soberbo do.) cfpcctaculos, te-
remos ainda o magistral drama da
Pat.be 1'réres — "injustificável ciu-
me", de scenas na nuis vigorosas; o
"1'atih- jouría!". ultimo, inúmero,
cheio de iiiov,Jí<íc.i uiunilirics. o a

¦íntefoasatite eon.etíta antricíuia —e
"O ínpccilho". *

O reputado cinema Ins. apresenta
hoje, iij.c/ar dc não ser dia dc mu-
dança <le cartaz, uni colossal e ad-
iniravei prdgramma-, destinado n um
grande suceesso. Eis a siu composi-
efio: "Ue sangue na gucrla", drama
clujio <!.. siiHuaçõc-3 |as\ maflj arris-
cadasi "O Iniirão improvisado", cs-
plcndida comedia dramática, dc arre-
lutadora., situações; "O presente
ttfooído". intenda santa comedia, e,
por fim, como extra, na "matiiica', o
delicado trabalho -- "Preso inuo-
ccnle",

a
E' verdadeiramente excepcional

o prograuima das sessões de hoje, mo
reputado cinema Americano, em Co*
pacain-na. onde será cxhibiaot'.o ma-
distrai ¦film: " Paixão dominante",
extraordinário trabalho (JM Fox-Film
Corporation, em 6 vibrantes actos.

CONCERTO EMILIA FRAS
S1NES1, NO REPUBLICA
t.)s lédores desta secção. se ri me-

moria uíiula 03 não desajuda, acerca
du coisas passadas, ha onze annos, de-
vein U-nibrar-se <le límilia Frassuiesi,
unia inouinii dc i.| primaveras que
em junho de 1905 aqui uppareceu eríi
eonipanliin dc sua irmã Fatima-Miris
(1 traustoritiista que fazia diabruras
110 palco do I.yrico.

Iimilia Frassuiesi; nc;s*.i epoca, aiii-
dà discípula du violino da escola bo-
Ionheza, deu um concerto nó Instituto
dc Miisica, merecendo elogios de to-
dos os órgãos da imprensa carioca, in-
cluindo já se vê, esta folha que, em
data de -11 dc junho, reconhecia ma
joven artista "limii virtuoso ilo violino.

O11/.0 íiiinos rodaram e Eniilia, ainda
ocbiupauhaudo a sua irmã c por cgual
sempre acompanhada de seu respeita,
vel progenitor o sr. Artliur Frassine-
si, official reformado do exercito ita-
liana, vciu novamente ao Kio c, an*
les que Fatitila Miris se retirasse
desta cidade, 'apreseulou-sc inovamen*
te ao publico, ante-hontcm, no palco
do Itèpübllca, executando um pro.
gramma em que figuravam obras de
tíiint-Sacns, Lorelli, \'ieui:uvski. Fer-
raxi c Chiuhrano, tendo conm ncotnpa*
nhador o pianista I.uciaiu» Gallct.

Os nue viram na scnliorita Iimilia,
cm 1905, uma radiosa esperança de
tirtísttt. encontraram, liontcm, uma
ftilgui-aiite realidade. Os (pie trava-
ram conhecimento com a executante
somente agora, ouviram uma creatura
privilegiada (pie na sua assombrosa
tcchnica auxiliada por fina sensibih-
dade intoriircta com elevação do -es-
tylo, c perfeita comprehoiisão do ca-
ractéf de cada escola, autores tanto
clássicos, como ronianlicos, os da cs*
cola ile .'intaiiho. os dos tempos mo-
demos.

O primeiro,¦;inúmero que logo cm*
põlgòu o auditório foi o conceito cm
Uó menor do Saint-Sáens, um iiiouu-
mento de sabedoria musical, em que
não • sc sabe o que mais admirar sc
as trauscendencias do mecanismo, ou
a riqueza de Méns turbilhonatido numa
int*i': ,r;^ dc rytlínioa;

Kmilia Frassincsi sorridente no
olhai, com gracioso ondulado do tron-
co, sonhòrcando ó arco traduziu os
tres "tempos*"-do concerto com a sú-
perioi-idãde do. quem assimilou com-
pletamcnte aquella grandiosa obra de
nrle: ponderada c vivaz no "Allegro
moderato"; expressivamente sentida no
".Aiidaiitiuu". tempestuosa uo "Alie-
gro final".

T,uci.-i;io Gallct prestou valioso an-
xi'in ú concertista,, a qual, muito vi*
ctòriada, quiz repartir eom o intclli-
pente ucompaiihador a messe de ap*
plãuso-,LC convém, a propósito, notar que a
concertista cantando uri peça de Saint-
Sacns, cem a annuncíada c espontânea
coliaboraçãü pianistíca do maestro lía-
roni necessitou de recorrer au sr.
Gálletj porqtiR, nquclle maestro, quasi
á ultima lioi'a. dcclaton, «fio poder
comparecer por .notivos de força
maior.

Nõn cilàriaihos tal incidente rc elle
não viesse realçar o valor artístico do
joven pianiatn brasileiro o _ qual sú*
mente com um rápido ensaio de um
modo tão brilhante se sairá.

Terminada a execução dessa obra,
o publico pediu instantemente um ex-
tra; a scnliorita Frassincsi concedeu

11111 prelúdio tle Itaoii para violino so-
lo: não bastou : c o publico applau*
diu a jota de Sarasate.

Autores de 17^0; Corclli com a cc-
lebre *'cadeuza", que reúne todas as
diff.culdadcs iinaginavcis e o Sóuvc*
nir de Uoscov.' de Wiem-awski fizeram

ns delicias do auditório que pediu e
obteve mais números fora do pro-
Kramtim.

límilia Frassincsi, inesta ultima via-
item ár; planas brasileiras, deixando
entre ilós a mais ugradavel impressão
da sua delicadii arte, guardará por
certo como uma da. mais gratas rc-
cordações a data do sou brilhante con.
ecrlo realizado no theatro Republica.

HOHARIB GERAL
Foi hontem alterado o horário

geral da Unha da Centro -entre
Sábará e 1'irapora e nos rániaes
de Santa Barbara, Bello Horizonte
c Montes Claros.

A alteração foi a seguinte:
Na linha do centro — Passiagci-

ros — S 7 — Parle de General
Carneiro ás 10,36 c chegará a l'i-
rapora ás 2^,14; S 8 -- Parte de
Pirapòra ás 4,H c chegará a Oe-
neral Carneiro ás 16,17.

Mistos— M 13 —Parte dc Sa-
barri ás 10,15 e chegará a Sete La-
Hôas ás -'2,4; M 15 — Parte dc
Sete Ijagôas ás 6 c chegará a
Curvello ás n.7! M 17 — Partirá
dc Curvello ás S.so c chegará a
Pirapòra ás 1.8,15 i M 18 — Par:
lirú de Pirapòra ás S.to e chegara
a Curvello ás 17..10; M 16 — Par-
tira dc Curvello ás ir-„10 c chegara
a Sele Lagêias ás 17.2&; M 14 —
Partirá dc Sete Lagoas ás 4.46 *¦
chegará a Sabará ás 10,25.-

Ranitd de Bello Horizonte —
Nocturuo <— Partirá dc Ceneral
Carneiro ás 10,u, chegando a
Bello Horizonte ás 10,40. O. MRa
partirá de Bello Horizonte as
16,13, chegando a General Camei-
vo ás 16,40. , ,'•;¦

Os expressos: S R 1 partira dc
General Carneiro ás 16,20, che-
gando h Bello Horizonte ás 17 ho-
ras; S li 2 — Partirá de Bello
Horizonte ás 9.5-, chegando, a Ge-
neral Carneiro ás 10,24.

Os rápidos: R B 1 partira dc
General Carneiro ás 20,48, chegan-
do a Bello Horizonte ás 21,17; o
R, II 2 partirá do Bello Horizonte
ás 5,30, chegando a General Car-
neiro ás 5,50.

Ramal de Santa Barbara — Mi.x--
tos — M 1' 1 Partirá de Sabará
ás 17.13. chegando a Santa Bar-
hara ás 21,7; M T 2 partirá de
Santa Barbara ás 11,50. chegando
a Sabará ás 15 c 44 minutos.

Ramal dc Montes Claros — Mus.-
tos— MM i partirá dc Curralinlio

ás iS,30, chegando a Bucnopolis
ás 21,27; M M 2 — De liueiio_-
polis partirá ás 5 horas e chegará
a Curralinlio ás 7,55. ,

Os trens de carga nessas linhas
trafegarão também com o horário
alterado.
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[ EEDtrCÇAO
NOS

PREÇOS
das perfumarias

tgBBJOS SOBRINHO 6\ C
Binas do Hospicio n. 11

e Rosaria u. 64—Bio

pouroeüEzií.
Rauiiro Leito

ARTIGO SUPERIOR
3 ceronhts por 179000
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Xaropes de grosetha con-
sideradas nocivos

Pela Directoria Geral de IIy:
giene e Assistência Publica, foi
rcconimendado aos médicos chefes
de districto, còmmissáriõs e sub-
comiiiissnriòs de hygiene, quç pro-
cedam, de aecordo com a lei, cora
relação ao xarope de grosclhas, fa-
bricado por A. Cardoso do Gouvêa
&C, por conter ctheres dc serie
graxa e corante estranho á gro-
selha.

Está dissolvida a firma
O dr. Alfredo Rtissel, juiz da

Ia vara eivei, julgou hontem dis-
solvida o em liquidação a firma
Carvalho Loureiro & C, estabele-
cida na rua Visconde de Inhaúma
n. $9, i" andar, com exploração
de anniincios em caixas dc phos-
phoros, cm vista do fallecimento
do_ sócio João Loureiro, que se
-suicidou,

lfoi nomeado liquidante o sócio
sobrevivente, Oscar Pereira de
Carvalho, que requereu a medida.

O Commercio em Portugal | COMMERCIO
GRANDE HOTEL BORGES
roHTEra.Uj — lisboa

(Recommendado pela Sociedade
Propagadora dc Portugal)

Hotel de i" classe inteira-
mente renovado. Luxo c cou-
torto. Aquecimento geral.
Banhos em todos os andares
e quartos com banho.

Hotel sempre preferido pe-
Ias familia brasileiras.
IViikíUi, tudo conipi<chen«

aiiio a 1.600 réis.

\mmt\ 5 ilTT • W ~

Prisão de pronunciados
Pelo Corpo <le Scgui-ança, foram

liontcm presos os indivíduos dc
nomes: Malnquias Gomes dos San-
tos, José da Silva Camarinha c
losé 

"Martins 
de Oliveira.

TÍSSC3 indivíduos foram detidos
por- estarem pronunciados por di-
versos juizes, e as autoridades os
rcmctscraiu para a casa dc Üelcn-
ção.

MUI»

A. II>E-_\.l--
Moveis e tapeçarias
nu A S. JOSB'
Teleph. 50'2-i, Central1
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CENTRO CARIOCA
Pàrn tratar tia commemoràçÚ- do

primeiro centenariu dá Iiulepcdcncia,
ii Centra 'Carioca, nomeará oi srs.
dr. J. Vieira Fazenda, Raul Pcdcr-
uciraj c I.ima Barreto.

LU-QO-U-MB
UO DR. EDUARDO FllAXÇA

Para a cura das moléstias da pelle, feridas, frieiras, suor dos pés e dos
sovacos. , _ n

Evita as rugas da velhice-e faz desapparecer as manchas õa pelle. .
Misturando um vidro de Lugolina com 4 de água pura, faz-se a in,

jecção mais ctficaz contra qualquer corrimento. ,.
Usada a Lugolina na proporção de 1 colher do sopa -para 2 litros ile

água 6 o melhor preserva/ivo para a toilette intima das senhoras.
Desinfectantc enérgico

VENDE-SE EM TODAS AS DROGARIAS E PHARMACIAS DO BRA-
SIL, EUROPA, ARGENTINA, URUGUAY e CHILE

Dciiositarios: ARAÚJO FRpITAS .& C.» — RUA DOS OURIVES 88
Rio dc Janeiro.— PREÇO 3$ooo

I \ mW*- :~^ nüwH
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Fiinnir Scmilla dc Havuiui
6 ter a sensação das libras.

"Boletim Mensal do Esta-
do Maior do Exercito"

Acato de 'ser puhljfádo1 o Boletim
jiiensa) do lístado-Maior do Kxcrcito,
torrespoiulente tio. mc-es dc setembro
c outubro diiStB anno.

Esta publicação obe.lcce 'a tuna
orientação superior c nclla collaboram
officiaes do Kxcri-ito dc rceonhcciila
competência tcchnica o Intcllcctual,
nue a tornam realmente instriictivai c' • nrindo iitilitlatlc para (piem so in-
teress'3 por asõtiinptos militares.

_.i.n, anlia esie iiiuncro, o terceiro
fnsciculo de Ciironalogia da Guerra
l-iinopé.i, quo i a resenha histórica
ila conflagração do velho íimudo, fei-
ta pelo coronel I.obo Viatura, que neí-
tc assuhipto se tem notabüisado.

¦MOVIMKX-O OPEItiVraO

Mavliilieiros o Kcmadorcs
E' a seguinte a directoria des-

ta Associação, empossada uo dia
23 do corrente:

Presidente, Manoel Quirino Be-
zerrii; vice - presidente, Antônio
Manoel dos Santos; 1" secretario,
.loão Pereira do Nascimento; 2"
secretario, Messias José Telles;
thesoureiro, Adozindo ; Ferreira de
Sá.; procurador, Francisco de Soiw
za Caldeira, e bibliothecario, José
Virgílio da Silva.

*
União dos Operários Es»

tlvadores
Terá logar hoje a sessão de di-

íectpriã e conselho, ás r horas da
noite, para tratar de assumptos dc
interesse da classe.

*
União Brasileira

P.caliza-se no próximo dia aS, ás
7 lioras da noite, a reunião da pri-
meira assembléa geral ordinária,
para prestação de contas e leitura
do relatório anntial.

O T1HG0 ARGEjmXO

POI PRUEXCHIIU A VAGA
1)13 SU11STITUTO DA

_• SKC0.VO 1ÍA ESCOLA M-
VKE 1>B ODOXTOLOGIA

«Após tini brilhante concurso, foi
nomeado, homem, professor sub-
slitulo da 4a secção (tcchnica
odontologica) da Escola Livre dc
Odontologia, o conhecido proles-
sor dr. Benjamin Gonzaga.

O professor Gonzaga, que ó au-
tor de vários trabalhos seientificos
e didacticos, é ainda official do
Corpo de Saude do nosso Excr-
cito.

-_-_*, «•»<-¦

Kio, =3 do outubro dc 10:6.

XOTAS UO BIA
Na 4" região militar, termina hoje.

no lueiu-din, o pnú-o para ó recêbimuu-
to de propostas para o foruecimeuto dç
colchões, travesseiros o routu -ic cama.

OOXCÒRI.EXOIAS
AXXITXCIADAS

Administração dós Correios do Rs-
tado do Kio de Jau.ire», oara o fome-
cimento de material,. dia jt, ris .(
horas.

l»loyil Brasileiro, liara a venda dos
cascos dos vapores Esttellà e. Õricit,
dia 31. ás - liúi-S.

Novcmbr0:
letrada de Ferro Contrai do Ura-

sil, para o fornecimento de carvão dc
íoija dia 4. ao meio-dia.

Kstrad'1 dc l:crro Central do Hrasil,
oara o fornecimento d" objectos de es-
criptorio. cxDcilicnte c typographla,
diu o, ao meio-diâ.

Depósito do Material Sanitário *àp
I-)xercÍto. para o fornecimento dc arti-
í;os dc expediente, advontieios material
sanitário de paz c euerr:it de cirurfliu
dentaria e de veterinária, dia ó, ao
mu:o-dÍa. _Directoria Cerni dos Correios, para
os serviços jlo eonducção de inalns e
de collectàs da corresoomlencia nesta
capital, di:. íí, ás 3 hora.-;,

Kstrrídi de Ferro Central do Hrasil,
para o fornecimento de materíáes di-
versos, dia 7, ao meio-dia.

Ksti.td.i de tferro Central do Brasil,
nara íouieciniento de utensílios e ár-
Ügos diversos, -dia 8, ao meÍo-dta.#

Kstrada dc Ferro Central do Urasil;
para o Êóruccimcntt. de terra e outros
métaes de fundição, dia 0. ao meio-
dia,

listrada de Perro Central do Hrasil,
para o fornecimento de ferramentas
e ferfáfiéhs. dia 10, ao meiodia.

Kstrada dc 1'erro Central Jo Brasil,
para o fornecimento dc tintas, olcòs,
drogas e artigos semelhantes, dia u,
ao meto-dia,

Kstrada dc 1'crro Central do Brasil;
para o fornecimento dc limas, para-
fusos c pontas Parir, dia í.t. ao meio-
dia.

listrada de 1'crro Central do Brasil,
para o fornecimento tle inateriacs dc
construcção e artigos semelhantes, dia
14. ao meio-dia.

Repartição ile Águas e Obras Tu-
blicas, nara o fornecimento, de mate-
riacs, objectos dc eseriptorio expedi-
ente. ferragens c artigos diversos, dia
i.|. ao meio-dia.

Kstrada dc Perro Central do Brasil,
nara o firpecimento de maleriaes dc
1 Iluminação, clcctricidadc c automo-
vcÍ5 dia 16, ao meio-dia.

Directoria Geral dos Correios; liara
a aeqitisieão dc 20.000 malas para
correspondência, dia 20, ás ^ horas.

KECXIõES BK CREDORES
1'allcncia dc José Teixeira, dia 3',

á i hora.
iVórõii&ro:
Credores dc Oliveira e Vasconccl-

los. dia 1 às ., lioras. .
.'allcncia dc João da Silva Ctiiina-

rães, dia io. ri 1 hora.
Pallcncia dc José Bittencourt de

Souza, dia i... á i hora.
Credores do Mclrelles e Tcicira,

dia ii\ ás 3 horas.

J.riKir Irmãos çomiiuVticáiii qac m.cotações de café são as seguintes:

Typ.is | Tor 15 kilo»

I
loSroo

• • .1 ui$400
5. . ••••«.! lo$lo.
(>•*••••• «| O-SÍS-I.". ...... .1 p$íoo.uS-co

b'$or.o

m

SANTOS
.Km --.•:

Jiiitradas: 5-'.06i saccas.
Desde 1": o.tu.eiís saccas.
Mediar 40.1.17 saccas.
baulas: ?6iS;p siieeas.
líxistcuciti! 2;4q8t.q:o saccas.Preço por io fc-iu». sÇfíoo,Posição do nicrcãclo: estável,

À_i5cÂu
lwUradas em 23: ;r)g saccos,
Dole 1": 131.u.t- ditos.
Saídas em -*,.: .í.1.1.1 saccos.
Dcsdò 1": S7;930 ditos.
luis-ciicia em 24, dc tarde;

saccos;
rosíçfio do nu-rcadn: firme.

COTACOI.S
pratico crvstal .... Síf,i

Crystal amarello . . . $460Mascavo, . . , ,
Branco. ,, sorte -
«Mascavo ....

IS tu radas cm io*1

->í

$460 a S|So
?.ioo a ç.íou
$Coo --
S4.10 n f |Sc

ALGODÃO
luitrad-is cm 23: on fardos,
Desde .&: I..141 ditos.
Saidas em 23: ^rr fardos.
Desde 1": 10.ii.s7 ditos.
Kxísteicia em 24, de tardo:

fardos.
Posição do «icr_ado:_Írimc.

6.15a

O augmentò do preço
Buenos Aires, =4 — (A. A.) —

O preço Jo 'trigo continua a su-
bir, já tendo alcançado 15 pesos.

GUARDA CIVIL
To- portaria do ministro tia Jus-

tiça; foram concedidos 90 dias de
licença, cm prorogação, com s|3
dos vencimentos, para tratamento
dc saude, ao guarda de 2* classe,
11. i\o.,S; Uàsião de Orlcans Ja-
chsoii'. _' -

NA. RECEBEDOniA

A aiTcoailaçfio ilcsto 11107.
A Recebcdoria do Dislricto Fe-

deral arrecadou, do dia 1° do cor-
rente até liontcm, .1 quantia dc
2..10,'>:4S0$^20.

Km egual penodò do anno pas-
sado, a renad foi de 1.050 :ooi$b'2p.

Única e verdadeira enra da qaebradnra on

Varifo«

Kntre cs composilores rmisicacs <f.ic
maior fama alcançaram no se:t tempo,
figura, num plano de relevante desta-
quo, o maestro Suppc, cujas operetas
bem se podem classificar de autlicnti-
cas operas cômicas, A D. Juaniía c
hein um modelo do gênero c talvez a
obra-prima de Suppé. A musica 15ti—
(lissinin, aluada a um entrecho c\ccssi-
vamento cômico, faz com que sc possa
considerar a D. Juanila ttm dos molho-
res cspcelaculos cio gênero. Não ha
quem, tendo assistido uma única vez
à esta opereta, não conserve eterna-
mente ri reniiiicsccncia da primorosa
valsa e do coro dos peregrinos, para
falarmos só nesses dois trechos, os
mais conhecidos c populares. A D.
Juanila é uma daqucllas raras peças
que tem o coudão de não envelhecer.
l'ois será essa 'deliciosa opereta que
hoje nos dará, no IVtacc-Thcatrc. a
çompanhti italiana Vitalc. Dos sec-
liarios c do guarda-roupa não é mister
nos pccÜparmos, porquanto elles cou-
firmarão o escrúpulo e apuro da com-
panhia Vitalc. O guarda-roupa 6 tudo
quanto pode haver dc mais i época.
Giulictn Ccsti, unia artista cantora dc
verdade, dar-noa-â o Renato Dufour
(D. Jinnita); o alcaide, cotnlciasimo
typo do K. Eomponio, será [cito por
Dcrtiui, c todos pódem iniaginar do
exeellente relevo c de lodo o partido
qne Dcrtiui dtllo tirará; Jlaiia Gioa-
na. a cuja voz e escola de canto a

í imprensa tem rendido justos elogios,
iCncarrcgar-se-a do papel dc Petrita;
' Cl. ._-,_! ««_*. ,i .nnll*. .-. l.i.fn..^ é.

Ia. O ecronei virando o casaco, da
vivas ao dr. Juliniio. Os partidos rc-
cõnciliíim-sc o corlctó seaitc para a
i-.raa. debaixo da alcuria oooular."

Como r.e vê, é um trabalho que da
grande margem pira o alcance dc bri-
llinnlc carreira.

Os .cenários _ão liem adequados c o
guarda-roupa limpo. A inise-cn-scine;
kio actor Üduardo Vieira, está bem
imaginada A orchestrn, do maestro
J. Kun.'_, portou-se a contento geral,
como, aí-áí, suecede sempre.

CARTAZ DO DIA

Theatros

¦A companhia de opretas líttore Vi-
tale, actuolnicnte no lV.iacc-Thcatrc c

| qiu: tem feito entre nos unia uns
I mais afortunadas temporadas, r.nn-.-.n-
! cia para breve uma extensa sério de
! cspcctaculos sensaclonaes, com gran-
I des c deslumbrantes novidades para' 

o líio.
li' asM.-.i que a'i "vamos o-.ivir a

" Ccfjsrcndc delia Araneie", o , Cinc-
..._" fítsr". o "Chanrpajine Club*', "í.a
¦Marciicsã dc Chicago", "-Aiionym.i
Poliu'. "U giorno dc b. Valçutino
c mtlitãs outras.

A serie vae ser aberta com a ope-
reta de costumes sicihanos — A
leggcnda delia Araneie", cuja monta-
Rc-.ii è um verdadeiro primor c cuja
musica dizem ser um encanto. O ar-
cúmetito é- delicado e baseado numa
lenda da pittoresca Sicilia. lista "pre.

Up. lidl

iiur.es, p:
jicça á scena sc vé
fcem-íHianír, deu dy?
yét não tendo por

e:u contmgonciii
ir.pcnhn aprecia-
-onsrcmiiiie feito

íaha a sra, Baroit.
"Pico-pico" é .1 ,-j

c-lrcgue ao actor Carlos Le;:'
«Kirnín «tiifatoriaraeBte, agra-lacjo

da peça,

CARLOS GOMrvS -- O amor (re-
vista): A's 7 lU e o ,i!(.

P.Vl.AClí-TUEATRK — "D. Jua-
nila" (opereta). A's 8 .l'-l- .. ,

l'HEMX -- Os alliados (comedia).
A's 8 e io.

RECREIO — "Mentira de mulher
(comedia). -Vs 7 ,iii c 9 ..|4;' 

REPOttLIÇA — ¦ rransformismo

será o capitão Dufour. t
Caycstri, o'Kicgo Jlanng... Tidganios
poder af firmar que com um cspcctaciüo
desia iiattircia, por todas as rarõos
magnífico, não faltará hoje, no Palacc,
uma grande concorrência.

CONCERTO De'pIAN'0
A sra. Tza Queiroz .Santos, nnnrr-iro

premiò do Instituto Nacional dc Mu-
siea, dará terça-feira ."i do correu-
te, im salão nobre do Jornal do Cam-
merciP, um concerto de piano executan-
do n sosuinte programinai

Primeira parle: I — 1'. T.isrt —
Kapsodie Ifíngroise 11. 111 II — E.
Mac. Dawell — rO Cradle-Song, op.
.*4 n. 31 b) Witcíies dance, on. ir-
n. 2; III — a) Fr. Chonin -— Prélu-
dc, op. ^n. „. I.,i b) l.Í£/.t-r.-.g.-r.iini
— Gaiid étude n. 2.

IS" — a'i II. Os

Diversas noticias do Mi-
nlsforio da Oasrra

¦O Io tenente pharmaceutico Od-o-
rico Octavio Odilon lfilho ipassou
a íervir no laboratório chimico-
pliarmaceutico militar.

-— O ministro <la, ..terra appro-
vou a nomeação feita pelo com-
mandante da 4a região do tonente
Jorge Augusto Sounis, que serve
como auxiliar do tervioo do mate-
ria! bellico da mesma região, liara
inst-rm-tor da sociedade n. rr-S, da
Confederação do Tiro.

O 2a tenente Herculano Tei-
xcira dc Assumpção. instruetor mi-
lit.ii- dos estabelecimentos de en-
sino cm Minas Geraes, indicou a
conveniência de serem adniiltidos
a exames da pratica militar, no
fim de cada anuo, os alüinnos das
escolas, maiores de 20 annos, <me
tc-nliam freqüentado a instrucção
com aproveitamento,

Em solução a esta indicação, de-
clarott o titular da pasta da Gucr-
ra ao gencrai Ache, coniniandante
da 4a te.aião, que deverá esse ge-
ncral proceder 110 caso de accor-
do com o disposto estabelecido no
decreto de 24 dc dezembro de ioi.V
segundo o qual, continuando os
nltunnos a recebei' instrucção pela
fôrma estabelecida na legislação
em vigor, têm direito 'le receber a
caderneta dc reservista.

Teve permissão pnra demo-
rar-se 30 dias nesta capital o as-
uirante Heitor Cabral Ulysséa, ijue
sc acha cm transito.

O a" tenente veterinário Se-
vero Barbosa foi designado para
fazer parte de unia conunissâo de
exame nomeada pelo chefe do
Departamento da Guerra.

Passou a fazer parte da es-
cala de official de dia ;i guarnição
durante as mnnohras o capitão Ar-
mando de Oliveira.

Reassumiu liontcm as íun-
cçfies ile .-.üinuto do serviço de bis-
tado-M.dnr da -." tviün o capitão
João Gomes Ribeiro '«'ii,,., 

yolían-
do a seu cargo, que é auxiliar do
mesmo serviço, o i° tenente Aliier-
to Porto Alegre, que exercia aqttcl-
lc cargo.

SEM OPERAÇÃO, por meio da CINTA IIERÍJIARIA ELECTRICA do
Instituto de Orthopcdia Incruenta — Casa inatri.., Paris, Buenos Ai-
res, Rio de Janeiro, S. Paulo, rua S. João o. 77.

PATENTE 188.803, DE BRUXELLAS — MEDALHA DE OURO DO
CONGRESSO DE PAUIS

. Devendo o senhor Trof. I.azzarini ir para Europa KO Mlr.Z DU SO-
V-O-URO para compra dc material ortliopcdico, avisa.fios numerosos do-
entes da Hérnia que o af amado estabelecimento estará aberto AT'1'V O
DIA 31 DIO OUTUBRO, ás ordens dos sctihores e, senhoras interessados
consultando gratuitamente. Apparelhos leves e invisíveis, garantindo uma
contenção suave e perfeita também das Hérnias as mais volumosas po.kn-
do o doente trabalhar, fazer rmalqticr exercicio, ficando completamcíite
curado sem operação alguma.

Declaro que fazendo uso do CINTO do Professor -I.AZZARI.M fiquei
completamente curado de uma Hérnia Escrotal, que sofíria ba longos niirios.
Attcstando sua cura, lambem renovo minha gratidão — Manoel C"rc:a do
Amaral. Contra-mcstrc da Fabrica de Tecidos "Còrcovado|'.

Apraz-me declarar que soffrcndo de uma Hérnia antiga, a qual minto
fazia-me soffrcr, tive ,1 felicidade de ficar completamente curado apphcan-
do a sua maravilhosa CINTA, -Milhões de agradecimentos — Alfredo An-
dato.

Largo de S. Frrncisco, 9 — S. Paulo.

Rio do Janeiro - Largo de S. Francisco n. 42
Obesidade, ventre caido, rins moveis, dores rheumaticas, sclaüca

lidade nervosa curada com especiaes e modernos apparelhos electrico!
partição orliiopcilica para senhoras, dirigida por tuna dama especialista.

(J 4 li-lG)

dfbi-
Kc-

EM S. PAVIiO i

Vm processo por injurias
cscriptns

S. Paulo. C4 — (IA. .A.) — A
requerimento ,lo dr. Marparido
Filho, serão exhiliidos amanhã, na
audiência do dr. Gastão Mesquita,
juiz da 3a vara criminal, os auto-
gnvphos de varias publicações in-
serias na Gazela e no Fiinfulla, qne.
o requerente reputa injtiriosas á
sua pessoa. Na mesma audiência,
será egualmentc cxhiuido , o auto-
Itraplio de uni artigo publicado na"Secção Livre" do Lslado de, São
Paulo, que o sr. José Rodrigues
Sampaio, residente em ... Paulo,
julga offcr.s-ivo á sua dignidade.

•_Q_3**e>>«>&i>**"_t»tt:

!-:•
A GRIPPE

:llada pfomptamente com a
jvistilhaá dc

Laxafivo Bromo-Oolnlna
_ DE —

E. W. GROVE
rorno affirhwm iodos os _ clmicos,

rfire como preventivo

3«JI BUEXOS AIIÍES

CAMBIO
liontcm, este mercado abriu csf.i

vel, com 03 bancos sacando a ia i|S
c 12 5I..- d. c comprando o papel
particular a i_ 7\$2 d.

O Banco do Brasil conservou para03 vales ouro a Uixa dc li 7I8 d|
Os net-ocios conhecidos foram rc-

Rularcs, fechando o mercado cm con.
(lições estáveis, vigorando para o
fornecimento dc cambiacs a taxa de
12 i|8 d. c para a acquisição das lc-
trás dc cobertura a de 12 7I32 d.

Foram nffinailas nas tabcllas dos
bancos :

13 l|8
$755
$7=0

COTAÇÕES
Pernambuco. , . . . Nominal
It. It. do Norte. . .- . Nominal
Parahybá Nominal

r.or.s.v
-fontem, a Bolsa fiHiçciònou anima-

dis.-itiKi, tendo -ido realizados iti.jiíÒa
negócios;

As aiwliccs da União ficaram cm
alta ; as Mineira?, firmes; as Popula»
res, fracas;ras Municipacs, as acções
do líanco Commercial, ns do Mercau-
til e as da líêdc Mineira, siistcnladas;
as do 'líanco do Brasil, as das l.ote-
rhsr a_ das Docas da líabía c as das
Minas S, Jeronymo. mantida?.

VKNIIAS
Apólices:

Geraes dc 500?. t, a. . . ;Co$aoo
Ditas de 1:000?, 1, 1, 1,

-. -, 2, 3, 3, 3 5 a... 8-o$bpo
Ditas idem, i, Io, 3, 22,

3, a. . .  8_5$oòo
O. do Porto, 9, a; '.'..' . ai|0$oo'õ
K. dc Ferro, i, i, 4, í», a HióSÒoo
llitas irlcm, 2. i, a, , . . 8i2$oó'o
^litas idem, 2,  üilSimo
Ditas idem, i, _.*, 5. io, ii

iSi ioo, 
Ditas idciii, io, io, a. .
Ditas idem, uv ii, 15, a
S. da llaixaila', 10, a. ,
Provisórias, 3,

A 90 dias :
Londres. , , -, -,- 12 i|iú c
Ilamburito, . . S750 a
Paris v $714 a

A' vista :
Londres. . ,- .¦ 11 i.i|i5 e
Paris. . . , ¦ $722 a
llambiirito. , , S,;, a
índia. . . . , $650 a
Portugal. . .- .- -,- 25845 a
Nova York , , aÇaoo a.
Montcvidéo. ¦ .- 4$4no a
Hcspatilia . . . $855 a
Buenos Aires , . i$SC,2 a
Suissa. ..... $802 a
Vales do café. , $720 a
Valos ouro por i$ooo. —

$735
$-60
$688

3$034
¦IÍ277
•l$450

$8g.t
i$S3o
SSi
$-29

s,íH

LIUUAS
Os soberanos foram colados a ....

eo$400, ficando com vendedores a cs-
tc preço 'C compradores «n de íoí.íoo.

Caixa de Conversão
ÍOBTO & O.

São quem melhor ágio pagam— AVENIDA RIO BRANCO, 49.

'LETRAS DO THESOURO
As letras papel foram cotadas ttos

relates ile 5 1I2 e 6 por cento, íi
cando sem vendedores declarados (
com compradores, conforme a data dc
¦emissão, :.cs extmos dc 6 ij_s a S porcento,

PINTO, LOPES & O.
Rua Floriano Peixoto, 174

Prestam as melhores contas dc
café.

C.1FE'
ItOVnUvN-TO DO MERCADO

Kilos Saccas
Existência cm 22, dc lardc. 35O.C8BJ-imrailrrs cm 23:
J\. I;'. Central . . 175.080
JÍ. lr, .í.eopolditia , 503.760

C. do Thesouro, -•, 6, a. .
Ditas idem, 1, 2, 2$, Ü5, a
Ditas idem, 8, 20, 22,

,oo, Ditas idem, 3, n. . » , .
Ditas idem, 7, Ditas irlcm. com juros in-

completos, 5, ¦Miinicipacs de 150Õ, porí-,
4. 18, 40, 

Ditas dc 1914, pari., 10,
-O, jo, iog, 

Ditas idem, 7, 2.*.. a. . , .
K. de Minas Ocracs, dc

noooíj 1, 
Ditas idem, 1, 
Ditas idem, 5, 10, ai . ,
li. do Uio (4. "|"), 1, 5, a
Ditas idem, 2, 40, a. ¦ , ,

Bancos :
Brasil, 5, a. ...-., ,-

Companhias :
Minas S. Jeronymo, ioo,

roo, 100, 
Seguros Brasil; s, a. . ,lMauufact.o*J.t Progresso,
M. -Progresso. 21, a. . .
Progresso Industrial, 220 a
S. Pedro dc -Alcântara

10, , , , ,Docas de Santos, pnrt.,
38  ....
JJcbentttrci :

I*uz Slcariea, ioo, a, • ,-
Santa Helena, 50, a. . , ,Docas dc Santos, 4, a. .

8i5$Ò0Q
-S1 (iSooo
Situou
SõõSooq
S1 oçõòo
867Coou
í;..?.io.i

8i_j$bob
8i.5$0oò
81Õ5OOO

Sn. i$ooo

ro-'$5oo

lSS$uno
i88?soò

8oo$'póà
8o'3$oofl
8o's$ooo
8*i$ooo
8|$ooc

aot.i^ooc

-6$Sp.e
3tíçpOQ

5'o$ooo
165J000

a6ó$ò6o

46ò$pó.

l8'b$0QÒ
íds$oòo

n.314

3G8.002

EVTP.E PRESiriEXTES

O tir. Alcântara BncoUnr visita
o tir. Altiiio Ariuitcs

S. Paulo, 24 — (A. A.) —
Esteve hnje no palácio do goyer-
110, eni visita ao dr. Altino Aran-
tes, presidente do Estado, o dr.
ÁteniTitalra Eaceilar, governador
eleito do Estado do Amazonas.

-KfrOO-*^-¦

Xovo director pnra ti Repartir
cüo tio Hygleuo

Buenos Aires, 24 — (A, A.) —
Será nomeado director da Repar-
tição de H}'gicnc o dr. Paíclioal
Palma.

Fluminense-Hotel
neíormado sob nova direcção
 Apo-entos para 200 pessoas —-—

O que mais convém aos passageiros
do interior — Preços:

Quartos com pensão 7$ e SSooo.
diários. Quartos sem pensão

/,$ e 58000 diários.
Praça da Republica 207 — Rio dc

Janeiro. 
'Em írente ao Campo de

SaiiVAnná e ao lado da E. F. C.

Total
, Embarques cm 23:

K. Unidos, . , ,
Europa ....
Hio da Prata . .
Existência om 23, de tarde. 360.501

Entraram desde o dia 1 dc j'uiiioato hontem, i .001 ,***j6 saccas, c cm-
baixaram, chi cgual periodo, Soo.doo
ditas.

Ainda liontcm, este mercado abriu
cm iiosicáo firme, com regular quan-tidado de café exposto á venda c rc-
pular procura, lendo sido cífccluada,
de manhã. transacçÕes dc 3.596 sacras,
nas liasos de 9^400 c 95500 a arroba,
pelo typo 7.

A' tarde, foram realizados negócios
dc cerca dc 1.500 saccas, ar<s mesmos
preços da abertura, fechando o merca-
do cm posições firmes.

A IíoVji de Nova York abriu com 8
a o pontos de alta.

Passaram por jundiahv 50,300 sac-
cas.

Por cabotagem entraram 685 saccá-,
o por barra a dentro nC6 ditas.

d. , . . « , 9SÚ00 o i)$7"o
9S300 e 0J400

íí , o?ooo e o$too
,9 SS700 c 8$Soo

Comtnunica*nos a Agencia Geral
das Cooperativas Agrícolas do lista-
do de Minas Geraes :

iSq$oòo
190?oou

2005500
I .iO$OOD
178^000

40?000

- <-<^<g-»8g'^

.iiiére". que vae constituir um grande SçKiimW parte: IV — il.ll.U_-
Sito-artístico, está aimunchida para' waldo — Nocturne, on. 6, n. at b) A.
a íroNima sexta-feira, e os bilhetes ! Xapolcão - htudo- \\ I. - Punes -du

nara ella iá começam a ser disputados cicur. op. 90. n. 1»; cj A. iNcpornu-
ScxU-aorun.ariOnterc.sse | ceno - Su.lc an ,,ne M™«cl. op. u,

«. No thentra S, José, haverá, do- , n. -, d) I, Miito-7 - Sclrcr., to op.
mtaíò ^.roMiio, nrars uma_ cp.endiíj. « «¦ J_ « -^C. 

^aint 
b.e» .

"matinée" 
i?nfa il « .f"'!l.d '_ 

^ „d0 i.ia.10 o illuílro professor Al-
I bitiçao dc "bomuons e <loce= .1 ,cu .k__0 jj..v.iacoira.

_, --_-_f)J«^-t>-<?^--í>-<,=-*--

Quinina em fôrma su-
perior não affecta

a cabeça
Quando precisardes de quinina uü.- .

as paslillias d.--

taxativo Broflio-Oüinina
o qual offcrece todas as vantagens

daquella, sem os seis incon-
venientes. Hasta umi prova I A nssi-

gnatura de E. W. GROVE
cm todos os vidros

II

XO TÍ.RRITO.UO 1)0 V.VMPA

Ataques de troiis c tlcpw-
ilações

BÍicnoi Aires, 24 — CA. A.) —
Bandos dc desoecupa-ios, que se
encontram «10 território do Pam-
pa, tem atacado 05 trens nas esta-
çõcí d.i estrada de ferro, commet-
tendo depredações.

A policia desta capilal enviou
um destacamento dc .10 homens,
para defender os trens contra tacs
assaltos.

i Cafís dn sul e | Cítféa do outras
| deste de Minas t procedencios

,Uíli)I_iU.
_._c_-_y_rn_--cac-i- S CS

1'emòs ile cnsérairn iiiklczn, mira
lã, prelo ou tle côr, sob mediiln.

AMAlATAllIA PAUIS t.i—
7S — Ittia rni.uaynti.a —- 7S

(Xão tem filial) —*—
¦11 min — HK-iii¦p---^J^!-J-__|S>_. i

1 Cõmmtim | Còr
1 1

Commum Còr

.1 10SS-S a io$qj-| loSSa; a io$')s-
4. IOÇ519 a 10$Õ2 J IO$t 1Q 3 ioS6'^i
t\ 10S212 a io$3t5j m$2i2 a iti?.t;;

o?(ío6 a ioSo.ooI ri$noí a toSooS
géfioo a $y;o-l 9?6oo u q?;oj

^pxmmtmokmmmT»
Observações

Mercado: ür.uc.
Pav.ta: S6.(n. ...... ...
As qualidades acima dc 7 nr'o acpm- N. Costeira.. . .

I.anliain rclalivamcnte 03 preços. S. Felhe

OFPUnTAS
.¦ÍÍIO/Í.VÍ

Geraes dc i:'ooo$i
O .do Porto . , .
C. do lw do Ferro
C. do Tlic.«ouro .
S. da Baixada , .Provisórias, . , ,¦
.indiciaria, . . .
Ií. do Uio. (4 "I")
l\. do Rio, de 500$;nom
Dilo de M. Geraes
Ditas da K. Santo
Munieip. de J90Ü
Ditas nom. , , ,Ditas de 191.1, por.
Ditas, nom. , .
Dito do ioo.) , .
llilas do iQij.iHit.
Ditas dc Ilello Ho-

rizonte . . . ,
ííiuiroi:

Commercial . . ,•
Brasil. ....;,
Lavoura. . . , ¦
CommerciOt , • •
Nacional; . , , .
.Mercantil. ....

c". ac Scsuras:
Brasil .-
Minerva
Garantiu. ....

listradas de Ferro
M. C. Jeronymo.
Noroeste. . . , ,
Goyaz . . , .¦
Rede Mineira . .
Norte do Brasil. ,

C. de Tecido-':
Brasil Industrial •¦
1'. Industrial. , .
S. Fdijc. ....
Alliança
Corcovado. , • ¦
Pctropolitaha . , ,
S 1'. dc Alcântara
Carioca, . . _ . .
America I'abril, ,
Magéénsc ....
Cof. Industrial. .
Mnaf. j^uminense
Cometa
Tijuca .....

(.'. Diversas:
Docas da Bahia. .
iD. de Santos, nom.
Ditas ao port. . .
Lctfiias
T. c Carruagens ,
Centros Pastoris ,
Me!:!, do Maranhão
T. c Colonização •
Merc. Municipal *
.Mcüi. no Brasil. .

fjebchtures:
Docas d-:. Snnlcs .
America Fabril . .
Brasil Industrial ,
Tecidos Carioca. .
Merc. Municipal .
Brot'. Industrial. •
Matuif: Fluminense
Antarcliea Daulisti
Tecidos Aliança .
5, T. de Alcântara
índ. Campista. . .
R. U S. roulo. .
Tecidos Mnpécnsc.
Industrial .Mineira .
Bòm Pastor, . . .
t.inbo Sápopcniba .
Tijuca

r.-Hif. Çà-inpi
P.toSono S^3$oon
oío$'pob Oijoijdòb
fícoSíooo 8155000
S2ÓÇÒ00 8iSSbp_oJ!«So7?ooo

8ioSòbb
8005000

í?|Sooo 83$doò

43 = í'-oo
SloSooo 8055006*/00?000 OysSuoa
i9.1?ooo ígtéjpq

27S000
...lí.-.oo

170^000
COÇooo
:6o?ooo

2no.;ouo
-555-uó

*.o?ooo

85$ou'o

195500o
i88$aao

3I5SOOÕ
aisçpbp

)6j$oo»
2Óo$bob
i35$obo
iroJooo
j;5>ooo

,i6?iooo
a8$000
;)io?üoo

26$000
ij?000

32Í000
1 1?000

iSjÇooo

(j.8$oób
1555,10.)
i3_Sboó
í5o$bob
lo.ííooe
lÍ'v>000
3po$pob
ijsSoóii

5OSÒÒÕ
iao$ooo
8o?ooc

..ínoc
.|Ü.tS')00
.105,000

i2$noo
fípSOQO 58SOOO
rj$oon 19S000
_j5$ooo 4iÇoori

7SajO 7S000
fi_Sooo

9'jfpoo

20jG$ooo 205S000
102Í000

ro=>oofi —
if)3$ooo 190S000 »^-
2.0$000 2p3$opo
2D0S000 igoÇopõ
i8o$ooo 170Ç000

iti.iJoao
ijÍ5$ooo 1905000
2oo$ooo loofüoa
170^000
80S000 —
i40$ooo —

iosSooj
I_JO?00C

I9OÍ0OO --
igoÇooi!

isõÇbóc

CÃES DO PORTO
Itcla.ão dói vaporci « embarca ções que se adiavam atracados p»

Các? do Torto (no trecho entregue á CompaKnis du I'ort) na dia
24 de outubro de 1916, ás 10 horas da manhã.
<j*__jaajc*x*-i-i-_---r.-^^

MTiccip c\p TnmatO— A mc-'c'e f':i3'10 J°°- Januário,- Que resis-_ssa ae iomdi.y _,Mt c liu ... is-0i no _ia _g ue. n;fi,_
o ili Companhiar, «\Lanufactora dc ^.i.,,^ „_ n,_ de N_ _.-_ .,_ Co.Alimentícias.

Pequenas noticias
forenses

variedade, por fatinra Mirii

[4. f"i<;" — O Caritnbamba ('»ur
lct.i'.' A's 7, S t:i e 10 rU.

:» * Se
Cinemas

AMIilUCAXO - roí'.'
nflilíe (dramal. . ,,

AVENIDA -- Piratas sociaes (Jra-
ma): Ambrosia {comedia).

buição d'
.'ida.

O» Promctte ser urna festa exce- |
fr" J pciorialmente brilhante a de sexta-rç:- i

ra próxima, no V.iiacc-Tlicat.-e. recita
c ] dc «ala cm homenagem aos tlrs. l'e-

\'s I iippe Schmidt e Aífonso Camargo. g>
vernador de Santa Catharina e prçsi-
dente <lo Paraná.

A empresa do Cyclo Tliratral Brasi-
Ieiro, .para maior realce, «scollreu para
essa noite a "pretni-re" de uma ope-
reta novi?sinm nara o Ri-i de.laneiro,
— *'I,.t Icffgcnde delle Aruncie1*, uma
da*? mcjiiorcs do repertório da cbõipii*
nhia V!ta'c.

O theatro terá ümá festiva ornamen-
tp.;ão e tocarão nos intcrvállos variai

-i»**_t_>-n>^S_-«i

.í»™-

VM PLOBT.-NOPOIilS
O vicc-prcsitlenlo ilo listndo

.já so aclin restabelecido
Florianópolis, C4 — (A. Ar.)

O vice-presidente do Estado, em
exercicio. coronel Pereira de On-
veil-a, já se acha restabelecido,
tetnlo hontem assistido á missa na
Cathedral. -,-

S. cx. tem recebido çranlc mt-
mero de lelcgrammas do interior
do E-stndo; congrattdando-se \'0'i
solução da questão 'Jt limites,

A festa do^AIdridge GoUegeik^

O dr. Sampaio Vianna, juiz da
I 4" vara crimina!, condemnoti hon-
I tem a = annos de prisão Arman-.

do de Oliveira, que. no dia 23 de I ciou hontem Jesus Lopes

pacabana, esiiuina da rua Barroso,
ferindo O guarda que o prendeu.O mesmo juiz coivdemnou a

6 ir.czes de prisão Waldemar Cie-
mente da Luz. que no dia 4 d»
maio ultimo foi preso na ma Ma-
rechal Hermes, quando se prepa-
rava para assaltar uma casa, re-
sistindo á prisão e ferindo o suar-
da civil.

Ainda o mesmo juiz pronun-
Nar-

A fes'a snõrtiva

imo, ao ser preso na rua
njamm Constant por doi.s guar-

rganizada pelo i das civis, aggrediu a um deiles,
"AldrhliB Coilegcü scaumio communi- ferindo-o com uma navalha,
eaçãri dos srs. A. I.. AlilriJtre e \V. | t_ O mesmo juiz condeuinoti a
L. Aldrdge. directores desse tão acre- | ,nli-,ma pena Antônio Pinto Mo-
ditado Mtabelcciiiicnto de ensino, , n0 m;_ _. de niarço, no
que tera s:do adiada tres vezes, em ir1-": ' ', q riirfstnvtn esntlinaíonsmueacla do máo tempo, realizar-l Boulevard. S. .Uiristoyüo, e.quina
._-á sabbado, aS do corrente., i 1 hora J da Avenida do
da tarde; no campo do Rio Crickei, c;n
Icarahy. Nictheroy.

Ficará transferida, se houver ntao
tempo, oara o dia 2 dc dezenbrò pio-

i \iino, data Jo encerramento do anno
i lecrivo.

Mangue, vibrou

ciso Gonçalves Arruda, prcíos no
interior do predio n, 55 da rua
Ypiranga, na noite dc 3 dc serem-
bro ultimo, quando roubavam jóias
pertencentes a d. Alice Neiva
Dias.

— O dr. Auto Fortes, juiz da
i* vara criminal, absolveu hontem
João Roberto Jacinto, processado

P. carvã.

4
5s

O—8

.3
«V.. 9

EMBARCAÇÃO

..- K..«o KO-g

OBSERVAÇÕES

Pontuo.
Chaia • -

Chatas.

Cha

. ...IXacior.al

.. .(Nacional

...Naclonaes

(Nacionaes

"Kstrclla"....
l"SantaCr:i.-.".
[Diversas
I Diversas

Vam)

KO.

P. Slag. iCli.itas....|Nacier.ac5

uma navalhada cm João Andrade, por desacato ao commissario
guarda eivii. quando este lhe dava Eduardo Francisco da Rocha,
voz dc prisão. | O Jurz assim resolveu porqtte

 Ainda pelo mesmo delicio, o 1 Rocha não se achava no momento
mesmo juiz condetiinou a 1 anno 1 exercendo funçcõea de «utoritla-Je.

P.1'0
10

P. 11
11
15

16—8
17—«

P. Ma-.rá

Vapor [Kacional .
Vapot (Italiano...
Vapor [Nacional
Pontão ] Nacional
Vapor,
Vapor
Vapor....

Chatas...'Vapor....

Nacional.,
1 Nacional .
.[Vránccz ••

[Nacionaes
Inglcz ....

D-.Vtr.-ri8 
Diversas

|*"%MÍrÍiii,á!'V.'"M.iicü."
.«Urano-'
.'"Ks.icraD.ça"—,"Murlinlio"
"TuruV
"Amiral V. d«

Joyeuse
(Diversas

Vaiiban1*.-*...

, I Cabotagem.
.IDcsc. ile f- de trlm
.IClc da "Rio di

I Janeiro",
.fCjc. áv Paraná

I Dcso. de gen. tal
.IDcsc. do gru. t. H

LÍJcp. de manganei
C|c. de div. vap.
Vago.
Cabotagem.
Itcc. carne cor.íei.
Caiiolrifrra. .--
Cabotagem.
Cabotagem, ;

•J" Itâgagem.
Tran- it paMap.

ILEGÍVEL
«_--__»----. _ít*^i7'^3iii'-.!_— iti ~S7Zi *«__m-^,„*„^.'íj4 i*T"

* Íl liítmm*!*** -_i. ~_»Çi.í™~J™SÍl ¦
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RENDAS PTJBLIOAS
Ai.FANDF.GA DO RIO

Arrecadada liontem:

I

«3:34Sj847
IOo:7i3$9S>

IU
fcD

ouro.
. papel
'oUI  io4:o-q|o-7

ioda de I a *4. • 4.037=*68$473
n canal período <M . .
1915! ...... 3.«43:33*$ool

I-

n¥.*-;*

:r

ft?.

Diífercn-a a maior em
1916. . . . . ¦ ¦ 393:936*47-

RríOETMSDORIA"bli MINAS
Arrecadação do dia ai -2:84-f*7°
Be 1 a aa. S3i:4Q7$755
Km cgual periodo do ,. ,« 8anno passado 568:3">?37o

MARÍTIMAS
M VAPORES ESPERADOS

Marselha e eses.. "Pa>"!,a"- • • •
Porlo» db norle. "Brasil". . . •
Kio da Prata, •'Hollandia".. .

Uova York e eses., "Vasari". .
Bordem e eses., "Carona .. . •
Rio da 'Prata, "R. 

Yjfto";- .• •
Cutliemburgo e eacs.. "P. Cbristo-

phesen". . . . . • . •,„¦ •
laiverpool c eses.. "Rimiorant . .
Portos do sul "Assii. . . -. •
Rio da Prata, "Tomaso di Savoia"
Nolfolk e eses., "Arasuary" . .
Portos do norte. "Jaculiy". . . .

N°vcmbr°: ,
Portos do norte, "Maranhão". .
Santos, "Rio da .Janeiro". . . .
Nova Y>rk, "Minas Geraes". .
Inglaterra c eses., "Drina'. . .
Portos do sul "Sino". . . . .
Inglaterra e eses.. "Onta . . .
Bordeos e eses.. "Malte". . . .
Amsterdam e eses., "fcrisia". . .

VAPORES A SAIR"Portos do sul, "Itaperuna". . . 35
Bio da Prata, "Pampa". . . . . *5
Wo da Prata "Bocaina". ... =5
Portos do norte, ".Olinda ". . . . *5
Amsterdam e eses.. "Hollandia" . »S
Recife eics., "A. Jaceeuay".. . 26
Rio da Prata. "Garonna". . . . fPortos do sul, *_ tajuba". . . . *&
Rio da Prata, "Jlaneta.-. ¦•'•??
Rio da Prata, "Vasari". • „••»?
S. Fldelis e eses-, "Fidelense". . m
Montevidío e eses., "Ruy Barbo-
sa"

Laguna e eses., _" Anna". . . •
. Recife e eses., "«Ito-suce". . . .

Gênova e eses., "Tomaso di Sa-
voia* • * •

Portos do sul, "Itagiba"
Portos do sul, "Itatiba". • ,• .
Jlaliia e Pernambuco, "Asíu, . .
Santos "Purús". . . . . . •
Nova York e eses., " Acre". . . .
Laguna -¦ eses.. "Mavrink". . .
Havre e eses. "Tmpy"

Novembro: ... _ . »
Portos do norte. "S. Dourado".'Rio dn Prata, "Anna". . . . .
Nova York e eses,. "Rio de Ja-

neiro". . . •„•_.,. •_• • •
Maceió e eses. «Qiplva-y". . .
CallSo e eses., "Onta"

DESENGANO — ESTADO
DO BIO

UMA RECLAMAÇÃO JUSTA
Sabemos de fonte limpa que O

Galgo fiscal do Estado, «nüo- que-
rendo ser descoberto, em algumas
coisinhas, feitas por elle, contra
a Câmara Municipal dc Valença.e
a própria collectoria, foi por meio
dc uma intriga ao sr. vlce-presl-
dente da Câmara, em exercício,
pedir a demissão, ou meios para
anniquilar o seu amigo, guarda
municipal do a" districto, em Des-
engano, o qual deveras estâ sçnao
mesmo, cm nossa9 vistas, anniqul-
lado. ,

Acreditamos que, pela innocen-
cia do sr. vice-presidente, o refe-
rido guarda castigado, i injusta-
mente. Assim, sr. vice-presidente,
para os innocentes clama-se Jus-
tiça. ,

i9— ío—9i<5.
R. Biaua.

(R 4459
1» ¦»¦»*¦**

* ^M COMPANHIA COMMERCIO E NAVEGAÇÃO
m

Diabéticos! Tomae
água de
Melgnço

_73_ 5398
*¦»'—-'• « ——¦ |l > I - ....

734 398

34 " 98

DECLARAÇÕES

Rio da Prata. jjMnlte^ 
.... 5

Gottas Virtuosas dto ÍZl
Curam hemori«lioides, males do utero,
ovarios. nritinn e « própria Cystite.

| loMi_l
CAPITAL FEDERAL

Resumo dos prêmios do plano
n. °4'« renUsada em 84 outu-
bro de lKtí.
PI1RM10S OK 20:000$ A 500*000
18330 vend. J. Fora* 2O:00n<WO0
ÍÍ25C6 2:000$no0
30571 lsOOOÍilOO
10101  liOOOSnOO
353J.4 liOOillOOO
5fi3-'B 50'JJiOQ
4SU4 BOOJOOO

PRÊMIOS DK 20OSO0O
1ÜÍR9 33345 47166 83834 10172
23270 11005 2.'592 38980 1035

PRRMIOS DE 1001(100
12012 28657 0596 38387 1S236
280fi2 2105ÍÍ «9407 626S 45255
29804 S3.V.5 24760 48181 22898

2593 o*i'«07 3U378 116Í3 15 «'.'4
46835 uS3'.)0 33202 218 5184
15714 17534 124"6 59570 £0590 ;
3BÍ93 5 069 65*8 105 6«04

1115 14226 18703 27153 4897

x>. O.

Club dos Democráticos
Convido os srs. sócios incursos

«nas penas do art. ri, capitulo V,
de nossos Estatutos, a se quitarem
com a importância de suas mensa-
lidadea, no prazo de 15 dias, a
contar desta data.

Rio de Janeiro, 25 de outubro de
i9I6. — Fernando Lacerda, the-
sourciro.

DERAM HONTEM
Antigo  336 Cobra
Moderno... 949 Gallo
Rio  «100 Vacca
Salteado.... Cavallo
!• piemio  596
3' • ••••i... 164
4* ¦ ....... 271
5i » •••?•«• • 324

Ãgãvs ÍS
A Hora 311
A Real 521
Oarantia 631

S4650

20VAFORBS SS SOO TONELADAS
«erviço regular de transporte de cargas entre os portos de todos os

Estados do paiz

IVfovimento cie vapores
IDA

TIJUCA a entrar em «J.islioa . hoje
PIRANGY a entrar em "Macáo hoje
1IAROIM u entrar no R. Grande hoje.
GURUPY a entrar no Rceife a 26
PIAUHY á entrar em Macâo a 27
MUCURY a entrar no Recife a 27
TIBAGY a entrar em Barbados » 3'

volta w,,;;..;,^,
JACUHY a sair do Recite hoje
ASSU' a entrar em Santos a 27
CAPIVARY a entrar cm Macáo a 28
GUAHYBA a entrar no Uecif» » 29
AR AC AT «m Santos
MOSSORO " 

em B. Aires

Rio de Janeiro
ASSU' esperado do Sul a at,
JACUHY esperado do Norte a 31PARANÁ' esperado de Norfolk a 17 Nov.

O PAQUETE

ASSU'
f3.air_.n0 dia 30 do

corrente para

Bahia e
Pernambuco

O PAQUETE

TUPY
Salrii no dia Üí do

corrente para

SANTOS
HAVRE

O PAQUETEmm
Suirá no dia 12 dc Novcm-

bro para
Oabia,

1'rrnainbuoo,
Cabedello,

Natal,
Mo-4-Oitf

e Macau

O PAQUETE

GAPíVÃRT
Sairú no dia 12 de Novom>

bro para
Aracaty,

Ceará»
Camocim e

Amarração
Recebem-se cargas desde já pelo Armazém n. 14 — CÃES DO PORTO
Attenção—Previne-sfi os srs. embarcadores de que aa cargas só serão recebidas ale a véspera da saida
Ordens de embarque e mais informações no escriptorio da companhia á

37- AVENIDA RIO BRANCO--37

O LOPES
é quem dá a fortuna mais rapj-
da nas loterias e offerece ma;-
ores vantagens ao publico.

Casa matriz, Ouvidor 151
Quitanda 79. esquina da Ouvi-
dor; 1" de Março 53, largo <-a
Estacio de Sá 89, General Ca-

BANCO LOTERIGO
R. Rosar/o 74 e R. Ouvidor 76"O PONTO"

130 - R. OUVIDOR — 130
São as casas que offerecem as

maiores vantagens e garan-
tias ao publico

_., 
*te9eeos«_e«eettt«0«»t_)

1" de"Marco 53, >«í° 
£ j | fl|) MONOPÓLIO

mara 363, canto da rua do Nun
cio; rua do Ouvidor 181 e rua;
t- ds Novembro 50. S. Paulo. OA FELICIDADE j

Participamos aos nossos fregue-
zes e ao commercio em geral, que
desde o dia 20 do corrente, dei-
xou de scr nosso agente vendedor
o sr. Oreste Ribeiro Zucclii, não
nos responsabilizando por nenhu-
ma transacção que o mesmo effe-
ctuar desta data em deante.

Rio de Janeiro, 23 do outubro
de 1916. — João, Ricardo & C.
Fabrica de Café á Pilão. Rua d&
Santo Antônio, ia. (M 4539)

EGREJA I>E S. JOSÉ', N. S.
DAS DORES E S. OHRIS-
1»IM B S. OHRISPINIANO
EM ANDARAHV GRAXDE

IRMANDADE DE S. CHRISPIM
E S. CHRISPINIANO

A Mesa Administrativa fará ce-
lebrar em sua egreja, na quarta-
feira, 25 do corrente mez, ás 9
horas, 11111.1 missa cm louvor a
seus Santos Oragos, para esse fim
convida iodos os irmãos, fieis e
«devotou (ara assistiren* Outro-
sim, faz saber que no dia 27, dei-
xa de haver eleição, por motivo
de força maior, c 110 dia 29,
nSo haverá festividade, devido ás
obras existentes em nossa egreja,

Consistorio da Irmandade, em
23 de outubro dc 1916. —A Admi-
nislração. B 4414

I

18335
825H5

18331
5255)1

«\ PPM'. XIM AÇÕES
lí-337..
52597

I .¦••SCENAS
183Í0
52000

200-noo
100SOOO

30?000
10$0OO

CENTENAS
183(11 a 18100 101000
52501 a 5JC00 85000

Todos ou nuitiflros terminados
cm 8336 tem SdOSOOO

Todos f s numoros terminados
em 336 tem 20S0U0.

Todos os números terminados
em 36 tèm iscoo

Todos os nnmorns terminados
em 6 têm 2$ exceptuando-se os
terminadas em 36.

O fiscal do governo, Manoel Cos-
me Pinto.

O- director-nssistente, dr. Anto-
1110 Olynlho dos Santos Pires, vice-
presidente.

O director-presidente, Alberto
Saraiva da Fonseca.

O escrivão, Firmino de Cantua-
ria.

«O QUADRO*
Resultado de hontem:

Antigo. . . Borboleta
Moderno - Avestruz
Rio. .... Cobra
Salteado. . Cachorro

Variantes
65—27-86-62-09

Rio, 24—10— 016 R4707

Americana
848

Rto-24-10-1916 J 4653

!. AMERICANA
168

Rio-24-10-916 R 4709

BILHETES DE LOTERIA
Roínettcm-su bilhetes pn-

ra o interior mediante o
porto do Correio

FRANCISCO & O.
14 — Rnu Sachet — 14

HMIBI

//WÜW^^f^/í ave*
_¦-?_ V-fe*:*»* _) v-7^*-.; "if,i /'/,DPP__C__>/.S/vS**' <y ¦ K ••¦•_í'//zr^9Ér

íMmMÊÈÊmmâmM
h\i$m \1_NAO>US0tf\DEIB>ILO_:|D_PIL0t.l

ÍLOL.
Faz desapparecer com se-

gurançaje rapidez os cabnl-
los supérfluos do ROSTO,

COLLO, BRAÇOS.etc. Infal-
livel e absolutanionte inof-

lensivo. Vidro, 5$000. Pelo
Correio, 5^000.

N. B. — Devolve-se a
importnnciii não dando
resultado.

Deposito geral: Pharmacia
Tavares, Praça Tiradentes
n. 02—Rio de Janeiro.

106—RUA DO OUVIDOR—106
Filial á praça ii de Junho 51—Rio

de Janeiro
COMMISSÕES E DESCONTOS «

Bilhetes de Loterias
Aviso: — Oi prêmios são pag.is

no mesmo día da extrneção.
FERNANDES & C."

Tel, 2051. Norte

BANCO ROYAL

ASSOCIAÇÃO DE RESISTEX-
CIA DOS COCHE1ROS, CAR-
ROCEIROS E CLASSES
ANNEXAS,
São convidados todos os chauf-

íeurs desta Associação a reunir-
se na sede eooial, á rua Marquez
de Pombal, 41, sobrado, hoje, 25
de outubro, ás 8 horas da noite,
para discutir a conveniência ; do
titulo social e o mais que se jui-
gar conveniente, como preparação
para o nosso desligamento. — A
Directoria. (•S4<>71

AVISOS
CORRIÍIO — lísla reparfclfio expe-

dirá malas pelos seguintes pai|uetcs:
Hoje:

Cíniíb. para Victoria c mais portos
do norte, recebendo impressos até .ás8 horas da manha1, cartas para o in-
torior até ás 8 i|j. idein con' porte du-
pio até as o.

Itaperuna nara Santos Paranaguá,
S. Francisco, Itajahy. Inihiatulra e Rio
Grande do Sul. recebendo impressos
até ás d horas da manhã cartas para
o interior até ás 4 iU. Idêm com porte
duplo até ás 5.

Hollandia. para Bahia. Rccile e r.u-
íopa. via Lisboa, recebendo impressos
até ás 2 horas da tarde cartas para o
Interior até ás 2 1!-. idem com porte
duplo e oara o exterior. até ás 3 c
obiectos uara rejristrar até á :.

Pampa para Rio da Prata, receben-
do impressos até ao moio-dia. cartas
para o exterior até i 1 hora da tarde
e ohicct..s para registrar até ás 11 da
manha.

Amanhã!
Almirante Jaceguay para Caho Fri»,

Victoria. Caravellas. Ilhéos, Bahia Ara.
caju. Penedo Villa Nova. Maceió e
Recife lecohendo impressos alé . ap
meio-dia, cartas para o interior ate as
121I2 da tarde, idem com porte du-
pio até á 1 c obiectos para registrar
até ás tr da manhã.

Vasari. para Rio da Prata, receben-
do impressos até ás 8 horas da manha,
cartas para o exterior até às q e^bje-
ctos para rCRÍstrar até _s 7 da noite de
hoíe. _ , „ ,Itauha. para Santos Paraná. Santa
Catharina e Rio Grande do Sul, rc-
cebehdo impressos, até ás 8 horas <ja
manhã cartas para o interior ate ás

.,- ~ 11 _ idem com porte dunln ate as o
e obiectos para rfiüistrar até as S da

' uni*'"1 df hnip. .,"_,,,__

CAIXA DH SOCOORROS DO
PESSOAL MARÍTIMO DA
SAUI>13 PUHLIGÁ DA CA-
PITAL FKIUÍIÍAL

Sédc social: UUA DA CANDE-
LARIA, 69

De ordem do sr. presidente,
convido a todos os associados para
assistirem á sessão solcnne, que
se realiza hoje, 25, para posse da
nova directoria.

Rio, 25 de outubro de 1916. —
O i" secretario, Arthur M. Paixão.

(R45SO
SOCIEDADE DE S. M. UNIÃO

FAMILIAR PERFEITA
AMIZADE

Secretaria: RUA LUIZ DE CA-
MOES, 36

Achando-sc a cobrança desta
Sociedade a cargo de novo co-
brador, sr. José da Silva Lage,
peco aos srs. sócios que hajam
mudado de residência ou não te-
nham sido procurados e não quci-
ram perder os seu9 direitos so-
ciaes, a participarem á secretaria
a sua nova residência ou dirijam
suas reclamaçücs á secretaria. —
O thesoureiro, José Pinto Duarte.

Águia de Ouro
OB7

15-11-24-7
Rlo-24-10-<J16

Propaganda
970

Rio -24-10-916. R 47C8

26 — Travessa tio S. Fran-
cisco do Paula — 26

Uma das mais acreditadas agen-
cias de bilhetes da Companhia 'le
Loterias Nacionaes propriedade de
VICTOR PARAMES, onde se

runllznin promptn e Iniine-
dititanwnto os pniiiimcntos
dos prêmios.

A FBMZ CASA DA SORTE

IIITIM

GM0CID1NA
Cura radicalmente o corri-

ii.cnto das senhoras e a gonor-
clica apuda ou chrontca.
XAO PRODUZ DOR NKM

- ESTRKITAMF.NTO
A' venda em toda a parte.

Ocnositarios: Granado <c Filhos
-RUA URUGUAYANA—«ji

»:„ J„ T-...o:-o

SATOSIN
í um remédio unico feia s-
cfficacia curativa em todas
affecções pulmonares;

SATOSIN
cura os catarrhos agudos c
chronicos dos bronchios e, dos
pulmões nos diversos períodos
da inoltutia;

470 
' 

Ij^S^tmL
Rio -24-10-916

Caridade
364

S4674

Fluminense
8684

S 4675

Operaria
42B9

S 4676

Variantes
84-59-61-37- 72

RÍO-..24- 10-916 S 467J

ASSOCIADO PROTECTORA
DO COMMERCIO A'

VAREJO
SEDE: RUA DA CARIOOX.

N. 69, SOB.
Assembléa geral extraordinária
Dc ordem do sr. presidente,

convido os srs. associados a re-
unirem-se em assembléa Kcral ex-
traordinaria em nossa sede social,
em 26 do corrente, ás 2 horas da
titãe. ..•-'•_!¦ j

Ordem do dia: Discussão das
reclamações ao Orçamento Muni-
cipal, e assumptos sociacs.

Rio de Janeiro, 24 dc outubro
de 191S. — O i° secretario, A.
Fernandes da Cunlta. (4042 J

U:

1" *

as

PWlCOESJ PEOIQO
âJíTIGAti DO PR. MACHADO

E' o melhor remctüo, por via
jastrica. para curar a syphilis.
E' de cos'o agradável e não tem
dieta. Vende-se em qualquer phar-
«nacia.

MEI.T.E. MATTOS
MÃNIOÜRjE

Para senhoras e cavalheiros —
Diiitarida; 2

' A legitima "Eratilsãõ dç Scott'
1 iir.i (teradõr poderoso «':,s forças.
3e quem «soffre de nneinia. "At-
•cio que lenho empregado cemi os
melhores resultados o preparado
'Èimilsüo dç Scott" dos srs. Scojt
i>Bownc uns casos em que «".•}.
Indicadas as substancias que_íS-
traiu na coin;)o?içãn__c-'iriro pre-
parado. _• ¦—"*

Jl-rTi. Francisco Cardoso.
__^- líahia.

" """FOIi-V.iriDA 
MÉniXO

O unico extcfminador das for-

"DEOPOI/DI\iA RAILWAY"
Trens do Petropolis

HORA'RIO DURANTE O VBRAO
A começar de 1° de novembro,

as partidas dos trens de Praia
Formosa para Petropolm e vice-
versa, serão:

DE P. FORMOSA
í.oo — «Diário
7.30 — Domingos
8.35 — Diário

to.30 — Domingos
I3.35 — Diário, excepto domingos
15.50 — Diário .
16.20 — Diário, excepto domingos
17.45 — Diário
io.10 — 'Diário

DE PETROPOUS
<J.o8 — Diário
7-35 — Diário , .
8.35 — Dtano, excepto domingos

10.20 — Diário
,2.j5 — Diário, exceplo domingos
14.50 — Domingos
16.00 — Diário
10.20 — Diário
20.21 — Domingos

«Ri"o dc Janeiro. 23 de outubro
de 1016. — "/. C. Müler, director-
gerente.

A Garantia Federal
525

UM CAVALHEIRO
que durante iS annos soffrcu de
bronchite asthmatica, tendo-se
curado na Europa com a receita de
um medico allemão, envia gratui-
tamente a copia da receita a quem
à pedir por escripto, reinettendo
enveloppe com endereço para re-
sposla. Dirigir carta a Américo
Silveira, á rua da Relação n. 3.
Kio. (S 585

TT

A Bota Fluminense
está liquidando

Saldos
Sapatos pretos

e amarellos papa
Senhoras a 5$,

6$, 8$, 10$, eram
de 18$ e 2C$O00,

Botas e borze-
guina Pretos

e amarellos
Artigo superior

Saltos Luiz XII
ou de sola 6S,

7$, 8$ e 10$,
eram de 18$ e 20f.

1 Flori!

AVISOS MARÍTIMOS

LLOYO BMWi

SATOSIN
no tratamento da tuberculose
comprovada exerce effeitos re-
troactivos sobre a infecção ate
um limite tal que paralysa o
desenvolvimento dos bacillos
de Koch até supprimil-os com
o emprego prolongado;

109

SATOSIN
é recommendado por summida-
des médicas brasileiras c es-
trangeiras.

A' venda em todas as boas phar-
1 macias e drogarias do Brasil.

Tvt-»-_vr-__-*_-n«rrrt__»i-ii-_xty-iiiiriIXIXIXXn
>-%5. Curn sanintidii com o MI/IXIH l
ÍC-d-viTAIj DE MARAPUAMA ®t

Y01MBINA COMPOSTO. Remédio já conlievido. Deposi-
to: rua da Quitmidii 190Í, S" lindar, o Uriiguayann 35.
Kio. —íi— Vidro 5$000. («T 3202)

_s___art** ?•? .? ? ?¦<*«*• ? ? ?>.* ? «»-?_.___»

5$ooo

5$ooo
io?ooo
5$ooo

J)R. SILVIXO 5IAT10S

Laureado com Grandes Pre-
mios o medalhas de ouro em
Exposições Unlversaes, Intcr-
naeionaes c Nacionaes.

Extracções de dentes, sem
dor, .:';

Dentaduras de vulcanite,
cada dente 

Obturações, dc 5$ a. . .
Limpeza de dentes a . .
Concertos em dentaduras

quebradas, feitos ein
quatro horas, cada con-
certo io$ooo
E assim, nesta proporção de

preços razoáveis, são fei os os dc-
mais trabalhos eirurgico-dentarios,
no consultório electro-dentario da

RUA URUGUAYANA, 3,
esquina da rua da Carioca e em
frente ao largo da Carioca; das
7 horas da manhã ás 5 da tarde,
todos os dias.
Telephone—1555—Central

(4034 J

Rio- 24-10-916 S 4703

A Cruzeiro
612

Rio, 24-10-016. S 460?

A IDEAL
210

RiO-24- 10 -916 S 4608

ANN.NCIO
RODA DA FORTUNA

-í

"O BICHO"
«Mais um grande rombo deu hon-

tem "O Bicho" na banqueirada
com a repetição da cobra! Ainda
haverá quem não leia "O Bicho'
diariamente? Só mesmo quemnão
quer ganhar dinhoiro é que não o
lêl Hoje "O Bicho" dará um pai-
prte certeiroI LeiamVol (4632 1

Mas
Laban-
ca & G.
são os

que têm pago mais prêmios
e que mais vantagens of-

ferecem a seus freguezos
Largo de S. Francisco de

Paula, 30. A casa mais an-
tiga neste gênero. B 4534

SIM!„<

ormicida

o terror das
formigas

Pedidos a
Alves Magalhães & G.

91, S. Pedro

OS CHAPEOS DE PALHA,
SUJOS

Os eliapéos dc palha, sujos, fi-
cam completamente limpos e com
a apparencia dc novos, quando
lavados com a "Água Mágica".
Mais duas vezes poderá ainda !a-
var um chapéo, quando novamente
ficar sujo. Um vidro dá para seis
eliapéos e custa 2$ooo. Pelo Cor-
reio, 4«$ooo. Não se acceita sei-
los nem estampilhas. Na "A Gar-
rafa Grande", rua Uruguavana, (16.
Em Nictheroy, drogaria Barccl-
los. (J 4315

OAOnORROS
A lepra, sanw, gafeira, dartliros e

todas as manifestações malévolas da
pelle, nos cachorros, cavallos. Ratos c
n„s varias espécies de piado, são cura-
ilas com o " Salmo Dogue". Jísto sa-
bão mata os piolhos, pulsas, bernes,
bicheiras e os carrapalns nns ánimaes.

Lata 2*-ooci, pelo Correio, i?ooo.
Não se acceitaiu sellos nem cstaiui«i-
lhas. Pedidos tt Pcrcstrel'o * Filho, ã
rua Urufçuàyàiía 66 c avenida Passos
106. Em «icthcroy, drogaria Uarccl-
los. (J 434»

CHAGARA A VENDA __
EM LÒRBNA «TESTADO DE-"

SAO PAULO)
Vende-se, no centro da cidade,

uma chácara, medindo 60 metros
de frente para a rua, com 60 ine-
tros de fundos.

Possue uma confortável casa de
morada enfrentando o (largo do
Mercado, tendo todos os commo-
dos", janellas para o jardim e quin-
tal, c luz electriea; tem água, es-
goto c tudo o mais necessário
para uma «boa hygiene. Possue
mais um bello pomar com diversas
arvores frutíferas, já produzindo,
outro predio. além da casa de mo-
radia, e mais dois ranchos dentro
do pomar, construídos de tijolos c
telhas superiores. Tudo pelo pre-
ço de Rs. ia.ooo$ooo.

Aos pretendentes se,-á tudo fran-
fjüéadb «pelo seu inquilino, dr. Bra-
ga FiMío. (R"39o5

Médium Spirita
«Rua Fernandes, 8.

Ramos.
(4200 J

°RAÇADAS MARINHAS
(ENTRE OUVIDOR E ROSÁRIO)

LINHA DO NORTE
O paquete

OLINDA
Sairá hoje, qttarta-fejra, aj

do corrente, as 12 horas,
para Vicioria, Bahia, Maceió,
iíecife, Cabedello, Natal, Cea._

rá, Tutoya, Maranhão, Pará,
Santarém, obidos, Parintins,
ltacoatiára c Manáos.

LINHA AMERICANA

D paquete

Eio t!e Janeiro
Sairá no dia 4 de novembro,

ás 14 horas, para Nova York,
escalando em Bahia, Recife,

H Pará c San Juan.

UNHA DKLACUNA
O paquete

MAYRINK
Sairá terça-feira, 31 do-teor-

rente, ás 21 horas, para Dois
Rios, Angra dos Reis, Paraty,
Ubatuba, Caraguatatulia, Villa
Bella, S. Sebastião, Santos,
Cananéa, Iguape, Paranaguá.
S. Francisco, Itajahy, Floria-
nopolis _c Laguna.
LINHA DE SISKGIPE

O paquete

ilnte Jacepay
Sairá amanhã, quinta-feira,

26 do corrente, ás 16 horas,
para Cabo Frio, Victoria, Ca-
Tavellas. P. Areia, llhcos, Ba-
Sita, Aracaju', Penedo, Maceió

c Recife.
AVISO — As pessoas que

queiram ir a bordo dos paque-
tes levar ou receber passagei-
ros, deverão solicitar cartões
de ingresso, na Secção do tra-
fego.

Sophia IIosa ue Jesus
ncsidencia: Bahia—Maracâs.
Curada com o Eliniir, dc Noatwi-ra do 1'hco. Ciico. João da SilvaSilveira, de terrível rlieumatismo

quesoflriaa5annos.
Agencia Ciamos — Ris

CIRURGIÃO DENTISTA
200,

TINTURARIA RIO BRANCO
29 --- AVENIDA MÊM~ DE SA' - 29
Attende immediatamentc aos chamados pelo telephone —

Central 4934. para buscar roupa nas residências — Limpa o
terno por 3S000, lava por 5$ooo; tinge a roupa sem desbotar —
Especialidade em trabalhos em roupa de senhora.

PREÇOS ÍU.OD1COS

BOM NEGOCIO
Vendem-se duas casas dc car-

toes postaes com 'boa freguezia,
bem localizadas. Trata-se com o
dono, á praça Tiradentes «n. 75,
sob., com Castro. (S 4"oi

Veterinário E, Cardoso Ju-
n.or, do Institu-

to Paste ¦" especialista nas moléstias
dos cães. Consultas c chamados, rua
u. Hospício n.|. Tel. 1958. Norte.

pil!!llíli:M!!ll!|i:i!!_l'llíR!qUBail!>CH!!l!ISiiji
IA CURA DA

SYPHILIS
a

Bllü:'5.
Oitvidi

f>fjno &
1. >6.1.

Mauí «Io

DESPEDIDA
T L DAY Jr. Gerente da Ppx

Film Corporation no Rio de Janei-
ío despede-se dos seu. amigos _e

I «Jrcjruezes e por intermédio deste
•nre-enía as suas despedidas, .pc-
Sindo desculpas de não tel. feito
¦essoalmerite. por absoluta falta de
?empo c de embarcar hoje pelo

r£m° Vauban. a sair com destino
,f» Jíova York, onde. offerece os
iius moícstos pre-tiraes, na ma-

2746 Jciíi
746 C3S
«J.6 38

§_# ^^
3128 8-71_

'~128 -VE1.
"as ™

f_
ÜSrtíiros;

GRANDE HOTEL
— LARGO DA LAPA —,

Casa para famílias c cavalheiros
de tratamento. Optiinos aposen-
tos ricamente mobilados de novo.
Acccssores, ventiladores o cozinha
de 1* ordem.

End. Telegr. "C.raiidhotel '¦

JUBS en'pi'
¦ _, _ _ nmr 

genJi
eczemas, sardaí.

pannos, comichões. etc, des-
.ipparoccm .rapidamente usan-
do Pomada Luzitaiia. Caixa
1S000. Deposito: Pharmacia
Tavares. Praça Tiradentes
n. 62 (Largo do Rocio. :j

A -in.to 1

BOLSA LOTERICA
Ol.KlíKTS TRAVAR RELA-

CÕUS COM A FORTUNA?
Comprae bilhetes nn BOLSA

LOTERICA. Av. Rio Uran-
co ri. 142, esquina da rua da
Assembléa. LA eneontrnreis íi
realização do vosso ideul.

Ensina a mdos uni meio g
de saber sc tem synliilis |j
adquirida ou heredilaria, in- _j
terna ou externa e como g

podem cnral-a facilment» g.
em todas as manifestações g
e períodos. Escrever: Cai- qj
xa Correio, lóSfi. enviando íã

1= sello paia resposta. __
iiBiÉÉmin^&ppifin
Cu3*a

CAFÉ TI
Turo c saboroso, á

toda parte. Torrcfação
Praça T-raücntes 56-

enda em
« inoagcm.

J ?«•>

Ba GOXORIHIfiA CHROXI-
OA ou RÈÒEXTE, em poucos
dias, por processos modernos, sem
dôr, garante-se o tratanicíe. Tra-
tamento da syphilis npp. 606 c
oi.). Vaccin?'. de Wright. Assem-
fria "«. das 8 ás n e 12 ás iX.
SEUVIÇQ XOOTÜRXO, 8 ás
IO. — Dr. Pedro Mágalíáes.

(R 0245

:-.T;r .-»-• «¦; ¦. ?.,.M<j.._l!)B_gEg_B_8

GOHORBHElS
nj

cura infallivel em 3 dia-, ü
i sem ardor, usando "Gonor- R.

.! rhol". Garante-se a cura a
a completa com um só frasco. j£
;! Vi«,lro, .tíooo, pelo Correio S
& s?joo. Deposito geral . 8'
K Pharmacia Tavares. praça g* Tiradentes, 62 — Rio de í|

Janeiro.-_^2_-^SSfâíã2Sí^^r__^J^'í_-a

Banco Sportivo
Comprae bilhetes nesta casa, e

lereis o futuro garantido. . orte
:crto. na','.-,mcn'.o iniuiediato. Rua
da Alfândega. •)*, esquina da rná
da Quitanda. J. DUTRA ir \..
Teleph. 412. X,

LÂMINAS GILLETTE
Legitimas lâminas Gillette, em

caixinhas ,dc nickel, dúzia 4$5oo,
rua da Carioca n. 28, Irmão»
Acosta.

Vias UrinarSas
Sypliilis o iiiolestins de

senlioras

OR. CAETANO JOVINE
Formado pela Faculdade de

Medicina ('e Nápoles c habi-
litado por títulos da do Rio
de Janeiro

Cura especial c rápida de
estreitamentos urethrães (sem
operação), gonorrlitas chroul-
cas, cystites. liydrocelcs, tu-
mores, iiiipòtcncia*. Consultas

das o.ás it e das a ás 5 —
Largo, da Carioca, ic, 30b.

Kcl3.il8s das gallinhas
A gosma, o stõgo, a corysa e o

rheumatismo das gallinhas; e de
outras espécies de aves, são com-
batidos com segurança pelo Cory-
sol.

Com o uso deste preparado as
gallinhas engordam c a postura |
nugmênta'; Pre«:o, 2.SJ00; pelo Cor-
reio 3S500. • Não se acceita sellos
nem estámpilliàs".

Em todas a.s drogarias e phar-
macias, á rua Uruguayana 66. Pe-
rcstrelio & Pilho o Avenida

UNHAS BRILHANTES
Com o uso constante do Unho.

lino, as unhas adquirem um lindo
brilho e excellentc côr rosada,
que não_ dcsapparecc, ainda mes
mo depois dc lavar as mãos diver-
sas vezes. Um vidro, i$50o. Re-
mette-se pelo Correio por 2S000.
Xa "A' Garrafa. Grande", rua
Uruguayana 11. 66. (j 4346

PENSÃOH
Alugam-se bons e confortáveis

quartos a rapazes do commcrcio,
cavalheiros e casaes sem filhos, a
5$ooo, 6S000 c 7$6po diários, com
011 sem pensão. Bons banheiros,
água quente e fria, «elecricidádc,
telephone o iodo o conforto, rua

Telepiian!. _8_3. Gesírai

MÃr romanellT
Professor! ainda mora na praça

da Republica n. 84. Attende seus
clientes, dns 9 ás 11 da manhã e
da 1 ás 6 da tarde. Praça da Rc-
publica 84, esquina Senhor dos
Passos.. 4«3' J

DOEIROS ?ARMCO»

«sos 106.
Barccilos.

Em Nictheroy, drogaria
(J 4348

aluga-se
O predio da rua Moraes e Valle

n. S. todo reformado dc novo; as
chaves estão r.a rua da Lapa 11. 71.
com o sr. Lopes. Trata-se na rua
Rodrigo Silva n. =6. Io andar,
com 0 sr. Souza, preço commodo.

ALUGA-SE
O predio da rua General Prdra

n. 40, com grande armazém e so-
brado, eslá restaurado de novo e
•licrto para scr examinado e para
dar informações. Aluguel barato.

Pa ,

mÍJti$&

RUA MARECHAL PLO-
RilAXO, 209

(Em frente á Ligln)
Extracções de dentes, absoluta-

mente sem dor. Cura de todas as
moléstias da boca. Obturações a
esmalte, á platina, a ouro. Con-
certos de dentaduras; ,pivots, co-
rôas, dentaduras sem chapa, a«ppa-
relhos fixos c todos os demais
trabalhos, por preços módicos e
reduzidíssimos, com material de
primeira qualidade e garantidos.
Acceiia-se pagamentos em presta,-
ções.
Consultas, das 8 ás 5 da tarde

Só hoje c quo a LA UELLE
FAMK vende formas do titgal,
setiiii, arroz c enfeites para
as mesmas, a preços niincn
vistos; rua do Hospicio 13S.
Tel. Norte, 4378. Ácèeitaiiíi-se
reformas. (S4G08) S

É CAFE' 1

IcrMiraI
^ Moendo sempre p

Panellas de pedra "Ml-

neiras"
DELICIOSA COMIDA

Obtem-sc cozinhaiido-a nas afa-
madas panellas dc pedra mineiras
— deposito: Bazar Villaça, 136,
rua Frei Caneca. — Louças, fer-
ragens, tintas e trens de cozinha
i>r- menos 20 °|u que em outras
casas. (J3201)

1 dOíes. eduquecas INS9UHIA,
VEBTIOEHS. falpitaçoe».

CONVULSÕES DAS CI.1ANÇA» C T
AS MOLÉSTIAS NEnVOSAl

ALLtVI»P»Q C CUW*OAB Ittlg

¦•-•.MM<ftA-iBAa-M<*««l
EXCITACÕES NERVOSAS

(
1
I

IEíih») 

inalterável. inOiiiimcaini*nlc
no uiomento de tomal-üiVüia liquiituqii.il,
(lufusio it lilla, >(ut uiucirtdi, etc.)
Do3agtmíacil.con>ereaçãotndellnida.l
PhtrmicliioD'OIQON,7,II.C^Hérw1PAmi|

«tm tedtê tt Hiimttltt.

CASA
Aluga-se ou arrenda-se uma ma-

gnifica casa, com bons commodos,
toda reformada, com installação
electriea, água em abundância, á
ma Parahyba, 7, próximo á Mariz
e Barros;

Para informações á mesma rua
Parahyba 3, onde se encontram as
chaves, (4>" J

Para Ser Feliz P
Obter o que se deseja, o amor. H
a paz no lar, a sorte no jogo. „

a riquezn, a posição merecida; n
realizar casamento .desfazer a
atrazõs da vida, e tudo, em- n
íim. basta fazer uma con«íutta «
gratuita, á re.lacçr.o do "lira- «
sil Ksotcrico" — Rua Tupy "
n. 1 — São Paulo. Xão rêtar- n
de sua .felicidade, mande hoje K
tncáhiu b eej pedido de cônsul- M
ta gratuito. (J 2613) r

_—, .fe)

TERRENO PARA HORTA
Aluga-se um em Santa Cruz, no

logar dos Cajueiros, boa terra
para qualquer plantação e fácil de
adquirir o estrume, por ser perto
do matadouro, e breve terá bonde
em frente para conduzir com faci-
lidado ao mercado os produetos co-
lhid-oi. Trata-se na rua Dr. Felip-
pe Cardoso n. 30. ÇR 4604

:«£«3í«Í!j'-__*«-^^^

g MAfESTIC
8 Charutos finíssimos feitos

á mào com superiores taliã'
eos de «lava, Havana e Ha>
hia. g

Kí Deposito: Rua Rodrigo Sil- d
íívan. 42-1-. „
T£mTm7mymXE£ttSia&X3Si

GRAVBDEZ Kvi-
Ui-se

usan-
do C-) velas ai-Usòptie-as. São
inoffensivas, commodas c de c!-
feito seguro .Caixa com 25 vc-
Ias 5$ooo. ?elot Correio mai«s íioo
reis. Depositário: praça Tiraden-

tes n. 62, pliarmacia Tavares.
(1504)

9, Largo da Carioca, 9
(Grande a.-mazem junto ao portão

da Ordem)
Moveis a prestações, capas para

mobilia, 9 peças, 6o$ooo; oleado
de 0,60 c 0,70, a 3$soo c 4$ooo o
metro; dito para mesas de 3 a
5 tabòas, 6o$ooo e no?ooo; capa-
chos dc im c 1111,10 a 8$ooo c
9?ooo.

Souza Baptista & C."

FAZENDA
FARRIOA I)R FARINHA DR.

MANDIOCA
Vcndc-se ou alnga-so um*»

srando fabrica do farinha de
mandioca montada com todos
os machinlsmos modernos e
movida a vapor 5 tem cápaol-
dado para produzir quarenta
saccos diários, sendo dez do
polvilho.

Para fabricação tem planta»
dos oito alqueires de manilio-
ca com 16 mezes.

'Aicha-so situada numa para-
da da E. F. I.eopoldina o dis-
tanto'duma cidade muito in-
dustriiil, apenas 8 kilometros.

O frete na 10. F. Lcopoldina
ntí a Capital Federal í dó
dezescis mil réis por tonelada.

Vende-se também a fazenda
cm que se nclin situada a fa-
brica, e quo medo mais de
novecentos alqueires geonte-
tricôs de optimas terras par»
lavoura.

A fazenda tem mais dc cem
alqueires de pastos c setecen.
tos alqueires dc mattas vir-
rcus dc peroba e madeiras dr
lei.

Esta fazenda tem nma in-
dtistria èni explòíaeãoi que .se
aclia arrendadii a iniportnnle
firma commercial do Rio de
Janeiro, por contrato de cinco
annos, e pelo aluguel dc uni
conto e trezentos mil réis
mensaes. Informações rua de
Hospicio 280. — Ohapelarld
Mattos. Tel. Norte, 4063.

(J 4238)

^\.„_í_'ííV".-_^'*«'t_&"._**,í iisr"

m^WÊÊmíí
MME. V1EITAS ain-

da mora na rua Maré-
chal Floriano Peixoto
n. 117, sob. (J 44-)

MOVEIS DE ESTYLO
Graiiuu «/•triçdadii de giüir-
nições para dormitórios e
salns de juntar e de vlsi-

tas; grande sortimento de
moveis avulsos, todos de

lindos estjios, para vender
a prestações; na rua Sete
do Setembro 209.

The Aniünctiu ..,>.;ii _ ->lill C".
68 — RUA DO OUVIDOR — 68
Caixa postal 19 Rio de Janeiro

Casa especial de bor-
dados, plisses, etc.

RUA DOS OURIVES N. 13, sob.
Pontos á jour e picoí, desde ;oo

reis. plissí dcãdc 100 réis. A uni.
ca casa qne faz plisse chato, ac.
cordeon c machos em pregas finas
e bor ia soutache em pé. t,R 3-?G0

QUARTO
Um casal sem filhos, dè todo o

respeito, nio'les'0 e muito decen-
tc. deseja encontrar um quarto, no
centro u:i arrabaldes, em casa dc
uma íamilia nas mesmas condi-
ções. Informações a Ro-lrigues. á
raa Jorge Rmlsrc 133 — Villa Isa-
bel. («R 45S9

TINTURARIA
Tr.ispaisa-se uma, eni Iwm pon-

lo, fazi rdo bom r.csooio, í ma
Ijivradio 9.

g^lXarope Psitora! de Deses-
sartz e Alcatrão da

Noruega
FORMULA DE BRITO

Approvado pela Inspcctoria de
Hygiene e premiado com medalha
de ouro na Exposição Nacional de
1908. Este maravilhoso peitoral
cura radicalmente bronchites, ca-
tarrhos chronicos, conueluche. as-
fhma, tosse, lisica pulmonar, dôrea
de peito, pneumonias, tosse nervo-
sas, conslipações, rouquidão, suffo-
cações, doenças «Me garganta, la-
rynge, defluxo asthmatico, etc.
Vidro. i$50o. — Depósitos: Dro-
garias Pacheco, rua dos Andradas
n. .'51 Carvalho, á rua Primeiro
de Março, 10 e 3:; á rua Sete d«"
Setembro, 81 e 9«_ e á rua da As-
sembléa n. 34. Fabrica: Pharma-
cia Santos Silva, rua Dr. Aristi-
des Lobo n. 229, t-icphone 1.400.
Villa.

Lithographia
ou Typogaphira

Vende-se um estojo de faqui-
nhas para recortar; ver e tratar
á rua Uruguayana 141. Deposite-
Berta. Preço jooÇooo. (b<|6"6.

Gonorr__eas *
c «sii;\s complicações. Cura radical por

Írocessos 
«(furos e rápidos. Ur.

OAO ABREU. Das 8 li 11 t das
15 ás 18 lioras 64, rua dc S. l'c
dro, 64.

Gallinhas de pura raça
Pessoa que tem necessidade de

liquidar, vende um casal de Or-
pingtons Brancos, 8o$ooo; 1 terno
de Orpingtons Pretas, 8o$ooo;

gallo Cara Branca, 3o$ooo. Esta,
criação é superior e sáo aves im-
portadas. 1 terno de Plymuth, ca-
rijo, americanas, 7o$ooo; 2 galli-
nhas Orpington Pretas, produeto
nacional. Esta criação serve para
quem queira iniciar e seja amador.
Ver e tratar á rua Campo, das VV-
res 11. 3, em Jacarépaguá. Apcar
no Pechincha. Pude scr vista iodos
os dias. Ovos, vendem-se d.- d
versas raças a io$ooo a dúzia..

Cofe Americano"Eemirigton*
Vcndc-se uni bom cofre, mostrar

se por favor na rua da Constitui-
ção n. 37. (_____<Jr'<*

OURO A 1$800 A ÍU
PLATINA 8$G00

Prata 30 a 60 réis a gramnia.,
brilhantes, cautelas do Monte <!.•
Soccorro e de casas de penhorc.",
còiripram-se á rua do. Hospício
n. 2t6, hoje 1'ucnos Aires, uriicn
casa que melhor paga.V; (R -tGS»

Cura da lÈvzÈm
DR. A. DANTAS DE QUEUi-J"

Modernos metliodos de traioiiif.1.1-
to medico c cirúrgico, conforme a
melhor indicação. Cons. Drs v a?
II da manhã. Rua U™?"?--™''M.:;

O
Prata brilhantes, cautelas d^'de 

Soccorro, coniprain-se t
beiu, na praça liraden-Monte

p.«.nani-se
tes. 64. Casa Coréia.

HYPOTHECAS
A Companhia; SUL _AMER1C.<\

empresta dinhoiro, a juros con-
vencioi.acs. sob hypothcca de pre-
dios situados netn capital.

SUA DO OUVIDOR. U

"^''-'¦'ií____ _^.'^jí_%Í^I*W.1Ui'_Í__j ___J_____ ._...-!* ILEGÍVEL
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CORREIO DA MANHA -.Quarta-feira, J2f5 de Oiit\ibi'o"ae"l9l6 f ASA 1 AMl CALÇADOS VtítÒbXÈ AS QUAMDADÍ»< vnM JJUVMH 30, Rna da Carioca, 30 — Tel. Central 1709.

IfliplIPPiK

PEQUENOS ANNUNCIOS 9k

VENDAS EM LEILÃO
PENHORES

LEILÃO DE PENHORES
Em 27 do outubro do 1016

J. Liberal & C.
Tina Luis de Camões, fio

r Fazem leilão dos penhores ven-
tidos e previnem ao» senhore» mu-
tuarios que podem reformar ou re«-
Citar sua» cautelas até á hora de
principiar o leilão. (S 3243

IMPLORANDO A CARIDADE
AMANCIA, viuva, com 68 «uno»

dt edade, qtilli cega.
ANNA DO AMARAL, viuva, cega

• «Uni diiio doente e tem ninguém
pira r.u companhia, recolhida t um
quarto;

ANGELA PKCORAKO, viuva, com
•S annos de edade, completamente
cég* e paralytle»;

ANNA EMILIA SOBA, pobre ve-
Ihinha. com 70 annoi de edade;

CARLOTA, pobre relhinh» »eni re-
•urso»:

ELVIRA DB CARVALHO, pobre«ég» e «m amparo da Iamilia;
ENTREVADA, rua Senhor de Hat-

Icjtinlios }4, doente impossibilitada
(le trabalhar, tende duas filha», lendo
irmã tubereolosa:

PRANCISCA SA CONCEIÇÃO
BARROS, ciga d* «mbos olhos e
aleijada;

JOAQUIM FERREIRA CHAVES,
entrevado »em recursos;

LUIZA, viuva, com oito filhos
tnrnores;

SOARES, viuva, Telha tem podertrabalhar;
MARIA EUGENIA, pobre velha

¦em o menor recurto para • «ua eus-
•istencia";

SANTOS, tiuv», com C8 annof de
cd.de, gravemente doente de moléstias
incuráveis;

THEREZA, pobre cégulnh» sem
auxilio d* ninguém.

VINHO
lodo-phosphafado

de Werneclc
Poieros» medicamento no tratamento dt

T^titoerculose,

Xeurasthenia
consecutiva a excesso de trabalho

inteffectaal, etc*
E' diariamente preacripto pelos Srs. clínicos nos

casosde rachitfsmo, lymphatisnío, anemia e
depauperamento geral de qualquer origem; as-
sim nas moléstias ligadas ao crescimento do individuo.

PUBCIiEAffiE (de mm emrtrcgmdo
para volante de plantas, na cha-

cara da rua Maná n. 13, com pra-tica, em Santa Theteza. (S 3648) S

PRF.CISA-SE 
de uma perfeita aju-

dante de costureira, na rua Piau-
hy n. 1194, Todos os Santo».
___________ R 4S8z

"Pode arroz DORA"
"Medicinal, adherente e
perfumado. Lata, afooo.

Pelo Correio 3)500
Perfumaria

.PELANDO RANGEL

PKECISA-SE 
de uma creada, á rua

Pereira dc Siqueira, 24.
. (S 46fi8) S

AILUGA-9E 
o magnífico palaccte da

rua Francisco Muratori 11. 4a, com
optima» accoiir.uoiÜBçúcs para famitt)
de tratamento; trata-se na rua Gene-
ral Câmara n. 35, tob. (3S33 li) J
A LUGA-SE uma porta para•£*tam pequeno varejo, em

ponto muito transitado; tra-
ta-se com o sr. Duarte Fcllx,
largo da Carioca 13. E

ALUGA-SE 
a casa da rua Senador

Pompeu n. 130, por 130? mem
sue», , coirrriletamcntc reformada, luz
clcctrica; trata-se na mesma.

(3-133*:) J

A 
LUGAM-SE uma bonita
frente

sala dc
..-,,_ 11.111 grande uuarto. juntos,a casal sem filhos, cscrii-trJrio 011 a

moços; aluguel too$; rua Uruguayana
97. solir.ido. (470; !•;) S

AMAS SECCAS E DE LEITE
np-lcECtSA-SE de uma ama secea,
X na r.ua Dt. José Hj-gjno, 64-A.

(S 4660)

JJRECISA-SE 
de uma ama «ecca,

.branca, de boa, condueta, em easa
do engenheiro residente, na estação
de S. Christovuo (E, F, C. B.)

(41.11 A) B

Cozinheiros e cozinheiras
ALUGA-SE 

uma senhora, para cozi-
nlii-ir.'. lavadéira 011 ciurarrrmadeira,

á rua Desembargador Izidro n. 75, Fa-
1ii*ica dns Chitas. (428a C)J

ALUGAM-SE 
boas cozinheiras c mo.

.ciitlias da roça. gente honesta; pe-
didos a Agenor Portugal, na estação dc
HsVsnuras. (Enviem Bellos). (4.177 B)R

Casas e commodos, centro

PRF.CISA.&E 
dc uma creada para

eosmhaí. c lavar ; rua Dr. llias
da Ctuz, 339, Meyer, J 4214

irjKECISA.SE de uma cozinheira
X.T para um pequena pens-ão, ,prcfcrc-
inortugucza, informações, á lua doa
Alfândega 11. 102, 2° andar.

(S 300a) C

rpREClSA-SE dc uma cozinheira,
X que lave alguma roupa, para
cas. de pequena família. E' preciso
ilomiir 110 aluguel. Para tratar í rua
Aliuiranle Conçalves n. 27 — Copa-
caünna, (4294 ») «

rREClSA~.SE 
de uma empregada

,para cozinhar e mais serviços,
liara casa de pequena família, para
.lo-mir no aluguel. Exige-se que se-
ia limpa c seria; rua do Uozo ti. 36,
fc"ura'ljelrás. (4393 B) R

CREADOS E CREADAS
¦TIHl'CISA-SE de lima creada por-
.1 Itigtiezn para todo «erviço; no
Ildulevard Villa Isabel n. 327. , _¦

(4JZ9 O R

TÜUECISA-SE dc um creado que
A seja bum jardinciro; rua do fMat-
loso 06. (4434 OJ R

IJRKCISA-SE 
de uma creada para

cozinhar e lavar; trata-se a nn
da Prainha n. 44. (443,1 Cl R

IDRF.ClSAiSli 
dc uma creada, para

copcira o armmadcirã, que seja
limpa, em casa de familia de trata-
incuto; ua rua Riachuelo 07. UíjoClM

XJRF.CtSA-SÈ de uma creada; rua
X '.Municipal n. 13, a" andar.

(-13-1" O) M

1>RE('tSA-SE 
de uma perfeita la-

vadeira c engommadcira, que
durma no alugue! c de condueta ofi-
iniçaila: na rua Passos Manoel n. ar."Laranjeiras.  

(4383 _) R
^wmi3MW»JtVmWm»tmmnm%m9*mmim»-*»^»m~ 

.mmY^msem

EMPREGOS DIVERSOS

Boa opportunidade para as possoas íntelligentcs eacüvas. Se V. S. quer vencer difficuldades da vida, ganharmuito dinheiro cm negócios, ter coragem e audácia, boavoz, olhar magnético e atlraenle, vencer e dominar
vossos inimigos, ganhar no jogo, recuperar a saúde e ser

feliz cm amores e em relações de
toda a espécie, escreva-rac ini me-
diatamente, pedindo o meu livro

™...™ „„«, intitulado TA LIS 31 AN DE PB-DRA» DE CEVAR, onde conhecereis as virtudes dnsmaravilhosas Pedras de Ceviir, recebidas da índia.Escreva para : Sr. Aristóteles Itália — Rita Senhordos Passos n. 98, sobrado — Caixa do Correio604, Rio.

GRÁTIS
1>RE('I.SA-SEpara todo

de uma «boa creada
¦serviço de um casal

iu, menos cosirtliar. Trata-se á rua
do Hospício, 84, sobrado, com Vi-
viano Ciadas. J 41S7

ALUGAM-SE 
uma sala ê salcta,

próprias pura gabinete-medico ou
escriptorio; na rua Sete dc Setembro
n. i5C (44-fi E) R

A 
LUCA-SE 11111a boa casa, na ma,1 isconde dc Sapucahy n. 341,perto da avenida Salvador de Sá; tra-ta-so n'a rua do Rosário n. Co. Alu-

guel, ij2$noo. (4020E) J

ALUCA-Sfv 
um bom quarto, a mo-

ç— ¦-'• ¦'— — a.ços solteiros; na travessa das HeiIas Artes 11. 5. (4349E) M

ALUCA-SL 
a rapazes ou cavalhci-ros de todo o respeito, uma nuv

gnifica sala dc frente, com quatrosacadas c mais um confortável quarto,ambos com entrada independente, luz
e.ecti-ica c todas as commodidadcs,em caas de pequena familia de trata-mento, .recentemente mudada para arua Primeiro do Março 11. ioo (2"•^"V'* (-lãcjIOU

A LUCAM-SR. a cavalheiros do com-XVitierc.o, boas salas e quarlo». comcreado nara fazer limpeza, luz clcclri-ca., tclciiiiune iodos com sacadas parao jardiiii da praça Quinze dc N-ivCm.bro bondes de 100 réis para Iodos ospontos da cidade, a 33?. 4oS. 50S eCo$; a rua Clapp 1. (1631 F.) S

ALUGAM-SE esplendidos quartos,niobi.idos. para estudantes, .senho-
res de tratauicntn nu casal; pensão de1" ordem; rua i" dc Março 23, 2"

(loíili) S
———¦—~¦———¦ ¦¦.im ¦¦¦¦¦iiiiiim uami

Mão comprem remeriicis
sem primeiro visitai* a
Drogaria Granado & Filhos

RUA URUGUAYANA N. 91
Pesagem gratuita em balança sen-slvel a 1 gramma

\ l.l'i',A-SK uma conelra ou arruma-
ÜAiloira, á rua Caltetc 327 Uct. Su'
'3'Í'K (44SJ O _
<'10!'KIRA; quem não estiver nas
\J eniidiçdcs, não se «presente, pre-
cisa sc de uma. paga-íe 3U? men-
Eacs; rua do. Rezende 49- (Z4|3S)J

TTTM PREGA-SE uma moça de con-
Jli dueta afiançada, dormindo fora
do nlüguel, para cozinhar o trivial,
«:: lavar e passar roupa; ma Bento
í.í.-ihca n. ;ó.  ^'\ J

IlTRECISA-SE 
do, um empregado

fjiie tcnhti pratica tle quitanda e
que dc boas referencias; rua Ari--li-
des Lobo -'39. (4410 D) R

PRECISA-SE 
tomor conta dc uma

pequena maior íle 10 annos, dá-
«e caía, comida c roupa; rua São
Luiz Gonzaga 30S. (4124 D) R

. em casa do familfa,
bom commodo dc frente, no'r°

andar da rua Acre 122, esquina Ma-
reehal Floriano. (4432 E) U

ALUGA-9Ebom commodo

UM 
almoço ou jontnr com.o'.eto

com a sobremesa dentro de um
rão por 6oo reis, «a rua do Rosa-
rio 11. 137! (-341 S) J

ALUGAM-SE 
esplendidas salas e

quartas, com mobilia c pensão, pa-ra casaes c cavalheiros de tratamento;
Senador Dantas 14. (36-1 s K)J

ALUGA-SE 
um bom quarto eom ou

sem mobilia, a casal ou senhores
do commercio; na rua Buenos 'Aires
236, sob. (4551 E) 1!

casa üc
ou semALUCVSI! 

11111 quarto cm
um casal sem filhos com

mobília a rapax -do commerntu e dc
tratamento. Muilo üsseio. Kua do Sc-
nadu n. 172; (345; E) J

A LUGA-SE esplendida^Adiian janellas '  sala. com
, -:«i de saer.da. entrada in.-ependente c luz clcctrica; boa paraescriptorio, moços do commercio oucasal sem filhos; rua Buenos Aires 11.137. esquina .\os Andradas. (37451!)S
ALIJC.AM-SE os fundos do lióte;tqliim da rua Cliilc

de diversos artigos.
, para dõpo-
cês? ni 11

ALUCA.SIC a casa da ma Formosa-(l.cneial Caldwcll); eom 3 quartosc quintal. (4o85 ,.;, u

ALUGA.SE 
o

philo Otlonj 190;
predio da rua Tlico.

, , . , 190; trata.se na ruaConçalves Dias 10. (4O7.1 li) R
A LUGAM-SIÍ. na rua de S! íêntoXV30. 2" andar, esquina Avenida RioBranco, sala dc frenle e quarto, juii.toa ou separados, com pensão; com ousem mobilia: a pensões, 201.?; 1,110S;

casa de ftimial.i (j;ri I-) II

¦'H)RI-'.('ISA-SE de unia menina or-
J. phã, para fazer serviços leves,
ctin casa dc família; terá bom traia-
incuto, roupas e pequeno ordenado;
na rua Urugliay 30S. (t.ld3 Cj K
"OHIUISA SE de ciifcilndciras de
.1. palla9f para rcrttna3 dc creança;
:'¦ rua da Alfândega, 113. ' (3C01 D)J

ÍjiltECISA-STE 
de r.-ni menino o-.i

menina, para serviços leves, em
¦rnsa de casal; na rua jragalhãcs
1 iitii a. <.|—Meyer. (i;u Cl 1!
"ORECISA-SE dc uma perfeita cn-
.1 gòmmndeira, que dè lustro ou
onironimadòr: á rua Dr. Corrêa Du-
Ira. 7r — Cattele. (1152 1")) J

Precisa
comprar MOVEIS?

\ casa que mais vantagem offerece, cm preços
qualidades é

A.. F. COSTA.
Mobiliários dc estylo e phantasm manipulados

com as melhores madeiras do paiz.Ao posto do mais exigente e ao alcance de todos
Especialidade cm capas para mobilias c storos bordados

Rcmcttom-so catálogos pnra o interior
Rua dos Andradas — 27

TBLlílPUOJíE N. 1330
A LUGA-Slv em casa de familia. i ,4 I.CC.A.SF, por ion$ o 2" andarxJLuma sala a um casal sério e cau- Xido uridio á avenida Rio Brancoc«lo, com ou sem pensão: na avenida 11. 8r, ferrado c pintado de novo,(..òhies; Freire, 1.57. ¦ (4108. E) J | próprio psrd moradia dc familia

, ¦¦" '--... .--,¦¦'¦ ta-se 1

ALUG/.Sl-, 
o 1" andar do prcüo da | esquina

run \ isco nele Inliauma ,s~; preço
| 150?; trata-se rua do Kosnrio esquina' da rua ila Quitanda, abrlca do guardachuvas. (4562 E)M

mesmo, pavimento
tra-

térreo,
(F.)

7)i;i:('ISA-SE dc bons ofíiciacs si-
.J palciros, para trabalhos de lio-
tnem c «cnliora; na rua da Asíem*
¦bica. 10-. Casa Abrunhosa,

(213.S D) R

TUtl-lCISA-SE dc moças';com prali-
.1. ca dc forração dc caixas de pa-
jieüc. Fabrica de Caixas, Av. Pas-
ues 11, ,(6. (.iii-iç, D> P.

A LUGAM-SIÍ,
XXllieiris dc todo o respeito,

rapazes ou cava-'_ 
, uma

magnífica t sala dc frenle, com .( saca-
das. o mais uni confortável quarto, am-
bos com entrada independente, luz ele-
ctrica c iodas as commodidadcs; cm¦casa dc > equena familia i!o tra lamento,
recentemente mudada nara a rua i° dc
.Março n. iuo (j° andar). (456.1 F,)M

A LUGA-Sli um hom q-.'..irta. inohi-
Xl-Iado, a uma pessoa de tratamento:
Asscmblca (!3. 2n andar, próximo á
Avenida Central. (47.18 E) S

» ILUGA-SEiAircspelto, na
em casa dc família de

'rua da Quitanda 2\,2" andar, 11:11 bom quarto sem niolii-ba. com pensão, a cavalheiro decente,nacional nu estrangeiro. (33Í-'li)S
A LUG

j."i.ni.i 1
-SE o
incrál cobrado da cas-i daCâmara n. 2.10. pinta-lo dc novo; tem electricidade

(4('Ji>' li) J
A LCGAM-SIi boa sala dxXtun quarto

Gomes Freire
irente o

a pessoa séria: avenida129. sob. (440; li) M
A IA G V-St, um espaçoso sobrado, ámcXrua Alice 50, Laranjeiras; as dia-ves cm baixo. (,,,- jj) j

TDRECISA-SE dc um casa! de em-
.1 prciíados Oi; meia cdade, parairai eiil.-.dc do interior, sendo o ho-
rirem para chácara c jardim-, c a
mulher para cozinhar, lavar è cr.
jrdmmar para um caiai, que não '.e-
iviliain* filhos; Irãlafte tna rua Sfm
llcnto n. n, das 3 ás <; lioras tU
t.iulc. t"11 r-- i" K

pílECISA-SH de perfeilas ajudan-
,TL tei dc saias c corpinhoi no ntc"
licr de mme. La<ura (..uimarrics, lar-
íio de S>. Francisco n. 2-.. sobrado,
*Pr,r cima da Perfumaria Nunes.

(45=1 D) 11

T)l(KCIS.A-SE de um cnm!n->si-.or-
.í, de linhas; n rua General Camarn
n.. 1.17. .1 4208
7í>itl-C!SA-Slí dc uma boa r.i-.i-
.1 dante de costume. Xo lar^o dn

(V.riocá ::. 6, 2'* andar. 1 4C53

ALUGAM-SE
NA

8ECÇA0 DB PROPRIEDADES
"SUL AMERICA"

Ru» do Ouvidor 80
O» (eguintes predios:
A» chave» nos mesmo» ou confor-

me iudicaçâo nos tespeclivos carta-
xe».

Par» tratar das 8 ás 6 di Urde.
S. CHRISTOVÃO — Ru» Gene-

rál José Cfiristino, 44, com magnifi-
c«a »ccommo(feiçõe3 para família de
tratamesto, porão habitavel, lu» ele-
ctrica, grande quintal, etc. Aluguel
300$900.

MATTOSO — Rua Campo Alegre
n. 89, eom magnífica» «ecommoda-
ções para iamilia de tratamento, po-
rjo habitavcl, lu» eiectrica, grande
quintal, etc.

ALTO DA BOA VISTA - Tra-
resta da Boa 'Vista 20. eom 4 quar-
dos, a aalas, luz eiectrica, ele.

LARANJEIRAS — Rua das La-
nojeiras n, 433, com bces «ceommo-
áações para familia- de tratamento,
quinta], luz eiectrica, etc. Aluga-se
300S000.

SANTA THEREZA — Rua de
Santa Christina, 1.4, com boas ac-
eonimodaçoes para grande família de
tratamento, porão, quintal, ale.

ALUGA-SE 
por 45* «m casa de

familia, um quarto de frente, mo-
biludo, com gaz -e roupa de cama;
na rua D. Carlos I n. 94. Cattete.

(2695G) R

A LUGAM-SE quartos com
-rt-pensão, corfortavcls, desdo
49 por dia, e uma sala com
pensão para 2 cavalheiros ou
oasal, 200$ meusaes, luz ele*
ctrica, telephone, etc. Pensão
Familiar. Praça Jos6 de Alen-
car 14. Cattete. (R 3069)

ALUGA-SE 
nma -excellcnle casa.mo-

bilada. em Copacabana, por 2 ou 3
mezes; trata-se a rua Alfândega 59.
com o sr. Couto. (4637 li) J

Saúde, Praia Formosa
e

-fAiinnimiiimiTmisxiimmaxnixxxn

¦niiiiiiiwjiiiiiai
CILV DB MINAS 

~

(Legitimo Chapeo de Couro)
Deposito: Rua dos Ourives 54 I

iM!a«i«5i»»»i»:^M!-!;ii

ALUGA-SEfrente,
35$! na
casa n.
cio ou
fora.

tim bom quarto de
em caa. de família, por

rua D. Carlos I n. Ct-A,
III, a um moço do commer-

1 uma senhora que trabalhe
(4309 O) X

ALUGA-SE 
por =Soí o

cem-construido

ALUGA-SE 
o confortável 2" andar

do predio da rua da Carioca 28.
(46Ú0 E) S

ALUGA-SE 
por 100Í000 um predio

na rua Ceneral Caldwcll n. ,s8,tem 3 auartos, 2 salas e luz eiectrica;
a chave está na casa ao lado, n. tio;
trata-so na rua Marechal Floriano Pei-
xoto n. 221. (S 3.43.) I.

ALUGrt-SE. 
nieno3 a pensão, o gran.

de sobrado, completamente renova-
do, da rua Carioca 34. (4706 E) t>

A LUGA-SE um bom ouarto, inde-
XVpcndcnte, com ou sem pensão, na
rua da Carioca n. 53. «° andar.

(472.1 lv) S

ALUGAM-SEgrande ouarto.
sala de frente e

_. com ou «em ocn-
são, a rapazes ou casal; preço módico;
rua Carioca 40. •• e a", andares.

(»íí lv) R

ALUGA-SE 
um bom quarto, a ra-

pazes ou a utn casal con*. 011 sem
pensão, na riu Júlio César 6«. a" an-
dar. junto á rua do Ouvidor.

(4471 F.l J

ALUGA-SE 
uma sala. bom mobila-

da. tendo telephone; á rua Azeve-
do Lima 150, «in frínte ao theatro
Phenix. (41Í10 E) J

ALUGA.SE 
o «obrado da rua da Ca-

rioca n. 61; trata-se na loja.
(4470 E) M

LUGA-SE parte de um quarto, a
ALU—....  

 . .,.
rapaz serio, em casa dc família,

na rua do Hospicio n. 51.

LAPA E SANTA THEREZA
A 

LUGA-SH a boa loja da rua Ma-
ranguape n. 3<>. Para negocio lim-

po, tem moradia c algum pertences
de vitrina; trata-so na mesma.

(4373 IO R

A 
LUGA-Sli um bom
avenida Gomes Freire

chaves no i" andar.

sobrado, na
ir. 140; as

(4377 10 11

A 
LUGA-Sli n predio da rua
Sant 

dc
ila Christina" 11. 121, tem cinco

quartos, diras sa'as, banheiro, 'uz çlc-
ctrica, bom quintal, esplendida vista
para a barra, ele, etc. As chaves na
mesma por especial obséquio do sç
inquilino. Tratar, na travssía dc !-.ão
Francisco n. 32. Confeitaria do Amo.

(M.13 IO J

ALUGAM-SE 
magníficos

mobilados, a senhores
commodos

le tratamen-
to. com banhos auentes c frios, tele-
phouc, etc; á rua da Lapa n- 60.

(.Ü4i I-)

frente, a
apazes solteiros, no 1" andar da

rua da Lapa 11. 67; Irata-se na loja.
(3623 !¦• S

ALUGA-SE 
ituv.i sa'a

raf

A LUG-.'
XXvista

'LUG-.VM-SE esplendidas salas çom
para o mar, sem mobília,

tem banhos quentes e frio*, luz ele-
ctrica c iodas as coniniollidndes'. Rua
da d.apa 95. C45.ÍJ F) I!

ALUGÍAM-SE 
a

quarto; ira ri
15$ c 10$, utu hom

quarto; ira rua 
'Prudente 

dc Mo-
i'ac3 n. 119, cm Quintino Bocayuya".
trata-se na csiruina. (4-117 1*) J

ALUGA-SE 
um quarto com, janella,

entrada independente, mobilado ou
não, com ou sem pensão; 113 rua Tay-
lor 11. 47- (*l«4 10 J

A LUGA-SH um bom quarto, bem
iXmòbilaMo e com pcnsâoi em casa
de famil-ã, a nío^os solteiros ou casal
sem fillus: na rua Rezende n. 7.1.

(4614 F) R

Cattete, Laranjeiras,
Botafogo e Gavsa

A 'LUG.A-SF, uma easa
Xi.ral Polydoro n. 63
avenida Kio Branco n.
com Raul Ilcrnardes.

na rua Gene
Trata-se na

12ÍÍ, sobrado,
(4381 C.) R

ALUGA-SE 
por 142IS a

da ladeira do Ascurra ,.Agi-.as Férreas, com jardim,
•nascente e pomar; o cliav
o vigia da casa 1

boa

cm obra

casa
130,

agna
eslá com

lado.
(43SS C) R

A LUGA-SE uma bonita casa á rua
aVD. Marciana n. 5. ,trc; quartos,
<luos salas, gaz, -elccPricidade, çaraotetc, i20$ooo. (-1392 G) lt

,4 I7UGA-.SE um quarlo mobilado,
i-JVcoin cafe pela manhã; na run Cas-
siaiia 11. si, (4241 G) F

A LUGAM-SI! magníficos commodos,
¦/"Í.U càyaMiciros -e moços do commer-
cio, na confortável avenida Commer-
cio, na rua Christovão Colombo n. 38,¦próximo no largo do 'Machado; trata-
se com o encarregado, a qualquer
hora. (411OG) J

ALUGA-S 
li

qualquer
tarioi da

uma loja,
negocio; na

Pátria 3S.

própria _ para
rua Vol uri

(4023 G) J

A LUGAM-SE onsinlins n n
-íXAvenidn dn Cüorin, run do
Cattetc 123. As chaves 1111 cn-
sa 15. Tnita-se com Paulo
Passos & Comp., run Santa
Luzia ... 202. G

A LUGA-SE por 140$ a casa da .rua
rlXidicral Mcnna llarreto 163-V.IT;
trata-se na rua da Alfândega 11. 12.
Peixoto » C. (4023 Cl J

A ILUGA-SE por 132$ e bom fiador,
Aa casa da run Leão 11.; 64 (La-
ranjeiras), tem ca/, c electricidade; as
chave 1 no n. CO o para tratar na rua
da Cattcte 2C1. 403t<'.i J

AJ.UCAM-Sli a
^"Vros de tratame

casal 0:1 cavalhci-
iln, uma magnífica

Ia e v.m bom quarlo. independentes,
próximo nos banhos do mar; na rua
lltiarquo de Macedo 36. (44t-|G) J
ALUGA-SE na rua General Polydo-

xl.ro n. 2n, avenida, uma casa com
dois quartos, duas salas, cozinlia c ele-
ctricidade; trala-se na rua da Passa-
gem «11. 28. (442; G) R

p.-edio re-
ainda não babi-

tado da rua Capitão Salomão n. 74,
largo dos Leões, próprio para peque-
na familia de tratamento; chaves 110
mesmo e trata-se na rua da Cande-
laria u. 91. com o er. Carvalho.

(.i6.li q- s

ALUGA-SE. 
para casa de familia de

tratamento, uma . perfeita lavadei-
ra e engommadcira; na rua do Catte-
te 214. casa 1. (4484 Cl M

A LUGA-SE uma cnsn parn
-rt-pequenn familia, ua run
Visconde de Oarnvellas 11. 50;
trata-se 1.0 predio. (lt 4418)

nililBil!!!ll!lllll!i:iK!lliiaiíBieBI!in![Bli
•1Ü DEITAR...

TOMAE UU CAL1X DE\

\ Guaranesia
mmmmmmmmmmmi
ALUGA-SE 

uma tala confortável,
para descanso, em - casa de senhora

só; rua Gloria 1.2, tob. (1840G) S

A'LUCA-SE 
o píedio assobradado

.da rua Ncrjr Ferreira n. 86
(Cattcte), pintado ¦ e forrado de no-
vo, com s quartos,; 2 -salas, porãohabitavcl e mais dependências e cjuiu-
lal; com instaUação clcctrica. As
chaves estão na mesma rua, na pa-daria defronte; trata-se com o sr.'Mario Basto, á ru» de S. Pedro 35.
Tel. Norlc 39tS. (2798 O) J

A LUCA-SE com mobilia e pensão,xl,ca3a dc respeito, commodos, a ca-
sal sem creanças ou cavalheiros dis-
tinclos. Buarque de Macedo, 17.

(3813 G) J

ALUGA-SE. 
por 200$ mensaes, o

sobrado da rua Voluntários da Pa-"1 271; trata-se -na casa fcrrairens.
(4702 G) S

ALUGA-SE uma esplendida
¦^"*-cnsa, acabada de novo, pro-
prla para familia de trata-
mento, sitnadn íi rua Conse-
Iholro Ilcnto Lisboa 48(Catte-
te), com todos os requisitos
indispensáveis, podendo ser
alugada com 011 sein contrato;
tratii-sc 111. run Buenos Aires
... 48, escriptorio de Navio
& Eimes. (1231) G

ALUGA-SE 
a casa

Clemente
da avenida
sr. Moraes.
11 1I2 ás 4,

da rua de São
ioi; cltavoi na casa 3

junta, e trará-sc com o
praça Maná io, das

(4217 G) J

A LUGA-SE. por 88s uma casa. com
xi.bt.ns accom mo 'dacões e grande
quiuial; na rua do Cattetc 214,

(.1613 C) R

A Ll'GA-Sli uma casa. por 152$, com
1\.A quartos. 2 salas c grande quin-
tal; oütfY. por 1,12$. com 1 auartos, 2
salas o erande quintal na rua do
Cattete 214; outra, cor 122$, na rua
Bento Lisboa 8g, com £ Quartos, 2 sa-
Ias e Rrande área; outra, dc S^$,e ou-
tra, por 61$. tem grande quintal.

(4612 G) R

A LUGA-SE nor 120$. o predio 332
ÜLda rua Real Grandeza; tres ouar-
los, duas salas, cozinha, electricidade,
etc; as chaves, por favor no n. 330;
tratar, General Polydoro. 272.

(4C01 C.) R

A LUGA-SE, por 223$. o predio
XVrua Visconde Silva 81; chavis
rua Conlc Iraiá i?o; -trata-se na Com-
panliia de Administração Garantida,
rua da Oüitanda 6?. (.1410 G) R

A LÜGA-SE a casa da traves-
^»-sa Muratori 41; ver das
10 ás 15 horas. (.14192) E

A LUGAM-SE pequenas casas, paraXÍ.famlHa, na ma S. Clemente n.
to.i. c rua do Manjucs n, 7. lareo dos
Leilcs; trata-se com Antônio Moraes,
braça Maui n. 10, das 11 1I2 ás iii
horas. (4221 C) J

A LUGA-SE. cm casa de família, uma
Xi.boa sala dc frente para iardim,
com pensão, para dois rapazes, por
120$ cada um; rua Andrade Pertence
11. 32 (Cattcte); tclcphono 11. sioi.
Central. (4213 C) J

A LUGAM-Sli excclicnles commodos,
xiliuohilados e com pensão, cm casa
dc familia estrangeira; ú praça do Via-
mengo 70; telcplionc Central 5780.

(4627 G) J

TíiVcA-SETIpõr 320$, em
•^*-I!otiiforío, o predio n. 100,
da rua d'Assumpção, para fa-
niilia de tratamento, com 5
dormitórios, grande quintal e
luz clcctrica. (J 4643) G

A LUGA-SE, em casa de familia. cs-
¦TMcndida sala de frente, mobilfc-
da; rua Silveira Martins uo. '

(40SS G) R

A LUGA-Sli na Pensão Rio Branco,
.tiniu esplendido aoosento com linda
vista para o mar, ricamente mobilado,
.1 casal 011 cavalheiro de ttaUimcnto;
Palacele Fialho, rua Fialho 20. Gloria

(.1650 t.) S

A LUGA-SE uma casa parn
•fl-ppqucnn familia; na rua
Visconde de Carnyclliis 59,
llotafogo. Tnitu-se no proilio.

(I? 4592) G

Leme Copacabana e LeMon
4 LUGA-SE uma liilda vivenda, dc

il-,.!ois pav.imentos. construcção recen-
te com todas as commodidadcs; /rna
praça Vinte dc Setembro 11. on (Le-
me); trata-se na mesma ou lelenhone
20S1 No.lo; nreco razoável, (147SIDM

A LUG ¦*. SE uma esnacosa. nova c
iXconfortavel casa; nreço 170$. r.a
rua Gem ral Contes Carneiro 11. MS;
chaves na padaria dó ponto dos hon-
des do Ipanema; trata-se na rua do
Rosário 11. 139. 2" andar. (45*1-1 ">''-

A 'LUGA-Sli o bom
XXIpancma n. oi.

prcài'" da rua
(4Í27H) J

TTMA senhora dc boa educação de-
t !,ejn enipregarse cm casa dc

b -t í.unili.i, como dama de coinpa-
r- í.t o para algumas costuras; Infor-
ntdçôcs à Avenida Mem dc Sá. <o.

R .t-;-:
7>.<!¦.(. l?.V>r, de um rapaz de t2.*. ü 15 o:u>nç, de toda n cónüança¦1 '"Jf-" diriamente a limpeza de
fvrv¦¦.-..=. lla-c c.isn, c.-.ini-h c pe-<•,••,:¦.> ordenado. Um GariboWi nu-mero ioo. altraa ai Tijuca. K á<07

PRECISA-SE dc uma boa crêãdãJ. pira todo crvlço. rv.a l'-,-:-.Jtattos n. .10. T
T>!*lECt3A*SE de nnu cri.t!; pnraII. civcíra carrumadcir.i| preícre.sc-Ti-,-'.' :cz. á rua Barão ds Üb.i ::-
üidd.>.-i Lcbo. S jt-üt,

E SViOLESTIAS DO PEITO usem sempre o"XAROPE DE GRINDELIA"
de OLIVEIRA JTT3KTOJES.

Ji^oaejL-Oso CALMANTE. TÔNICO K EXPECTORANTE
S_ Pedir e exigir sempre:' GEJNDELIA 0LIVB1H.A JUNIOR"

^^4». A' venda em miaiper pliannacia e.- rirogaria- Araújo Fraüas & c. - Rio de Janeiro

ALUGA-SE 
por preco

optimo arnrazem
de n. 79; trata-se
botequim ao lado.

módico, o
da rua da Sau-
e as chaves no

(44*01) R

ALUQA-SIv 
por preço barato, boa

casa com tres quartos, duas
oui 111;

Cardoso Marinho
•Prau ronnosa.

salas
1 rua

escriptorio,
(3620 I) S

ALUGA-SE 
por preco barato, boa

casa com dois quartos, duas salas
c bom quintal. Informas» na rua
Cardoso Marinho n. 7, escriptorio,
Praia Formosa. (3627 D S

ALUGA-SE 
uma grande casa, na

rua da lAmerica n. 34, tem tres
andares, da boa renda, para commo-
dos e armazém para negocio, aluna-
se por 300$; trata-se na rua General
Canabarro 271. (3303 I- b

ALUGA-SE 
uma boa a'cova, em

casa de família, a moco solteiro;
informa-se na rua Comnicndador Leo-
nardo n. 40, próximo áo Cáes do
Porlo. (4:3(1 D R

ALUGA-SE 
.por 172$ cada um, os

espaçosos prédios da rua Conse-
lhciro Pereira Franco ns. 48 e 52,
Io o 2" andares, com quatro bom
piiartos, duas salas e dependências,
illuminados a luz eiectrica; trata-se
na rua da Alfândega n. 86, sobrado
e os chaves estão no 11. 56.

(4225 I) J

A 
LUGA-Sli uma cisa. com duas sa-
Ias. dois auartos e .grande quintal;

na rua da America n. 0$) trata-se na
rua tle 'Santo Christo, 147. (45IÍ4I) M

Catumby, Estacio
e Rio Comprido

A LUGA-SE uma boa casinha, den-
IVtro de uma chácara, ocm quarto,
sala de jantar, cozinlia, com água
nascente; na travissa do Navarro n.
35 antigo; informações na mesma tra.
vessa 11. 81, venda, por favor.

(271 J) J

ALUGA-SE 
uma casinha com sala,

quarto e cozinha, na rua Fallcte
n. 28; oara informações, na venda. _

(270 J) S

.» LUGAM-SE uma boa sala c quar-
iILtp de frente juntos ou separados,
cm casa de familia som creanças, com
entrada independente; na rua de São
Luiz n. aj; para ver e iratar. na mes-
ma. (4Soo J) M

ALUGA-SE. por 200$. o oredio a
rua Barão dc Sertorio aS; chaves

rua liarão dc Itapaaipe 143; trata-se
na Canioaiihia de Administração Ga-
tantidã, Quitanda- 6S. (4421 J> R

ALUGAM.SE 
boas casas, em

I
Ca-

.tllinby; tr.ita-se á rua Magalhães 21.
(4ã0i J) 11

ALUGA-SF, 
tuna casa para pequena

familia, muito -próximo do largo
do Estacio; informa-se na rua dc São
Christovão n. 27, armazém, onde es-
tão as chaves o trata-so na rua dc
S. Pedro n. 60, armazém. (.|6nJ)R

ALUGA-SE 
um esoaçoso quarto, pro.

ximo ao bonde de 100 rs., a dois
rapazes do commercio. em casa do fa-
niilia estrangeira, sem creanças; rua
Navarro 70, Itapirii. (4200 J) J

ALUGA-SE 
a casa assobradada da

rua dos Coqueiros n. 20, toda rc-
formada, com boas nccominodações,
luz clcctrica, bondes á porta, etc; as
chaves estão na rua ltapiru' n. 7,
onde se informa. (4401 J) R

A LUGAM-SE as casas rua Padre
_ .Migualino ns. 25 c 25-A coin cs-
plenilidas acconimodaçõcs para pequena
família de tratamento; as chaves no ar-
manem do Pnvoj trala-se na rua de
S. José n. 78, sobrado. (3822 J) S

HADDOGH LOBO E TIJUCA
ALUGA-SE

uma casa na 15. Nova
Tijuca 159; quintal, tanque,

..(dependente, banheiro, etc; aluguel
40$; as chaves com d. Albina no 1O7.

(397» K) R

ALUGA-SE 
a casa n. .lt da- rua

Aguiar. As chaves estão, por fa-
vor, 110 numero 33 da mesma rua,
onde sc traTa^  (S 3.696)- K

ALUGA-SE 
uma casa á travessa

Iilisi n. 16 (travessa da rua Vis-
conde dc 'Figueiredo); os chaves cs-
tão 110 II. 18. AlUgllCl, !I2$000.

(3630 lv S

ALUGA-SE 
o pequeno sobrado da

rua ''.'onde de Bomfim 05 *, trata-se
na loja. (4133 K) B

ALUGA-SF, 
a cosa

n. 15, com dois quartos duas sa-
da run C.ratidão

Ias, cozinha
ma ma

c paz; trala-sc na mes*
11, .Muda da Tijuca.

A LUGA-SE o casa II da praça Sacnz
xYlNif.a. 13; chaves ua casa VIU, e
trata-se r.o Café Jeremias; rende 100S
c taxa sanitária. '(44G6 K)J

A LUGA-SE uma casa nova* travessa
fm-S. Salvador 42-A. (4307 K)lí

predio da rua Conde
omfim 791 com g quartos c

bom porão; chaves 110 açouguc, e tra-
ta-sc na *ua Moura Jlriio 10 (4437KJR

ALUGA-SEde Bo: 
"

A LUGA-SE a casal ou pequena fa-
xA.milia decente, rua liarão do Ama*
zonas n. 146, por 93$, com cinco
commodos, fogão a gaz, dluz elcclri-
ca; as- chaves eslão 110 n. 6, foi Ioda
fingida. (4395 K) R

da

LUGA-Sli umn conforlnbilissima
.ca-a da rua de Santo Henrique

118. Está aberta, da 1 ás 4 lioras
larde. (4649 K- J

A LUGAM-SE. com pensão preços
Ximodicos a casal ou rapazes, lim-
pos c arejados Quartos; rua Haddock
J.obo 06. Í47o.t K) S

ALUGA-SE¦de ' pro?lando-se para cran-
familia, o enorme e confortável

sobrado da rua Conde dc llmiifini 240,
próximo 00 Arasão; as chaves estão na
loia "Chamariz S. ThiricoV. (3tJ4(iK)S

A LUGA-Sli por 303$ o predio á rua
XÃSalfindo Zcnlia n. 27; chaves no
•armazem próximo c trata-se na Comp.
tljt' Administração iCcrahtLdn, á rua
da Quitanda 08. (4421K) R
¦¦IJBSIMa^WJJKIJr**»»»»»»^^

S. Ghrisfovão, Andarahy
e Villa Isabel

A LUGA-SE, por 110$.a casa n. 43
XLda rua Costa Guimarães Retiro da
America, S. Christovão; bondes de S.
Januário; as chaves cilão na venda, cm
frente. (J032 L) J

Wm
A TíUC.A-ST? uma ?uper!or casa,

XXconstrucção moderna, própria para
familia dc tratamento com 3 quartos,
2 salas copa, cozinha, banheira es-
maltada com apua quente, despensa.
W.-C. para creados luz .clcctrica c
bom quintal; rua Paula Brite 7°; cha-
ves no 66. Andarahy Grande; atUfittel
Í40S000. (57.10 L) R

«1

UNIFORMES MILITARES
Coma, Azevedo Alvei

_ RUA iTDLIO 0ESAR N. 63 —*— RIO PB JANEIRO
Fabrica uniforme» para o Exercito, Marinha, Policia, GuardaNacional, chauffeurs c Linhas de Taro, Sociedade» de Musica ef

Bandeira». Também vende a matéria prima nara a confecção dos
M mesmo». — Telephone jiii, Central. y

AI.UGA-SF, por t8o*j o sobrado 60
da Tua ds S. Luiz Gonzaga; tra-

ta-se na rua da Alfândega n. 12,
Peixoto t C. (4024 L) J

A'LUGA-SE 
a easa da rua Guima-

rães a. 57, perto do prado Jo-clcey-Club (bonde de Cãscadura), com
tre» Quartos, despensa, copa, banhei-
ro, jardim, luz e'ectrica, etc; as cha-
ves estão n n. 43-!; c trata-se na
rua de S. Christovão n. 605.

(3434 L) S

ALUGA-SE 
bom e novo sobrado,

por 140$, com 4 quartos, 2 salas,
lur e lectrica e gaz, junta, grande ter-raço, boa banheira esmaltada e todoconforto; rua Barão do Mesquita 738.

(3942 I.) J

AIíUO';.. 
Sií um armazem. esquina,

com iO portas, junto á um cine-
ma; serve para um botequim e mais
cafe caneca, podendo ainda suhlocar 8
portas, querendo; preço 180$; rua Ba-
rão de Mesquita 642. (3941 L) J

ALUGAM-SE 
» cím», na rua Cha-

vos Faria n. 114. sendo uma com
2 quartos e duas «alas, por 100$; outra
com «ala e quarto. 45Í; trata-se no
n. iiS. (2735 L) S

ALUdA-SE. por 110$, a boa casa
a rui Gonzaga Bastos 73, bons

commodos, electricidade e terreno;
chaves 71. e trata-se Uruguaj-ana 116.
das a ás 3. (.1071 DR

Corrimentos
Curam-se em 8 dias com

Boa 1 de Setembro, 188

ALUGA-SE 
a casa da rua Maior

Fonseca n. 25, S. Christovão, com
5 quartos, 2 salas, luz eiectrica c mais
dependem ias para família de trata-
mento; (rata-se na rua da Quitandan. 195. onde estão as chaves.

(3877 D R

ALUGAM-SE 
os predios da rua

Conselheiro Johim ns, 19 c 31, com
bons commodos, jardim c nuintal cran-
dc; trata-se na rua liarão do llutn
Retiro 11. 119; aluguel gi$ooo.

iMIPiftTirMOI A difijn-so & caixa do Correio
¦¦rW I blIVIH UJ47 _ Ri© do Janeiro —
Enviando o nome, residência e o sello pnra resposta.—
OURA RÁPIDA E OARAJiTIPA —- BRATI8.

ALUGAM.SE 
casas pintadas e for.

radas de novo. com 2 quartos, 2
salas e todas as commodidadcs; á
rua Visconde -de S. Vicente 84» An-
darahy; chaves na casa i; preço 71$.

(3459 L) J

ALUGA-SE 
por 180$ uma casa, na

rua Salgado Zenha 84, com Ires
quartos, duas saias, salcta, banheiro,
com banheira, quarto para creados,
quintal, etc. As chaves á ma Viscon-
de de Figueiredo 11. 107. Trata-se á
rua Theophilo Otloni 11. iOO. Tel.
2399 Jíorle. (4513 L) R

¦!iBí!!BIIKI!BIBK»!nil!llin
A'S RUFEIÇOES... §

UM CALIN Dlm

1 Guaranesia |^ 
¦HiBiiiHiiiiiiaBiiiBiviil

ALUGA-SE 
a casa da rua General

Canabarro 19, nova. illuiiiiiiada a
luz clcctrica. com optima saccommo-
ilações, bom quintal, porão habitavel,
pela quantia mensal de 200$; trata-%c
ua mesma rua n. 32. (4433 L) R

, A LUGAM-SE os oredios da rua Ba-
xArão (h Bom Retiro, com bons com-
modos, (iiiiiital grande luz eiectrica;
trata-se 110 n. 119; aluguel qi$ooo.

Í3723 L) S

ALUGA-SE 
o predio da rua Barão

do Bom Retiro n. iro. eou* .spaço.
sos commodos, quintal c illuminação
eiectrica- trata-se 110 mesmo; aluguel,
naSooo. (3124 I.) S

ALUGA-SE 
por 135$ mensics, es-

paços! armazém, na rua S. Luiz
Gonzaga ti. 13J, recentemente construi-
do. prouno para qualquer negocio, de-
posito ou fabrica, com grande chaca.
ra; chaves no 134. sob. (3O59 L) J

ALUGA-SE. 
em Villa Isabel, á rua

Luiz Barbosa n. 85. com bom ter-
reno, locar alto e salitbrc. excellcnte
casa para familia de tratamento; tem
luz clcetria e gaz. e boa instaUação
sanitária; chaves na mesma rua n.
106, -armazém. (374O D S

A 
ILUGA-SE por 160$ o sobrado á
run dc S. Christovão, 197; cha.

ves no lloulcvard de S. Christovão,
80; trata-se na Comp. de Administra-
ção Garantida, á rua da Quitanda; 68,

(4l22 D R

ll!!lllllillllli!IIBIini!!illllBSIIIlll!llllll!lll!!9B i!B!!ll«l!ll!»:llllilll*ai!llll!lllili!i:«!í!«J
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Casa Timbyra
G4 - RÜA T>A O A RIOCA - 04

Junto no Cinema Ideal
I Grande .variedade cm borzeguins para sc-

nhora, últimos modelos, a
• lOf j 188000, 308 e 338000

a titulo do reclame
Pereira Junior A Comp,

mmmmmmammmmmmmnmummmmmm

\i / I

^ \__j_
__m*r / ___\ méL. J v |

ml
A LUGA-SE um bom predio. com

XVbom quintal, em local vistoso c
arejado; perto tem bondes, tres, mer-
cado, etc; rua Ilamlica n 29: trata-
sc no 11. ou no Collogio llelios V.
Isabel. (413O I.) R

ALUGA-SE 
o predio do campo dc

S. Christovão n. 133; trata-se na
rua liscohar 81, armazém. (4.198 I,)R

fv

jiJdo qualquer natureza e
adores cm geral. — RHEÜ-
^MATINA — de AdoI]il.o
ijiVíiscòiíccilds. r— 37, rui.
|da Quitanda. (S 3834)
;ft:$:e!6:-7:rif:-r!$K:r^5'e:5!9:-7:í:?fô

ALUGA-SE. 
por 162$ monsaes, a

casa n. 725 du rua liarão dc Mes-
quita; clií.vcs na uadaria próxima á
111.1 Leojioldo 19, e trata-se áá rua da
Alfande.n g8. com o sr. Maia; tele-
plionc 1870. Norte. (4140 L) J

ALUGA-SE 
por 200$ a loja do

predio á rua de S. Christovão,
107; chaves no lloulcvard de São
Christovão, 86; trata-se na Comp. de
.Administração Uirantitla, Quitanda
n. 08. (4420 L- R

ALUGA-SE 
por 76$ o predio á Tua

Tenente Costa n. 195; chaves no
«1. 199; trata-se iiaTComp. dc Adrhi-
Jiistração Carantida, á rua da Qui-
tanda, 08. (4418 L) R

ALUGA-SE 
por 61$ o predio á rua

liuila Brito n. 141; tmta-se na
Coinp. -tle Administração Carantida, á
rua da Quitanda, 08. (4417 'D R

ALUGA-SE 
boa sala de frente tebons quartos; na rua Coronel Ca-

brita n. 57. 'S. Januário. (4O9O L)ll

ALUGAM-SE 
casas por 80?, com

dois quartos e duas salas, na ave-
nida dc S. Christovão n. O2.1, ponto
dos bondes dc cem reis. (419SDJ

ALUGAM-SE 
na Terra Nova. qua-

tro casas por 80$ mensaes, todas
ellas, tendo uma destas^ armação c
para negocio; «na rua Souza Freitas,
iote 11. 3; trala-se na rua da Qui-
landa 34 e 3O, loia. (4199 L) J

eiiiiiBiiBiiiBaiiiiiBiniiiiiiaicniini!!!!
Ü Coração Coração do
¦ normal bebedor
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A CURA DA

EMBRIAGUEZ
c rápida e radical com o
SALVINIS e as Q^g
fli» SaiifÍA formulas doae oauae, ir_ Cull,,a
Cruz, com 16 annos de pra-
tica dessa especialidade. Ven-
dem-se nas drogarias: PA-
CHECO, rua dos Andradas
45 — Rio. e Baruel & C.\
rua Direita 11. 1 — São
Paulo. (A 7181)

B:i&::'!Hí!M:!1H:!!!B:!»1!iI!:!1T Bi! IBSÍH!,
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ALUGA-SE 
boa casa assobradada,

com j quartos, 2 boas salas, cozi-
nha. porão habitavel, Rrande terreno
arborizado e todas as commodidadcs;
aluguel ri2$; chaves á rua Chaves
Faria 72 armazém Cancclla. S. Chris-
tovão. 

(1022 
L) J

SílIBlIiilBIlfliiBilBiniiailflillilBlIlllBlliili-

CHA' DE MINAS 1
B (Legitimo Chapeo de Couro) M
w Dcpoiito: Rua dos Ourives 54 U

¦ ¦»¦¦¦¦ a *3 BB

ALUCA-SIi. 
por 80$ boa casa, coin

grande quintal, electricidade, etc;
na rua Esperança íi; chaves no 5,1!
bonde S. Januário. (4413 __\

ALUGA-SF, 
uma casa, 120$, na rua

Pereira dc Almcnda n. Si; trata-so
no Sobrado. (I3QQ L) R

A LUGA-SE a casa n. 134 á rua
rilViscondc dc Iraiiiaraty: as chaves
no armazem próximo. (45'4 *>) J

A LUGA.SE uma boa casa. com 2
XXiiitarlos 2 salas. 1 salda c bom
quintal, á rua Dr. Garnicr 53! aluguel
132S; aciiaoc abcria das 9 as 4 horas.

(4244 D lí

ALUGA-SE 
por 61$ uma casa com

sala, quarto, cozinha c clectricida-
de; na rua Bomfiin 191. S. Christo-
vão. (4219 L) J

ALUGA-SE 
por 182$ o confortável

predio da rua Tavares Guerra O7,
com quatro bons quartos, duas Sa-
hs c dependências, perto dos banhos
de mar; trata-se na Companhia I;di-
ficadora, á rua General Gurjão 11. 4,

(422O L) Jonde eslá a chave.

A'LUGA-SE 
o magnífico predio da

-rua Ceneral Gurjão n. 149. si-
iltado cm local elevado, completaincn-
te isolado, -perto -dos banhos _dc mar,
lendo duas grandes salas, cinco es-
paçosos quartos, banheiro de ' agna
quente e fria. e dependências, illurni-
nado a luz eiectrica. Foi receuiCir.cn-
te reformado; a chave está na Com-
panliia Kdificadora, á rua General
Gurjão n. 4, ondi se trata.

(-l-*-V L- J

ALUGAM-Sli por ur? o predioil; 13 da ladeira de S. Januárioilhimjiiíido a luz clcctrica, tendo dois
magníficos quartos, duas espaçosas sa-
Ias c grande quintal c dependências;
as chave-? estão no 17 c trata-se -na
rua da Alfândega 80, sob. (4228 L)J

A. salvação dos Bezerros
A "FONTE LIMPA"

E' o unico remédio veterinário que
cura a diarrhéa destes, e desinfecta os
intestinos do gado vaceum. — Deposita-
rios no Rio: Alfredo de Carvalho 6i C.
R. i" de Março, io.

,i LUGA-SE, em casa de familia,
-fí-utna saia independente, a tuna ca-
vaHiciro, e um quarto a uma sonho-
ra; rua Gccnral Silva Telles 17. An-
darahy, (.iSao I.) i

£%J
A 

LUGA-Sli n predio á
-lvraneíscd Xavier n. «'

rua de São 1 \ J_VGA-SB á 1*1111 Sete de
pularia d«1SU"e -to- f^Scteiiil.vo 191, loja, parte

t.vse á rua do Rosário 11. 14O — J (1.1 mçsilin, pnra oflililin dç
"•'"fo ,-\!!!l."'c:l- .. .i -, W costura ou congênere: trata-se
A LUGA-SE o r-rcjio a rua Torres- ,„..o„„, ii__ <*"o-, , r-rillomein ti. 23S, casa da írcr.:c; ,,ft ""-S"1». (5> «><-l) *'

as chaves e^tão na casa dos fundos 
c trata-se á rua do Rosana :i. 14"- _ LUGA-Sli um hntn
nanei Alliança. (E) /Acntra-
AIsUG.V-SE 

o predio á rua 'Maria família;
Rugwiía ,n. 3.t (Bot#'fogp); as |

chaves estão no armazem da esquina
e trata-fce á rua do liopario n. 146.

ALUGA-SK 
o predio á rua Sena-

dor Josi Bonifácio n, .-,- (To-
dós 03 Sautos); ns chaves estão no
predio vísinlto dc n, 35 < trata-se
á rua do Rosário 11. 146 —¦ Banco
Alliança. (E)

A LUGA-SE o sobrado il.i rua da
x*LCón«t'tuiçãò n. 42 com sele q-.nr-'.¦•:-, e djas salas; e«r.~. ver. do meio-
ela as 5. Un9 E) S

quarto, com
independente cm casa de
avenida Passos n, 41.

(1617 ti) j
*. LUGt-SE o sobrado

xi.tcml.ro 185:
Ia rua - Sc
(4715 li) s

,1 LUCAM-SJ3 duas boas salas, cm
x"Vi;:sa de família, com ou sem ren-
iãd. com ou sem mobilia; rua Marc-
ihal Floriano reixoto ití sobrado.

(4Í02 E) JI

A LUGAM-SE optiinos o
XXvos; nreço rcdurtdo: r
sUtÜicão iO, sobrado.

A LUGA-Sli por 140S o esplendido'•
xXsobrado da rua dc S. Clemente
11. 8;; chaves uo n. 4S. onde sc traía.

(4449 G) .1

i I.UGA-SE um quarto mobilado, ,
ücom luz clcctrica c independente, 
por preço módico, á nta Buarque de '
Slacedo u. 41; pafa tratar das 4 eni
deante. C3O31 G) .1

A LUGA-Slv, por 140$ mensaes. a
A.Vc.isa Hta á rua Dr. Souza Lima n,
."ío, Copacabana; com bons commodos,
luz clcctrica ò proxini, dos banhos de
mar: trata-se ;i rua i" de Marco n.
llfi, sobrado. (,|;SS II l R

AT.rOA-SR n casa da imn
. . n. U.", n fnniilin dc

tratamento, com fi salas, 5 '

quintos o mais comniodida- j
iIcí-, Trata-se mcslti rcilncção !
com o sr, Duarte FeliJí. I

1:11
Tomo TEITOIÍAL MA-

REN 1Í0
Una 7 de Setembro 1RG

t LUGA-SE pnrX4.duas falas, tre
1.00$ hoa ca-^a coin

quartos, p.a/. cie-
A LUGAM-SE uma saía c quarto de | ¦ctricidade, cv todas as depetulcucias ;

rias. no- 1 .Üfroiite. p-.ra um casal, cora serven- na rua Pereira Passas n. .iS, Copa-
da Con- (ia na cozinha c quintal; prc;o OoS; cabina. Informações á avenida Atlan-

(.1493 li) 11 I rua da Passagem 243. (4491COB ' tica 76a. (3539 ti) R

í ,i I.UG.-VM-SE ns casas da rua
i-íi-T). Mnvin 71 (Aldeia Cam-
liistai, transversal á rua Pc-

I rcira Xuiies, novas, com dois
| quartos, 2 salas, cozinlia, ba-
uliciro c tanque de lavagem,

' totliis os commodos illiiininn-
dos á luz eiectrica. As cliàvçs
rio local. Trata-se na run Ciou-
çalvbs Dias 31, próximo da ei-

i dado, n poucos passos dos
bondes de Aldeia Campista,

I cuja passagem em duas se-
cções é de 200 rs. Alugueis

! lÒOrj! e 110$000. L

j A I.UGA-SE. por 220S mensaes e
XVtaxa. a casa nova. de sobrado, à
rua fc" de Dezembro n St. tendo, no

1 pavimento superior, 4 bons quartos,
i bom quarto de banho com banheira
| servida por água quente c fria. lava-
| torto e W.-C. c uo inferior, salas do
, visitas c de jantar, cona. cozinlia, dç>-
[pensa; W.-C. c uni quarto; para in-
i fónnaçõis, á mesma rua n 110. e
i lrr.ta-sc á rua TheóDÜtlo Ottoni 11. 45,
I sobrado. (8jss I.) A
I ** —

A LÜGA-SE por 140$ mensaes e
Ataxa, a casa 2 da rua 3 de De-
zemuro n. ro. com duas salas, cinco
quartos r mais dependências, orestan-
do-se nara duas famílias, com duas
entradas: para into.maçües. á mesma
rua n. ilo, c trata-se á rua Theophilo
Otloni s. «3, sucrado. (8324 L)A

A LUGAM-SE casas na Villa
¦tt-Itosa, á rua Delia de São

]joão 259; as chaves na qui-
tanda n. 257; trata-se na rua1 do Hospicio 01, sobrado.

;  (,I 3120) L

í A d.UGA-Sli no lAi-.darahy, aluguel
I /Vliarato. uma boa casa com bons
i commodos para familia, na rua Sou-

I z.i Cruz ..;. a dois minutos do bonde;
| as chaves estão na casa junta e tra-
I la-;c na rua da Quitanda n. 118.

(4:3; LT R

ALUGA.SE 
unia casa á rua Costa

Lobo 103; 3 quartos, 2 salas, ele-
I ctricidade; aluguel 91$; trata-se rua

Jockey-Club 103. (4380 I.) li

ALUG\-SE o predio da rua Rufino
-fliie Almeida 56; as chaves no 5,,c irata-s.* rua da Quitanda 131.

(1230 L) J

MOVEIS a PRESTAÇÕES
72 - Quitanda - 72
— Ai TIXTO & c. —

A LUG V-SK uma linda casa, com.iiforrr.ç/jcs novas c pinturas tendotres boiis quartos, dito dc banho, combanheira c "hidel" na rua .Torgelimlge n 30. próximo do Boulevard;
só se aluga á iamilia dc tratamento;
trata-se r.a rua do Hospício 75. (L)

A LUGA-SE uma pequena casa áiVrii,-. Senador Kabuco n. 220; preço
41S0C0. (4682 L) RmCOLLIBIO MIM

(NOME REGISTRADO)
¦ISaB^a a inflamm-siçâo e §suí*-

gpçdes fg-os oSihos

C5itS3 o tí-rossãi^ias

ALUGA-SE 
a boa casa da rua Soa.res Bo. S. Christovão; as chaves,

por favo.-, no 64; trata-se ua rua Gon.
çalves Dias 44, Caie Papagaio.

<37-*4 t) S

ALUGA-SE 
uma excelente casa, iiiuu

to atvjada. co maccomniodaçõcs -pá*
ra familia, todo o conforto, luz clectri-
ca. dois iiitiiuaoi e área; rua S. I.ui»
de Gouziga 11. 342; iiiioriua.se no 344.

  0*4-7 L) a

ALUGA-SK 
o predio da rua Felippe

l amarão 44, Villa Isabel, contendo
duas salas -dois quartos cozinha, quin-tal c entrada ao lado; os chaves acham-se com o proprietário 11:1 rua Santa
Luiza 24: aliiRiiel 101$. (36^2 L)S

A 
LUGA-Sli por nj$ o predio da
rua Pereira Nunes n. $2, com

tre*» quartos pequenos, duas salas,
Kaz, o jardim; Irata-se uo n. 4S.

U ?ií.| D J

ALUGA-SE 
uma hon casa com

duas talas, dois quartos, cozinha
c quintal; na rua Souza Franco, 123.

(457S I.) R

A IiU.GA-SR a easa da rua
-^Souto Carvalho, 62; as
chaves por favor ua n. GO, c
(intii-se na rua do Ouvidor
n. 94. (4111 J)

A 
LUGA-Sli por gni a casa 113 d»
rua Ur. Ferreira Nobre (Meyer);

chaves no n. m, tendo porão habi-
tavel; trala-se na rua Rodrigo Silva
n. 10, 2» audar, entre Asscnihléii e
S. José. (.|,u6 M) J

4 LUC.AM-SH, com carta dc fian-^Xca, boa» casas para moradia, na K.
Ramos, a ;o$. 611$. 65$ e 70$; têm
água. luz, W-C. e (juintal; Irata-tte
110 incsinn losar, a "Villa Andorinha",
onde «tão as chaves. (.1.14.1 M)R

A LUGA*>SK cm casa de familia um
¦Tl-quarto com pensão, a um casa.
de tratamento; na rua Dr. Dias d»
Cruz 237. Meyer. (|Oi'M).\

ALUGAM-Sli 
cootorlavcis casas, de

41$ a 61$; trala-sc com Alberto
Rocha, rua Cândido Ilenicio 502, Ja-
cardpatrttã. (.IM-*- M) J

ALUGA-SE 
o predio da rua Con-

selhetro Ferraz 88. duas salas. 4
quartos p bom terreno; chaves á rua
Càbüçti 4"-A, c trala-se â rua Dias da
Cruz g6; aluguel 1125. (,1027 M)J

ALUGA-SIÍ, 
por r6o$. o predio no-

vo, n. iã da rua Francisco Ma-
uoelf K; do Riachuelo; 6 quartos, 2
salas, electricidade; trala-se i\ rua Vi-
clnr Meirollcs 32. (3144 M)R

ALUGA-SE, 
a rua Francisco Fra-

goso n. 2t (Kncautado). uma ca*-
sinlia com muita apua. por módico
aluguel. (,i('ii M) .1
A LUGA-SE, por 75$, scparadauirn-

Xlte. cada um dos dois paviuicnlosindepcndei-.tes, do hvgiciiico sobradn
da rua da Kaudo n. S7. em Totlos os
Santos, situado em logar saudável,
com tres quartos; luz clcctrica; ns
chaves na rua Conselheiro Agostinho
n. 57. (rje.is M) R

LUGA-Sli a casa da rua do Ro-
Lcha n. 10, cm frente á estação'.

(.1017 M) R

A LUGA-SE o predio du ini»
'(Ada Delia Vista 115, Eu-
genho Novo, com 4 quartos
duas salas, cozinha, grande
quintal, electricidade, etc. Pa-
ra ver u tratar no mesmo,
com o proprietário. Aluguel
132$000. (S 3129)M

ALUGA-SE 
uma casa, por ioi?;

traia se na rua Rarão do Hom Rc.
tiro n. 330, IiUKCiiIiq Novo. QtitipM).[

A LUGA-Sf', uma tasa. na nia 24 de
XAlIain n. 47, "Villa Emiliti"; alu-
guel 81 $i trala-sc na mesma rua n. 15.

(36C8 M) J

ALUGA-SE 
o bom predio _ da - rua

Ceará n. 26, estação de S. Fran-
cisco Xavier, com duas salas, doía
quartos, cozinha, porão habitavel <
iodas as commodidadcs; aberto da 1
ás s horas. (3432 M) S

A LUOA-SK. no paraíso dos sub-
ijLurbtos, exccllente e .saluberrima si-
ttiação, Villa Savana, Pctropolis (los
pobres, casas de iro$ a preço dc cise:
65$ o 70$; rua V. Niclhcroy 60. Man-
gucíra, entrada cio palaccte Manco ;
exige-se. porilm, garaiilnda da oecupa-
ção; mínimo; seis mezes; condição im-
prescíndivcl. 

'.¦': (4031 M) J

ALUGA-SF. 
uma casa. com Ires

quartos, duas salas, electricidade ;
na rua Conselheiro Jobim 46 lingehho
Novo; ns chaves na mesma, (4,iK7.M)K

ALUGA-SE 
um hom quarto cm ca.

sa tle uma Senhora viuva c dc cda-
de, de todo respeito, a uma outra
nas mesmas condições; rua 24 d<
Maio 11. 53, eslação do Rocha.

(|3='4 M) R

ALUGAM.SE 
boas casas, a 10S, com

2 quartos, 2 salas, cloct ri cidade; ua
listrada da Penha n 1010. li. de Ra-
mos. (42.10 M) K

A LUGAM-Sli prédios, a 55$, 50$ e
XX;o$ piensaos, com i a c 3 quartos,
com electricidade, perto da estrada de
ferro, com bonde á poria; para ver c
iratar, ma Assis Carneiro uo.

(4230 M) R

A 
LUGA-Sli a boa casa, n. 65 d»
rua Tenente Costa (Mcver). com

quintal; os chaves na venda da es-
quina. Cuoj M) R

A 
LUGA-Sli a boa casa n. ..6 da rua
I.iicidio Lago (Meyer). com quin-

lal; as -haves no 11. 81 (armazém).
(4407 M) R

ALUGÁ-SE 
011 vende-sc um novo e

espaço-o prodio; água e luz ele-
ctrica cm lodo elle grande jardim¦ e
terreno com 5.5 m., todo arborizado,
muito barato pela ureencia da retirada,
na rua Magalhães Couto 4.1 próximo
á estação do Meyer. (1112 MiR

A LUGA-SE casa moderna,
•^Acoin 2 paviinentos, varan-
das, 2 salas, S quartos, ba-
nheiro, luz eiectrica, jardim,
dependências, etc; na rua
Alice dc Figueiredo 53.

(lt 461i»)M

A 
LUGA-Sli uma casa, com água, por
40$, ii travessa Júlio Fragoso 3,

Madureir;.; trata-se na rua Firmino
Wagosq 20.' (4425 M) lt

ALUGAM-SR 
ií?as casas novas.com

2 quartos. 2 sslas. tc.-rac*1. lavalo-
rio, cozinha. W.-C, chuveiro, bom
quintal, elo., por íio$. 65 e 7°$; trata-
se no armazém Jacaré Rinçliucln,- rua
Lino Teixeira, esquina Viuva (Man-
dio lionJc Cãscadura. (4022 ,M)J

A 
LUGA-Sli, para pequena _ família,
a casa moderna da rua Francisco

Manoel 11. 61 (Sampaio).» com va-
randa, jardim c quintal, gaz c elcclri-
cidade. As chaves no n. ço. onde se
trata. (3623 M) S

AI,UG\-SF, para pequena familia. a
.íXcasa moderna da rua Francisco
Manoel n. 61 (Sampaio), com va-
randa, iardim o quintal, gaz e ele-
ctricidade. As chaves estão no n. 50,•inde sc trata. (S .l.dcj) M

.4 LUGAM-Sli tuna sala. dois quar--Tltus e mais pertences; rua D. Ali-
ce n. fi/. Rocha. (3013 M) J

LUOA-SK boa casa reformada,-
tom 4 quartos 2 boas salas, co-

zinlia e seus pertences, grande quin-
tal, tanque para lavar o abundância
dc água etc, etc. Rua Honorio nu-
mero M0. próximo á rua José líonifa-
cio. Mondes na porta. I;stação dc To-
dos ns Santos; As chaves estão nã p.a-
daria; tiala-se á rua Sete do Sctcni-
bro n. 1C2. sobrado. (S 3-440) M

A LUGAM-Sli. na rua Braulio Co--
Üdciro n. Co, casas novas, acaba-
das de construir, forradas e asson-
Ihadas, por preços módicos: Irata-se
no 71.. (.r.So M) it.

ALU.CA-SK 
a casa da run Boa Vis-

ta 50. eslação do Rinclnielo; as
chaves eslão no ,ar, .e tra'ta-se na rua
dos Ourives 88, d rogaria. (3833 .MiS

A LUGA-Sli a casa da rua Dr. Paula
il.de Frontin 11. ;i (antigo Morro do
SuiiaJo); r.s chaves eslão na mesma,

(í6?6 Ml R

A

A LUGA-SE o predio e cliaca-
^A.*n á Estrada da Covancn
11. 31, em Jacurfipngiiá; tem
todas as coriimodldudes, iu-
cliisive electricidade, pintado
c forrado de «ovo, poi-lo do
lionde, a um minuto; as cha»

| ves estão á rnn Barro Verme-'liio 21; trata-se (\ rua do Ou-
I vidor n. 04.

A LUGA-SE boa casa com tres sa-
Ü-I.is. e Ires q-iartos, luz clcctrica
e foirão « gaz. pintada e forrada de
novo; na m de S. Gabnel n._ 69^
Meyer U^i

¦¦iii

M) J.

ttü m\Tx:i iS*.
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FINADOS
FLORESNÃTÜRAES

PREÇOS SEM COMPETÊNCIA

CASA LOUREIRO
U3NTIOA. FABRICA 3>JEST-_. CA-PITTAI- PE COROAS DE OISCÍXJIT

Completo sortimento de coroas de panno e biscuit. - Acceita qualquer encommenda em flores de biscuit, como
ramos, cruzes, lyras, âncoras e corações

62 RUA DO PASSEIO 62
_mbb_B*_b__m__H______B___j35_^^ _________ "bi^kk—*_r^i_JB^

——————

^^TELEPHONE O. 333

ACTOS FÚNEBRES

t

t

Guíherme Joaquim da
Costa

Sara de Oliveira Costa e
filho, Romulo de Oliveira
Costa e senhora, João Fran-
cisco da Costa, senhora e
filhos, sobrinhos e cunha-

dos, pcnhoradissimos, agradecem
ás pessoas que acompanharam os
restos mortaes de seu sempre lem-
brado pae, avó, sogro, irmão, tio
e cunhado, GUILHERME JOA-
QUIM DA COSTA, e de novo
convidam os seus parentes e ami-
gos para assistir á missa de se-
timo dia que, por seu eterno rc-
pouso, mandam celebrar amanhã,
quinta-feira, 26 do corrente,, ás
9 lioras, na egreja de S. I-ran-
cisco de Paula; pelo que se con-
Íes__J-wtos^_^^^^U62iJ)

Domingos Pereira
Gomes

Lconie Mathildc Ferret
Gomes, Esther Ferret Go-
mes, Américo Ferret Gomes,
senhora e filha, José Domin-
gues Pereira Gomes, Anto-

nio Pereira Gomes e familias (au-
sintcs), Alberto Ferret, senhora e
filhos, Francisco Firmino Bravo,
iennora e filhos. Frederico Bubert
(ausente), agradecem penuorado3
a todos os parentes e amigos que
acompanharam os restos mortaes
de seu extremoso esposo, pae, so-

So, 
avô, irmão, tio e cunhado,

OMINGOS PEREIRA GOMES,
ê os convidam de novo a assistir
A missa de sétimo dia que por sua
alma será celebrada amanhã, qtttn-
ta-feira, 26 do corrente, ás 10 hp-
raB, na egrcj'a de S. Francisco de
Paula, pelo que antecipadamente
st confessam eternamente gratos.
_—_-—__—_______iL__T

Commendador Ferreira
de Mello

Melina Ceeilia Ferreira de
Mello, dr. Octavio Ferreira
de Mello, Yuribia Ferreira
de Mello Golzc, seu esposo

filhos, Aura Ferreira dc
Mello Fernandes e seu esposo c
Hebe Ferreira de Mello Macieira,
scu esposo e filha; viuva, filhos,
cenros c netos do saudoso com-
mendador FERREIRA DE MEL-
1,0, convidam os seus parentes e
amigos para assistir á missa de
30o dia em suffragio dc sua alma

Sue 
será celebrada sexta-feira, 27

o corrente, ás 9 horas, na matriz
do SS. Sacramento, agradecendo
antecipadamente por esse acto tle
rçligião^^^^^^^^^^(457oJ^

COROAS DE BRONZE
BUSTOS, MEDÀTiHflES, LE-

TRÁS o nttrlbutos fúnebres
para monumentos

FUNDIÇÃO IMHGEXA
ICO, rim Cniiu-rllio — UIO

f
i° Conde de S. Salvador

de Mattosinhos,
Conde de S. Cosme do

Valle
O Conselho Director da

Real Associação Bcneficen-
te Condes de Mattosinhos
c São Cosme do Valle faz
commemorar o 28o e 7" an-

niversarios do passamento dos
scu3 patronos i° CONDE DE
SAO SALVADOR DE MATTO-
SINHOS, CONDE DE SAO COS-
ME. DO VALLE, com uma missa
que será celebrada no altar da
sua Excclsa Padroeira erecto na
sua sédc, á rua do Hospicio ,.14.
hoje, quarta-feira, 25 do corrente,
ás 9 horas. Após o. acto da
missa, distribuirá vestuários e do-
nativos a trinta e cinco orphãs
filhas de associados, prestando
por esse modo culta veneração a
memória desses titulares extin-
ctos.

Convida as cxmas. familias dos
mesmos finados, dignas co-irmãs e
mais srs, associados, para assistir
a esta piedosa coinmcmoração,
pelo que se confessa agradecido.

\.U'f

LOTOS
\7BNDE-SE uma chácara com tre,

» casas, uma grande para moradia
e duas rendendo, tudo muito barato;
rua Baroneza, esquina da rua Maran-

Lfi, o. ,71, Jacarépaguá. (J 8.280) N

Os proprietários dn Casa
das Fazendas Pretas, ten-
do sabido que continua a
exploração do credito do
nome de seu estabeleci-
mento por parte do indi-
vidnos suspeitos, avisam
ao publico de que a Casa
das Fazendas Pretas não
tem aecntes d» lutos e uão
manda seus empregados a
domicilio — sem receber

pedido para tal fim.
Meras exploradoras e tara*'bem suspeitas são aquellas
quo so apresentam como
antigas coutra-mestras da
Casa das Fazendas Pretas.

PEDRO 8. QUEIROZ
& IRMÃO

Tel. C. 191.

VENDE-SE 
uma casa com grande

terreno todo plantado de arvores
e com um lindo jardim na frente e
dos lados, todo cimentado, tem es-
goto e muita fartura d'agna; a casa
é nova, porém, pequena; tem varan-
da do lado. Preço 8:oooS; ss rui
Guine» n, 78. Engenho de Dentro
pódc ser vista a qualquer hora.

(5i4a N) S

VENDE-SEe todo material, por
já tem alicerce; rna Pio Ferro;., in-

um terreno de iox46,
todo material, por i»6oo*>oqo;

forma-se no a,
des no -Meyer. Inhaúma. Bon-

(N1618) J

ViENDE-SE 
um magnífico

de eonstrucçao moderna,
predio,

quasi
concluído; trata-se á rua José lioni-
facio n. 43. S. Domingos, Nictheroy.

(B 4118) N

YENDE-SE 
o predio da r. Humay

tà 201, vago; chaves junto; ver e
tratar na rua Bueno, Aires, 198.

(3061 N)

VENDEM-SE 
duas «asas: sa tra-

TCJsa Oliveira n. 2;, 5am°»\ .,
(R458?)N

VENDE-SE. 
um .'bom. toraçio de

madeira de lei, coberto com te-
lha, franceras, tem um bom terreno
e água encanada, distante a minutos
da estação de Ramos-, trata-se a .rua
André Pinto n. 65. 'Preso baratissimo,
urgente. (R 4110) M

Quereis adquirir
om bom cofre

A' prova de fogo, «.rrombamen-
to e ao alcance de vossa bolsa?
Ide ji, sem demoro, no depo-
sito dos cofres NASCIMENTO

Rua Uruguayana 143
(Esquina de Theophila Ottoni)

Teleplione 3934. Norte

VENDE-SE 
uma casa com 2 quartos,

2 Mla3 c coiinha, tem bonde a
porta Perto de trem. RusrlMegeisl,
inhau'ma. Preço de oceasião; trata-
se eom o proprietário i rua Arcnias
Cordeiro n. 43. 'Engenho ; Novo,..

(o 3'744J-___7

SENHOR
Que esteve atacado por uma

forte tn-barouíose e de extrema
gravidade, offerelde-se ipara ünldi-
car gratuitamente a todos que
soffrcm de enfermidades respira-
torías, assim como tosses, bron-
chites, tosse, convulsa, asthma, tu-
berculose, pneumonia, etc., um re-
médio que o curou complítaniín-
tenista indicação para' o bem da
humanidade, é conseqüência de
um voto. Diri_rir-se por carta ao
9r. Eugênio Avellar. Caixa do
Correio, 1682.

VIEN.DJ.-9E 
uma boa cisa, por

4:500$; pôde ter uma parte em
dinheiro e o restante em prestações,
conforme se combinar; a casa .tem
dois quartos e duas salas, cozinha
com fogão e pia e abundância d água,
tanque, para lavar; rua André Pinta
n. 64, estação de Ramos, dois tnmii-
tos da estação. (R 4598) X

i

Capitão Francisco
Guerra Pires

CURÀTO DE SANTA ORUZ.
A viuva, filha, mãe, ir-

mãos, cunhados, sogros e
sobrinhos agradecem pe-
nhorados a todas ás pes-
soas que acompanharam á

ultima morada o seu saudoso e
querido esposo, pae, filho, irmão,
cunhado, genro e tio, F.RANCIS-
CO GUERRA PIRES, e convi-
dam os amigos e parentes para
assistirem á missa de setimo dia,
que mandam celebrar pçla alma
do mesmo, amanhã, quinta-feira,
26 do corrente, ás 9 1)2 horas, na
matriz de Santa Cruz. (R 44.11

A 
LUCA-SE a casa da. rua Tenente
Costa 227; as chaves no n. 217.

(1=80 M) J

ALUGA-SE 
a casa da Estrada.de

Sant aCrtiz n. 2083. com muitos
commodos, aluguel razoável, bonde &
porta; as chaves estão com o sr. Bra-
ga* no n. 2977. próximo e trata-se
na rua de S. Pedro n. 69, arma-
zem. (4Í09 M) II

ALUGA-SE 
um grande terreno com

muito capim, entre as estações Dr,
Frontin « Cascadura, próprio para uni
ou mais estabelecimentos; informa-se
na rua de S. Pedro n. 69. armazém.

(461a M) R

Maria Januaria
nandes

Fer-

f ORAE POR ELLA
Emitia Fernandes c Fer-

nandina Fernandes convi-
dam todos _os parentes c pes-
soas de amizade da sua ido-
latrada e sempre saudosa

mãe. MARIA JANUARIA PER-
NANDES, para assistir á missa

de 30" dia que, pelo descanso cter-
no de sua alma, será rezada ama-
nhã, quinta-feira, 26 do corrente,
ás 9 horas, na egreja de S. Pedro.
Por este acto de elevada caridade
n reunião antecipam n todos os
seus profundos agradecimentos,

(R 4.1/2

ALUG.'l-SE 
barato uni porão quo dá

para seis" rapazes. 011 nara familia;
tem luz clcctrica; á rua Riachúelo 373.

(4699 M) S

A 
LUCA-SE a casa da rua Pernatn-
biicc. n. 312 (Encantado); a cha-

ve está no n. 314 c trala-se na rua
do llospicio 189, sobrado. (4651M) J

A 
I.UC.A-SE o predio novo da ma
Condessa 'Belmonte lot-H, Enge-

nho Novo, 3 quartos. ,2 salas e mais
(Itípflr.dcncJis, electricidade, quintal,
jardim na frente; chaves na mesma
rua 'íoj; trata-se rua 13 de Maio 42,
armazém, cm frente au J.yrico.

(3631 M) S

_S_ _

' MfiP\ A LÂMPADA 8

VENDE-SE 
um solido predio, com.

pletanrente reformado, com porão
habitavel, jardim < quintal, na rua
Bittencourt da Silva -n.
trata, .E. do Riachúelo.

60. onde se
(R 46i6) X

"f7"J5NDE-9E uma casa nova, muito
' T perto ds estação do Riachuclo,
na rua D. Clara de Barro, n. 41,
tendo 4 salas, 6 esplendidos quartos
« mais 3 ditos para empregados, des-
pensa, copa, cozinha, banheiro com
água quente e fria, dua9 necessária,,
tanques, grande terreno, etc; trata-se
na mesma. (4477 N) N

VENDE-9E, 
em Jacarépaguá, uma

boa chácara .para familia de tra-
tamento, a cau no centro do terreno;
trata-se na mesma, com o próprio, pon-
to de 100 réis, rua Emdian. 1 D.

(R 4Í05) N

ENDE.\f-9E óculos, pince-nez, Iu-
netas, etc., «te, • aproniptan-.se

concerto, com rapidez; rua da As-
«emblía n. 36, casa-Bocha. (3830OJS

m
VENDE-SE 

um gramophone com
corda dupla, em perfeito, estado,

coni S5 discos; na rua Francisco Eu-
gênio n. 241. (J 4623)O

VENDE-SE 
um bom cavallo de mon.

taria; na rua Buarque n._7. .'Leme.
(J 4S24) O

VENDEM-SE 
pinto, Leghorn, ame-

ricano, a i»5oo; rua Bella de São
João n. 228, S. Christovão.

(J 4"o) O

VENDE-SE 
ura automovil íranccz;

ver, i rua ' Visconde de_ Sapuca-
by o. 109. (J4218) O

VENDE-SE 
um esplendido piano de

'Pleyel, quasi novo; tia rua da Al-
fandega ri. 261 («obrado). (S 4657)0

VENDEM-SE 
«termômetros, de sn-

perior precisão, para febre, deide
5$ para cima; rua da Assembléa 56.
casa Rocha. (l&> O- S

VEXDE-M-9E 
seis vãos de «squa-

drias, com . -bandeiras, sendo tudo
novo, Preço de cada
Oito de Dezembro n,

par 16$; rua
172.

(J 4571) O

DIVERSOS
AFI.NADOR 

de piano _ Boa bar-
nionia, mata o, bichos se os ti-

»er e pequenos reparos, tudo 10?, no
Café Uuaráuy, teleph. 4191. Central.

AGENTES 
nos Estados, acceitam.

se ns fabrica de carimbos e gra-
vura, i rua Sachet 18—Rio. Peçam
condições « José Xavier. Optima com-
mlsfão. (3344 S) J

ARTIGOS 
PARA CHAPÉOS DE

SENHORA E NOVIDADES -
J. Lobo & C',. importadores, rua
do Hospicio n. 129, Rio de Janeiro.
Ao, srs. negociantes e inodUtas do
Interior, tcmeticieiuos qualquer en.
eominenda. (zt>38E) J

ACCEITA-SE 
roupa de familia pa-

ra lavar e engoiniiiar com lus-
tro; á rua José dc Alencar n. 38.

(4518 S) R

A CCEITA-SE roupa de familia
A para lavar e engommar; dá boas
informações; rua S. Clemente 140.
Teleph. 1676, Sul. (4362 S) J

/MOCUITAM-SE roupaspara lavar c
A. engommar. com perfeição, na
rua Francisco Eugenia, 241, J 46.'6

CARTOMANTE 
e faz qualquer ira-

ballio para o bem, não usar dr
cerimonias em falar 110 que dc:cj,i-
res e trata dc feridas chronicas e
outras doenças; rua Oliveira 11, 38,
fundos da capella do Amparo --l,'.i<s-
cadura.  (--904 S.i J

COI.LETES 
DE SENHORA SOB

MEDIDA a 12$ - Mme. Marie
Lemos, colleleira diplomada pela Aca-
demia de Paris e com casa em TV
ris, montou seu alelier ú rua da As-
¦einbléa 35, 1° andar, (105 S) J

CONRADO 
RIBEIRO — Sua ir-

má Maria Ribeiro, pede para
procurai-a i rua Nogueira da Gama
n, 37 — S. Christovão. (4489 S) AI

CARTÕES DE VISITAS - Cen-
*-J 10 2St- Ourives n. 60  Pape-
taria. Oscar N. Soares. (2423 S) S

COMER 
bem e i$2oo ? só nn res-

taurant Pension; mme. Solanee;
Buenos Aires 158, loja; assinantes.
á mesa 60$; fora, 70$. (iSi6S)S

DINHEIRO 
süb hypothecas de

prédios e terrenos, juro» modi-
cos. Empréstimos a herdeiros sobre
inventários. Descontos de juros de
apólices, acções, alugueis, mesmo de
menores at* usoíruto. Com o *sr. Fer-
reira, rua do Rosário 11, 114, tabel-
«So. (3142 S) J.
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NICTHEROY
V na

EN.DEM-SE cxccllentcs predios
na ma S. Lourenço, Nl**e*«fj

um grande terreno em Icauliy,
tratar com o dr. Tolcntino ac_,l-í"',_
pos, rua Thcophiio Ottoni n.. 83,
andar, tel. 4.330, v

Patrocinia Maria Alves
Ramos

O capitão Manoel Au^isto
Luniint- Ramos, seus

Honorato de Carvalho

t 

Celestina Ferreira da Sil-
va e sua filha mandam ceie-
hrar hoje, quarta-feira, 25
do corrente, uma missa dc
7" dia, para repouso da alma

de seu extremoso marido c pae, e
convidam seus parentes e amigos
para este acto religioso, na matriz
da Gloria, (largo do Machado).

(S 4C80

Fortunato Lopes Pe-

I reira
Maria Benedicto Lopes,

filhas c f.iSio, agradecem aos
aniijíos c parentes que acom-
panharam os restos tiiorlaes
dc FORTUNATO LOPES

PEREIRA, o novamente os convi-
dam para assistir á missa de 7"
dia, que mandam rezar amanha,
quinta-feira, 26 do corrente, ás 9
horas, na matriz de Santa Rita,
confessando-sc desde já agradeci-
dos. (S -1059

1

A 1,1'CíA-SK ou veiiile-se, por
*t*14 contos de réis, a. bon
casa da roa Coronel Tama-
lindo 11. 2, cm S. (Sonealo,
com água ciicaiiailn, coclu-lra
<i capin/nl; para tratai- na rua
da liou Viagem 152,niodcrno.

(J 4281) T

filhos'
Francisco e [

X liUGA-SK a rasa dn rua dn
i ^*LIIoa Viagcui 98, „ com luz

seus enteados, | i>l<.<>ti>ira e liaiilios de mar á
eus parentes. c;p0I,,n) .,„,.„ tnitüi- 110 n. 158,

(,T4281)T

Hermes. Heitor
llcrminia, e
convidam es. . ,„.„ „.„ _, „

pessoas de sua amizade para ass:s- ', 
„,_•,'_,„,'« ,.„.,'¦—-•¦• „,in„, r,.uh™. ua mesma ru.i

Compra e venda de predios
e terrenos

tir á misr-a que mandam celebrar
por alma de sua idolatrada c 'sau-
dosa esposa e mãe, PATROCINIA
MARIA ALVES .RAM OS,Hoje,
quarta-feira, 25 do corrente, 1" an-
niversario do seu fallecimento, na
egreja matriz de SanfAnna, ás. 9
horas, c por este acto de religião
desde já se confessam etcrnanicn-
te gratos. (4644 J

Oswaldo Gomes As- j
sumpção

VICTIMA DA BARCA SF.T1MA -- ,., n, „„
Sua familia faz rezar uma nOMPRA.SE 11111 predio com . dois

mi«-i nmánli-i (iiiinli-feira l ^ ou t;C3 1"artos c bom quintal,missa anu.ila, quini.i u.ra, ¦ perfeito estado de cou-26 do corrente, as S horas,. S(,rvn„.-ll)i 1)ar;l mn..,/fa ,\a próprio,
na malnz de ¦$. Uiristovao.;j lia cidtde Nova ou Estacio de Sá,

(40.35 J ' .-ile i^:....ü$ mais ou menus. Cartas
Leite,

AI-IÍE-STAÇAO, 
vendem

Eniiliti A 1, 20, perto do ponto
de 100 réis, bonde da Jacarépaguá,' uma rcgíVar casa, com grande lote
de terreno; íratJ-sc
Benieio 11. 402. •'

Norte. (J 3936) N

confortável predio
da rua Visconde de Tocantins

Vi; estação de Todos os Santos;
(4510 N) D

TTENDE-SE

trata-se no mesmo.

VENDE-SE 
(iirgente,

cio), o sob
... .„.„....-, alto nego-
solido predio, no Riachue.-

lo, bonde de Cascadura na porta, a
rua 1'lack n. 10, onde se trata, com
o dono, das 10 ás 3. Pf«° 4i8ooS,
parte cm prestações. _j___fj_!_S

VENDE-SE 
um terreno com ea_sa

princiiiiada, em frente a estação
do Rio (ias Pedras, rua José1 Vice te
n. 406; trata-se na rua 1-ernandc»
iMarinho n. 39. Rio das P*«l.m'.,hÇ
tcqúim. _____

VENDE-SE 
uma propriedade em

-Mcrlty, eom í duas casa, para ne.
gocio, casa para familia, toda forra.
da e assoalhada e mais duas casinhas
para aluguel, grande pomar, tendo
outras mais bcinfeitonas; o logar ja
tem água e breve luz electrica. O mo-
tivo é o proprictar.io ter mai9 dois
negócios; ponto excellente para com-
mercio, distante 8 minutos da esta-
Ção; ver e tratar com M, Lomba,
Preço isnlco 7:ooo$ooo. (R4389).N

\r-HN'DI-|M-SE 
duas casas ou aluga-

' se uma, tendo duas salas, dois
quartos, cozinha, água. tanque, toda
pintada dc novo; vende-se ou aluga-
se barato, leige da. estação de Qmn-
tino Bocayuva 4 minutos; trata-se na
rua de Cascadura 11. 73. (R 439<',;'-,«

(VENDE-SE ou aluga-se por contra-
T to, um bom prediu, con) tre9 quar-

tos. duas salas, saleta c mais depcn-
dencias, á rua Major Fonseca n. 2.1,
ponto dos bondes dc S. Januário.

(3629 N) S

"fTENDE-SE uma casa, á rua Rio'TlBranco n. 31, estação dc Ramos,
tendo dois quartos, duas salas, cozi-
nha e W. C. e bom quintal, sendo
o pagamento .parte i vista c parte em
prestações; trata-se na rua Estacio dc
Sá 11. 54. com o sr. Alexandre.

(4700.M) S

VKNDE.tt.SE.i5 
em Madureira,

rua Domingos 'Lopes n. 77,

AOS DOENTES
CURA RADICAL da gono-

i-rhéa chronlca ou recente,
estreitamento de urethra, em
poucos dias, por processos nio-
demos, sem dor. Garante-se
o tratamento, impotência, sy.
philis e moléstias da pelle,
appl. 606 e 904. Vaccinas
antlgonococcica. Pagamento
após a cura. Consultas dia-
rins, das 8 is 12 e de 2 ás
10 da noite. T. O. 6981. Ave-
nida Mom do Sá, 115^

Ou qualquer corrimento da urethra, cura radical
cm 4 diasl Com a maravilhosa infecçâo seccativa,
e capsttlat "404". Quando tudo falhar, este ex-^
traordinario preparado sempre triumpliará. Q,

unlco allivio da mocidade 1 Usperimenfae é vereis o effeito assombroso! Não lia gonorrhéa que;
resista a esta prodigiosa descoberta. Vende-se na Drogaria Granado, á Rua Io de Março, 14-18'
e nas principaes pharmacias e drogarias desta cidade e de todo o Brasil.

¦«TENDEM-SE 
por preço baratissimo

?V um dormitório de peroba clara,
novo (6 peças) e mais um psiché, um
guarda-vestiaos e um guarda-casaca;
na rua Senhor dos Passos n. 4, oja;

(3831 O) S

VENDE-SE 
uma mobilia de sala de

jantar o mai, um guarda-casaca,
e meia mobilia do sala dc visitas, tu-
do muito barato, assim como outros
utensílios de uso dome-tico; na rua
Sete do Setembro n. 209, sobrado.

(4466 O) S

VENDA DIVERSAS
VENDE-SE 

por 4$. em qualquer
pharmacia ou drogaria, um trás-

co de ANTIGAL, do dr. Machado,
o melhor remédio da aclualidade. pa-
ra curar a ayr/hilis e o rlicunialismo.

VENDE-SE 
um bom piano, alto,

vistoso, prefeito, garantido, Ue
acreditado autor, por preço módica.;
rua de Sant'Anna n. 120; casa dc
familia. (4344 O) »
"TENDE-SE um bom piano, do ee-

T lebre autor allemão Romscli, per-
feito, um dito 4 bis Pleycl, ainda no.
vo, o melhor formato; 11111 dito 5
Pleycl, estylo moderno, troca-se, con-
certa-se e afina-se. Ao piano de Ou-
ro, officina do Guimarães. Rua dn
Riachuclo n. 423, sob. (4350 O) B

benfeitorias
1 na mesma.

do 'tres casas: trata-se
(J 4369) -V

rua Cândido
(8708 N) R

t
ao -sr.SWB-W-----M-----I i

Joaquim José Lopes da i *_&-» ».- ^ *>*¦ A"[J^^i
Silva

t
José Ribeiro Nunes

(ZECA)
Dcolinda C. Ribeiro Gnl-

lo e Anlonio Souza 1'ilbo
convidam todos os amigos e
parentes do inesquecível
ZKCÃ para assistir á missa

de 7° dia, sexta-feira, 27 do cor-
rcnle, que -será rezada, ás to nn.
ras, no altar-mór tia igreja dç n.
Francisco dc Paula, e dcs.Ie. jn.se
confessam agradecidos. _(-'4_i_-t___fiBB*c»"f^.r* :.ti> njs «o

Lourenço Delgado
Pcpa Delgado convida as

pessoas de sua amizade
para assistir á missa (lc 7
dia que pelo fallecimento
de seu saudoso pae fa* cc-

lelirar amanhã, quinta-feira, et- do
corrente, ás 10 horas, na egreja
de S. Francisco dc Paula. .

ib 41)63'

I

t
¦ | pOMPltAM-S'E nredio i no centro

Dcípliinà dos Sanios Lo-1 V^ e nos arrabaldes. Rua da Cario-
pet:, filhos c demais paren-
¦tes participam aos seus aini-
gos c aos do finado JOA-

QÜI-M IOSK' LOPES DA
SIL-VAT que a missa de. 90" dia,
pelo repouso de seu iiiolvadavcl cs-
poso, pae e parente, será çe curada
amanhã, quinta-feira, 26 do. cor-
rente, ás 9 lioras, no Santuário do
linniaeulado Coração de Mana, a
rua Cardoso, cm Todos os santos.

(•|6.1_i i

Manoel Augusto Pe-
dreira

f

(i nados.

Coroas e palmas
de flores naturaes

ttcebe-se encomincndas para

Casa Arte Floral
Kua da Àssémbl-a 113. Telcph. Cen-

trai 18.17

Maria Carmelita Fer-
nandes Brasil

Í 

Antônio A. Brasil, Maria
Augusta Fernandes Brasil e
filhos, Pedro Crysol; Brasil
e familia, Lourival 1-erntin-
des- Brasil e familia,,' (au.

sentes), Tlteodoro e Firmino; Fer-
nandes Brasil (ausentes). Isabel
Fernandes da Silva, Dam-.uo. l-er-
nandes e familia, dr. Antônio 1-..
dá Frota e familia (ausentes)
agradecem ás pessoas que acom-
panharam o enterro da finada
MARIA CARMELITA l-KKNAN-
DMS BRASIL, c dc novo os con-
vidam para assistir á missa de se-
limo dia. que será celebrada boje,
quarta-feira, 25 do corrente, as
o l|2 horas, na capella de Nossa
Senhora da Victoria, na egreja de
S. Francisco de Pauliu (M-_4'Si9

Maria Lttiza de Almeida
Pedreira, Knedina Pedreira
Dias, Eráncina Pedreira de
Mendonça e filhos, l-.nulia
Pedreira de Siqueira,! José

Mvcs Pereira Dias, Emílio Dantas
de Mendonça, Álvaro José Mar-
tifk Ziilinira de Almeida Martins,
Xathercia Martins de Abreu. Joa-

tiiinn ü. dc Abreu e demais pa-
remes participani ás pessoas, de
sua amizade que a missa dç sétimo
dia por alma de seu saudoso cs-
nosn pae, avô. irmão, sogro,
cunhado' e tio, MANOEL AU-
CUSTO PEDREIRA, será rezada
amanhã; quinta-feira,
na matriz do Sacramento
já agre&Ctrm penhorados
que comparecerem a este
religião. Outrpsnh
inlimo d'ulnía a

ca, st, sobrado,
negócio decuH(tc).

Pereira
(J 431.6) N

COMPRAM-SE 
prédios aiildo quo

precisem dc obra. tnc-snío nos su-
l-.tirbini, na rua Dr. Rodrigo dos. San-
103, 76, das 10 ás 12 c de 17 ás 19
horas. J 41SJ

_S_P^r_í

•-*•*• *M*««''

A CUBA DA SYPHLIIS
Adquirida ou hereditário, interna ou externa cm to-
das as manifestações: Rlicuinitismo, Eczemas, ulccras,
Tumores, Escrofulas, Dores musculares e ósseas. Do-
res dc cabeça nocturnas, Ulccras do Estômago, etc,
se coniegue com_ -

LÜETY Lj

nntisy-
Elimi-

CASA, 
compra-se unia

quetm família,; de 5
scíiilõ ntciatle ú vista
li.-eslae3c?, olíerlas á
Branco, i-'9, Café 9
A'.íicdo.

para pe-
CçoiHoS,

c o resto em
Avenida Rio

Paulo, com
R 45S6

Poderoso
philitico.

nador da. iiiipu-
rezas e micróbios
do Sangue. Cura
íypbilis, tanto ex-
terna (pelle, etc.)
como interna (dos
Pulmões, Coração,
etc.) Peçam prós-
peetos. Vende-se
ira, boa. pharma-
cias. Preço. 5$.
Deposito Geral:
Avenida Comes
freire, 99. '£•
T.ÚJ C.

VENDE-SE 
por so contos,- confor-

tavcl predio perto da r. Volunta-
rios; informes c tratos na rua Bue-
nos Airca 198. (3(161 N- S

VENDE.M-SE 
um loilctte-coninioda,

um guarda-vestidos, uma cama e
uma mesa de cabeceira, de peroba,
com frisos dourados. Freço c--o$; na
rua Visconde de Itauna n. 157, P""
Onze de Junho. (J 4267) O

Ti^ENDE-M-SE diversos ba»icos-ear-
i V teiros escolas; rua S. Luiz 48,
lEstacio de Sá; para ver, das 3 ás s
horas da tarde. (J 4211) Oura

Miguel Braga, especialista cm ex-
tracçüo dc callos e unhas encravadas,
sem dor, etc., r. Ouvidor 165, sob.
T. N. 1505. Aos domingos atten.
de chamados a domicilio. Teleph.
Norte 2659.

A' 
RUA Assembléa, 79, 2°, prof.,

com oito annos de pratica, pre-
para para exames ou concursos, en-
sinnndo, não em curso, desde 10$:
portug., franc, arithra., álgebra, geo.
metria, geogr., ele.  )~}

CATARRHQ DOS PILMtES 1
Cara rápida com o

PIUTOUAL MAItlNHO
«ua 7 de Setembro, 180

ALUGAM-SE, 
nas agencias, praça

Tira lentes ns. 7 c .19. rua V. Itau-
na 143 -í 577. praça da Bandeira iog,
rua V. Rio Branco n. i, rua Aristides
Lobo 137, av. Rio Branco ifii, c Cas-
cadura, as Andorinhas da Empresa de
Mudanças "As Vencedoras". Tel 4890.
Central; a dntea qile garante bom ser-
viço e incVmnizaçáo. em 24 horas, dc
qualquer prejuízo oue pos«a haver.

(3720 S) S

CHOCADEIRA 
— Oallinlias e pin-

tos de diversas raças, vendcm-sc
á rua do Cattete n. 229, (4359 S) R

Doenças Curagarautidn
dS e rápida do

garganta ozisiva.
6 nariz (fetidez do nariz)
OUVidOS processo inloira-,

OOCa mente novo.
DR. JXURICO DE LEMOS

professor livre dessa especial-idaiU
na Faculdade de Medicina do Rict
de Janeiro. Consultório, rua dal
Carioca, 13, sobrado, das 12 ás cr
da tarde. J 4468)

CATÁLOGOS 
de tellos do Brasil,

com todos os erros o variedades,
preço 1Í000; Hospicio 30 — J. Cot-,
to & Filhos. (3731 S) S;

COMPRAM-SE livros novos e usa.
\J dos; rua José Maurício 14a A.j
Livraria Americana. (2420 S) Si

DR, 
FRANCISCO ABREU

cente de portuguez, da

RHEUJlAWSMO - SYPHILIS - IMPUREZAS DO SANGUE
Et-zomas, daitliros. ulccras clironlcas e rebeldes, . curam-
80 (iom o antigo o af amado ItOB DE BUMMA, tle Alfre-
do de Carvalho—Milhares de attestados. A' venda cm to-
das as pliarniacins e drogarias do Rio e dos Estados. De-
posltiu-los: Alfredo do Carvalho & C—1" de Marco 10.

VENDE-SE 
um café caneca e bote-

quim, o melhor da capital, ou ad-
mitte-se soeio; informações na praia
de Botafogo 494, casa Sereia.

(4483 O) M

ViENDE-SE 
um cemfortavel predio

novo, para familia de tratamento,
á rua dos Artistas 11. 69; trata-se no
mesmo. -Preço 27:11011$. (.1 4023) N
"17E.NDE-SE um grande predio, com*/ todo o conforto c chácara; ver c
tratar á rua Marqticz de S. Vicente
n. 291, -Gávea, das 11 horas ás 17.

(J iÚ2Ú)S

.TTiENDE-SE por 80 contos.. predio
V moderno, á rua Voluntários; in-

formes
n. i(

c tratos, a rua Buenos Aires
(3661 N) S

T£rENDE-9E bom estéreo, bem cur-
V tido, á rua firmino Fragoso, 29.

Madureira. (R «28) O

naBütf
Tira os cabellui supérfluos do ros.

to, collo e braços. I-.ncontr.i-se nas
casas : Jl-2Ín, Uermany q Cirlo.

TRASPASSES

ViEN-DE-Sl-desembaraçado,
Marinho 11.

um botequim livre t' 
, á rua Fernandes

39, Rio das Pedras.
(J 403^) O

VENDE-SE 
nnu 'oja de barbeiro;

na rua da Pasiagciu 11, 32. ¦:„
(U 4405) O

\TJEMrDiEM-SE 
um guarda-louça, um

guarda-coniida, seis cadeiras c um
grupo austríaco; á rua Alice dc l*i-
gueiretlo n. 90, Riaeliueln, (.1 3647)0

yi-irT poi
ENBEM-SE um completo
por 35$ c uma níachina dc pé por

15$; rua Porlclla ri. 278, Madureira.
tR 43/5) O

COPACA 
BAN A',

reno cm prestações; canas
"Jornal da Commercio", a A. /..

J 45

ViKXDK.M-SK 
duas casas assobra-

dadas, com dois quartos, duas sa-
Ias, cozinha, luz clcctrica, ngua. etc;
trata-se na Casa Lucas, a\*. Passos
ns. 36-38, negocio de oceasião. N

TTMNDK-SlC uma casa, metade á
V vista, metade a prestações, com

Veii-le-sc- uni ter- dois quartos, duas salas, cozinha, agna
n0 e gnvide terreno; na rua Rio .Branco

•¦ 78, estação de Ramos. (J42.11)>!

TtrivNDI-^SK cm
V va", por 50$

horas,
e desde
a iodos
acto de

agradecem do
Iodas as pessoas

tine' o"s acompáiiliaram na moléstia
do mesmo finado c no acompanha-
mento á sua ultima morada. 

^-
t^mstaBgWmVOSmV^'^»»^
Antoniétta Ferreira do

Amaral
Prudciicia Soares do Ama-

ral, Eiuilin Ferreira 1«
Amaral. Ltiiza boares . do
Carmo c João Francisco
Soares participani o

mento de sua idolatrada

viiiam -si--;  „,£ ^ sl,;1 ultima
fereiro, a ,mão,

Ás 5 lioras

S.Tíngchliêiro Nei*
100$, lotes dc ter-

renos com 12,50 metros de frente por
50 e ioo de 'fundos, assim como 03
èaidos em commissão, por f-dta de p;i-
gdmciito das prestações mensaes.

(1979 N) K

\rj.NDli-SES, 
ú rua S. Luiz Con-

-.'¦.-.HA. uni terreno, de 31x57; m-
forma-se e trata-se á rua Ilospi-
cio MiS. (JÜL_i_J
¦CTENDE-SIÍ; á rua Visconde dc'¦¦ - , a hella Vilia

trata-se á rua Buenos Ai-
(4052 N) J

de Cintra
res 198.

X7I.NDK-SE. :'i rua ('onde dc Bom-
>' fim :• lindos nro.lins modernos;;

informasse c trata-se á rua Hospi-
eiu 198 (4053 «) J

MOLÉSTIAS DA URETHRA
Cura rápida com a

INJECÇÃO MAltINUO
Kua 7 do Setembro, 18.»

^T-I-INDEM-SE um predio c uma ave
\ nida com quatro casas, no começo

da rna do Riachúelo; trata-se ¦com
Arthur, r. do llospicio u, 78.

(J4202)N

TTiENDEM-SE, 110 Meyer, dois pre.
V dios cm centro de terreno, por

SinooS; trala-se na rua de Cacham-
by 11, 1. (J 42,54) N

VENDE-SE 
a tres minutos da es-

(aç3o de Auchicta, uma boa casa,
com bom terreno cercado, por 2:500$;
trata-se eom (Mello, barbeiro, na mes-
ma estação. (J 4->93) N

ViENDE-SE 
par 4:300$ o predio da

rua Babylonia n. 3, próximo a
rua Barão dc Mesquita; trata-se a
rua dc Cachainby 11, 1, iMcyer.

(J 4233) 'N
¦"•TENDE-SE um terreno pega-

V «lo ao predio ii rua Pnlin
Paniplòna 49, nondo está a

V.i;.\I>BM-SE 
seis cadeiras de pe-

rolia, obra da Casa 'Leandro 'Mar.
tins; á rua General Câmara n. 143,
sobrado. (J 4280) O

APOSENTO, 
precisa-so de um

sem mobilia c com boa pensão,
para um casal sem filhos e em casa
socegada; cartas á Kodòlpbo Tliomaz,
rua do Hospitío, 129, i° andar.

(S 4<i79) s

A ÜTOS BENZ — O único _ol.eo
para sua lubrificação, é

E, Únicos depositários J. M.
paio & C.*; rua do Hospicio 112.

(4417 S) R

Rub)-
Sant-

TJOA, NOITE — Já adquiriu, um»
modesta casa para sua residência,

por módico preço? Rua Buenos Ai-
res n. 198. Tel. 5575, (no S) STVncnacca ca ura sobrado naJ. rdbpdSbd-bC nla Scte ,1,, Sc.

tembro, completamente mobilado e
dividido em escripiorios, que estão
todos alugados, dando os alugueis
para pagar a renda do mesmo, flcan-
do de craça para o alugatario, sala
de espera, quarto, sala dc jantar, cá-
pa, .cozinha, dispensa e área. A sala
de jantar ú espaçosa podendo servir
para pensão. Vendem-se álnuiiiás ma-
chinas e accessorios dc massagens c montar, sem .primeiro ver os preços
cmbollezáiiieiito do rosto, cnsiiiando.se de casa Brasil, rua do Cattcte 105.
a trabalhar com ns machinas c outros Telcph. 1734. Central. (2310 S)R
misteres deste gênero. Motiva este .„„;„....._.., „ 

'¦ ' .
trasoasse o dono relirar-s* desta ca- f^RTOMAME, nime. Concepc-.on
pitai. Cartas a Estrella. neste escri- V --Rua Frei Caneca n. 19G, so.
ptorio. (6)67 P) J brado. Preço 2$ooo. (4403 S) R

BOM 
dia — Já usa em suao refei-

ções os deliciosos vinhos dc mesa
da Parreira do Minho e Douro ? De-
posito i rua do Hospicio n. 198.

(109 
S) S

BICVCLETAS 
ou tricyçles — Não

mandem concertar, pintar ou rc*

VENDE-SE 
meia mobilia para sala

de visitas, composta de 11 peças,
de jaearandá, com frisos dourados, cs*
tylo niodepno. Preço 170$; na rua
Visconde de Ita-.ina n. 157, praça On-
zc dc Junho. (J 42(if.) O
¦"47EXDE-SE 

tudo que possa
V Interessar 11 quem precise

de comprar barato, installn-

chave, fica em canto de rua; kf.es completas do botequins,

trata-so & rua do Ouvidor 94. hotel», bnrbcarins e outro

(S 3723) X nual<l'*e«' ,'«m0 coinnicrclnl.

OSINVISIVBS A todos
os que sof-
frem de
qualquer
moléstia es-
ta socieda-

.... de envia-
ra, livre de qualquer retribuição, os meios dc enrar-se, EN-
VIF.M PELO CORREIO, cm caria fechada — nume, morada,
sympioinas ou manifestações da moléstia — e sello para a re-
sposla, que receberão ta volla do Correio. Cartas aos INVI-
SIVE1S — Caixa do Correio, n25.

s.«. rv. h.'

- Do.;
v. ----- -.-  — Escola.
Normal, Iecciona portuguez, trance*.
aritlimctica, geographia, .historia ge-ral e do Brasil; á rua da Carioca,'
n. 77. 3231 S) JI

DINHEIRO, quem precisar sob hy-
pothecas, só negócios sérios; rua

Bueno, Aires n, 198, antiga rua doj
Hospicio, (iu S) S.

DINHEIRO 
— Dâ^se sob hypotlie.

cas ,ni( veif, inventários, premis,sorias e n officiaes do Exercito, Po.
licia Bombeiros; Rosário 173, Scixas.
& Fernandes, (3924 S)

DINHEIRO 
sob Kypótheciicas, &

juros de 9 e i2°|c; ma Ur-.ií
guayana 8, com Thcodoro. (3725 S) ra

DINHEIRO 
sob hypothecas — E).J

presta o dr, Tolentino de "
. .  _. Canü

a rua Theophilo Ottoni n. 8i,!" '" ' 17 horas. _Teí..
po,,
1° andar, 029 12 ás
Norte, 4350. (320; S)'Tl

DENTISTAobjecto e
- Compra-se qualquer.. vendem-se alguns fer-

ros, rua Senhor dos Passos n, 18.
(381.7 S) JC

DINHEIRO 
— Qualquer quantia.'a juros módicos, para hypotlie.,

cai, nntichrt.sis, descontos e cauções;'
compra e venda dc predios, lerrenoiv
sítios e fazendas; com J. Pinto, íuo-
do Rosário 13.), tabellião. (289SS) _fl

TRASPASSA-SE 
uma boa c.is.i dc

barbeiro, no centro, pela mcliio.'
oíícrta; o motivo ú o dono ter ou-
tro negocio e não poder estar á tes-

nforma-se na rua da Quitandatn;
n. 174. (1315 P) "

VEN-D.E-9E" 
por B:ooo$ um esplen-

dido e- espaçoso predio, cni Ria-
chticlo, tendo; grande terreno, jardim,
electricidade, etc.: trátá-se á rua An-
na lUarbosa n. 24, .Meyer. J4188) N

+
fallcci-

 filha, ir-
AN'1'OXIEITA

issobr;i(la-la
? com quatro quartos e mais accoiii- ___

liiòiinções; na rua Senador l-.uzeb.o | ___
n. 168. <W3 ¦•) M

ri-xn-T-i-si; cm

iHiiliilliiiiliiBilltMi;^^

iPharmacia e Drogaria Bastos,1
A PREFERIDA DO PUBLICO j

Grande quantidade de inoveis
familiares, mobílias coniple-
tns, espelhos de todos os tn-
manhos, cofres, machinas rc-

 Rlstrndoras e polias, mniirnos,
da rui_ da i corrêas, etc. Louça e crystacs'35' 

rendendo por con- j pni-n todos OS preços. XÜO C01I1-' 
V na _!!?¦ preni sem verificar os preços.'.r.mr. --irtpgta casa onryclopr-ilica. Rua

Frei Caneca nos. 7, 9 o 11.
Teleplione 5092, Central.

Yil'XDE-Sfi 
o predio

Gamboa n. 35, rend
trato 230$. Vende-se barato;
do dlospicio :n. 78> com •*-(J -120.1) N

cm 1

O 61S0)N

de sua
u ücoinpanliarcni alé á sua
niorada, saindo o
^'••^^nrMiadeS.Joào

íiiucriu de -,-u'
Xavier: . 

'úilAi
¦da l.irde,
ii. 140. VV:

:eo

familia dc tratamento
I tos. Custou 00 conto

mesmo.

leilão, quinta-feira, ' __

iiinE.BiaiiniiiiiBiiniiiiiKnaia^
É Grande sorlimiüito do produetos cliimicos b especia- H
_ lidados pharmncetiticns. importação directa dos melho- ¦
S res fabrlcaates da Europa e Am.-rica. m
¦ Caprichoso serviço de pliarmacia e laboratório por pes-S
I soai liabílitado, sob" a d.rec.àe do pliai.macoutiM Candi- gB do Gabriel^ g
IlilBIip

PREÇOS MÓDICOS |
1 RUA SETE DE SETEMBRO, 99 |

1'roxirao à Avenida Rio Branco

tarde, uni bom e" saiidavçl terreno," Mil!
com bonitas vistas, na lijiica, rua |
Maria Ainalia, junto ao predio, i.l-..
entrada pela rua Urugiiay, .pelo |c(-1
lociro lulesias, que lem u planta
«Imposição, conforme, aiinuiicios
"Jor.-ia! do Cnmniciviu". _

T7E.\"D.E-SE uma casa çom 6 !oics|_
>' de terrenos bem arborizados dc la-1 __,

ra.ijrir.-i3 e mais fi-.ua;. estaco dc I g
Inltaraji; travessa Os-irio 11. 137. j _(1! 4o.jt) X Jjj

\TiEXüE-S.K n novo" e solido predio B
Vldn rua do Mattoso n. 97, para I a

Xisto Alves Teixeira

t 

Maria da Esirelln Costa
Teixeira, Álvaro Teixeira,
senhora, filhos, irmãos c
sobrinhos, Francelino José
da Silva, senhora e filhas,

agradecem as pessoas 1.11c acom-
panharam á ultima morada, os
restos mortaes do venerando es-
i)0=o, pae, avô e sogro, \lbiu
ALVES TJ-1X.EIRA, e, de novo
convidam os seus parentes e aim-
uos para assistir a missa de se.i-
mo dia que, pelo repouso eterno
de sua alma. mandam celebrar
amanhã, quinta-feira, 26 do. cor-
n-nte. ás 10 horas, na efc-rejr, da
Candelária, confessando-se desde

já muito gratos por essa
stráçSes de religião

FINADOS

; trala-se n.
tU 3..75C) N

Mn-e.
participa
giiezes que
tisticás

Caldeira de Andrada
aos seus amigos o frc-

tem em exposição,
coroas de bisèlr d êóde

j?ouo. A' Jardineira. Rua Vis-
conde de Itauna 1. 3 e 5- <_£__
f__a_a__s__n_n*n_*^*_g»*i

A 
LUCA-SE por )23$ mensaes, o
predio 11. 182 da rua llonorio.
Todos os Santos, de dois..-naigcm

íncütos.

demoli-
amizade.

AIAlOA-SE 
01

própria rara
dc.=e tuna casa

pria rara ncuocio. em um dos
melhores pontos dus subúrbios da k.
1-". Melhoramentos, junto a uma es-
tação. lc.11 agna do Rio 'Douro.: para
informações á ..rua General
n. ,1^,., com Xicola.

liiiíBiiiaiiÉÉgi^
¦

li»

VENDEM-SE 
telhas a 80$ c 90$

o millieiro, port-s, janelas, ripas,
cflihros c assoalhos, forros e tudo por
qualquer preço para desoecupar Io-
gur; na rua A n. 81, cm frenle ú
estação da Penha. (43'4 Hj R

T_fl-IN1>E-SK papel pintado á rua do
\ Hospicio 190. as compras :>ão fei-

Ias a vista e nada deve por esse mo-
tivo vende mais l.arato; ver para crer
ca<a Araújo Silva. UJ21 O) J

\r.EX'pEM-Slí 
armações,.,balc3es, co-

pas, mesas para bolcqui.s e u-.ensi-
lios para todos o snei^cms. assim
como sc faz qualquer armação, a fios-
to do freguez e a pre.ij sem cuni-
pelidor; na rua senhor -jos 'ossos, 4?.

(h bi33) O

I>l)l)
prom-"l:ox-

Câmara
(4590 M) R

(B 151 =

D. Carlinda Sadock de
Freitas

O» ANXIVERSÁRIO) .
Amaury Sadock de Frei-

tas (ausente), seus filhos,
cunhados, pães e irmãos fa-
zem rezar uma missa por
alma. de sua saudosa espo-

ia mãe, irmã. nora e-cunhada.
Dl CARLIXDA SADOCK DE
•FREITAS, hoje, quarta-feira. 25
fjÍTcorrente, as.o.*« boras, na

fPtfe da Candelária,. (J 4«5«

Anr.

i

LUCA-SH una casa boa, u nia
Dias da Cruz n. S2.1, tres

quartos, duas salas, água e luz. a
dois minutos do bonde da 1 iedade.
Mllgucl; 7e?ooo. (i6°3 M- K

VENDE-SE 
barato, um hom, terre-

110. medindo 10X6;. junto a csia-
çãi) de Vigário Geral, E. .dc F. I.f0;
poldinai lrata-se na rua Senador l-.u-
zebio 254, das 8 ás 16 lioras.'¦: 

(343':.'».'¦. °

Ü7"eiiile-.se por S tontos do rs.
*»' uma bellu casa, com 2 quar-

tos, 2 salas c cosinliu, terreno 1
13 metros de frente, por 50)
de fundos, còiistriicção moder-1
un, logar alto e saudável, 111» 

|
estação dc Cordovll, K. F. I
l.i-opoldinn, 2 minutos du es- j
tação; rua José Ignaclo 11. 4.
Ti-atii-se lia mesma, com Gari-1
baldi. (x)

fl-'XDE-SE~ uma casa com duas sa-
' Ias, dois quantos, banheira, pomar, 1

jardim, etc.; na rua Diamantina 114- I
Trala-se na inc-ma. com o propr.eta- \
rio até ás 9 heras da manhã. ;

(454(1 XI M

VEN'DI-1-S'E, 
em Cascadura, em

frente á estação, esplendido pre-
dio, bellamcnte ajardinado, com todas
ns commodidadés exigidas .para con-
forto dc uma familia. Preço 10:000$;
trata-se ni avenida Passos.- n, 91, so-
brado, das 14 i|= as 10 lioras.

(J 4210) .N

4 LUGA-SE o novo armázcin, pro
A.;.rio para nçonsilc ou qualquer ne.
j;ocio; na rua Maria Luiz., n. 73.
Bonde de Lins de Vasconcellos,-

(4:91 M) .

Gonorrhéa
cura-se em 3 dias com

1(1
Kua h dè Sct'Mu1»ro, 186

\" 
r.ENBE-SE o predio da rua Dr.

'Maia Lacerda n. 53. Por^ preço
dc oceasião;
by 11. 1.

trata-se ua rua Cacham-
(J 423-') «

V.EN-DE-SE, 
n.i ru

n. 6, Circular da estação da Fe-
nova, com dois

AI 
UGA-SE um grande predio eom

porão habitavel, na rua Souto
Carvalho n. 45; as chaves para ver
11a nie-uia rua n. 38; para tratar na
rua General Câmara n. iS:. com
Custodio Birros, fica entre Sampaio
• Enitabo Novo. Alugue^ 22o$ooo.

1TKN'1>E-SE em leilão, quinta-feira,
V :b do corrente, ás 5 lioras do tar-

de. o liom predio á rua Itorses n. 13.
Cachainby, na estação do .Meyer, em
frente ao nic**"!©, an correr *lo mar-
lello, pelo leiloeiro Igles-as. conforme
annuncios no "Jcrnal do Commercio .

TTENDK-S-E uma chie cosa assobra-
V da.la, com porão habitavel e todos

os reqtuVtos da hyglene. terreno com
arvores frutíferas, jardim, dua< en-
traias c saraite. Preço de oceasião,
na rua Vaz de Toledo, cinca m nu-
tos da estação do .E. Novo; trata-se
M rua Uruguayana n. Ji, Uflii.li

nha, uma boa cnsa
quartos, duas salas, grande tanque,
\V. C, bom quintal,
electrica, por 4:000?
mcsitia.

^^|1•IXDE-SE 
um bonito palacetc com |' duas salas, quatro quarlos. sale-

ta, cozinha, despensa, W. C, li.-vii.ei-
ro e porão habitavel, com jardim na
frente c grande pomar, tendo
tBnt.25 x Com.oo; para ver c tratar no
mesmo, â rua D. I,uiza n. 8**, Inliau'*
ma. Preço razoável. (1<4I2.)N

\"T.XDEM-SI:, 
á r. Hoddpclí

n. 417, casats de canários
ptos para reprodueção e cães
Terriers", puro sang-.ic. (K3041JU

uma vitrine inteira pa-
troea-sc por olgiíis

rua Urugtiayaiin
(R 3940) O

TRAS1PASSA-SE 
por motivo dc «ai-

da para Europa, uma pequena
casa bem mobilada, c toda alugada.
Preço módico. Trata-se 11a Avenida
Mem de Sá, 38, 60b., das 11 á"li
hora. (3648 P) J

Constipação
Tome

PEITORAL MARINHO
Rua 7 ilo Setembro, 180

CARTAS 
de fianças. Rons fiadores

e boas condições. Praça Tiraden-
te-. 73, sobrado, ¦ com o «r, Rodri-
enes. (G 3650) S

(COMPRA-SE) 
um bom tiir-ie^cclorJ a gaz; informações), Senador Fur-

tado n. 61. Teleph., Vilia 2578.
J 457«

DA'-SE 
pensão farta e variada, co-

inida feita com toucinho, pratos!diversos: gallinha, empadas, etc.;'
preços ao alcance de todos. Aecei-
tam-se encomniend.-.s para qualquerfesta; rua do Senado n. 206, loja.i
Não faz questão de dislanc-a, ucmí
horário. (45,16 S) B.

DINHEIRO 
a prestações mensaes

«ob alugueis de prédios, em-
presta-se, na rua Camerino 99, de «
ás 4. (3876 S)I
"J-VESCOBERTA 

de todos os factos
U de caracter mais ou menos imi.
mo por meio; de pesqu-izas e investi-
gações. Serviço á americana: rápido,
perfeito e garantido, por pessoa argu-
ta, illustrada e discreta. Fiscalização,
de casas commerciacs c todos os ser-

. noi
4585)1

viços no gênero. Cartas a Sclimlrít,"Correto da .M&nliã".. ' (R

DINHEIRO 
sobre hypotheca, pre--

cisa-se de 25 contos, dando-se c<.-
mo garantia tres predios rendendo.
500$ mensaes ;trata-se no rua do Ou™
vidor, 108, sala 3, com o «r. Candi-
do. (J 42ifi) Sj

CONSULTAS 
espiritas _ Mme.

Marie Loulse, eó acceita gratiíi-cação depois da pessoa conseguir o
que deseja, Mattoso, 33; (S 4727) S

eenlral dc
TRASPASSA-SE 

em rua
primeira ordem, e cm condições

excellente lo-

.Ia
(4108 P) R

muito vantajosas; uma
ja, esquina de rua, própria jmrã qual
quer negócio; informa-se á rua
Asscmbléa n. 22.

CHAUFFEUR, 
oííercce-sc um es-

trangeiro muito serio e compe-
tente e dá fiança de -sua condueia.
Trata-se á rua 7 de Setembro, 172,
i° andar. (S 4714) S

COXSTRUCÇÕES, pequenos repa-
ros t pinturas dc prédios; pre-

ços módicos, com o construetor Mi-
ehalski; Uruguayana u, 8. Teleph.
S336, Ccnt. (4409 S) K

(COSTUREIRA 
— Prccisá-sc

J o intei para
o interior estabelecimento inter-

no, j logar saudável e próximo desta
capital; trata-Se ú rua 7 de Setem-
bro n, 172, iu and. (t5'ji S) M

\TENDE-SEra porta,
de armação;metros

It, 122

preços de
nns bairros
Christo vão.

ruas trans.

\7T.XDE-SE 
-grande colleeçao . ile

pássaros nacionaes c estrangeiros,
para viveiro e jardim; á rua Salgado
Zenlia n. 90, Tijuea. (.1 2093) O

XfMXD.KM-SE 
baratos,

oceasião, bons predios
de Botafogo, Tijuea, i*j
Vilia Isabel, Andarahy e
vérsaes, Iladdock Lobo e Conde dc j com
llonifim; terrenos nas ruas Mariz cCarros e N. S. de Copacabana; tra-ta-se na- r. do Ouvidor 108, sala 3.com o sr. Can.lido. '(421? X) I

tTE-NDE-SE uma optima pliarmacia,
V com boa residência para família;

liem áfreguezada, cm uma das me-
llinres ruas de 'Hotafogo; informa-se

sr. João (Drogaria Rodrigues).
(J 3953) O

MOVEIS
Tapeçarias e ornamentações — Armadores e

estofatloros
Mobiliários artísticos para todos ob gostos e preços

Cortinas, slorcs, roposteiros, sanefas, colchoaria, ele.
Capas para moliilias, 9 ps. 60$ e 70$000

63-RUA DA CARIOGA-63
Alfredo Nanes «Ss C.

ASSA-SE on a.lmittcsc um sócio

TTEXDE-SE uma boa níachina photo-
IV graphiea 13X18, tendo tres chassis

?Í7JEN.DE-SE um bom terreno
T 11 metros .por 51, ua rUa (_-...pi

tão ITüixeira Sampaio, estação liei-
Costillo e Liberdade, junto c alcan-1 —
te do n. 68; trata-se na rua S. Pe-dro n. 214, loja.  (A 4580) X

ilupíõs, excellente objcctlva, caixa de
tendo I lona. toda nova c por preço do ocea-
Capi. sião; na rua Silva -Manoel, 28.

(j-io O) a

flTiENDEM-SE pia-nos
\ Pleycl, Sponnagcl Jtitlcr

Vil-XDEM-SE 
terrenos a so réis

metrf -¦--

Bluthncr,
c outros

fabricantes c um anto-piano, tocando
65 e 85 notas, desde ;ooS
Passos, 34-

avenida
(47-0 O) s

jardim e lu»
ver c tratar na

IR 4?Q9) X

Gonorrhéa
20 ANXOS PE TRIUMPHO... MIL-HARES DE GIRAS

Inji-t-ção Palmeira. Cura iiifnlliv.i t-m 6 dias. 1 só vidro cura

metro quadrado, em grandes arcas,
próprios para sitios. chácaras e ca-
pinzaeSt com affiia para irrigação, ser-vidos por tres estradas de ferro; in- 11
formações á r. C. Câmara. 296. zcr.do bom negocio. Trata-se na pra-

(J 4:9;) X : ça Tiradentes 73. sobrado, com o sr.._ .. (.649 S) b

"\TEXDE-SE o deposito dc pao i
I \ rua liarão de Mesquita .n. 488, ta-

em todas as pliarmacia, de Brasil. J-ep.: Drogar»
n, 45, Vidro 330004

Pacheco, Audradas

.TT.r.XDE-SE um bom piano allemüo,
V á rua CuÜna 57. (4696 O) S

T7*ENDE-SE unia
V S:ooo$, tendo «casa

pharrnaci.1 por
l para familia;

trata-se á na ila Carioca n. M, so.
brado, com Chaves. tS smS) O

VKXDK-?*!-. 
om magnífico pirino dc

.acaraiidá, gran.le formato de bom
nutor; rua Éufraíia Corièa 26, largo1 do. unhada,, - -^ 0 «'tf) 9

P
cidade; trata-se na
108, sala 3, eom (

do Ouvidor,
Cândido.
(4452 d j

ACHADOS E PERDIDOS
PERDERAM-SE 

cinco npelices (le
uin conto de réis cada uma, de

ns. 33.947 a 33.931, unifoimisailas,
dc juros de 5 °|° ao anno. pertenceu-
tes ao menor Armando, filho da fi-
nada Juditli de Magalhães Cpdoy c de
Armando Augusto de (lodoy. — Rio
de Janeiro, 19 rle outubro de íoifí—
Armaiwlo Augusto de ("Jodoy. (Q)

DOIS 
commodos, precisa-se de utnl

iscreto, para descançar algumas',
horas durante o dia, em ponto pouca,
movimentado, paga-se Ibem, carta comj
os condições para o escriptorio desl*.
jornal para Aldo C. (R 4579) S.

DENTISTA 
— Vende-se uma boal

cadeira, mesa e torno; rua Bel-
Io Horizonte 35, das 7 ás 11. .

(4445 S) J|
MPRF.STA-SE dinheiro sob bypõl)

tibecas de predios cm boas cou-,
dições, na rua de S. José n, 44.

(3622 S) S

ESTRANGEIROS, 
nacionaes, se-

ilhotes e senhoras, todo o gene-
ro de iuíormaçõcs para qualquer ne-
gocio. Cartas a Scbmidt, no "Cor-
reio da Manhã". R 4i*>3.

ESCADA 
— Vende-se, barato, timo

de peroba e de volta. Um fogüo
pequeno e um portão do ferro, tudo
cm bom estado; á rua Paula Freita*
n. Co. Copacabana. (R 4694) S
TtS D-.oríoío- gf gf goga-japoyoy v

EXCELLEXTES 
aposentos com

pensão. Casa em situação ma.
confortáveis installaçücs ou

c casaes. Rua das La-
Tcl. 56E1 C. R 460a

giiificara cavalheiros
ranjeiras, 34o"

irWPRBSl/IMOS — Fazem-
Al^se sob inventai-los, liernn-
çns, hypothecas, uluguois d^
prc.lios, juros o cauções da
apólices. Fazem-se obras «
pngnm-so impostos em atrazo.
Compram-se terrenos .; pre-.
dios velhos ou novos. Com o
sr. Carmo, rna Rosário 99,-
sob., 11 âs 5. (-1091) O

COMPRA-SE 
até i-:ooo$ooo, uma

casa do eonstrucçao moderna
com .i quarlos, 2 s.ilas, dispensa 1tp.iirit.-it, em ruas transversaes ás de
S. Francisco Xavier c 24 de Maio;
não se acceitam intermediários. Car-
tas a A. M. J., travessa S. Salva-
dor ji. 25. (4547 N) 1,1

COLLEGIO 
"HELIOS" — Rua

Souza Franco, 143 — V. Isabel.Prepara com segurança pata o Pc-dro II, tem curso especial, ás' 3.30da tarde. Tem um curso pralico delínguas vivas, pelo conhecido Prof.
1-ernarid Kcrn.stoek, da Academia doLínguas.- (4.85 SjJ

17INAD0S— Flores, imitação "bis$
X cuit"; vendem-se coroas, cruzei,;
pis ce plantas e trepadeiras de todo
preeo; na rua do Cattete 11. 289. so-
brado. (3814 S) J|

"DERDEU-SE n
_» Econômica u,
rio.

rade.-ncla da Caixa
310.492. da 3» sé-

(4370Q) J

TaURDEL^SE unia cjiatelatnò de
1 seda prctA com uma mcdaliia
N. S. Couceiçáp; dedicatória e data
16—0—1911. rede-se o favor de do-
volver, à rua Uruguayana 11. 62, queserá gratificado. (J 4640) E

PERDEC-SE 
a cautela dc n.uj.o;.,

da casa de penhores de Guimarães
& Sanseverino, rua Alexandre Her-
culano 1.. j, , J___vii i]e Camões nu-
mero i-A, ü 4650) Q

COMI-RA-SE qualquer quantidadede jóias velhas, com 0:1 sem pc-.Iras de qtAlnuer valor e cautelas do-Monte ds Soccorro; pr.ga-sc bem;
na rua Gonçalves Dias 11. 37, Joalhc-ria Valentim, Teleph, 994, Central.

(4137 S) D

CORTINAS, t tapetes, píiitura-s a
oleo, moveis e dc escriptorio,

compra c também encaixota para mu-
dança, J. J. Martins; rua da Alfan-
ilcga n. 124, (3620 S) S

CHIAPtOS 
uitim

/ da, palha, n 1
;em-se
nune.

tel..:

modelos, em se'
125, 15$ e 20$; tin-
nani.se a 5$ e 6$;

IPRAXCEZ 
— Exames psra o Ban-

? co do Brasil e outros exames.]
Curso commercial, cdrfréspondeneint!
francez. Curso para exames dc qual-
quer estabelecimento. Preço ao alcan-'
ce d*a época; 3 vezes por semana.:
io$ooo mensae!, de data a data. Pro-
fessor diplomado — Alfon-c f.evy;
q6, rua 7 de Setembro, 9(1, i" an-
dar. (5057 S) M5

GRAMOPHONES 
E CHAPAS -a

Trocam-se de $500 a 2$. Vendem-,
*c de $seo n 3$. Compr.-111-se «sn--
das. Concertam-*se gramophonÇB a
vendem-se a 20$, 25$, C0111pram.sej
rua Uruguayana 135. (4*20 Si J|

T.TYPOTIIECA — Fazem-se semi
J.X commissão, na rua !'r. Rodri(?q
dos Santos 76, Machado Coelho, da^
10 ás :2 e das 17 As :o horas, j'í.ltiol 

SI í}

iibj
ÍTYP0T1IECAS 

n.a cidade c
L burbios, capitalista faz de

des
dico.
ves,

granJ
pequenas quantias, juro moj

iforma, por favor, o sr. Chás
1 do Rosário 147. sob.

(4030 SI JI
11

IMPOTÊNCIA 
_ Cura-

üarrafas d« catuâba, remédio
s *W»_ » rv» «4 Urioca n. io. «tal. Encontra-se na rna de Santo

ji/—. ai ii&~- — . iitit *i JB

¦%5^.j(_ía& f.992
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rN< ,irv _ Uma

3» and;-"

senhora ingteza
ou

. „--. 79.
(J 4216) s

¦w avavdFHIA Modelo, ha só uma,x AVAMJI.1 engom-
¦" ej' noSa, 'auto de homem
•»¦ ,0Í* i„i,ork c casa, com espe-
«?'!''! ?, d?' Uo, com o maxiii»
cIal"i« «m o perigo de contagioj
perfciç.0. «™ i, domicilio.

^$ltó (=398 
S) M

LÁVASOLdcsliuccta
— Lava, btanqueia e

1 roupa sem ferver,
7tu\ esfregar e iem .anil. Vende-ie
ía ru- Marechal Fioriano Peixoto n.
.V Preço IS, cada v.dro^rand^

TliT.ME. Clara Couderc — iíanicur»,
iüL nedicura, masiagista diplomada;
rua S. Clemente_ n. loS/j-Tel. 1279,
SaJ. Vae a domicilio. íiO ás »etuio-
ras (^44 S) R

MOVEIS 
usados — Comr/ram-so

mobiliários completos, avulsos,
obiectos dc arte, antigüidades, etc,
rua Senador Dantas n. 45, )*"«*--
y Itiliciro. l>(2i46 S) S

MASSAGENS 
elcctncas a 2$ por

senhora habilitada; vae ao do-
micilio; avenida Kio Branco n. 9, a«,
leleplione 3178, Norte. (3433 S) S

MME. 
CICI, cartomante, diz. tudo

eom clareza que se deseja sa-
licr, realiza qualquer trabalho por
mais diríici! que seja amigavcl-raente;
na sua nova residência, á rua Inya-
lidos 11. 30, sob. (3039 S)J

TÍVaCHIMAS de escrever — Com-
J.U. prani.se Underwood, Remington
e Continental; rua da Alfândega n.
137. (4S33 S) U

O melhor remédio contra lombrigai,
oxyuros e solitárias £ o

AMBROSIL
Vidro i$soo — Dcp. Andradas, 43

c S. José, 51.

OlIY 
e Orobó fresco, Pemba e

Pimenta da Costa e ligai de mn-
«letra dc diversos tamanhos, vendem-
ee na casa de hervas e plantas me-

* ílinnaes, na rua Senador Euzebio n.
210, praça 11 de Junho. (3057 S) R

PRECISA-SE 
de «na copei™ com

bastante pratica, jiortuglaea aa
licspanliol. Kua da Lapa, 10].

(S 4731) S

PRECllSAjaE 
da um jjirdineiro

afiançado, na rua de S. Christo-
vio, 357. (S 47») S

PRECISA-SE 
de uma creada que

tenha pratica de serviços domes-
ticos, para ir para uma fazenda, ro
interior, Prefere-se estrangeira e que
dê boas referencias. Informações na
praça da Republica n. 211, Pensüo
Hercules, das 10 ás 14 horas. (84734)

PRECISA-SE 
de,um boa cosmhci-

ra do trivial, para ir parajora.
Brefereae iportugueza, qne ueji sS
e dè soas refeencias. Informa-se na
praç da Republica n. 311, Fen«ao
Hercules, da» 10 Ss 14 horas.

(S 4735) C

IMPOTÊNCIA
Esterilidade,

Kcurastlionla,
Egptiiimtorrhó*..

Cnra certa, radical e rápida
Clinica clectro-medica, espe-
ciai do

Dr. Caetano Mine
das Faculdades de Medicina
de Nanoles c llio de Janeiro.
Das 9 ás 11 c das 2 ás 5.
Largo da Carioca n. 10

sob-ado

ODR. 
ERNESTO GARCEZ avisa

aoj seus amigos políticos ç clien-
tem, que mudou o scu escriptorio para
o largo de S. Francisco de -Fauli n.
44; teleph. 374,' Norte. (3983 S) J

PRECISA-SE 
de bons officiacs sa-

inteiros, para obra Luiz XV vi.
rada; .paga-se bem; na rua <!a As*
bcmliléa 11, 107, Casa Abriinhosa,

(3.161 D) S

TÍENSAO _ Fornece-se d; 1" or-
X dem; á rua da Alfândega 11. 65,¦2" anilnr. (.1101 S) lu

PARTO 
SEM DOR — Mme. Mel-

lieni, ilijilomadii jicla Faculdade
dc Medicina do Kio, participa ás
nuas clientes qne acaba ue fixar sua
residência, á rua da Lapa n. Co.
Tel. 522S. U144 S) S

PENSÃO 
dc i" ordem, faria, varia-

da c com toucinho; dá.se ú me*
sa c a. domicilio; na rua Aristidcs
Lobo 11. 23. Tel; 2562, Villa.

(3361 S) R

PREDIO 
para pensão ou familia dc

tratamento, desòccupa-se por to-
«lo o mez dc novembro, Informações,
« rua do Kczcnde, 8o, ou na Acadc*
mia dc Commercio, com o <lr. se-
crclario. (G 3744) S

1JEXSA0 
farta c variada, feita com

máximo «sscio, fornece-sc á meju
c .a domicilio, em casa de familia,
na rua Júlio Cezar 11. 63. 2" andar.

(S 3772) S

])r,N\SA.O Foruecc-se 
a mesa c

a domicilio, farta e variada. Rna
«Ia Carioca 11. 8, 2° andar. (S 4683) S

1>1AX0 
Klttcr, vcnde-sc um quasi

. novo. Rua S. Carlos, 59, listado
<le Sá. O 422Q) O

MÉDICOS
DR. 

J. PEDRO ARAÚJO — Con
«ultorio, rua Sete de Setembro

311, de 1 ás 4. (371Í S) R

DR. ALVWO AM
MOLÉSTIAS DÍTE11NA3
ESTÔMAGO - FÍGADO —

INTESTINOS - RINS — PUL-
MoES, etc. Consultório: rua Ro-
drigo Silva n. 5. Teleph. 2.271,
Cent. Das 2 il 4 hora*. Residcn-
ciai travessa Torres n. 17. Tcl.
4.265, Central. ÍJ 851)3)

RAIOS |

Um cavalheiro distin-
nf.f- e illustrado, muito conhecido
V™ relacionado, deseja associar-se
a uma senhora oue conheça musica,
para realizar conferências (saráurlite-
ramos, com, projecoões lumi-nlrsas).
«obre historia'natural. Cartas-neste
jornal, a Fernandes. (4358 S)J

Evitar a gravidez, sem to-
mar me-

dicamentos, nem operações, leiam o"Phàròl da Felicidade", -que »e ven-
de o 1$, no engraxate do 'Café Cri-
terium, na avenida Passos, junto i
praça Tiradentcs, e em todos os ven-
dedores e' agencias de jornaes.

(4229 S) B

Senorfhéas çhr onicas e
recentes.
Q u e r eis fi-
car r adical-

mente curado em poucos dias?
Procurae informações coin o sr.
Fcijó, que gratuitamente os offe-
rece, não conhecendo caso ne-
nhum negativo; rua Theophilo
Ottoni 167. 3781 J

Ser Bella Creme de Bel-
leza "Oriental",
único sem ri-
vai, para man-

ter a epiderme em perfeito esta-
do de hygiene c belleza e pelas
suas qualidads eniolientes e re-
frigerantes e embranquece * as-
setina, a cutis, dando-lhe n trans-
parencia da juventude. Não é
gorduroso, é o melhor para mas-
sagens e faz adhcrir o pó dc ar-
roz, tornando-o completamente ln
visivel, ,i$ooo; pelo Correio, réis
3$500. Veride-se nas perfumarias
e pharmacias. Deposito: Perfti-
inaria Lopes, Urtigiiáyanh, 44,
Rio. Mediante um sello ile 100
réis, enviamos o catalogo dc Con-
solhos de Bclleza. A 7891

CIMAURIA —Cura
resfria-

dos,
constipaçoeu com febre, bronchítes e
asthtna. Preco i$ooo. Deposito 1 1'har-
macin Rodrigues, rua Aíarecbal Fio-
riano 11. 99. (3754 S) R

pura o diasnosti-
co e tratamento
das doença:- do es-
tomago, intestinos,
ligado, pulmões,

coração, rins, ossos, etc, pelo
DK. RENATO DE SOUZA 1.0-
PES. Preços módicos. Rua SÇo
José, 39, das 2 ás ' (menos ás
quartas-feiras). A 203

Perolina Esmalte - 
$gfc

que adquire e conserva a belleza da

Selle, 
ápprov.-ulo pelo Instituto de

Icllcza de Paris, premiado na Ex-
posição de Milano. Preço 3$ooo. PO
DE ARROZ PEROLINA, suave e
embellezador. Preço 4$. Exijam es-
tes preparados, á venda em todas as
perfumarias e no deposito deste e
ne outros preparados, á rua Sele de
Setembro u. 209, sob. (5S9 S) A

DENTISTAS

PRECISA-SE 
de um sócio com 2

contos do rei-*, dando lucro um
conto por mez, dirija-sc á rua São
IFrãucisco Xavier n, 727, Sr. Ernesto.

K 4607

1>0XTO 
ajoiir,

;• de Sctciub
desde 200 rá»j riu

ro 11. 95, i" andar,
(3018 S) J

PENSÃO 
MONTEIRO — E' o

melhor no gênero e tambem for-
nccc a DOMICILIO; Rosário, 105,
1» lindar, (ilio St II

PRECISA-SK 
de uma senhora ue

edade, para serviços leves, em
casa de uma senhora 60; rua Gene-
ral Polydoro u. 135. (4333-C) S

QUARTO 
— Aluga-se paru dc-can-

50 de caso), durante o dia, cm
i-asa tle senhora discreta, próximo á
Avenida- Çalvador de Sá; ipicin dc
bejar deixe carta nesta rcdaccfio com
as 'iniciaes A. C. (423J SJ J

K 
O MAN CES antigos, em portu-
tine/, dc bons autores,. compram-

se volumes usados, á rua Senhor dos
.Passos, oÜ, rsobraüo, das S üs 10 da
nianliã.  R 459.1

SENHOR, 
eseja quarto mobilado,

rendo pequeno, simples, mas mui-
to limpo, luz electrica ou gaz, com
íiüijhi quente, cm casa de familia so-
cegada c de todo respeito! e que seja
o itmico inquilino. Prefere-se Mariz
e Ilarros ou Lapa. Otf., com preço,
a R. 1'. (1., neste jornal. (4JS(>S)M

DENTISTA
R. Baldas Von Planckenstein

Esp. em obturações a ouro, pia-
tina, esmalte e extracções com-
•' lamente sem dór; colloca den-
-es com ou sem cbapas, a preços
reduzidos. Ghfanie todo e qual-
píer trabnll.o e acceita pngámeri-
tos parcellaclos. Das 8 d.i manhã,
ás 6 da noite. Aos domingos só
it- ás 3 horas. Pua Marechal Elo.

riano Peixoto n. 41 (sobrado;,
próximo á rua Uruguayana:

Casamentos trata-se
com bre-
vida Jc,
ui esmo

sem certidões, civil, 25$, c reb-
gioso, 20$, em 24 lioras na forma
da lei, inventários e justificações,
etc, com Piruno Sclicgue, ú rua
Visconde do Rio Uranco, .12, so.
brado. Todos os dias, domingo»
e feriados. Altendeni-se a cbaina-
dos a qualquer hora. Telepbont
n. 4.542, Central. — N. B. Os
noivos que tratarem de seus pa-
peis nest.i cas? não '-'rão o in-
commodo de ir i policia; não ee
cniifundam — 32. {S 1232

CASA PARIS ' 
J45 Rl URUGUAYANA

Ternos para rapazes a 26$ooo—35$ooo—e 39$ooo
Costumes «le brim d 139ooo — e 15$ooo

Ternos para homens a 83fooo — 399ooo —459eoo
o 5il9ooo

fazenda e feitio no rigor da moda.
Terno de Tusssor a 28ÇOOO.

.• -. .Costume branco a 3-5$000.

GOS000 — 709ooi» — 809 e lOOfooo
ULTIMA MODA em tecidos de pura lã para ternos sob

medida.
709ooo o 8O8000 — Terno» dc brim dc linho Tayllor

e tw.
Officina dc cdrte dirigida pelo conhecido contramestre

Pereira.
Esta casa nSo tem filial NSo confundir com os imitadores

Fazenda de criação
Vende-se uma excellente fanen.

da de criação e, lavoura, próxima
da cidade de Rezende, nue está a
4 horas c 20 minutos nesta capi-
-tal e onde param todos os tren>
paulistas, inclusive o "luxo". Ten-
do casa de moradia recentemente
reformada e pintada, casas de ma-
chinas, tulhas, paióes, ranchos,
moinhos a água grandes terreiros
cimentados, extensas várzeas e
campos de capim gordura, mattas
virgens e capoeirões, cortada, por
dois poderosos .ribeirões, com uma
área de cerca de soo alqueires de
terras de 100X100 bragas, medi.
das e demarcadas, com alguns ca-
f ezaes. A fazenda possue ainda uma
numerosa manada de vaccas e no-
vilhas com reproduetores chuyiz
uma criação de suinos com rc-
produetores poland china, animaes
de montaria e cargueiros, gansos,
patos, uma bella criação dc galli-
nhas rhodes vermelhas etc. etc.

Para informações, procurar, no
Rio, á rua G. Câmara, 82, i" an-
dar, o advogado dr. Jeremias No-
brega e em Rezende o coronel Al.
freio Ferraz. (416" R)

r2ft VDGfttM
PARAVWAÇA»'
JüMUAUARã
Ourives 119

—mo —

SYPHILIS c suas conse*
qiiencias. _ Cura
radical, iujeccõcs

completamente
INDOLORES,de sua preparação. Appl. 606 e 914.

Assembléa 11. 51, das 12 ás 18 lio*
ras. Serviço do JJr. PEDRO MA-3A-
LHAES. 'felcpliouc 1009, C.

(U 924.1)

DENTISTA 
a 2$ooo mensaes para

olituração a granito, n'.alln;f,
curativo.1? desde o primeiro dia. Tra-
balhps de chapa; coroas, pívot, etc...
por preços mintnios e tralialhos ga- '
rantitlos, na Auxiliadora Medica, na
rua ilos Andradas u. 85. sobrado,
esíjiiina da rna General Câmara, tc-
!c|)hone, Norle 3157. (13B1 S) J

MME. JOSEPM

PARTEIRAS

11. 1.15.

Continua a
morar na

rna da Al-
íanJcCT

O 33i-')

COLORINA., Tintura ideal
garantida, i>ara

rostitíiir ao cabellb a sua côr, ori-
ginal preta 011 castanha. — Pre-
co io$ooo, pelo Correio, .mais 2$.
Deposito geral rtui 7 dc Setem-
bro 11. 127. U. KANITZi

fATARATÂ Cura dauniAiiniri,,, catnrata

SYPHILIS
Essência dcpnrntlva concen-

trada dc curobii uiiudti
(Formulo de Brito)

Approváda e premiada com me-
dalba de ouro. Cura: empiges.
boubas, sarnas, doenças do nariz
e dos ouvidos, borbaMias, comi-
chôes darthros. .pannos eezemas,

crysiipela, syiphilis e rheumatismo
antigo e recente, Treço 2$soo.

Depostos: Drogarias Pacheco,
ma dos Andradas 45; Carvalho,
rua í" de Março 10; nia Sete de
Setembro 81 c 99 e á rua da As-
sembléa 14. Fabrica: Pliarmaoia
Santos Silva, ria Dr, Aristides
Lobo 229. Tel. 1.400. Villa.

Aluga-se para pequena familia;.
rua Dois de Dezembro n. iS, per-
to da avenida Beirí-Mar.

, ! .. (S 3631

SITIO
Aluga-se parai:criaç5o, cereaes e

habitação de familia, com . grande
terreno e grande casa, por 100$
mensaes, está aberta a casa e
procurar Katívidadc, ;iá rua Had-
dock Lobo n. 61, no Realengo,
5 minutos distante 'dá estação.
Trata-se na rua Rodrigo Silva
11. 26, i° andar, coin'^0 sr. Souza,
das 11 ás 4 horas. (

NEGOCIO VANTAJOSO
Pessoa de trato e podendo dar

fiança, offcrece mensalmente triu-
ta por cento dos seus^vcncinientii
a quem. Hic arranjar çiuna colloca-
ção; cartas neste jornal a F. X.

, . 3018 J

Rede de pesca roubada
De. sabbado .para^ domingo, eu.

pescador Mario : Espirito Santo,
botei.no inten-allo da '• Ilha'' dos
Ferros para o Charéó>, tres pannos
de rede de. corvina- utiando fui tc.'
lher no domingo^ pelí. manhã, fal-
tott-nie um panno. ^ei; 80' braças
mais" ou menos, cujojt.panno íoi
desatado, já é tisaaaíwtj íio 4-10.

Quem delia dér inforniàção c;rta
ao fim da praia dos] Frades, cm
1'aquélá, ou na banca' db sr. Ma-
galhSes, será gratificaiilo,. F 3349

SENHORA ODETTE
Mando vale 

' 
24; recpbi carta

atrazada, ora .pôde-eserever-V, N,
Russo Manno, rua 'Sfiíador 'Ettzc-
bio 11. So, Rio de Janeiro. .(4120.I

SOBRADO
Aluga-se um com ?optimas ac-

coininoilaçõcs para familia c es-
criptorio, junto da Avenida Rio
Branco, lado dá sombra.

Trata-se ma ma de S. Pedro
11. 8.1, loja, . ¦ J-, ri (3-3;

MACHINA "IDEAL"
Compra-se um gerador electrico,

typo. "Ideal" compound, com-
pleto, de 50 Icw. Offertas nesta
folha a E. M. N. 4365 J

LOTERIAS
Vcnde-sc uma agencia bem afre-

guezada, preço módico; trata-s á
rua Real Grandeza 226, Botafogo.

4281 J

Wf//-&my. 9>*t£>//»/ tnci ttãtàs, >V? nu USADO O
m, iuíM0ÍSO£Liiimum um b*0hchit£s. Tosses

tlOL£$TMS#W70 êtettML

UM PIANO
Vende-se, com o sr. Lourenço,

á rua Haddock Lobo 417, um
piano Pleyel, cm optimo estado.

43?8

PETROPOLIS
Aluga-se para familia a casa

mobilada á rua Westphalia 11. 198,
bonde Cascatinha á poria. Tcle-
phone i?,i. M 4495

A'S SENHORAS E SENH0R1TAS CARIOCAS
Fareis grande economia o andareis sempre elegan-

tes si aprenderdes u tortnr o a fnzer, vós mesníns, vos.
sos vestidos c vossos cliupíjos. Garantimos que ficareiâ
liubilltadas em 3 MIÍZIIS, e só pagarels os 2 PBIMIII-
KOS, sendo o 3" gratuito para a pratica. Mantlae pedir
prospectos á Avenida Kio JJrtmeo, 106 - 2" andar, ú
directora do Curso de Prendas Femininas;

VIDA «NOVA
NOVAS FORÇAS — Eis o quo prcclsaei

E' necessário que todos «nuellcs ojue se actwm «lbente<, conheça"»
S-Qticanicirtc 

>o ularavilliosoi cffoito da corrente galvanlca nos tiomeni
acos t nervo»»... Que possam realizar a saude e fellcidinle, que go-aarüo quando esta força nurarilhosa infundir todas ns veios e nervos do

corpo, g que é íacilipente conseguido por meio do meu tratamento. Terfio
reaKuido anmialménte coras 005 militares e, por Isso, estou convencido
que o mon methodo curara. qualquer cano curavel.

DOm-me uni homem qce se aclievcncido pelo peso ila FRAQUEZA
PHYSICA. PERDA DE VITALIDADE, FALTA DE ENERGIA. MEU-
RASTHENIA, DYSPEPSIA. DORES RHEUMATICA8 E DE CA-
DEIRAS ESTÔMAGO DETERIORADO, PRISÃO DE VENTRE, IM-
POTÊNCIA, ETCi-, e delle farei um i.ovo homem, injectando-lhe ao veia*
com o fogo da vida  A »'»-•¦-• '.-

„ LIVROS GRÁTIS
venham ou mandem buscar w» »..*.*..¦ iVrüü, grátis, sobre a c.eetricí*

iladc e seus uso» inedicisacs. Xelles forneço todos os portuenores solue o
meu tratiimento, remettendo-os pelo Correio, gratuitamente, aos o,uc nio
puderem vir pensoalmente.

Venham ou escrevam hoje mesmo.
DR. M. T. SANDEN — ia, largo da Carioca, ia; t» andar — Rio de

foi0.'!0-— CONSULTAS, DAS 9 HORAS DA MANHA, A'S 7 DA
NOITE. £ 466i

GARRA
Vende-se uma com um casal de

filhos, dando bastante leite; trata-
se na rua da Misericórdia n. -,2,

(B 45.10)

CINEMA
Compra-se mobiliários e apparai

lhos, tudo em muilo bom estailoi
quem pretender vender deixe car>
ta neste jornal para A. M.

enas ia Caia Federal
Companhia de Loterias Nacionaes do Brasil

Estiaccõ?spablicu sob a fiscalização do governafederal ás 2 l\2 e aos sabbados
ás 8 boras, áRua Visconde de Jlaboraliy N. 4?

HOJE
337-S4*

HOJE

16:ooo$oo9
Por 1Ç600, cm meios

20:000$000
Por 194oo em meios

SÍTIOS

EXPLICADOR
Com a approximação dos exames

e tendo já aluuinos destes cursos;
ofierece-sc para preparar meninos
para os exames da : a° serie do
Collegio Militar, assim como do
i" anno do Gymnasio Nacional,
Col'egio Paula Freitas,, etc.

Vae ás residências. Cartas para
F. B. nesta folha. (4629 J)

9"BK I US dc mulher, o
ANDRADA cura corrimentos.henior. ,
rlniRias e suspensõesi de modo sim- por prOCCSSO OpCraiOriO SC-1J
pies. evita a gravidez nos casos indi- | jriiP(j ni.filríliõr fltlP SPÍíl a 

'
cados, fazendo apparcccr o iiicommo. ""' ,' Mlli "l1";1 liut.bt.jau
do sem provocar iieinorrjiagla. _tciido CdilUO UO ClÜCíltC, polO Dl". V\0-

ves da Rochu, oculista com
longa pratica tio sua espe-
cialidade-nfl pni? c nos lios-ss-jpilaos dc Bflrlira, Vionna,
Paris e Londres; medico

como enfermeira mine. lOSlíPIIUVA
OALUNDO, liartcira do Hospital
Clinico de Barcelona: consultas dia-
rias. gratís aos poíircs. Acceita clicn-
tes em pensão. Cunsultorio c rest-
delicia: rua do I.avtadio n. m
hrado. (814 J)

SAI.AS 
c quintos — Alugam-se. op-

ttmos c novos. Preço reduzido.
Casa do. familia; rua da Constituição
.16, sohr.ido. (4490 S) B

G1CXU0KAO nesta jornal
OLGA — Tem carta

(4545 S) B

SEI; 
1.03  Compr.-im-se,

c irocanuse, scllos i
vendem-se

kl e Irocanuse, scllos para colle-
eções; llospicio 30, J. Costa & Fi-
llios. (.17.10 S) S

SENHORA 
_ Aluga uma boa sala

de frente, muito independente,
110 centro, a senhora protegida ou a
cavalheiro de trato i cartas oeste jor-
nal para Dios. (45.17 S) lt

ÜNICA 
loção qne extermina a cas-

¦pa e faz renascer o .cnbcllo. D-.jp.
SaSáo líliíts, rua Ouvidor 120, e nas
casas de perfumarias, ,i5"oo. (.tfmS.lJ

TTM sciilinr vindo do inlcrior, ten-
' do ui::ido um medicamento ve-

f.el.ü para cnra rápida tia impoten-
cia, ncurasthcuia e fraqueza, indica
jtratts a todos que precisarem, cn-
viiuido um cnvcloppe com n dire-
eção c sello de $ioo( á Caixa Tos
tal 014, com as iniciaes K. F.

(2311 S) E

TTM casal pre.-isa encontrar cm
IJ casa de pequena famiüa, sendo no

centro oil fora da cidade, 3 habita-
»;ões com direito a cosiníia. Cartas
11 oste jornal, 11. Kodrigucs. J -iiii^-

ÜMA 
mocinha de familia, dc

costumes, sal

'¦TTM ex*ncgocÍatttc desta praça, dan-
\J Co as melhores informações de

:uia condueta e fiador, ofíereec-.ce
para fazer cobranças de alugueis de
casas, contas no Thesouro c 1'rcíei
tura. Caria, nesta redacção, a C. A.

(2231 S) A

liotts
sabendo ler c escreve-

corrfclallieillc, iutelügculc c octiva.
deseja collòcaçãõ cm casa coiiimèr-
via!, |iara balcão ou caixa. Não fa?
questão dc grande ordenado, Quem
precisar dirija .ciula para esta reda-
ccâo. cum íih iniciae? M. J. D.

VriAGEXS 
para o interior cm ser.

viço de pcsqnizas e investiga-
ções. Serviço garantido, á Amcnca
na. Cartas á Sclimidt, lio "Correi!-
da Manhã". 1< 45^-1

D ARTOIR A F.íueiseifdp diversos ljospitaes desta
I nll I FiIfi HRc-S- dipio-'cidade. AvenidirRto Branco,laitlUUIU mad^Pela 90i df,g ^ ág;/j h0I.;is, Ho-
de Boston, faz apparcccr a mciistríia- I norariOS modCrtldOS. llispilC
ção por processo identifico e scnl I j. nnrwnntnc nora lincnodor; traliallios garantidos e preços ue HPOSCntOS para I10SDC-
ao alcance de todos, sem o menor' dilP ClPClltOS ^110 C|llOimm""*'" " " '"' '" '' "'estar sob sua completa di-

recção. A 1305
perigo para a saude; trata dc tloeit*
cas do utero; rua General Câmara
n. no. Tel. n. 3.368, Norte, próximo
da avenida Central, Consultas gra-
tis. (S 431)

Parteira Mme. Bar-
«vau ternidade, trata dns
moléstias do utero e evita n gra-
videz. Acceita parturicnles cm•>i.n«üo e attende a chamados á
pensão c attende a chamados
a qualquer hora. Rua General
CaMivcll numero 223. (17S.5 J

6,«nfv(t sob hypothecas de prédios.UUUip cni |Joln |oca| empresta:
se; 47, Urtiçuayána,; aUaiatarin; não
s* acceitam intermediários. (4430 S)K

PARTEIBA Mme. Maria
Juscplia, di-
plomada pela

Facilidade de Medicina dc Madrid,
trata de todas as doenças dos senlio-
ras e faz apparcccr o incommodu, por
processo ecicutifico c sem dor nem
o menor perijjo para a saude, tra-
ballios garantidos e preços no alcan-
ce de todos. Avenida Gomes Freire
¦1. ?;, telephone n. 36.1=, Central, con-
niltas grátis. Km frente ao theatro
Republica. (1721 ti)

PARTEIRA - P«tSAv^
—Com longa pratica, trata de moles*
tias de senliora* e suspensão, por um
processo rápido c garantido, Açc.e.tá
parturicnles cm sua residência, á rua
Camerino n. 103. Tcl. 44.18, Norle.

O H2)

Mm* 03 APPARELHO Di-
ttsrm- e n sktena hei-
tfflM— OR. RENATO
."»«¦ DE SOUZA LO-
PES, docente na Fa*
cuidado* Exames pe-
los ralos X, do esto-
mago, Intestinos, co-
ração, pulmões, etc.
Cura da asthma. —
Rua S. José 30, do 2
és4, (menos ás quartas-
feiras). Grátis aos no-bres às 12 horas, (\m

Elixir de Pepsina
Composto

(Cumomí/íii. Rhítibiirbo, Catimbó
c Pepsina) Fórmula de Brito
Approvado e premiado com me-

ilalha de ouro. Efficaz nas diges-
toes mal elaboradas, dyspcsias, vo-
mitos, eólicas do figado c intes-
tinaes, iiiappcteucias dores de oa-
beca e vertigens. Vidro 2$ooo.

ü.opoasaos: Drogaarás iPaclrcoo,
rim dos Andradas, 45; Carvalho,
1" dc Março, 10; Sete de Setem-
bro ns: Si c 89 e Assembléa, 14
Fabrica: Pharinacia Santos Silva,
rua Dr. Aristidcs Lobo 11. 229.
Tclcplionc ti. 1.400, Villa.

(3087 )

COFRE
Vende-se um superior cofre in-

glcz" por preço razoável; na rua
S. Bento 5. J 4-157

FAZENDA

SENHORAS1'artos. Mo-
lestias das

Tratamento
los abortos e
sais t conse-

quenejas, dos
corrimentos,

hs eólicas utcro-ovariánas c das rcRras
rrcpulares e prolom*adas, Assembléa,

¦ A. das 12 ás 18. Serviço do dr. Pedro
Vlanalliãcs. Tolen. 1000. Ccnt. (R 9244

1 iii mmmxmtmmmmmmvmnm****^-**»- - —

Professores e professoras

TtTUs-NDKM-SE por 11:000$ dois ma-
l> enificDS e vasioi predios, cm Ria-
cltuclo; lendo Rrande terreno e dando
lioa renda; trata-se i rua Anua 'Bar-
bos.i 11. .-1, Meyer. (J 41S4JN

Moléstias, das senhoras
— Dr. Octavio de And.de, com pra-
tica dos hospi taes da Europa; evita
« gravidez por indicação scientttica,
sem prejudicar o organismo, lícmor
rliagias, swpensão, etc. Residência c
cons.: rua Sete dc Setembro u. i^G
«obrado, das 9 ás 11 e dc 1 ás .j.
Tclepli, 1.591. Centra!. Consultas
jrrali'. (J 4H.ll

ÚLTIMOS «NCIOS
X I.UC.AM.Si; cstilcndidos pátios.xxci ;:i Lptinia pensão, etn casa dé

faiuilia dc todo respeito, e fornecendo-
se pensio a domicilio, farta c variada;
Carvalho dc Sa 22. largo do Machado;
tcícphonj 4Í19, Central. (47.15 CO

INGLEZ pratico, Mr.
lMcr itafati-
te ensinar

em seis mezes- 10$ meníues. Largo
<ie S. l-'rancisco 36 c rua da Carioca
52, i° andar. Vae a domicilio, por
preços módicos, tU 3$6j)

TNGLEZ, FRANCE7. c PORTU-
1 liUEZ, pelos professores: Kodger
e Ilciiri (mclliodo Uerüiz); preço
módico; rua di Alfândega 11. 190,
sobrado. (34<i S) M

PROFJCSSOR 
ou cxplicador- Moco

habilitado, v.-,c a casa dos alu-
limos, ou leccioiu em sua residem
ciai .português, iranecz, imthmctica,
historia c o tine combinar; rua Cia-
rinuiiulo dc Mello 11. SS — Kst do
EncaiiUido. (3832 S) J

Vende-se uma grande e bem lo-
calizada, no município ile S. Gon-
calo, distante da estação dois lei-
lomctros, com boas estradas, pro-
prias para automóveis, grande
casa dc residência, engenho para
canna, alanibique, grande e bom
pasto, cercado a arame farpado,
com boa aguada, com bois, carros
e mais animaes. O proprietário
recebe metade á vista e o resto
riem. prazo c juros comniodos, fi-
cando o imniovcl como garantia.
Para twtar com o sr. Araújo, á
rua Visconde de Iiaborahy 11. 291,
Nictheroy. 43r>7 .'

DORMITÓRIO
Venile-sc um de Imbuya, obra

Moreira Santos, com pouco uso;
na rua C. Koinfim 484. IR 44.1'

MORPHEA -Cura
garán-

tida
da uiorphéa lisa, maculo - nervosa
(manchai dorineiiles.V. Cura ou tr.c
Ihqra estável da lepra tiibcrosa. Pe-
çatn httestados. Tratamento tambem
por correspondência. Ur, Lara, rua
Lins Vasconeellos, 234, ás teyças .e
sextas. (K 3jl>j1

Or. Ed. üereilles-
Doenças internas, creanças. Vias uri*
narjas — AppareHios microscópicos,
electricos. dc llluiuinação para exa*
mcs c tratamento das doenças; urc-
tlira, bexiga, rins. recto, intestino:,
estômago etc, — Trat. rápido da go-norrhca, sypliilis, hydroccle. Aim>!. :
606 c 011 — R. Sete de Sctemliro
96, das .1 ás O—Had, Lobo 45S, Tcl,
1294, Villa.

Cachorrinhos-^r,^^^
de luxo. Destruidor • da iarlia, c:ir-
rapatos c ptilgas, vcttde-se nas mas
Hospício 114, Gonçalves Dias 38,Ouvido;* 63. 7 dc Setembro ns. 3
c 151, Catlcte ai, 1'.» José de Alcii-
car n. 3, (i.iJ5 Si A

MfiVFTCS A COLCH0AR1AMUVfil!)D0 povo i nos sul).
ut^btos, a casa qtte maior sortimento
tem de moveis novo* e usado-, co!*
chões e almofadas, não tem competi-
dor cm preços, por que fabrica em
suas officinas; tambem sc encarrega
de reformar os mesmos; á rua 24 do
Maio 11. 505. Teleph. Villa irSs —
Sampaio. (fio S) M

A LtlOA-í
Ames C.-i

LU.OA-Sl! o sobrado da rua l«o-
Carneiro t:,i. com quatroquartos, duas salas e mais dependeu-

eí»E. para famiüa <!e tratamento; trata-
sc na -va Senador Pompcu o*.

íir.14 E)

í _¦ t*EHKÇE-SE uma moça para\f coietra ou arrumadeira. rua l*a*rany, uo, Teleph. 1138, Sul.
 47.17

pUKCISA-SE de uma ajudante dcJL corpuilicira; rua Gonçalves Dia««irg. sobrado. is A7w) S
T)IíE( ISA-SE de nma molhes dê'i edade pnra tomar conta de umacreançjtt e para pcquej.ús ser\V;i*t .s.
Tt. Seta de Setembro, !,--¦. 1» andar.

(S 4N.il S

ipilWTe.A.SF. Ae nma creida para-» TfJequww familia, na nu Frei Ca--rena a, jjj, cas» n, XXKl (S S;jj)

Creme de Amêndoas —
O legitimo está registrado sob o n.
10.ou, c traz impre*so o nome do
fabricante pharmaecutico Santos Sil-
va, etc.

Indispensável na toiiette das dama?
elegantes, limbelíezá o rosto, tiran*
Io*íbes as rugas e as ihanchas. 1'ó.te
r?uoo. yende-sc no deposito. l>roga-
ria Pacficco; á rua des Andradas 43.

Traliimchto pelo Pr. Novos
da Rocha, com exito seguro,
tios zumbidos dos ouv.dos,
pela massagem vibratoiin,
pelas correntes continuas 6
pelas correntes de alta fre-
qutincia. Os zumbidos dimi-
íiuem logo na primeira ap-
plicação c acabam desappa-
rece ndo completamente.
Consultas de primeira cias-
se dá 1 as 4 horas dif tarde;
consultas de segunda classe
das 10 ás 12 da manhã. ,
Avenida Kio Branco í)0 7D^la'1 # 

man '
, A 1309 ' 

Mme. Si, massagista
Diplomada .pelo Instituto dc

Portugal. Especialista cm massa-
gens manual e electrica, e garante
o tratamento e embellczanicnto da
pelle, ,i$ooo. lixtracção dos pèllòB
do rosto por electricklailc; garan-
tc i|tic não voltai Penteados para
senhoras. Attende-se chamados a
domiciKo partictilariiientò para sc-
nhorns. Kua S. José, 67. soli.
Telephone 501S C. (S 2127

COFRES
E' indispensável em qualquer

casa commercial ou 'parSicular a
existência de um superior cofre
de aço M. \V. Ainej-icano, marca
registrada n. n.31", reconheci-
dos como 05 melhores c único Guar-
da Fiõl dc seus valores contra fogo
c .roubo. Grande stock, a dinheiro'
grandes abatimentos.' Único depo;
silario: Maycr Wigdiir, rua Çame.
rino n. 104. (4105 E)

Moveis a prestações
Puercm vv. ce.-:. comprar mo-

veis cm melhores condições e por
preços baratissimos, pois visitem a
Casa Siou, 11a rua Senador Euze-
bio ns, 11; c 119, telephone 5209
Norte, (S 2042

Pensão Abrantes
Tem ' bons comniodos desoecupa-

dos. Rua Marqucz de Abrantcs,
26. Telephone Sul 151. (B 899

Casa na Avenida Atlântica
Alnga-sé, por prazo determina-

¦ do, boa casa mobilada para fami-
lia de tratamento. Informações
na rua M.- S.' dc Copacabana nu-
mero 1.037, das 14 ás 17 lioras.

Vendem-se diversos desde 11500$
noa subúrbios, com água; informa-
se á rua Ccneral Câmara, 296.

(4638 J)

AVISO
O rapaz que teve a bondade de

emprestar o guarda-chuva a unia
scnliòritn, pude buscar á Avenida
Gomes lrreire n. 19. (46e8J)

HiMIlKÓlVSTANIIlO
23S*78i?ar*3i»a&Hi

fâStôfâmWmfà
;->Tí!?"v£'vs't:

^«CiC

Mn CA IIÍÍUALADO

AMA SECCA
Precisa-se de uma, dc côr bran-

ca, para creança recenascida, c
que entenda bem do seu officio;
trtar á rua Si'vcira Martins 104,
das^ 31 ás 3 'horas. J 4474

Caixas para vender
doces

Vendem-se tres novas, licencia-
das, rua Grcgorio Neves 48, En-
genlio Novo, próximo á estação.

(J 442")

do Senado H- 35 — Esquina da do Lavrai

Pharmacia e Drogaria
em S. Paulo

Vende-se uma boa pharmacia c
drogaria, luxuosamente montada,
em _ unia das principaes ruas da
capital dc S, IJaulo, cora grande
sortimento de produetos chimicos c
pliarniaceuticos, perfitmarias, etc,
etc, pelo preço dc .Rs. .io.:ooo$ooo,
o motivo é não poder, o proprieta-
rio estar á testa do estabelecimcn-
to, devido a outros affazeres que
o privam disso fazer.

Informações com os srs, V. Fii-
va & C. Drogaria faimaigiiérc, rua
da Assembléa n. 34. (4655 J i

Aluga-se a grandé^ja deste predio, completamente
reformado, com instalação propr/a para bar, café, res-
taurant'— Trata-se :n* Ciá. Cervejaria Brahma, rua
Visconde Sapucahy nijtnero 200. — Telephone Central,iii. sSSas

£J»t>t>íxclo, 38 cio corrente
A's 3 liorns du tiirdc—30ÍÍ—50"

S0:000$000
Por 4$0OO, cm qulntoa

Sabbado, 4 de novembro
A's 3 lioras da tarde—300 — 35

loo;ooo$ooo
Por SfjíOOO, oiu decimos

Os pedidos do bilhetes ilo interior devem ser acompa.
nhndos do mais 700 rs. pnrn o porto do Correio e dirigidos
nos ngentes gerues NAZAKKTH & C, RUA 1)0 0UV1D0K
N. 04, CAIXA N. 81T. Téleg. LIjSVEL,, o n.i cnsa V. O.VU
MARÃES, UV\ 1)0 ItOSAlUO 71, osqiiiiin do beeo dns Cuii-
cellas — Caixa do Correio n. 1.273.

Contra fogo e ladrões
Vendem-se tres cofres garanti-

dos .e baratissimos e facilita-se o
pagamento. Rua de S, Pedro, iSo.
Próximo ao largo do Capim.

(S4665)

COFRES
Võndem-se superiores cofres k

prova do fogo, de 150^000 para
cima. Não sc temem rivaes. Kua
de S. Pedro íílo, próximo no largo
do Capim. (S4664)

Para nçougues, cnrvcjririas, botequins, armazena,l<Mterias fruetas, residências, cto,, etc.
Fabricante: x.. Buffier. Rua Vasco da Cama 163

CINEMA
Vende-se um transformador tri-

inonophase, único acecilo pela
Light, para obter ligação dc lati-
terna, sem motor. Einilio, 71 Kcr-
reira Vianna. K 4429 I Norte

13, SENADOR EUZEBIO, 13
_Ondc vende moveis a presta,

ções c em boas condições por pre-
ços baratos; entrega na i" presta.
Ção sem fiador, Tclcplionc 4113

(S =3i

SO J E' OAIiVO QUEM QUKR.
PEItOE -CAIIEIiliOS QUEM QUER.
TEM 1I.VUIJA FALHAIM QUEM QUER.
TEM CASPA QUEM QUEJjv:
porque o

CASA DE AVES
Prccisa-sc dum empregado qtte

conheça bem este negocioi prefere-
se solteiro. Trata-se na rira Uru-
Riiayana, 118 das 12 ás 14 horas

PHAETON

da tarde.

Vcnde-sc 11111 forte, bonito c
espaçoso, com capota movei, para
um ou dois animaes. Informa-se
á rua Visconde de Figueiredo, 41

OR 4608' proprietário, (41 CS .1

BALANÇA
Compra-se uma usada de joo a

1:00b kilos. Informes, 15, Âveui-
da Central. Enviar a P. R.

(U 3966

GARÇA
Gratifica-se a quem informar do

paradeiro de unia que fugiu da
rua General Menna Barreto, 21,

VENDE-SE ÜMA FAZENDA
Próximo da Estação dc Morro

Azul" —Ramal de Portclia a Vas-
souras, com onze alqueires dc ter-
reno superior, em cultura, pasta-
gens c capoeirões, casa de viveu-
da superior, com toda a mobilia,
com muitas accommodações; ba-
nheiro, sanitária, etc.; agita supe-
rior encanada e cm alguns com-
modos da casa, clima boin com
altitude de setecentos e tantos me-
tros, boa chácara, com'muitas ar-
vores frutíferos. Horário de trens
para ir ao Rio, voltar c vice-
versa. Preço vinte e cinco contos
dc réis. Remeltem-se pliotogra-
phias d-l propriedade. Correspon-
delicia para Waldemar Machado.
Agencia Ur. Francisco Sá. Estado
do Kio. * (4636J)

ii

ACURA DA ILÜFOTEI^CIA
O espeeialista 1)11. CARLOS DAUOT — com longa pra-tira dos hospitíiòs europeus, garante a cura, em curto espaço

de tempo, dn 1MPOTEXC1A, QÍipr seja de fundo svphiliüeo-medular, quer cm conscqncnela á íieurnstlieniii sexual.
Trata a fruquezii Renital, soli as diversas fôrmas clinicas

e.jncHlaeõcs premnturas, perdas setniimes, perdas de phos-
pliâtos, prostatorrhéa, etc, como tambem motivada pela in-
fecção gonoioccicn. Não faz uso de medicamentos, nem
npplica a massagem reetal.

Tratiimento moderno, perfeitamente imlolor, de resul-
tados 'sè*guros e com lipparelh agem especial.—-Consultas á
rua Uriignayana 43, sobrado, das 2?ij ás 5 horas. (M-í23»)

PILOGENIO
faz nascer novos cabellos, impede a sua quéib c extingue ci>iii|itcU»»*tite
a caspa c qtiacsiiuer parasitas da ca lit\a, liarba c sobraiuelli.ts. A' vendinas hons pliarinacias, <lroE.iri.-is e perfiiniarias c 110 dciiosilo: DHUCAKIÃ
ClfKONI. RUA PRIMEIRO Dli MARÇO N 1-, antigo 11. 9 RIO Dli
JANE1K0.

COSINHEIRA
Para casa dc casal estrangeiro,

precisa-se de uma perfeita cozi-
nheira. Rua Marqucz dc S. Vi-
cerne 140, Gávea. .1 445S

ULTIMA NOVIDADE
Apparelho para machina dé

costura "OATSAG", simples, for.
te, barato c econômico. QuitandjJ
n. 64. J 4454

Grande Armazem no Largo da Lapa
Aluga-se este vasto armazem situado na rua Visconde de

Maratiguape n. 5, próprio para restaurant, bar, botequim, con-
feitaria, cinema ou outro negocio limpo. Trata-se na Compa-
nhia Cervejaria Brahma, rua Visconde de iSapucaliy n. 200.

Vende-se uma, bem sdrlida, no
centro. Trata-se com o sr. Mauri-
cio, á rua 7 dc Setembro H. 227,
das 9 á 1 hora, ou das 3 ás 7.

t GONTRABASSO
Vende-se tini muito tocado e so-

uóro de boa fabrica franceza, bem
conservado,

informações á -rua Visconde dc
(R 4G1S 'Figueiredo, 41 (4567 J

SÓCIA
Precisa-sc.de couiin;jtidi;aiia para

desenvolvimento dc iniia casa -no
centro do couiniercio.'

(.'atlas á redacção deite jornal,
a F. • (4692

1 iiiiiín

ICiti c;c. In-

afl 
s:i'.-.r,o Pliysiqthera-

H l"co do dr. Gustavo
Arinbrust. Uocente da

Facilidade. Doenças do estômago
e intestino, ueurastlieiiia, artliri-
tismo, obesidade, diabete, etc. De

Kua Senador
(S 11.13

dartliros), cinpin-
gens. cczeiuas,
(vieiras, sarnas,
bròtoejas. etc.»
d c 5 axvpareccni

completamente com »
DE11M1CURA. (Xão é pomadal.
Vcnde-sc em todas as drogaria»
do Kio e Nictheroy. Deposito gc-
ral: Pharmacia Acre, nia Acre,
n. ,lS. Tel. Norte, 3^tió. frpço-'Saco» yT

fácil

PRISÃO DE VENTRE
—Doenças de ftgftdoi estômago o in*
(cstütos. Curam*se com a= Pitulas de
Bollo Compostas, do pharmacetUico
Santos Silva. Vidro s$ooõ. Deposito:
Drogaria 1'ach'eco, ú rua il"í Andra*
das"n. 45- O H-i)

Electricidade
forca c luz. Attende
,1o; II. T.
SÍ.15. l'cd.-i

— InslalbçSes
c concertos de

qualquer chama?
_Tclei*hime Central,

Amcrko u, ííj, Cattete.
Íoí S; S

PÍLULAS
VIRTUOSAS

Curam em poucos dias as moles-
tias do estômago, -figado ou intes-
tino.

Estas pílulas alem de tônica.',
são iudicadas nas dysjicpsias; pri-
soes de ventre, moléstias do fi?a-
do, bexiga, rins. náuseas, flatttlen-
cias, máo estar, etc. São 11111 po-
deroso digestivo e reguiarizador
das secreções gnstro-intcstinaes.£_A
venda em todas as pharmacias. De-
posito: Drogaria Rodrigues, rua
G. Dias. 59. Vidro i$joo. pelo
Correio ma'is 300 réis. (A 1304

Flores brancas
(loucorrliéa)

Curam-se radicalmente em
poucos dias com o XAROPE
li AS PÍLULAS DE SlATI-i
CO 1'ERRUOIN'DSçj

Vende-se unicamente na
pharmacia 

¦ B R A G ANTIXA,
rua da Uriigúavaíia *•• 105*

GQMMAHDITAR1Q
P-recisa-se dc um com capital de

.to a 50 contos; }iárá negocio dc
casa commercial anligá, por moti-
vo da retirada de outro sócio.

Carta á caixa deste, jornal, com
a letra \V. (4600

O FIGADO
O fígado é uni dos órgãos mais importantes da nossa economiaUm.figado desordenado causa a perda do appctite, prisão déventre, dores ds cabeça, íufartaçao depois de comer, perda de éner-g.a para o trabalho;..physiço c tncntaj, perda de memória, cansaço

palpitaçao do coração, somno desassocegado, urina carregada Tri-teza, etc. -i»"uu, iru-
Km seguida aos syinptotnas a.cima mencionados sobrevem umestado nervoso mie produz graves resultados, como sejam hvpoco 1dna, perda de poder «i-vn.il nic. ' "-i"lu"

DE PBRES-
para combater os

sexual, etc.'As 
P.ILUI-ÀS ÜNIVEKSAES MELHORADAS

TRELLO, contém cm si 03 agentes medicináei
males acima enumerados.

Estas pílulas-são compostas de vegetacs, e o scu t.so não rcttucrresguardo, nem dc boca nem detempo — Caixa 2«-0o 'Remcttc-se pelo Correio umacaixa por 3$òdò,' seis' caixas pori3$ooo e ij caixas por 26^000. ^ão sc accei;a selios-pilhas. os .nem estam-
(J 4349

Mme. VAGUiüR UNZONY
participa ás -suas amigas c freguc-
zas que nioia na rua D. Laura de
Araújo 11. 71. Attenção: trabalhos
cm costuras com perfeição. (S3401

AUTOMÓVEL
Vende-se um doublc-phaelon,

com capota franceza de afamadr»
fabricante belga; ver e tratar na
rua Sele de Setembro 11. i8j.

J 415»

Banco Mercantil do Bio de Janeiro
67, Rua Primeiro de Março, 67

Presidente — João Ribeiro de Oliveira Souza
Director —Agenor Barbos!

Banco de Depósitos e Descontos
FAZ TODAS AS OrEBAÇOES BANCARIAS

L. C. 185
l'ui, estive ate ií lioras; não

gosto de fingimentos, imero ver a
nossa. (.S 4670)

CASAMENTO
Cavalheiro estrangeiro, distineto,

de 45 annos, em optima posição,
sócio de importante firma desta
praça, deseja conhecer senhora de
bons costumes c de alguns rectir-
sos financeiros para tratar casa
mento. Máxima seriedade. Cartas
a Macdonal 24, nesta folha

Vende-se nn A' Garrafa Oranei©
Rua Uruguayana it. 66 e Avenida Pa sos n, IOS

Perestrello & Filho A
Em Nictheroy, Drogaria Barcellos

3350

CíWALLOS

Aos doentes do estômago
que nos mandarem o scu endere-
ço, acompanhado de um sello de
ioo réis, para resposta, .indicarç-
mos gratuitamente, o imico meio
para obterem unia cura verdadeti-
ra e radical. Cartas á redação
d'// Abelha, Villa Nepomuceno,
Minas.

TERRENO
Vende-se ií na Barão de Mes-

quita, perto da rua Dr. José Hy-
gino, com 13 meti os dc frente,
por 100 de fundos informa-se na
rna do Acre n. 100. (11 45")

Vcndcm-sc 3 magnificos cava'-
los árabes, puro sangue, para re-
producção ou para trabalhar ein
circo, pois são amestrados cm .V.ia
escola. Trata-se no "-Theatro Re-
publica. (R47JO

PHARMACIA
Vende-íe cni bom loc.-.l. faz bom

negocio, tem sortimento. cnsa para
família e chácara. Trata-so na
Drosãria Azevedo, Assembléa, r,; -'¦¦» 

(4c.11

GREADA
Precisa-se de uma, com pratica;

preferihdo-sc que íalc ingle:;. Rr.
Carneiro, rua dei Andradas, ig.

XKIIIASTIIKXIA
B HVSTKI5IA

Tratamento por -processos espe-
ciacs. Dr. llerculaiio Pinheiro.
Cons. Uruguayana, ioj, (das 16 ás
17 horas).,

17, Senador EuzeMo, 17
Vendem-so movei* a prestações; os
preços e cbiidições ao alcance de to-
dós. (A -145--1

Pinturas de cabellos
¦ Mme. Ribeiro particularmente

tinge cabellos com um preparadovegc!al inofensivo, de sua pro-
priedade, á rua de S. José, O",
soo. Próximo a Avenida. Telepho-
ne 391S C. (S 2u<j

Casas em Petropolis
Alugam-se duas, na rua Tala*

nato, ns. 29 c 41, limpas, bem mo-
bundas c com boas accommoda-
ções para familia, As chaves es-
tão na rua Ur. Porciunculá 11. 29
e na'rua Souza Franco 11. 57, cm
Petropolis. Tratam-se na rua Gc-
neral Câmara, 76, loja, IÜ6,

(1195 J>

LANÇA PERFÜiMÊ
Vendem-se 14 dúzias Parisicnn»

30 grammas; rua 7 de Setembro
(4124 J n. 29, sobrado, das S ás 10,

£r-j Enercjil poderoso tônico
j»y-» Novo anti^r-JhefJ matico
^t-j Enercjil depurativo açjradavel
jjjj Rei doa laxativos
t*~j Grande remédio da mulher
i—h Integra a força do homem
t™< Licor o mais saboroso

A' venda nas drogarias J. M. Pacheco
Granado & C. e Araújo Freitas & C,

e todas as boas pharmacias J 59,

TIJUCA

CABELLOS BRANCOS
Usae briihantina "Triumphos

para acaslaiihai-os. Frasco 3S000.
Vénde-se nas seguintes perfuma-
rias: ílazin, Nunes, Casa Pos'.al,
Garrafa Grande, Cirio, Hernianny
e Granado & C. c cm Nictheroy,
drogarias Barcellos c Mixta.

MALAS
Artigo solido, eleginte e bara-

tissinio, só na A Mala Chineza.
Rua l/avradio, 6i,r

Alnga-sc a famiüa de traiamen-
to o predio de 2 pavimentos, con-
struecão moderna, em centro dc
grande terreno ajardinado c arbo-
rizado. com entrada egarage para
automóvel, O i" pai:,nento com-
põe-sc dc 9 peças e 2" de 5 dor-
miíorios, quarto para banhos, com
todos os requisitos dc hygiene c
conforto.

Trata-se no mesmo, â nia Ita-
curussi n. 71, das 13 ás 17 ho-
ras- O" 3021

V: Ex, io pr mobilar sua
casa sem gastar dinheiro?

E' o que pôde conseguir facii-
mente, por aluguel mensal c modi-
co, todos os moveis; rua do Ria-
chuelo n, 7, Casa Progresso.

OURO
a i$3oo, platina a 95000, brilhan-
tes, prata, dentes usados, cm qual-
quer o.ttantidadc e aos melhores
preço; da praça; na rua Uru-
guayana 7;, loja dc ourives.

(SI 4-196).

PRECISA-SE
TJe uma loja pequena com vi-

trilic, 'Ine sirva para casa de cha-
péos, servindo tambem uma casa
que ceda  parte de uma ioja,
no centro da lÍJaííc. Resposta a
M. ü. na redacção desta folha

FLORES PARA OHAPEOS
O maior sortimento, ao preço

mais barato, 'Piores para chapéos.
i-lores para vestidos. Fior de Ia-
ranjeira. Única fabrica de flores
para chapéos. A Flor dos Alpes.
— Rua dos Ourives 9;, 1".

J 447J

FAZENDA
Vende-se com uma grande vei»

de tabatinga c manas para expio-
rar, meta hora de viagem do Kio,
passando : estrada de ferro pelo
meio 'da fazenda; para tratar, i
praça Tiradentcs 66, 2" andar, com

4360 R o sr. Pereira. J 4159

BOCLEVAItD S. CHRISTOVÃO N. 10
Aluga-se este predio cora t odas as dependências, comple*

taraente reformado, em logar <h grande movimento, para bo-
tequim, bar ou restaurant. Trata-se na Cia. Cervejaria Bn-
hma, rua Visconde de Sapucahy n- soot/ '
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ODEON ' Oompnnhia"
Oln ematograpbloa

Brasileira

continuação - HOJE
Um suecesso crescente, que tem trazido ao ODEON mil_uires de

pessoas, todo mn publico distincto e sele«i«

FRÀNCISCA
BERTINI

em sen ultimo e admirável trabalho

CULPA ALHEIA
w A SOBERANA DA TELA mais nina
| vez se nos apresenta, linda, seduetura,
| admirável, em toda a sua pujança de
$ alma de artista, vibratil, delicada, de

nma sensibilidade profunda.
Como complemento do pro-

gramma:
Mlle. Fabienne Fabreges

no formoso trabalho de profunda
delicadeza e enredo brilhante

Os carreteis de fios
de ouro

Drama mimoso da artística fabrica
GADMONT

G aumont-Actualidades
Um numero, cheio de novidades e de

assumptos interessantes

^^"tcsí^iSSKOS SDBMBRS1VE1S BRàSILEIROS
Uma visita interna aos navios — Suas manobras — Scenas inéditas para quasi g

todo o nosso publico

~"  
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! Extraído do drama «Aux Abols da Soabnrought» A MAIS " _; iSmmmSSf^mmmmm. •• -1"—
SORPHEHENDENTE LIClO ! *

>
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tiss«ir__ac!TRcr_

Pomada de R. L. de Brito
(ANTI-HERPET1CA)

Approvada e premiada com meda-
lha de ouro

Infallivcl nas empigens, dar
thros, espinhas, friciras,
lepra, coinicliões, eczemas, .
feridas c todas as moléstias da
pelle. Lata i$Soo. Deposito: Dro.
garia Pacheco, rna dos Andradas
n. 45, e Sete de Setembro 81.___J

FINADOS
Vcn.lein-se alguns vasos de mar-

more, de 12$ para cima, para ce-
miterio, jardins, etc, juntos o»
separados, e também nma copa dc
mármore. R. Ignacio Goulart n.
122 (Sampaio), casa dc família.

(4639 )

Grande fazenda café-
eira

Vende-se uma muito importante,
produzindo 10.000 arrobas de café,
situada cm clima saltíberrimo, dis-
tante g horas desta capital, e 8
da de S. Paulo; trata-se, das 2
ás 4 da tarde, com Alfredo Esta-

sarnas, c;0 je liaria, á rua da «Alfândega
pannos,, _. 2Sj sobrado, sala da frente.

(M 4541

Marca• Registraria

Machina de escrever
Vende-se nma, UndértvóodJ. em

perfeito estado de conservação e
hinccionaniento. Ver e tratar a
rua «S. Bento, 15, loja'. U&t' J

No Cinema Maison Moderne

GARAGE AVENIDA
Reputada a i* desta capital

Auto .1- luxo para casamento! e
passeios

ESCRIPTORIOAvenida Rio Branco, 161
Te'.. 471, Central

GARAGE E OFFICINAS
Rua líelaçiío, 16<e 18

Tel. 2464 Central
RIO DE JANEIRO

ALUGA-SE
O predio da rua Camerino 42.

Tem grande armazém e sobrado
todo restaurado de novo. As cha-
ves estão por favor no armazém
de molhados, nesta mesma rua,
esquina da ladeira Madre de Deus.
Aluga-se barato.

CASA
Compra-se nova de estylo mo-

demo, que tenha quatro a cinco
quartos, duas salas, jardim e quin-
tal. Em Botafogo, Tijuca, Had-
dock Lobo ou Santa Thereza.
Preço de 20 .1 25 contos. Trata-
se á rua do Rosário 157, »* andar.

4558

Moveis a prestações
Por que v. ex. não visita a

Casa Sion, na rua do Cattete, 7,
que entrega os moveis na 1* en-
trada de 20 *|" e os seus preços
são báratissimos. Cattete, ;, tele-
phone 3790 Central. (S 2041

Extraído do drama «Aux Abola da Soabnrought»
SORPHEHENDENTE LIÇÃO

O mais intenso llbello contra o terrivel vicio Protagonista:
a bella Miss FLORENGE REED. Mise-en-scene do celebre

3 George Fitsmorice. Paginas da vida verídicas em tud«s os
aizes e paru tüdüs an civilizações. Seis actos QUE CH\M-

_, IAM EPRENDEM A AlTTENÇlO E DEVEM SER VISTOS
I POR TODOS. Primorosamente representado este drama é

apresentado com especial carinho pelos editores e p««lo Cl-
NEMA PATHE' como espectaculo de ALTO VALOR MORAL.

AVISO — No mesmo programma, o

JPATH-E' JORNAL
apresenta noticias mundiaes sobresaliindo

o duello entre duas cidades 1

FLUMINENSE JORNAL
apresenta: o accordo Pnrnná-Santa Catha-

rinn — o Campeonato do Remo e o
Juramento da bandeira pelos volunta-

rios de manobras

PATHE'
Vasto — Commodo - Máxima ventl-

laçào — Confortável

Uma pla¥ã"dê"êirte appíaüdlü hontem duas mapi- |
ficas oomposiçOes das duas maiores fabricas do f

Mundo : Puthé e Fox Corporation l
Estas asBignaturus garantem a Perfeição dos |— fllms-
A fabrica inimitável da Moda, a Fox Film reúne

seis brilhantes e afamados artistas num drama
ultra moderno em 5 actos cada qual

mais empolgante:Sacrifício de Esposa
assignala um indelével suecesso para quem só" |conhece triumphos ¦'•

0 verdadeiro Espeotaoulo Theatral
0 inaccessivel processo de cores naturaes denomi-

nado PATHE'COLOR edita uma comedia

RAIOS DE LUZ
do Film de Arte

Italiano
interpretado pela §

tentadora,
eolleante e fie-
xivel bailarina

nd

ONE FALAIS
Portugal oa teia

___¦_-__ mmmWmmmmmmmmmmmmmmmmWmmmmm«•Tt
5 LONGAS PARTES

0 film ollal flo Ministério ia mm
¦¦•¦¦

da Opera de Paris

' 
ia-mOIOI0KKIOK^

Cinema iTheatr o S- José
EMPRESA PASCHOAL SECRETO

— Direcçao ««mc»
tiro dircctor da orchéitra JOSK'' NUNES

Sensacional! Patriótico I Pathé inatingível! B

Comp-ilila Nacional, fuodid-. «mi de julho
do actor Eduardo Vieira — Matiti

A MAIOR VICTORIA DO THEATRO POPULAR

HOJE 25 de Ontnbro de 1916 HOJE
1*w<. mmSm — A'« J. 8 sU e ío nli — Tre« «essG-s — 4*. S* e 6» repre-™ 

9_5_Çto da wa buríàca. em 3 actos. do conhecido artista.. e .eten-
ptor Annibal Mattos e musica do inspirado maestro

0 CARIMBAMBA
.Brittanlo desempenho de aÍFREDO SILVA. W.ie'^* <±t\o*

Torres. Uno RibeiroT J. Rfrueiredo, Franklin de /'«^V?1?^ _Jr&chado Vicente Celestino, Pedro Dias, Elvlra Mendes, Cecilia Porto, Beatriz
Martins, Judith Bastos, Luiza Lopes e demais artistas.

A Empresa Paschoal Segreto, querendo contribuir para a .
patriótica em favor da Defesa Nacional, farijnlclar as sessões pela

propaganda
., „ ~™   P*1* "c»n"

çáodo Soldado", cantada pelo tenor Vicente Celestino, acompanhado pelo
corpo de coros, vestidos a caracter. Os cspcctaculos começam pela exni-
bicão dc soberbos films cinematographicos. ¦:¦¦*., . . ..„.

Attcnçüo — No espectaculo da 3» sessão, isto í, no das 10 i|J horas
da noite, os militares que se apresentarem fardados terão direito a 50 «T

dc abatimento nas localidades da platéaj

HOJE - Pela utima vez-HOJE
Continuou hontem, coni egual

suecesso da véspera, a enorme afluen-
cia ao elegante salão do Cine Pa ais,
ávida de assistir ao desenrolar do
grandioso film official portuguez, que
tem deixado toda a enorme concor-
rencia muito bem impressionada.

Nunca veiu a esta
capital película
portugueza militar
tâo nítida, tão com-
pleta, onde os tre-
chos se suecedem no
mais flagrante in-
teresse, subindo ao
máximo o enthu-
Siasmo do especta-
dor, ao passar-lhe
em frente o impo-
nente desfile de
20.000 homens

perfeitamente
equipados-) promptos a combater.

Não ha memória de tão esponta-
nea acceitação e enthusiasmo, por ufa
film portuguez de guerra ao qual o
publico tenha prestado a mais com-
pieta homenagem, a despeito do
quanto tem sido ludibriado por su-
postas fitas autenticadas.

Hoje repete-se pela ultima vez
em matinée e á noite a exhibição
do grandioso film.
Ul"! TV PELA ULTIMA VEZ
£lUJr_i MATIZ. E'E e S01RE'<£

IIMEI RAL-Ai
009»

:, /.c;.- ..' v ^_-.^^ v;?;-v . .¦«j:.;."i. .. \

no

A seguir i A' RU'DEA SOLTA. Em ensaios: DA* CA' O. PE'.
(R 4717-

TORNEIOS DE

RAN-BQLK
das 6 «In tardo 0111 denntc.

HOJE HOJE
Programnia completamente novo

Bilhetes com WíiGa_ão
.Funccloirando ãpparolhp» privile-

RÍudos pebs cartas patentes ns. 4.611,
4.612, .1513, 4.5M. I.62S c 7.O6J.

PREÇO DO BILHETE l$ooo
VALIDO POR is DIAS

Sorteios ás 6 c ás 9 horas
da noite.

Números premiados hontem 13 — 99

BREVEMENTE, GRANDES
NOVIDADES (S 4348)

Theatro Republica ICmpresa
OLIVEIRA, A O."HOJE 

A'8 8 3|4 - DESPEDIDA DE l
( F_VJ71-t-r_-. J_C13?tlS )m ultima A OEISHA

Reducção ilo famoso compositor JUUE STA1M1.EY
Soberba cresção de FÁTIMA MIRIS

Minisa Ostima, celebre Oeisha— Forteck, official inglês _ Bron-
villc, «jcgunilo otticial inglez — O marquez Imaly, Governador --
Mi-«i Molly _ Wun-Ke, Juifiete, Diamante mt franceza — Katana
tinitSo .h mania — Geisha, Clilnas mudns, etc, etc.—Takamini.Q N(JN pLUS ULTRA

Os Mysterios do Transformismo
REVELADOS PORJ>D_CO«AÇ0ES TRANSPARENTES
Ncsic irab.i.ho, o ftisblicd; verá o systema <iuc adopta FATI-

1 MA," porá ouler a rapidez em mudar os seus vestuários para as
! transformações. , ,LAS GOLONDRINAS —Grande «ymplioma do immortal mães-
] Iro ¦ Uzawlizaga, dirigida pela eminente violinista EMILIA FRAS-

! 
SIN'gRANDÊ 

THEATRO DE VARIEDADES, creaçao de FA.
T1MA MIRIS. _ ¦ ,_ ""«.PRECOSi _ Fnzas e camarole», 15$ — Poltronas, 3»ooo —
Cadeira, a$ooo — Galerias e ENTRADAS, i$ooo. — AMANHA S

I listréá da Companhia Seognamiglio—Caramba. — Primeira reciln J
I de assiunautra. (» 4672) ^

US1HA SÃO GONCALO:
Wò

mm
FRUCTttS
dqBRRZIIj

Txtra - TmiJ
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A venda em Ioda a parte e

Deposito e Escriptorio
ru. da Assembléa, 21.
t RIO DE JANE:lRO

THEATRO REPUBLICA E3MPIt_0SA.
OLIVEIRA & O.

O
Cinema

data se»
nhoras GIME PALM! o

OI 11 e ni»
da clito

AMANHA - ESTRÉA
Quinta-feira, 28—1* rérlta de as-.ignat_r_

GRANDE COaiPANHIA ITALIANA DE O PER ET AS

CARAMBA. -SCOGNAMlGImlO
A opereta de grandiosa montagem

1 IMMBfi DO BAL TABAR1HII
Frou-frou, (a íúqueza),' Stcfl Cslllng; Edi, Nelly Gary Príncipe Oclavio,

Walter Grant; Sofia Veber, Oav. Enrico Valle.
]>1 nohtro dlreotor da orohestrii. Cav. Viconzo Bellezza

__«?* A Companhia chegou hontem pelo '« Aragruaya '».

Preços : Camaroies e frizas, 3CS-F;iuteuila, 5$-CadeIras, 4S-BaJcões de V, 5$—Balefles
de 2-, 3$-Gnleria numeradu, 28 o entrada geral, l$üOJ.—Bilhot-is à venda no saguão do «Jor-
nal do Brasil», das 10 ás 6 da tarde

AMANHA
0_ grandeJheróe_legendarlof

O eterno vonoodorde Eva, transportado
à vida da sooledado moderna

DÕNJUAN
Pungente cinedrama da .Caesar Film,

em seis partes e quatro episódios :
Sedueçáo, Paixão, Capricho e Explação

OINEMA IRI
Empresa J. Cruz .Júnior Rua da Carioca ns, 49 e 51
HOJE! -Frogramma noyo l

,1 films interessantes — Um osncclaciilo inédito, cheio de
aUni'c,ão — Um programam que vnc attrair milliares de espe-
c!r.'lores.33e sangria.© na guelra

t/m bello drama cheio de situações arriscadas
XeMc trabalho lia coisas extraordinárias, como assombro-

sas perseguições a cavallo, e um «alio dc algumas dezenas de
metros de altura, caindo mn homem de um rochedo ao "o!

O LADRÃO IMPROVISADOR
Uma esplendida comedia-dramalica, interessante

De üm gênero novo c insinuante, este trabanio vae agra-
dar em absoluto.O presente trocado

í.'i».i comedia que vale ouro
Como extra na matinée:
F»Rfc_«_.0 1NNOCENTE

Um lindo '-ghalho dc grande suecesso
iíVM«ANÍ1a — Ainila um prõgraiiinia novol z films de pan-

dc metragem: - O KOUBO ,130 -fCHm) N. 7fe4 actos
e dc um grande drama poli ciai: — A TENTAÇÃO EU HV-
MEM, % partes de um bello drama de aventuras. (S> 47->

«ii_i!i!i_!Kiii3_«_«iHaiiüiaüMEiiicsMiitia-üiMii¦«¦«¦¦i THEATRO RECREIO Corapa_AíaeVa_o3tandr9

P> A LACE THEATRE Cyclo Thea-
tjal Brasileiro

Grande Companhia Italiana de Operetas ETTORB VITALB

HOJZ3 -- Qnarta-folra, ZS do outubro — HOJE
I-»rlmelra representação da popular opereta em 3 aetos

Tournée CRISMII-OA d'Ot,IVE3I£»A~~ HOJE
HOJE - A's 7 3i4 - SESSÕES - A's 9 8[4

GRANDE EXITO
A cn-~~raçadisslma comedia em S actos

DONA JU AN) TA HEÜTIRA DS HDLHER
Musica do maestro F\ SUF»F»È5

11 Renato Dufour, GIULIF.TA CESTIi Petrita, MARIA GIOANA; Sir Douglas, coro-
¦do Tornac; RieRo Manriego, Ângelo Oavestri; Dona Olympia, Angelina Rubriei D. Pora-
TAI.0 BURTINIi Gastão Dufour, capitão francez, CARlO CIPRANDI; Gil Polo, Luigi

Protagonista: OREMILPA D'QL1VBIRA
Personagens i

nel inglez, Eduardo
ponio alcaiade, ITAI.0  .._.-  ¦ -
Goltardi. — Toma parte Ioda a companhia — «Estudantes, comurados, populares, soldados, etc., «tc.

Rcg ente da orchestra maestro í. MOGAVERO
Bilhete- a venda ma AVEN IDA RIO BRANCO n. 138. Telephone 573 Central. CASA I.OPES, FER.

NANW.S & C, ilas 10 as 6 lioras da tarde. «PREÇOS DO COSTUME
_„ ...   

"iloinenagem 
a ei. eex. os srs. dis.

flBLÍPPE 
"SCHrfIDT 

e AFFONSO CAMARGO, offerecida. 4» .col_njas_dosJJstedo8Mde^S»iita Cathari-

PREÇOS DO COSTUME
Sexta-feira, 37 de outubro, GRANDE RE'CITA DE GALA -"IMir^  """"

Mobiliário da Marcenaria Brasileira

4$ Peça absolutamente moral g&
Amanha - Ã»b7 3_4 ^èl^MBNTIRA DB

1 MULHER.
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na e Paraná 110 Rio, «om a novíssima opereta em .1 «ctos LA LEGENDE DBI.LE ARANCIE.

A seguir — CHAMPAGNE CLUB E CINEMA STAR. (473*)

ligiBEBBlilBiM^
Em ensaos:, A notável peça SIMONE, de Henry

Brieux.

No papei ae prota-**onistn t
BO-NTINTA-FIO

Otsrbiterelegantiaruma-0 Brumc.l da scena italiana
Don Juan, o grande heróe de aventuras-
prosegu«> na sna carreira victorlosa em de-
aaflo ao «mor, e de cada j pugna amorosa ar-
rança um novo tropbéo para a sua gloriosa
panoplia de eterno vencedor.

mmmmmmmmmmmmmmmmmm

THEATRO CARLOS GOMES
Gerencia A. GORJAO

Em!,rCSC^uSiiloSÜÍIi K.len-TheatMtleJ.isboa

_H_«0-_"_3I
A's7 3i46

9 3i4 (Ia noite
2-SlMÍ3S-2

_H£OJl_5
A'S 7 3\4 8

9 3j4 da noite

f(_»,^_%!i_t__5W«W!*»f«l_M^ ' f*M»—w—im———9VMc cinema, tendo passado pnr grandes 4 fp|P|||n piiruj» THEATRO!

aPéxiptfcias da Saude Publica. O Avenida é hoje o ppnto da reunião da elUo carioca, e unico que exhibe exclusiva-
I Ç_J_____A AVENBPA - re formas, 6 hojo um dns mais beilos cinemas „ gL, rninin uiíAiiur-mda caiital, unico quo possue uma installai-io g o wnwinti 1 lunin pi,gut!,wu |J   cnnformo R!U0JB e todas as noites!porleita de renovar o ur puro,

mento fitas americanas A's 8 e ás 10 horas

\ HOJE -
aÈTunicas 

'qVe"elta"o'sempró ^baseadas "na 
inoral, e na reformados bons" costumes. — Orches- ê ]

t.r-^dl-_?»-J-tl--SillaQ Jo l?P-cIiL—_- fÁ ! ; Exito completo - Grande
Snrprehendentft programma novo com fllms de valor artístico, moral e attraente « HUJE. fA suecesso

O engraçadissimo vaude-j
ville de GASTÃO T0JE1R0*

0 íiniior suecesso theatral desta temporada
A fantasiii-rcv.istiv, cm dois aclos e novo quadros, original

dos escriptoros port-:guezes Arnaldo Leito e
Carvalho Bnrbosa, musica dos maestros Carlos

Caldcròn e Manoel Figueiredo
"' %

1

lMco-PIco (Compeli!) — C.AIU.OS LEAL;
Cmniiílielro (-Ultimo amor) — HBXIUQU.E AI.VES;

A Terra, Amor dos amores, Fadista; Saudade, 1'astora
MKDIX.V HE SOUZA

A arvore, Amor dos homens, Cancioneiro, Mestre da banda,
Amor louco. EMS-A SANTOS

Tomam também parte João Silva, l.iiiz Uravo, .Tose Mo-

raes, Plácido Ferreira, Augusto Costa, Álvaro Pereira, Ma-

ry Soller, Margarida Vclloso, Sarai» Medeiros, Amélia Per-

ry, Celeste de Oliveira, Ami-lln !'{i««tielil e Eteh-lna Sallaty.

TÍTULOS DOS QUADUOS
1", llymno á vida — 2'. Quando o amor fone... — 3\

Aleliimia moderna — -t". Cupido quando nasceu — 5»,

Amor á Pátria (APOTHEOSE) — 6"', O cancioneiro — 7 ,
Da baiid'» d'aléin — 8". Saudade, gosto amargo — ?> ,

.Viva o 
'amor! 

(APOTHEOSE).

Anniiratosa "íilise-eii-séne" íló .TAVME SILVA.

pn^âo^nMcrifloMiaeatro HEnXAIIDO rEnREIRA.

iSrennrios completamente novas de Augusto Pina, Lniz

«alvador e Revnaldo Martins — Adereço, de José Queiroz.
'Cuàrda-roupa «lc Castello Branco o da empresa — >*«"«*

«m scen"c_ de C. Doca — Montagem electriea de Lonzada.
(4730)

8- partes 7* aventura dos PIRATAS SOOIAESdaD"LUX0 no novo assumpto: ^
/ITllTTTTn T\ll IIlf I lf II flTAT h Bellissii'ias e interessantes scenas de true e aventuras das já d ]

_ A ULilllLlü l/D UMA MAltlULa nÍáscarr.mloStim typo malvado quo'presU-V falso testemunho RTà IX WUillW */" W111» lliUUiVHu para conseguir o niVORClO de uma honesta senhora. g
é o.aíi norloa Tfc 1 novas ãvênturus dos mesmos artistas sob os nomes de RvÁ _ e-ã iMiies Dntínn ftn ItinOlTKl TTIAÚilO MONAeMAUt* conseguindo castigar pae e flllio que ê

idsUü 11Q. lllCuIUd lllUvlld mutuamente queriam-se roubar roubando, o outro, inno- d n
cente orphão é"l-\\3 acto» tle con ti-

^b Mimoso melodrama oxeoutado pela minúscula eshelta e bella artista F.LLA à m nuas g-ar-jaltiadas
JlIMkVjf^CI^ HA1.L, trabalho de um admirável ensinament. aproveitoso. Scenas violentas TA \ m
_U I II Ifi BJ _%¦ _J rancorosas e perversas, dominadas pelo coração juvenil da syr.ipathica 5

fSi+mmmWm V*}¦*¦%¦ joven ELLA HALL 8

8- aventura

! 5«, 6% 7-, 8-
e 9* partes
n-iín+n fait-Q ALICE BRADY, a dominadora da platéa da DILUXO Mm reapparece no AVENIDA, no seu ultimo JV>,;UlLll«l»lcllrt — empolgante e arrebatador drama sensacional «0 FRUTO DO -MAL drama em 5 loB_os,*ctos de de- h <
sompenho irrepreliensivel assumpto e 1 ocionante, mise-en-scene riquíssima «li fj Jr\*«-*A-^T_-L%«*__.%%%%^-&V_k^^ I

<«iiiiiòr>

(Mise-en-scôno ds
J0S0 Barbosa)

OS ÃL-JADOS.
Matinée ás 4 hor.a.
2--feira — Cà está o lesma.

r_i____.>ixiiTii.x«_i_.xTxxx.i»iiTi»iTXTiyr--_i
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Lycée Français
»ruii«^rr--rii-'-T»''~1''"r,'lly'l^-t*'*'

( Qgfftete, 35X )

Hoje.e.toi-n» w noite — O AMOR-

QUINTA-FEIRA,
2G 1)0 COIUlEJíTE,

A'S 4 1|3 DA TARDE

Com o concurso das sras.
dd. Heloísa Accioli, Jane
Marny e Francy de Cdrape-
hús e dos srs. Coelho Netlo,
Almachio Diniz, Bastos Tt-
gre, Alfredo Gomes e.Octa-
viaiiò Gonçalves.

Entradas 38000, á venda
na porta do Lycée (S4089

?íS'*f-j _Bra? irlXGiff^NO

CINEMA IDEAL
Rua da Carioca ns. 60 c 62 — Proprietário M. PINTO B

Telephone O. 19 17
hoje Imponente è sensacional programma hoje

Abrimos espaço para a FOX-FILM CORPORATION, que
apresenta a magistral e delica-m obra-prima de einematogra-

ihla moderna, completamente inédita:\ m m mm
em 5 artlatlco*) netos

«j Drama lyrico e amoroso, sobre a vida campezina.
XJmsL hora de delicia.

No mesmo programma o possante drama seientifleo-so-
i eial, da grande fabrica Le Film d'Art Italiana, edição de Fa-
! th* Frères

Os ris neutros flo Dr. Pll!ffa{-
4 lon o as _-au rus _

Artistas de escol—Mlsc-en-scène deslumbrante j*—As-umpto pujante o sensacional — Vo-tuurio ri- *i
qulsslmo-Photogpaphlas nítidas—Dnsenvolvlnien
to Interessante o quadros n.«.turnos do extrcin» bel- ?
I.za... h

Empresa Palmeira — Copacabana — O maior do Ri-o^ Quasi ão ar livre; nSo tem ventiladores
OR< TltèSTltA ÕIO l'~OItOI0M

HOJE • • Sensacional i>rogi,ax3a.iaa.a novo • ® ECO_r_3
Amalor concepção clnematogrupliica apresentada ao publico até hoje, a maior lição

de patriotismo, o maior estimulo que uni governo pode dar ao seu povo representa
este maravilhoso film

Invasão dos E. Unidos
Vendo NEW-YORK em chammas, em 6 surprenencientes actos, exclusivi-

dade da Empresa_«ST___AFFA_s^ss-sr?» A FÍLHÃ DO CIRCO £U_2__
O actos
po»

e IO* series da
SBl'bado DIA CHIO dedlcndo ns /»______. ¦ gmm. gmrn^ fm* m^M ¦¦% £1

exmaé. fami lias d« Copacabana \mW I V_T \mm* %tm* m^S %*+ m\m\
THEDA BARA-Foz Film

cm

3

Abrirão aindn este monumentnl programma os últimos
boletins mundiaes trazidos peloPATHET,- JOURNAL

COMOKXTKA"pROOltAMMA NA MAi-INE"E
A comedia americana

O E 3\_:_?___ CILHO
Amãliihã Amanhã

Dno<*santo e vigoroso drama policial
O TftU&T ®m Bmm.MTklB

6 actosi neditos dc múltiplas c variadas emoçõe.-s
Ultra -Imponente I,.. Maravilhoso!...

Secunda-feira o archi lamoso romance
policialzia-o_yc_^_f?,
Quarta sírio inedita em 4 extensas parles s -*7»^
[x^ixxixx_.-__xxr__xxx____: __n___<_-_*_c__}£zr_y3r
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